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

 

 ޖަލްސ  ަވނަސް ތިރީސަ ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ވަސް( ބ ދަ) 2020 މޭ 13

 

  :ވ ހަކަެދއްެކވ ން ރިޔ ސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސ ގެ ހ ޒިރީ .2

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ަވނަ ދ ަވސް.  8ަވނަ ދ ަވސް. ކެތި ނަކަތ ން  20ީވ ބ ދަ ދ ަވސް. ރޯދަ މަހ ން  2020މޭ  13މިއަދަކީ 

ލ ވ ން ަވނަ ޖަލްސ ގައި. މި ބައްދަ 36ދައ ރ ެގ  ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ 2020ދެ މި ތިބީ އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނ

 34ވ މ ަގއި ބަިއެވރިަވޑަިއެގން ތިއްެބީވ މި ބައްދަލ ކޮްނފަރެންސް މެދ ެވރިކޮށް. މި ަވގ ތ   ެވބްކ ރިއަށް މި ދަނީ 

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

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

 

 :ކަދެްއެކވ ންސަތ ން ވ ހަޔ ރި

 .2020/1/36 އޖ/ޖެންޑ އަކީމިއަދ ެގ އެ

 

 ޔައ މިއްޔ  ފ ސްކ ރ ން .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 :ކަދެްއެކވ ންސަތ ން ވ ހަޔ ރި

 އަށް، 2020/1/27އިން ފެށިެގން  2020/1/25. ަޔއ މިްއޔ  ފ ސްކ ރ ން. ޔައ މިއްޔ  ަނންބަރ  4އެޖެންޑ  އައިޓަމ  

ެގ ނިޔަލަށް ަވނަ ޖަލްސ  27ޖަލްސ އިން  ަވނަ 25ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ޖަލްސ ެގ ަޔއ މިްއޔ . އެއީ މި އަހަރ ެގ  3އެއީ 

ރ މަށްަފހ ، ެއއްެވސް ިއްއޒަތްތެރި ކ ގައި ޝ އިޢ މަޖިލީހ ެގ ެވްބސައިޓ   ހ ރި ޔައ މިްއޔ ތައް. މި ަޔއ މިއްޔ ަތއް

 ަވނަ މ އްދ ަގިއވ  ޮގތ ގެ  218ނ ވ ީތ، ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ެގ މެންބަރަކ  އިޞްލ ޙެއް ހ ށަހަޅ އްވ ަފއި

 ހ ެގކ ރަން. މަޖިލީ ކ ރ  ޔައ ިމއްޔ ތަެކއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އިޢ ލ ންބޫލ ަގސަތ ން ތީން މި ޔައ މިއްޔ ތަަކކީ ރިޔ މަ

ަޔއ މިއްޔ ަތއް ލީހ ެގ ފ ރަތަމަ ޖަލްސ ެގ ޔައ މިްއޔ އިންސ ެރ، ކ ީރެގ ޖަލްސ ތަކ ެގ ޖިއިދ ރ އިން ެގންދަނީ މި މަ

ެގ ަވރަށް ބޮޑ  ަބއެއް އޮތީ ހ ލަތަށް އަިއިއރ ގައި މި ދެންެނިވ މަސަްއަކތ  ންެގަޑއ ކްސްކޭންކ ރަމ ން. ައޅ ަގނޑ މެްނ ލޮ

  ށް ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް ީވހ ެވސް ައަވހަކަ ،އިދ ރ ެގ އަޒ މަކީ  ސްމަޖިލި ،ެގންދެިވފަ. އަޅ ަގނޑ ެގ އަމ ޒަކީ ކ ރިއަށް 

ެވސް މަޖިލީހ ެގ އެންމެ ކ ރީގެ ށް ންނަޅ  މ ޠ ލިޢ ކޮށް، ދިރ ސ ކޮށް ހައްދަވ  ހ ރިހ  ބޭފ އަދި ކަްނކަން ،ެވސް

 ހަމައަށް ރީތިކޮށް ލިބޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖަްއސައިދިނ ން. ެގން މިއަދ ެގ ަޔއ މިއްޔ އ ޔައ މިްއޔ ތަކ ންސ ރެ ފެށި

 

 ން ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ  .  5

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އޮތް. މ ަވށ   ދެ ވ ހަކަެއއް ަދންނަަވން އެބަ  މިއަދ ، ިރޔ ަސތ ން އަންގ  އެންގ ން. އަޅ ަގނޑ 5އެޖެންޑ  ައއިޓަމ  

 އްަވންވ ފަ. އެީއ އެ ބޭފ ޅ  ހ ށަހަޅ ފޮނ ްއވަ އޮތް އަޅ ަގނޑަށް ސިޓީއެއް ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެބަ

މި ބިލަކީ  ،ޖެހެނީދަންނަަވންޮގތ ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރިހ  އަޅ ަގނޑަށް  ގ ޅޭ ަގންނަވ  ބިލަކ ބޭނ ންެވަވަޑއި 

ރަށް ބަގ ޭޅ ބިެލކޭ. ިއއްޒަތްތެިރ މެން ޙަ އިބ ރ ތ ން ބ ނ  ފައިސ އ  ރީވ އިދ  ަވރަށް ސަ، މަޖިލީހ ެގ ަގނ ެގ ަގވ އިދ  މިތަ

ަގއި ތިއްބަވ  ސަރ ކ ރ  ހިްނަގވ  ހ ށަހެޅެން ނެތް ބިލެކޭ. ެއއިެރއްަގއި ސަރ ކ ރ ަގއި ިތއްބަވ  ބޭފ ޅ ން ނ ަވތަ ސަރ ކ ރ  

ޮއތް މައްސަލައެއް. އެހެްނީވމ ، އަޅ ަގނޑަށް ިއްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ   ޮގތަށް ޅޭ ހ ށަހެޕ ޓީެގ ފަރ ތ ން

އެއ ެއކީަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   އެކީ ދަންނަަވން. ހަމަ ޔ ބަލައިަގނެެވެގން ނެތް ވ ހަކަ ހިތ މަ މެންބަރ ެގ ބިލ 

ޭމގައި މި ަވނީ  13ރ ތ ން މިއަދ  މި ަވނީ، އޮފީހ ެގ ފަ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ،ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ގ ޅިެގން އ މްދަނީއަށް ނ ަރނަގޅ  އަސަރ ކޮށްފަިއވ  ފަރ ތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް  އ  19-ކ ރަްއވ ފައި ޮކިވޑ  ގެޒެޓ  

ކ ަރއްވ ަފއި ޓ ޒެގެ  ،ގ ޅޭ އ ޫސލެއް. މިއީ ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔ  އޮފީހ ން ނެރ ްއވ ފަިއވ  އ ސޫލެއް ދިނ މ  އެލަަވންސް

ނ ރަނަގޅ   ށްގ ޅޭ، ވަޒީފ އަ ކޮށްފަިއވ  ފަރ ތްތަކަށް ދެޭވ އެލަަވންސ  މި ަވނީ. މީގައި ވަޒީފ އަށް ނ ރަނަގޅ  އަސަރ  
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 އި ދީފައިަވނީ ކިހިނެއްކަން ކިޔަ ހަމައޮތް. ޝަރ ތ  ބައިކަން ބަޔ ްނކޮށްދީފަިއ އެބައަސަރ ކޮށްފަިއވ  ފަރ ތްތަކަީކ ކޮ

ވ  ެގޒެޓްކޮށްަފއި ގ ޅޭ އެންެމހައި ކަންކަން މި އ ސޫލ ގައި ބަޔ ންކޮށްދީފައި އެަބޭވ. އަދި މި އ ސޫލ ، އޮތް. މި ކަމ އެބަ

މި ޮގތަށް އޮތް  "ރ ރ ގ އެދޭ ފަރ ތްތަކ ެގ އިއެލަަވންސަށް  އިންކަމް ސަޕޯޓް"އ ސޫލ ަގއި ޖަދ ަވލ ެގ ޮގތ ަގއި 

ެގ ެވްސ ރައްޔިތ ން  ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތި މަށް އެދޭމިހ ރ  މިކަ ތް. ެއހެންީވމ ، މިކަންއޮޖަދ ަވލެއް ެވސް އެބަ 

 ައޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. ސަމ ލ ކަމަށް ެގނައ ން ބޭނ ންތެރި ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި

 

 ކަތް ސައް މަނ ނިމި ހ ރި  .  6

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ، ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން -6.1އިޓަމ  އެޖެންޑ  އަ  އެއީ .ތިދ އީ ބަހ ސްދަނީ އިބ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ން މި

ްށ ( އަތ ެގ ގ ނޫނ އަ އިޖ ރ އީޖިނ ) 2016/12 ގ ނޫނ  ނަންބަރ  ،ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ   ދ އިރ ެގ މޫސ  ސިރ ޖްފޮނަދޫ 

އަރ ަވނީ އަޅަގނޑ  މި ަވގ ތ  މި ފ ރ ޞަތ ެގަނއ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް މި ެގްނދަނީ. އިޞްލ ޙ 

މަރަދޫ   ށް.މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފަ ޒަތްތެރިއިއް  މަރަދޫ ދ އިރ ެގ، ތީންމަ ތ ެގސްޓ ަގިއވ  ޮގެގންފަިއވ  ލިއެދިަވޑައި 

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

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

ކ ރަން. އެހެނީ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ދެ! މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ތ އީދ 

ޝަރީޢަތްތައް ބޭްއެވން އޮްތ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮށް  ޓެލެ ތަކ ަގއި ެވސް މި ހ ލަތ ަގިއ، ޚ ްއޞަ ހ ލަތ ަގއި ޤައ މ 

 ަގއިއިްއޔެ ބައެއް ބޭފ ޅ ން ؛ަރއީސް ިއއްޒަތްތެރިބ ަވތ ެގ ޝަރީޢަތްތައް ކ ރަމ ން އެަބ ެގންދޭ.   އެއްގައިހ ލަތެހ ރިހ  

 ތ ެގ ބިލ  އަތ ެގ ބިލ ިއ މަދަނީ އިޖ ރ އަ އިޖ ރ އީޖިނ  ،ފ ހަަގކ ެރވ ނ  ނ ކ ތ އެއް އަޅ ަގނޑަށް  ރ ދެްއކެިވއިފ ޅ ވ ހަކަ

ތަނަށް  ބިލެއް ެވސް މިތ ެގ އަ މަދަނީ އިޖ ރ ކ ރ  ޮގތ ގައި ބޫލ  ަގަގނޑ  ޅ  އަ ވ  އ ސޫލ .ދޭތި އެއްކޮްށެގން ވ ަހކަދައްކަ 

 އީޖިނ   ،. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ބަހ ސްކ ރަމ ންދ  ބިލަކީެވެގންދ ނެއައިްސެގން ަގނޫނަކަށް ބަދަލ 

 ނ ަވތަ ފ ހަަގ  ފެންނަނީމި ތ ެގ ގ ނޫނަށް ިއޞްލ ޙެއް ެގަނއ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ބޭނ މެއް ކަމަށް ައޅ ަގނަޑށް އައިޖ ރ 

ކ ރ މ ގެ  ެވރިކޮށް ކ ރެެވން ހ ރި ޝަރީޢަތްމެދ  ރެންސްތައް ެވބް ކޮްނފަތްއަ އިޖ ރ އީެއއީ މިހ ރ  ޖިނ  ،ކ ރެެވނީމި 

ރ އްޖޭަގއި ަވރަްށ ބަިއަވރ   .އަށް ގ ނޫނީ ބ ރ  ޯހދ ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެލެއް ގ އިމ ކ ރ ން. އ ސޫ ށްފ ރ ޞަތަ

 ހެއްޓ މ ތިބި. އަޅ ަގނަޑކީ ެވސް ޖަލ ެގ ކަންކަން ބެލެޖަލ ތަކ ގައި ެވސް އެބަ ތަކ ަގއި އެކިއެކި ސްޓޭޖ މީހ ން 
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ދ ވ ަލކ  ލިޭބ  މީހ ންެގ ޝަކ ވ ، ަރއްިޔތ ންެގ ޝަކ ވ  ،ކ ރ  މީހަކަށް ވ ތީކަތްމަސައް  ަގއިެއއްކޮމިޓީފައި ހ ރި ހަވ ލ ެވ

އަދަދ  ީމަގިއ ިގަނކަން އަޅ ަގނޑަށް ފ ަހަގކ ެރޭވ. މިހ ރ ެވސް އިސްތިޢ ނ ފ ެގ މަރ ޙަލ ގައި ެވސް ޖަލ ަގއި  މިންަވރ ،

 ކ ރިއަށް...ތައް ހ ންެގ ޝަރީޢަތްއެ މީ  ހިންދިެވ ަވރަށް ބަިއަވރ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ؟އޮތް ދެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އަތްޕ ޅ ަގއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ، ބިލ  އެބަ

 

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

 އ ދެ! އ ދެ!

 

 ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ސަތ ރިޔ 

 އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ .

 

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

ނިކ މޭ. އެހެންީވމ ، ޝަރީޢަތް އ ސޫލ ތަކ ެގ ތެެރއިން މެދ ެވރިކޮށް އިންސ ފ  އެބަ އޮތީމ  ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަަލތައް 

ކަންަތއް  ނޫން ޮގަތކަްށ އަޅ ަގނޑ މެން މި. އެަގނޑ  ދެކެން އަޅ  މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ގައިހޯދ މަކީ ަވރަށް 

 ނަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ަމއްސަލަިއަގިއ ެވސް، ިމ ކަަހލަ ހ ލަތެއް ދެން އަންަނއިރ ަގއި ެވސް ޮކިވޑ  މި  އްޔ  ކ ރެިވއްޖެ

ރީމް ކޯޓ ން ކަނަޑއަޅ  ވ ހަކަ ސ ޕްރ ެވސް، މިކަމަށް ޚ އްަޞ އ ސޫލ ތަކެއް ނީ ތައްޔ ރ ނ ެވ. މިހ ޭވތިބެ

 އީޖިނ ެއކި ސްޓޭޖ ަގއި ހ ރި ންވ  ޮގެތއްަގއި އޮތް. އެހެންނަމަެވްސ، އަިދެވސް އެކަީށެގއެބަ  ެވސް ވ ފައިކ ރައް އިޢ ލ ން

ފ ހަަގކ ރެޭވ. އެހެންީވމ ، ކަން ައޅ ަގނޑަށް ނ ދ ކ ރިއަށްމައްސަލަތަކ އި މި އެްއޗެހިތައް އެންމެ އެެދޭވ ޮގތ ަގއި 

ކޮންމެ ، މ ހިންމ  ކަމެއް ރ ން ކަށަަވރ ކ ރ މަކީކ ރިކަމ ެއކީ ރައްޔިތ ންނަށް ޢަދ ލ އިންސ ފ  ގ އިމ އަބަދ ެވސް އިންސ ފ ެވ

ހ ލަތެއްެގ  ންނަެއ ަވގ ތަކ  އޮޭވނީ ރެރިމަތިލައިެގން ޢަމަލ ކ ކ  ނަށްަގނޑ މެންއެ ަވގ ަތކ  އަޅ ެވސް.  ހ ލަތެއްގައި

ތ ެގ އަ އިޖ ރ އީނ ޖި ،މ ، ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވ  ވ ހަަކއަކީޗަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންީވމައް

ކ ރިއަށް އެިޅ  ފ  ގ އިމ ކ ރ މަށްޞ މި ެގނެޭވ ބިަލީކ ރަނަގޅ  އިޞްލ ެޙކޭ. ރަްއޔިތ ންނަށް ޢަދ ލ އިންއިޞްލ ޙަށް 

ންިގ، ގ ނޫނީ ދައ ލަތެްއެގ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދައ ލަތް ނ ހި ންޖެހޭކ ރައެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް އ ފ ފިޔަަވެޅކޭ. 

މިސ ލަކަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ނަށް ފަހިކ ރެވިއްޖެ. ގ ނެ މަގ  އަޅ ަގނޑ މެންޮގތ ަގއި ހިނ
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މި ން ރަމ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ ތައް ފ ސްކ ެގންދަނީ. ފ ސްިމ  ކ ރަމ ންެވސް މަަސއްކަތްޭގަގއި ތިެބެގން ެވސް މިހ ރ  

އިޞްލ ޙ ތައް ެގންނަމ ން މި ބަޖެޓަށް ެގންނަންޖެހޭ ރަންޖެހޭ ަގރ ރ ތައް ފ ސްކ ރަމ ން ެގންަދނީ. ކ ެގންދަނީ. ފ ސް

އް ެވސް މިހ ރ  ތަކ ންފ ނި. ދައ ލަތަށް ފައިސ  ދޫކ ރަންޖެހޭ ހ ލަތެއްގައި ޫދކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. ދަނީ

ފަނޑިޔ ެރއްެގ ްސެގން ތައް ެގންޮގ. ސީދ  ހެކިއ ނދަޫގވ ނެ . ހަމަ ބަންދ ެގ ހ ލަތ ގައި. ދަތިވ ނެކ ރަނީތްކަމަސައް

ގ ނޫނ ތަކަށް  ވ ނެ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަމަކަށް ހޯދަން އެއީ ދަތިން ކ ރިމަތި

ންމެ ރަނަގޅ  ދެ! އެންމެ މޮޅ  ޮގތެއް ނޫން. އެކ ރ މަކީ އެހ  ދަތިކަމަކަށް ނ ވ ނެ. އ  ކަން ކަން ބަދަލ ެގނެސްެގން އެ

 ގެ އް ފަނޑިޔ ރެ ؛ތެދ ފ ޅެއް .މިއީ ކޮްށެގންވ ނެ ޮގތެއް ެވސް ނޫންއްގައި ހ ލަތ  އޮތް ހ ލަތެއް ނޫން. އެ ނޫން ޮގތެ

ހެކިން ެވްސ އަދި  ،ެގެނސްެގންެވސް ކ ރ  މީހ ން ވ ޢ ލިބޭ މީހ ންނ އި ދަ ވ ޢ ދަ ހ ލަތ ަގއި  ކ ރިމައްޗަށް ަބއެއް 

 ކ ރިން ެވްސ ސިއްރ  ހެކިތައް ަނގ ފައި އެހެްނނަމަެވސް، މީގެ ެގނެސްެގން ހެކި ެނގ ން ެއންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ. 

މިސ ލަކަްށ އެންމެ  ،ބަލ ިއރ ަގއި  ކަށް ެވސް. އެހެންީވމ ، މި ހ ރިހ  ކަމަ ށްކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮެވްބ  ހ ރިއެބަ

 އ ދެ! ބ އްދި ؟ބެލޭނީކިހިެނއްތޯޭއ ބ އްދިސަލ މަތ ން ހ ރި މީހެއްތޯ  ،ވ ހަކަައކީއިްއޔެ ވ ހަކަެދކެވ ނ  އެއް ބޮޑަށް 

 އިނޭގތޯ. ިވޔަސްކަމ ގައި ސީދ  ފިޒިކަލީ ެނތް ތީމަކ ރިބެލޭނެ ފަނޑިޔ ރެްއެގ  ހ ރި މީހެއްތޯ ސަލަމ ތ ން

މި ހ ރި  ،ޮގތ އި ބަސްމަގ  ހ ންނަ ،ޮގތ އި ންނަޢަމަލ  ހ  ،މީހ  ދައްކ  ވ ހަަކއ އި  ެއއީ އެ ކަމ ގައި ިވޔަްސ.ނ ެގނ ވ ނ 

ކ ރ  ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  ، އްވ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކަންބޮޑ ވ ން ފ ޅ ކ ރަ ބައެއް  ؛އެްނމެކަންކަމަށް ބަލ އިރ ަގއި 

ތިއްބަވ  ބޭފ ޅ ންނަށް ެއީއ ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދ ެވރިކޮށްެގން ކަމ ގައި ިވަޔސް  ންކަން ކ ރަ ފަނޑިޔ ރ  ޮގތ ަގއި 

ެގންދ ނެ. ބިތެއް ނިންމ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިމެދ  ޮގ ލަތ އެ މީހެއްެގ ޞިްއޙީ ހ  މީހެއްެގ ބ އްީދެގ ސަލ މަތ އި އެ ،ެވސް

 ނެތް މީހ ންެގ ބަސްމަގ އި ެއއްޗެހި، އ ޅ ން ހ ންނަ ޮގތް. ތ ންސަލ މަ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވްސ އިނޭގ ބ އްދި

ީވމ ، . އެހެން ކ ެރެވނީބޫލ ަގެއކަން ކ ރެޭވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަްށ  ސްެގން ވެ ީވިޑއޯ ެމދ ެވރިކޮށް ، ަވންޏ ކަމަށްއެހެން

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ނިންމ ލަނީ މި. ކޮންމެހެންެވސް މި ަވގ ތަށް، މި ހ ލަތަށް  ؛ކ ރ  ޮގތ ަގއި ބޫލ ަގަގނޑ  މިއީ ައޅ 

ވ ހަކަ  މި ބިލަށް އޮތްމަ ތ އީދ  ހަފ ސްކ ރ ން މ ހިންމ  ބިލެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނ ތީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރި

 ޒަތްެތރި ރައީސް.ޞަތަްށ ޓަކައި ޝ ކ ިރއްޔ  އިއް ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ތ ެގ ގ ނޫނަށް އިޞްލ ޙ އަ އިޖ ރ އީރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ން މި ދަނީ ޖިނ ތެޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތް

އަދި ބައެއް  .ފަވަނީ ހ ށަހެޅި  ބިލ ދ ަވހ ކ ރީ ހ ށަހެޅިފަ.  ޮގތ ން. އިއްެޔގައި މި ބިލ  ަވނީ ގ ޅޭ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

. ފ ރ ޞަތ  އެބަޮއތް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދައްކަވ ފަަވނީ ބިލ  ޮގތ ން ވ ހަކަފ ޅ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން
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މިއީ  .މަށްޮގތް ހ މަކ ރ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަވ ޮގތ ން  މި ބިލ  ގ ޅޭ ،ނަމަ އެދިަވޑަިއަގންނަވ 

އެްއޗެއް ިވދ ޅ ވ ްނ  ،ަދއްަކަވންޮގތ ން ވ ހަކަ ކޮމިޓީ ަވގ ތ . އ ދެ! އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  މި ބިލ  ގ ޅޭ

ބ ރަށ  هللا. ރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ ފ ރ ޞަތެއް އެިދަވަޑއިެގންަފެއއް ނ ޭވ. އ ދެ! ބ ރަށ  ދ ިއރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ބ ރަށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަްޙމަދ  ޢަބްދ 

ހ ލަތ ގައި  އ ދެ! ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ މިއަދ ެގ މި

ތ ެގ އައިޖ ރ  އީޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރ މަށްޓަކައި ޖިނ  ހ ންތަކ އި ދަތިތަކ  ގ ޅޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމ ެވފަިއ ހ ރި ޮގންޖެ

ލ ޙ  މެދ  ޞްމި ގ ނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިވ  އި ،ށް(އަތ ެގ ގ ނޫނ އަ އިޖ ރ އީޖިނ ) 2016/12ބިލަށް، ގ ނޫނ  ނަންބަރ  

 ކ އްިލ ޙީއްޞިަވނީ  އި މިމިއަދ  ދިެވހިރ އްޖޭގަ  .ެވސް ހަމަ އެްއޗެްއ ދަންނަވ ލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ 

ަވނީ ަވރަށް  ހ ލަތ  ގ ިޅެގން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ެއކިެއިކ ކަންކަމަށް މި . އަދި މިކ ރައްވ ފަންނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ  އިޢ ލ 

ށް އ ނދަޫގ ޮގްތޮގތަށް އެކި ކަންކަން ކ ރ މަ. އަދި އެކަްނކަމ ެގ ތެޭރަގއި ަވރަށް ދަތިބަދަލ ތަކެއް ެގންނަންޖެހިފަ ތިބޮޑެ

 ކ އްިލ ޙީއްޞިެވސް އަދި  ަވގ ތ  ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި މިގަ ޑ  ައޅ ަގނ .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް .ަވނީ މަޖ ބޫރ ެވފަ މި

ިދެވހިރ ްއޖެއަށް ކ ރިސ އެްއެގ ހ ލަތ  އަދި  ،ސް ޔަިވއި ަވގ ތ  ކަމ ގަ  ކޮށްފައިވ  މިނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ  އިޢ ލ ން

ަވނަ  253 އަސ ސީަގއިނޫނ ޤ އީ ސަރ ކ ރ ން ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ  އަދި މި ،ީވނަަމެވސްމެދ ެވރިެވފައި 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި އިންސ ފ  ލިބ މ އި އަދި  ،ީވނަމަެވސް ގ ފައިީވ ން ހިންމަތީ  ބ ނ  ޮގތ ެގމ އްދ ގައި 

 ންކަން ފަހިެވަފއި އޮތ މަީކ ެއއީ ބޭނ ންތެރިިނޒ މ ެގ ތެރެއިން ކަ އެިކއެކި ކަންކަން ހިންގ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ގ ނޫނީ

މިފަދަ  .ކ ރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ބޫލ ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ށަހެޅިފައިވ  ހ ބިލ  ކަމެއް. އެޮގތ ން މި

 ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނަންޖެހޭހ ލަތްތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންސ ފ  ލިބ މ އި އިންސ ފ  ހޯދަން މަސައްކަތް

މެދ   ެވސް ބަންދ  އިަލތްތަކ ގަ ަރއްކަލ ެގ ހ   ކ އްލި ނ ޙީއް ޞި  .ބިލ ން އެބަ ހ މަޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  މިކަމަށް

 ،ތްަތއް ކަނޑަެއޅިފައި އޮތ މ އި އަޭވނެ ޮގތ ެގ އިޖ ރ ކ ރެބަންދ  ،ކ ރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް ަކނޑައެޅިފައި އޮތ މ އިޢަމަލ 

ށް އެްއެވްސ މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަ ،އަދި ބަންދ  މެދ  ޮގތް ނިންމ މ  ،ބަންދ ކ ރ މ އި ،ކ ރ މ އި ހައްޔަރ 

މެދ  ޮގތްތަެކއް ނިންމޭނެ މަގ  ގ ނޫނީ ނިޒ މ ެގ  މ އަދި އެކަ ،ކަމ ަގއި ކަމެއް ނޫން އޮތްހ ލެއްގައި ޫދކޮށްލެެވން 

 ،ދ ކ ރަން. ހަމަ އެހެންމެއީބިލަށް ފ ރިހަމައަށް ތ  ަގނޑ  މިއެބަޖެހޭ. އަޅ  ވ ން ކަމަކަށް ތެރެއިން ތަންަވސްެވަފއި އޮތް

ެވސް ށް ކަމަ ގ ޅިެގން އެކަީށެގންވ  ެހޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ޝަރ ޢީ ނިޒ މަށް އަންނ ނެ މި ޒަމ ނ މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން 

ކޮށް އަިދ ިގނަ ތަންތަނ ަގއި މިހ ރ ެވސް ީވިޑއޯ ކޮންަފރެންސް މެދ ެވރި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ދ ނިޔޭެގ ަވރަށް
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ިއ ހިންަގމ ން ެގންދޭ. އެހެންީވމ ، ިދެވހިރ އްޖޭގަ އެހެނިހެން ަވސީލަތްތައް މެދ ެވރިކޮށް ެވސް ޝަރީޢަތ ެގ ކަންކަން 

މިޮގތަށް ކ ރ މަށް ގ ނޫނީ  ިއ،ެވސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި މިފަދަ ޮގތަކަށް މިކަްނ ކ ރަން ިވސްނ ން ބަހައްޓަ

ކަމެއް.  މ ހިންމ  ،ަވގ ތަށް ހަމަ ބޭނ ންތެރި ކީ އަދި ޖ ަގ ހޯދ މަކީ އެއި މި ނިޒ މ ެގ ތެެރއިން މަގ ފަހިކ ރ މަ

އަދި  ،ކ ރ  ފަރ ތަށ އިވ ޢ މިފަދަ ހ ލަތްތަކ ގައި ދަ ،ބިލ ން ަވރަށް ސ ފ ކޮށް އެބަ އިނެގންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

 ޑިޯއ ކޮންފަރެންސް އަދި ވީ  ،ކ އި ތްތައަކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރ އަދި ފ ރިހަމަ ،ޤ ތަކ އި ވ  ލިބޭ ފަރ ތަށް އޮތް ޙައްޢ ދަ

 ބަންދ ކ ރެިވފަިއވ  މީހ ންެގ ބަންދ   އެކ އެއ  އަދި ހަމަ ،ެގންދެޭވ ޮގތ އިސްތައް ކ ރިއަށް ކޮށް ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލިރިެވމެދ 

މިފަދަ  ،ނަމަ ކަންކަން ކ ރަންޖެހޭ ޮގތ އި ޖެހިއްޖެހ ލަތްތަކ ގައި މީހ ން ބަންދ ކ ރަން ދި މިއަ ،މެދ  ޮގތް ނިންމ މ އި

 ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ ،ކަމ ންކ ރެިވފައި އެބަހ ރި. އެހެންބިލ ގައި ތަފްސީލ ކޮށް ބަޔ ން  ކަންތައްތަެކއް މިަވރަށް ިގނަ

ފ ސްެވފައި އޮންނަންޖެހޭ އަދި ޢަމަލ ކ ރ ނެ ޮގތްތަކެއް މިހ ރ   ،ކަމ ގައި ީވނަމަެވސް ަވގ ތ  އަދި ފ ސްކ ރި މިއީ މި

ެގން ދިމ ވ  ޅި ގ  މިފަދަ ޚ އްޞަ ކޮންމެ ހ ލަތަކ ނޑ މެންަނށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަންޖެހޭ ބިލެކޭ. އެއީ އަޅ ަގ

ތަކ ަގއިވ  ކަންކަން ހިންގ މ ަގއި ކި ގ ނޫނ އެެވސް އެބަ އިނޭގ. އަދި އެކި  އ ނދަޫގތައް އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެނަށްދަތި

ންީވމ ، މިފަދަ އެހެެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ ަވރަށް ސ ފ ކޮށް.  ދިމ ވ  ޮގންޖެހ ންތަކ އި ދަތި 

 އީޖިނ  ،ްއޔ ެދިވފައި ޮއވެއްޖެއިށް ފަރ ވ އެއް ގ ނޫނީ ނިޒ މ ެގ ތެރެއިން ހޯދަކަންތައްތަކަށް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަ

އި އްޔ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ކ ރިސ ތަކ ެގ ަވގ ތ ގަ ތ ެގ ބިލ ން އެފަދަ މަގެއް ފަހިެވފައި ޮއވެއްޖެ އައިޖ ރ 

އި ެޖންސީ އޮންނަ ަވގ ތ ަތކ ގަ ރމަްފ އިއަދި ސްޭޓޓް އޮ ،ެވސްއި ލ ެގ ހ ލަތ ގަ ކަ ކ އްިލ ނ ރައްޙީއްޞިއަދި  ،ެވސް

  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދަންނަވ  ކަހަލަ ޮގންޖެހ ންތަކ ން އަރައިަގނެ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ނިޒ މ  ނ ަވތަ ޝަރ ޢީ 

 ންސ ފ  ހޯދ މ ގައި ކ ރިއަށް އްޔ  އި ނޫނީ ވެއްޖެ  ،ނިޒ މ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ހިންގ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

މި ބިލަށް  ،ަކމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންީވމ  ދ ނެހ މަެވެގން ،ބަޔ ންެވީވ މަގ  ަވރަށް ސ ފ ކޮްށ ންދ 

ކަހަލަ  އަދި ަބއެއް ،ބައެއް ކަހަލަ ބަދަލ ތައް ށްިމ ބިލަ ،ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސްދ  އީއަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތ 

. ބަެއއް މ އްދ ތަކ ަގއި ހ ރި ބ ރ ތައް ބޫލ ކ ރަންަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ނެޖ ަގއި އަންނަންޖެހޭޓޭކޮމިޓީ ސްތައް ޙ ލ ޞްއި

ިވއްޔ  ބ ރ ތަްއ ެއޮގތަށް ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން  ނޫނީ ،އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ބ ރ ަތއްތޯ ެއަވރަށް ދީަފއި އޮތ ން 

 ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް އްކަމެ  ލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ ނެތްތޯ ިވސްނ ލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫއި ނ ކ މެދ ނެ ނަތީޖ އަކީ ކޮބަ 

މި ބިލ ން   ،އްޔ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީމި ބިލ  ބަލައިަގނެ އެ މަސައްކަތް ކ ެރިވއްޖެ ެމންކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ގައި އަޅ ަގނޑ 

 ނ މަށްބ ރ ތަކ  މެދ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް ިވސް ،. އަދި ހަމަ އެހެންމެއިތ ރ  ފ ރިހަމަކަމެއް ލިބިެގންދ ނޭ

ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑަްށ  ކަމެއް ޮގތަށް ދޫޮކށްލ ން އެއީ ެވސް ކ ެރިވދ ނެ އޮތް ކ ރ ން ނޫނީ އެލިމިޓ   ބ ރ ަތއްފަހ ގައި އެ

ޮގތަށް ނޫނީ ހައްދެއް ނެތް ޮގތަށް ބ ރ ަތއް  އެްއެވސް ިލމިޓެއް ނެތްަގނޑ  ަގޫބލ ކ ރ  ޮގތ ގައި ަގބޫލ ކ ެރޭވ. އަޅ  
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ކަމެއް.  ދ ނެއިކ ރ މަށް މަގ ފަހިެވެގން ހިނގަ ބ ރ ތަކ ެގ ނަހަމަ ބޭނ ން ،ތ މަކީ ެއއީއެްއެވސް ފަރ ތަކަްށ އޮ ،އޮތ މަކީ

ސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަހ ރި. އެފަދަ ކަންތައްތަްއ ެވއި ކ ރެިވފައަދި ބައެއް ހ ލަތްތަކ ގައި ެއފަދަ ކަންކަން ތަޖ ރިބ 

ކަންތައްތަކ ެގ އަީލަގއި އި ހ ރި ބ ކޮށްފައަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ. މ ޒީގައި އަޅ ަގނޑ މެން ތަޖ ރި

ނިޒ މ ން ީވހ ެވސް ބޮޑަކަްށ  ބަލ ގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިމ ނ ވ ނެ ޮގތަކަށް ގ ނޫނީޤ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ސްތަ

 ފަރ ވ  ޯހދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑަކަށް ،އަޅ ަގނޑަކަށް ހ ރިހ  ވ ހަކަަތކެއް ގ ނޫނ ގައި ނ ލިެޔޭވނެ. އެހެންނަމަެވސް

ެއކަންކަން ގ ނޫނަށް ެގަނއ މަކީ އެީއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ އެންމެ ރަނަގޅ  އަދި  އި،މެދ  ިވސްނަ  މ އެކަންކަ

އަޅ ަގނޑ ެގ  ،ަވަޑއިަގތ މަށް ަދންނަަވމ ންއި ހަމަޖެހޭ ޮގތް. އެހެންީވމ ، އެކަންކަމަށް ކޮމިީޓ ސްޓޭޖ ަގއި ިވސްނަ

 ރިއްޔ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފ ރ ަޞތަށް. ކ ލ ނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ އިވ ހަކަކޮޅ  ނިންމަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޮގތ ން އިތ ރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ގ ޅޭ ޮގތ ގައި މި ބިލ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ލަފ ވ 

އަަވހަށް  ބިލ  އ ޅެނީ މި ެވސް ބޭނ ންެވެގން މި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންފައެއް ނ ޭވ. ންވ ހަކަދެްއކ މަށް އެދިަވަޑިއެގ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ށް ކ ރިމަތިިވ ދައްެޗއްކިއ ަޓރ ޖެނެރަލަސިޤީޤަތ ގައި ޕްރޮޙަެގންދެޭވނެ ޮގެތއް ހޯދ ން. ކ ރިއަށް 

ކ ރެޭވ މީހަކަށް    ތެރޭގައި ތ ހ މަތެއްބަންދ ަގިއ ބަހައްޓ  މ އްދަތ ެގ ،އަޅ ަގނޑ  ގ ތ ގައި ބ ނެފައި އޮތީ ،ފެނިފައި އޮތީ

އ ފ ލ މަށް ބަންދ ގައި ބެހެއްޓ މަްށ ވ  ޢ ، ދައ ފ ލޭ މިންަވރަށް ކަްނކަން ކ ރިއަށް ނ ެގންދެެވނީ. އެހެންީވމ ވ ޢ ދަ

ށް ޖ ޑިޝަރީ ކަމަ ފީހަށް ބޭނ ންވ ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮހ ލަތ ގައި ޕްރޮސި ދިނ މަށް މި ހ އްދަކ ރ  މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށް

 ެވ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ލިބ ނ އިރ  ތިބިލ  ޑްރ ފްޓ  ތިންނަށް ފ ހަަގީވ. ދެން އެއަށްފަހ ަގިއ ނޑ މެައޅ ަގ އަށް،ކޮމިޓީ

ިވދ ޅ ަވމ ން ތިޔަ ެގންދަަވނީ. އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން ދެން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ްނ އެިކ ޮގްތޮގތަށް ޮގތ  ގ ޅޭ އޮތް

ގ ޅޭ  ތިބޭފ ޅ ން މަޝްަވރ ކޮށް ކަމ ގައި އަށް ެގންޮގްސ އަދި އެ ކޮމިޓީރި މެންބަރ ންނަށް ބިލ  ކޮމިޓީހިތ ން އިއްޒަތްތެ

އެހެންީވމ ، ެގންެދޭވނެ. ެވސް ވ ހަކަދެްއކ މަށްފަހ ގައި ީތެގ ރަނަގޅ  ޮގތަށް ތިކަން ކ ރިއަށްއި އެހެން ފަރ ތްތަކ  އެކ ަގ

 ކަމަށް.   ގައި ޮއންނ ނެ 1:30 ން ޯވޓަށް އެހ ން މިއަދ ެގޮގތ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ ބިލ  ބަލައިަގތ މ  ގ ޅޭ

 

 ކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަން . ކޮމިޓީތަ 7

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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ށް. ެއއީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންަކން. އަޅ ަގނޑ  ކެނދިކ ޅ ޫދ އަ 7 އަޅ ަގނޑ މެން މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑ  ައއިޓަމ 

ފަިއވ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ނ ދިނ މަށް އަޅ ޯރގ  ފެތ ރ ނަ ކޮިވޑ  ،އެދެނީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކިބައިން މި

އަްނނަ ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ން އަރައިަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން  ެގ އ މްދަނީއަށްއިލ ތަކ އި ިވަޔފ ރިތަކ ޢ  ،ސަބަބ ން

ޮގތ ްނ  އެޅ މ  ގ ޅޭކަނޑަޮގތް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ދެކޭ  ކ ރ މ  މެދ ތަންފީޒ  ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ 

އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ ދ އިރ ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް  ،ޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައިވ  މައްސަަލއ  ގ ިޅެގންރައްޔިތ ންެގ މަ

ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވ ލ މ ެގ ކ ީރަގއި  ،ޓް ޮގތ ެގ ރިޕޯ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި

 ، މަޖިލީހ ން މި ،ިގަވަޑއިަގންަނވ ނެނދެްއވ ނީ. އެޓް ހ ށަހަޅ އްަވއިޕޯމެންނަށް މި ރިޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ އިއް 

ލިމެންޓްރީ ެގ ދަށ ން ޕ ަވނަ މ އްދ ެގ )ހ( 179އެއީ މަޖިލީހ ެގ ހައ ސް މެޯޖރިޓީ ލީޑަރ  ަވނީ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ  

ގ ޭޅ  ަގއި މަޖިލީހ ެގ ކަމ  2020 ލްޕްރީއެ 31ކ ރ މަށް ވ  މަްއސަލަ ދިރ ސ ެގ ފޮނ ވ ފައި(އެމް.ޑީ.ޕީ)ެގ ލީޑަރ  ްގރޫޕ 

. އެީއ ހ ރިހ  ކޮމިޓީތަކަކ ން ކަްނކަން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމ ފަ ަވނީ ފޮނ ވ މ  ގ ިޅެގން މިހ ރ  މި. ފަކޮމިޓީތަކަށް ފޮނ ިވ

ަތއް ޓ ރިޕޯ. ތިބޭފ ޅ ން ިތޔަ ެގންަދަވނީ އެ  ނިމިފަށްލަކޮށް ެއކީއެކަަވނީ ހަމަ ޖ މ  ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް. މިހ ރ  މި 13

އަދި ައޅ ަގނޑ   ،ީމދ ކ ރަނީއްއަޅ ަގނޑ  އ   .މ ންްއަވކ ރަޮގތ ން ބަހ ސް ތަކ  ގ ޅޭޓ ރިޕޯ ،ބައްލަަވމ ން

މަޖިލީހ ން   ޓެއް ފ ސްކ ރެްއީވމ ، ަވކި ޮގަތކަްށ ނިންމެީވމ ، މި ބޭފ ޅ ން ހ ރިހ  ރިޕޯ ކ ރަމ ން ެގންދ ނީ ތިމަސައްކަތް

ސަރ ކ ރަށް މި  ،ވ ނީ  ޓ ެގ ބޭނ ަމކަށްަގިއ ނެރ ން. އަިދ އ ދެ! މި ރިޕޯޓެްއ ެއއް ޮފތެއްެގ ޮގތ  ހ ރިހ  ރިޕޯއެ 

 ޮގތ  ގ ޅޭ  މަޖިލީހ ން ދެކޭ ،ިގަވޑަިއަގންނަވ ނެނޮގތް ހ މަކ ރ ން. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެ މަޖިލީހ ން ދެކޭ

ނ ަވތަ ެގންދަވ  މިންަވރ ަގއި  އި،ަވމ ން ެގންަދވ  މިންަވރަށް ބައްލަވަ އްކ ރަޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބަހ ސް

އ ދޭ. އަޅ ަގނޑ   ފ ހަަގކ ރަްއވ  ނ ކ ތ ތައް އެަބ ސަރ ކ ރ ެގ އ ސޫލ ތަކ ެގ ތެރޭގައި ަވރަށް ރަނަގޅަށް ހިމެނިެގން

 ؛ކ ަރއްވ ަފއިވ  އ ސޫލ ެގޒެޓ  ،ވ  މިއަދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އޮފީހ ން ނެރ އްވ ފައި ،މޭ 13 ،ފ ހަަގކ ރިން މިއަދ 

ެވްސ  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ ނ ަވތަ އެހެން ކޮމިޓީތަކ ން ،މިސ ލަކަށް ަގއިތެރި މެންބަރ ން މި އ ސޫލ އިްއޒަތް

ތި  ،ަވަޑއިަގންަނވ ނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ހަަގވެ  ،ނަމަ ަބއްލަަވއިފިއަޅ  ނިންމަވ ފައި ހ ރި ކަންތައްަތކ 

 ދ  ފިކ ރ  އެބަ ދައ ލަތ ެގ ކަންކަމ ގައި ހިމެނިެގން ،ރ އ އި މަޝްަވ ،ންބަރ ންެގ ތަނަަވސް ޚިޔ ލ އިތްތެރި މެއިްއޒަ

ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ އަރިހ ން ައޅ ަގނޑ   ރ .ބަކަމަށް. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 .މަށްޓް ހ ށަހަޅ އްަވިއދެއްވ ރިޕޯއެދެނީ  މި

 

 ސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ޢީކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  
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ނ ދިނ މަށް އަޅ  ރޯގ  ފެތ ރ ނަ ޓަކީ މިއީ ކޮިވޑ މި ރިޕޯ، ރައީސް ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ޝ 

ކ ން އަރަިއަގތ މަށް ބަދަލ ތަރަނަގޅ   އ މްދަނީއަށް އަންނަ ެގއ އިލ ތަކ އި ިވޔަފ ރިތަކ  ،ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ން

ޮގތް  މެދ  ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ދެކޭ ކ ރ މ ަތއް ތަްނފީޒ ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ 

މެދ  ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ ފައިވ  މައްސަލައ  ގ ިޅެގން އިޖްތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ ދ އިރ ެގ ތެރޭަގއި  ކަނޑައެޅ މ 

 ،ޓ ގައި ހިމަނ ފައިވ ނެޓް. އަޅ ަގނޑ މެން ިމ ރިޕޯ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯއްކަތްނޭ މަސަހިމެ

ޓ ަގިއ އެއ އެކ  ރިޕޯއަދި ހަމަ ،މެންބަރ ންނ އި މެންބަރ ން ތަމްސީލ ކ ރ  ދ އިރ ތައްހިމެނޭ އިޖްތިމ ޢީ ކޮމިޓީގައި 

ކ ރ މ ަގއި ކޮމިީޓއަށް ހ ޒިރ ީވ ޮގތ ެގ ތ ަވލ  މި މަސައްކަތް ،ޮގތ ގެ  މެންބަރ ން ކޮމިޓީއަށް ހ ޒިރ ިވ ،ހިމެނިފައިވ ނެ

ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ދަންނަވ ަލން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ޓ ގައި ހިމެނިފައިވ ނެ. އަޅ ަގނޑ  ަވގ ތ  ސަލ މަތްރިޕޯ

 7ފ ހަަގކ ެރިވފަިއވ   އިއިޖްތިމ ޢީ ކޮމިޓީން މިކަމ  ގ ޅިެގން ފ ހަަގކޮށްފައި ސަރ ކ ރަށް ހ ށަހެޅ މަށްޓަކަ ،މެންބަރ ންނަށް

އިްއޒަތްތެިރ  ،ކަން ފ ހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން 7ެއ  ،ނަމަ ޓ ަގއި ހިމެނިފައިވ ނެ. ަވގ ތ  އޮތްކަމެއް މި ރިޕޯ

 ަވގ ތ  ދެއްަވއިފިއްޔ .  ރައީސް އަޅ ަގނޑަށް އެ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ކޮމިޓީައޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ރަނަގޅ   ؛ރ ބައ ދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ، އިްއޒަތްތެރި މެން

ކަމެއް. ހޯދ ންތަކ އި  އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ބޭނ ންތެރި .އެ މިންަވރަށް ބ ނެދެްއވ ން  ހޯދ ންތަކ އި އަދި ހ ށަހެޅ ންތައް

 އަދި ހ ށަހެޅ ންތައް. 

 

 :އްެކވ ންވ ހަކަދެސ  ޢީކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

ގ ޅ ންހ ރި ދައ ަލތ ެގ އެިކއެކި އިދ ރ ތަކ ން  ކ ރ މ ގައި ސަރ ކ ރ ެގ ކަމ ތައްޔ ރ  ޓ ޮގތ ން މި ރިޕޯ މިކަމ  ގ ޅޭ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަވރަްށ  ؛ކޮމިޓީއަށް ބޭނ ންވ  ަވރަށް ިގނަ ލިޔެކިޔ ންތައް ހޯދިފަިއވ ނެ. އެ ހ ރިހ  ލިޔެކިޔ މެއް

ޓ  ެއއްކޮށް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ންެގ ސަމ ލ ކަމަށް ހ ރިހ  ެއއްެޗއް މި ކޮިމޓީ ރިޕޯ ރި. އެޓްސް އެބަހ ދިގ  ޮޑކިއ މެން

 ކ ރ މަށްަފހ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ެއކި ޮގތްޮގތ ން ެއއްކ ެރވ ނ  ކަމ ހ ރިހ  ލިޔެކިޔ ންތަެކއް ދިރ ސ  ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެ. އެ

ތެެރއިން ނިންމ މެއް އެބައޮތް. އޭެގ 7ކޮމިީޓން ނިންމ ފައިވ   އަލީަގއި ޮގތ ން ެއއްކ ެރވ ނ  މަޢ ލޫމ ތ ތަކ ެގ ގ ޅޭ

އި ެގތަކ ން ތަކ އަމިއްލަ ފަރ ދ ންނަށ އި ަސރ ކ ރަށް ކ ްއޔަށް ދޫކޮށްފައިވ  އެޕ ޓްމަންޓ  ،އޮތީ ފ ރަތަމަ ނިންމ މަކަށް މި

 ، އޮތީ ކަށް މި ހ ށަހެޅ މަނ ން. ެދަވނަދިއެފަދަ ބަދަލެއް އަންނ ެނ ޮގތަކަށް ލ އި ،ކަމަށ އި ކ ލި ކ ަޑކ ރަންޖެހޭ

ްއ ތެޭރަގިއވ  ޖޮބް ސެންޓަރ ތަޮގތް މ ލެއ އި އަތޮޅ  މަލ ކ ރ ޢަފަރ ތްތަކ ން  އެ ،މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖެއް ދިނ މަށްފަހ 
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 އެ  ،ނ ކ ރ މަށ އިޖ  އެްއފަހަރ  ދޫރިއަމް ޕެކޭމޮރިޓޯ ،އޮތީ  މިމަކަށްެގންދިއ ން. ތިންަވނަ ހ ށަހެޅ މެދ ެވރިކޮށް ބަލަމ ން

ޕަސެންެޓއް  ފައިސ ެގ ަވކި ދޫކ ރެިވފައިވ   ،ނަމަ މ ންދ ންތައްތައް ކ ރަމެދ  އިހ ނަތިކޮށް ކަ ފ ންނ ތްތަކ ން މ ވައްޒަރ ފަ

 ނޑ މެއްމެދ ކެ ލަތ ގައިހ ަފިއވ  ސްކޫލ ތައް ބަންދ ެވ ،އޮތީ ކަށް މިތަރ ަވނަ ކަމަ. ހަހެއްޓ ންއި ހިފެނ ެގ ޮގތ ަގމަރިޖޫ

 ށްފައިވ ތަޢ ރަފްކޮ ންރީޓްކޭޝަން މިނިސްޔ ން އެޑި ގ ޅިެގ ލަތ ހ  ދިނ މަށްޓަކައި މިކޮށްރ ނެތި ތަޢ ލީމީ ފ ރ ޞަތ  ކަށަަވ

ަގއި ރޭޮތޅ ތެމ ލެއ އި އަ ،ޮއތީ  މިަވނަ ކަމަކަށްދިއ ން. ފަސްެގންލ ސްތައް ކ ރިއަށް ކްތަކ ިއ ެޓލެންލައިން ޕްޮރްގރ މ އޮ

ށް ޚ އްޞަ ކ ދިންނަ ސްކޫލް ،ށ އިނ މަދިކޮށްތ  ފަހިފ ރ ޞަ ނެތި މި ކ ދިންނަށް ތަފ ތ ކ ރ މެއްޅޭ ހ ރިހ  ރިއ ދި

 -6. ދިއ ންެގންގ ިޅެގން ކ ިރއަށް ސްޓްރީކޭޝަން މިނިޔ ށްދޭ ފަރ ތްތަކ އި ެއޑިދ މަތް ފޯރ ކޮޚި ތަކެއް  ޕެކޭޖ ޓްނެރއިންޓަ

ްށ ކ އްޔަ އިގަ ޅެއް ގައި ބަލި ފެތ ރެމ ންދ  ދަނޑިަވޖ ތަމަޢ މ  ޞަކޮށް ލަތ ަގއި އަދި ަވކީން ޚ އްހ ންދ ގައިވ  ފ ރަބަ

 އިނ މަށްޓަކަނ ދި ފަރ ތްތައް މަގ މަތިިވޔަދެއްކ މަށް ނ ކ ޅެދޭ ކ ލި ،ޖެހި ލ ގައިހ ރިއ ޅެމ ންދ  ފަރ ތްތަކ ެގ ތެރެއިން ދި

 -7ެއޅ ން. އަޅަންެޖހޭ ފިޔަަވޅ ތައް  ކޮށްތައް މެދ ެވރިންިސލ ތައް އަދި ރަށ  ކައ ންިސލ ސަރ ކ ރ ން ސިޓީ ކައ 

މ  ބޭނ މަށް  އްއ  ންތަން މ ން އެއްވ  ތައްތައް ފަދަ އ ޕ ކ ތަކ އި ތްކިމެނ ީވ މިސް ެގ ދަށ ންެގ އިރ ޝ ދ އޭޗް.ޕީ.އެ

ކ ިރ  ޮގތ ން ގ ޅޭ ން މިކަމ  ކޮމިޓީތިމ ޢީއިޖ  ،ޒަތްެތރި ރައީސްއްއި  ނަމަ ވ ަތކަށް ދަންނަޮގ . އެއީ ކ ރ ނ ލ ންއިހ ޅ ަވ

 ނ  އެންމެ މ ހިންމ ކ ރެވ ފ ހަަގ ދ އިރ ތަކ ން ހ ރިންގ ޅ  ޓީއ ކޮމި ،ށް ފ ހަަގކ ރެވ ނ  ދިރ ސ ތަކ ން އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީއަ

ެގ މިޓީ ކޮ ،ތިފ ޤ ން ސަރ ކ ރަށްއިއް މިޓީެގ މެންބަރ ންެގތިމ ޢީ ކޮއިޖ ނ ކ ތ   7 އެއީ. މި ކީތ އަކ ނ  7

 ،މ ފައިން ނިން ޓީދ ރ ތަކަށް ހ ށަހެޅ މަށް ކޮމިއިރަށ އި ދައ ލަތ ެގ އެކި ެގ ޮގތ ަގއި ސަރ ކ ތަކ ޝަންމެންޑޭރެކޮ

ޅ ަގނޑ  ޓަކައި އަ ށްމަކަލ ހަކަ މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ަސމ ވ  އެ ،ނިންމ ފަިއވ ތީ ،ށްފައިސްކޮފ 

 .އީސްަޒތްތެރި ރައްްއޔ  އި ރި. ޝ ކ ންދެންނެިވ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

.  ބަހ ސްެގ ަވގ ތ ގ ޅޭ ރިޕޯޓ  ލަނީ މިއިަވޅ ޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތަށް ހ ަގނޅ . އަރި މެންބަރ ތްތެޒައް ރިއްޔ  އިޝ ކ 

އިރ ެގ ަގޑި އެއް  ބިަވޑަިއަގންނަަވނީތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް ލިޒައް ށް އިރިޯޕޓ ެގ ބަހ ސަ ،ަޑއިަގންަނވ ނެިގަވއެނ

ކ ެގ ވ  ފަރ ތްތަށްފައި ލ ކޮން ބައްދަކޮމިޓީ ،އިންފަދަ ދ ޅ ިވއެވި ޢީ ކޮމިޓިެގ މ ޤައްރިރ  ދެންމެ މ . އިޖ ތިޞަތެއްފ ރ 

 ންބަރ  އެމެކޭޝަްނ އިއްޒަތްތެރި ޔ އޮފް އެޑި ރީށް މިނިސްޓްކޮދެން ޚ އްޞަ ؛ކޭޝަންޔ ޓަރ އޮފް އެޑި ގައި މިނިސްތެރޭ

ހ އި އޮންލައިްނ ދަިރަވރ ންނަށް ޓެލެކިލ  ،ިއޭވހަަގކ ރަްއވ ފަރ ެގ ރިޕޯޓ ގައި ފ ރި މެންބަތެތް، އިްއޒަްއީވފ ހަަގކ ރެ

ފް ޓްރީ އޮއ މ ަގއި މިނިސްެގންދި އެކަން ކ ރިއަށް  .އ ންެގންދިކ ރިއަށް  ދިނ ންއިށް ކިަޔަވދ ެވރިކޮމެަވސީލަތްތައް 

ނިސްޓްރީ ން މިއަދި އެކަްނކަ .އި އެަބޭވވ ފަ ކަނަޑއަޅ އް ޮގތްަތއް މ ން ެގންަދވ ނެއްަވކ ރަކޭޝަނ ން މަސަްއކަތްޔ  އެޑި
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. މިނިސްޓްރީ އޮފް ދެއްވ ފަށް ކޮޅަށް ސ ފ ަގކޮމިޓީއަށް ަވރަށް ރަނަވނީ  މިން ތ  ޝަންެގ ފަރ ކޭޔ  ޑިއޮފް އެ

 ގައި މި ތ ޑ ެމންނަށް ފ ހަަގވ  ޮގަގނޅ  . އަެއބަ ސ ފ ެވެގންދޭ ޭއަގއިެގ ޒިންމ ތައް ކޭޝަންެގ ޒިންމ ތަކ އި ސްކޫލ ޔ  އެޑި

 އެ ނަ ތަފްޞީލ ތައް ިގ ެގންދ ނެ ޮގތ ެގ ަވރަށްއަށްކ ރި މިކަން ން ސްޓްރީޝަްނ މިނިކޭޔ ެއޑި ،ލްަގިއ ޭއެގ ތަފްޞީޓ ރިޕޯ

މިކް ރީ އޮފް އިކޮނޮޓްއެހެންމެ މިނިސްހަމަ .ނ ވ ފަޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮއިޖ ތިމ ޖިލީހ ެގ ަވނީ މަ ންސްޓްރީނިމި

، ލޫމ ތ ވ  މަޢ ށްފައި ކޮސ އްހިން ފިނޭންސްެގ ފަރ ތ ފް މިނިސްޓްރީ އޮ ،ޢ ލޫމ ތ މަ ވ ފަިއވ ކ ަރއް ސ އްހިޕްމަންޓ ން ލޮޑިެވ

ން މ ޢީ ކޮމިޓީއެކ ގައި އިޖ ތި އެންމެހައި ފަރ ތްތަކ  މި ،ލްޓީޕަމ ނިސިމ ލޭ  ޒް،އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ މިނިސްޓްރީ 

ޑ  ޅ ަގނ. އަފަހ ށަހެޅިތަނަށް  ެގ ހ ށަހެޅ ންތައް އެބައޮތް މިކޮމިޓީ އެ ދި. އަހަދ ފަ ށް ބައްދަލ ކޮށްއެބައޮތް މަޝްަވރ ކޮ

ހ ެގ ކަންކަްނ ޮގތ ން މަޖިލީ ގ ޅޭ ތ ަސއްކަވ  މަެގންދަ މ ން މިރި މެންބަރ ން ހިންަގަވތެއިްއޒަތް  ؛ން ބޭނ ންދަންނަވ ލަ

 ގ ޅޭ ކަމަކ   ކޮމިޓީތަކ ގައިހ ެގލީޖި، މަަގންނަވ  ފަރ ތްތަކ އިަވަޑއިވެ ޤ ެވރި އަދި ޝައ  ،ޅ ން ފ ބައްލަަވމ ން ެގންދަވ  ބޭ

އް ރިހ  ކަމެ. ހ ހެއްޓޭނެ ބެލެަގޅަށް ށް ރަނއިދ ރ  ަވރަ ،ޓޭރިެއޓްރެކ ެގ ެސކްެވމ ންދ އިރ ގައި ކޮމެޓީތަރެ ކ  ބަހ ސްޮގތ ން

 ތަކަކީ ކ ތ ނ  އެ ،ތ ތައްރ ން ފ ހަަގކ ރ  ނ ކ ބަން. އަދި މެކ ރެޭވނެހަކަެއއް ރެކޯޑ  . ހ ިރހ  ވ ދ ނެކ ެރިވެގންޔައ މިްއޔ 

ްށ މަންކަ، ހ ށަހެޅި ތ އީދ ލިބޭ ކަެދިވދ  ލިބޭނެ މަަގށް ކަންތަްއ ެގންހ ށަހެޅ މަށް ތ އީ އެ  ،ހެޅ މަކަށް ބަދަލ ކ ރެިވހ ށަ

މަޢ ލޫމ ތ    ންކަމަކީކަިނންމ   .ެގންދިއ ންކަން ކ ރިއަށްޮގތަށް ކޮމިޓީގައި ަކން މޭނި ،ންމިން ނިކަންކަ ،ހިޯވޓަށް އެ

ނ ަވތަ ލިބޭ މަޢ ލޫމ ތ ން ކ ރ ނީ   ،ކަނޑައެޅ ން ަވތަ ނޫންތޯޙަ މަޢ ލޫމ ތ ތޯ ނ ޞައް ލޫމ ތަކީ ލިބޭ މަޢ  އެ ،ހޯދ ން

ގައި. ފަހ  ށްޯވަޓކައަންނަނީ ކޮމިޓީެގ  ގައި ނިންމިެގން މިިމޓީެވސް ކޮ ކޮންމެ ކަމެއް އި ނިންމ ން.ީޓަގކޮންކަމެއްތޯ ކޮމި

ދަތިތަކ ްނ ވ  އިނަށް ދިމ ެވފަެގ ރަްއޔިތ ންރ އްޖޭ  ،ވ  އިށް ދިމ ެވފަ ކ ރަަވގ ތ  ސަރ   މި ،ޒަކީ ޅ ަގނޑ މެންެގ އަމ އަ

މަކ ރ ން. ދެން ށް ހ ޮގތް ސ ފ ކޮ ކޭލީހ ން ދެމަޖި ތ ން މިގޮ  ޅޭގ   ފިަޔަވޅ ަތކ  ިއ ސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގތ މަށްޓަކައަރައި 

. ނެފ ސްކ ރެއްޭވެވސް  ރެްއޭވނެ އަދި ބިލ ފ ސްކ  ސްެވ ރ ރ ަގ ،ނަށްޒަްތތެރި މެންބަރ ންަގންަނވ ނެ އިއް އެނިގަވަޑއި

ީކ އިވ  ޮގތަދެކެަވަޑިއެގންފަ ؛އ ޅ އްވ  ފަހަރ  މި ދެކެަވޑަިއެގްނ މިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ،އެހެންނަމަެވސް

މެންބަރ ންެގ  ، ތިއްބެިވތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ގ ތ ަގއި  ތިއެއީ  .ކ ރ ޔ ލ އި ފިޚި  ރި މެންބަރ ންެގތެތްްއޒައި

. ޮގތް ށް މެންބަރ ން ކަންކަން ކ ރެއްވ މަށް އެދިަވަޑއިަގންަނވ  ބިނ ކޮ މައްޗަށްހަކަަތކ ެގ ދައްކ  ވ ރައްޔިތ ން

 އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި މި. ަދަވނީންެގމ ން ހ މަކ ރައްަވ އި ތިގަ ތަކ  ބަހ ސްެގ ަވގ ތ ރި މެންބަރ ންެގޒަތްތެއިއް 

 ގައި މިތ ެގ ތެރޭންނަ ހަފ އަ ހ ން މިމަޖިލީ  މި. އިރ ދަކ ެރްއިވްއޔ އްންތެރި ރިޕޯޓ ތަކެބޭނ ކީ ަވރަށް ތަކަރިޕޯޓ 

ނީ މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ރ ަވއަތ ޞަ ފ ރ  ހ ރ  މި މިޑ ންނ ނެ. އަޅ ަގނހ ންނ ން ނަށް ފެްއޔިތ ންރަ  ،ކ ރެވި ޢ އިޝ  ރިޕޯޓ ތައް 

 .ބަރ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންފަށް. މަރަދޫ ދ ބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީއިްއޒަތްތެރި މެން
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 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ފްރީއިބްރ ހީމް ޝަެގ މެންބަރ  މަރަދޫ ދ އިރ 

ޑ  ޅ ަގނންތައްތަކަށް އަކަ އިހ ށަހަޅ ފައިވ  އެންމެހަ ން މިޢީ ކޮމިޓީރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ، އިޖ ތިމ ޝ ކ 

ރ  މިހ އީ . އެ ލ ނަންއިންނަަވޭވ ބަެއއް ނ ކ ތ ަތއް ދަޅ ަގނޑަށް ފ ަހަގކ ރެ އަ  ،ެވސްދ ކ ރަން. އެެހންނަމަހަމައަށް ތ އީފ ރި

 އެއީ  ،ިވއްޔ   ަވނީ  ކަމަށް ސީދ  ނ ފޯރ ވ  ްއ ދައ ލަތ ން މެ ތެރިކަ އެހީނ ެދއްޭކ ފަރ ތްތަކަށް ޅ ަގނޑ މެން ކ ލިއަ

ދ   ެގން ސަރ ކ ރަށް ހ ށަހަޅ  ފަރ ތްތަކަށް ސީކ ލި ނ ދެއްކި ،ަގނޑ  އެބަ ހ ށަހަޅަންޅ އަ  ،މ ންީވއެހެެއއް. މައްސަލަ

ނަށް ލިބޭ އ މްދަނީ  މީހ ން އޮްތ މިންަވރަކ ން އަދި އެ ންެވތ ން ދެފައިސ ެގ ްގރ ންޓް އެހީެއްއ ދައ ލަ

. ނޭގތޯކަމ ގައި އި މެއްކަ މ  މަކީ މ ހިންދެއްވ އިމަނަހިޓ ަގިއ ޓީެގ ރިޕޯކޮމި ޮގތަކަށް މި ކ ރ މަށްފަހ  ލިބޭނެޓ ޓެސް

ނ ހިނގ ެނ.  ސް އެކަމެއްކަޔަހެން އަދި ނިންމިއެ .ވ މަކީ ފަރ ތަށް އެހީެއއް ކޭއްދެނ ކޭ ކ ލި ކަމެ ދޭޅ ަގނޑ މެން  އެއަ

 ްށ ކ ލި ކޮދ  ްގރ ންޓ އެހީއެްއ ސިސ ެގ ލަތ ން ޮކންމެެވސް ފައިއ ެވހި ދަދި  ،ޮގތ ން ހިނގ ނީ އެކަން ޢަމަލީ

ޑަށް ހ ށަހަޅަން ށް ބޮޅ ަގނޑ  ަވރަ އަ. ެއއީދިއ މ ންެގންވެ ޮގތެއް  ލިބޭނެމަިތވ  ފަރ ތްތަކަށް ނެތް މަގ  ރ އްކޭނެަވދެ

 ،އެހެންީވމ  .ަވމ ންދ ތީ ލަސްބި ނަށް ތަޢ ލީމ  ނ ލިކ ރޭ ކ ދިންޑަށް ޝަކ ވ  ށް ބޮ. ރައްޔިތ ން ަވރައްކަމެ ވ ނ ންބޭ

 ން ެގންދ ކަންކ ރަމ ކަތް  ބ ރަ މަސައްފަރ ތްތަކ ން ަވރަށް ބެހޭ ެގ ެވސް ކަމ ޓްރީސްޭކޝަން މިނިޔ ޅ ަގނޑ  ެއޑިއަ

ކަންކަްނ އޮތް އެބޮޑ ވ ން އެބަަވރަށް ޮބޑ  ކަން ޔިތ ންެގ ަރއް ،ެވސްއެހެންނަމަ .ހަަގޭވ، ފ ނޭގޅ ަގނޑަށް އެެވސް އަ

ންޖެހ މ ން  ތ ން ތިބެަވހ  ރައްޔިދ  އި ިގނަންގަ މި ލޮކްޑައ  ،ކ ރ  ކަަމކީޑ  ފ ހަަގަގނއަށް އަޅ ަވނަ. ތިންލަސްަވމ ންދ ތީ

 ،ލަތ  ނިމ މަކަށް ެގނެސްހ  ގެ ން ލޮކްޑައ  ހ ެވސް އަަވހަކަށް މިހ ެވސް ލ އިކޮށް އަދި ީވއެކަން ީވ .ދިމ ވ  ދަތިތައް މި

 ކަމެއް  މ ހިންމ  ެގ ފަރ ތ ން ކަނޑައެޅ ަމކީގްޒިްޓ ޕޮލިސީއެްއ ސަރ ކ ރ  އެ  އި،ވަ ޅ އް ޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް އައެކަމަށް އަޅަން

ެވެގްނ އިމ ަގއި ގ  ން ކަްށ ލޮކްޑައ ޅ ަގނޑ މެންނަެވސް އަަތކަށް. ެއއްޮގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ކެންޑ  ދެ ޅ ަގނކަމ ަގިއ އަ

 އެއްޮގްތވ   ޮގތަށް ކޭސްތަކަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކ  ހަދ އި ެވސް ގަ ތަކ  ޤައ މ  ހެންދ ނިޔޭެގ އެ ،ންީވމ ހެ. އެނ ތިބެޭވނެ

 ގެ ންއ ށް ލޮކްޑަ ެވސް ައަވހަކަީވހ  ،ްއަގއި ސް ހަލ ިވ ސްޕީޑެހ ވެ ން ީވރ ކޮށްެގއްޙީ މ ހިރ ން މަޝްަވޞިދެން  ،ތަށްޮގ

ސްމީހ ން  ންޖެހޭ މީބޭސްކ ރަ ދ ަވހ  ކަށް ިގނަކ ރ ން. ިމހ ރ  މިސ ލަ އް ކަންތަށްަގންނ ނެ ޮގތަކައި އަރައ މ  ޤަލަތ ން ހ 

މަށް ެވސް ރީ ސިސްޓަޑެލިަވޅ ަގނޑ މެންެގ އަ  ،ންީވމ . އެހެކ ރޭބަ ެވސް ަވރަްށ ބޮޑެތި ޝަކ ވ ަތއް އެ ބިެގންބޭސް ނ ލި

ތި ބަދަލެއް ޅ މަށް އެންމެ ބޮޑެދިރިއ  ންެގތ ޗަށް ޮގސް ރައްޔިޝަން މައް އިންފްލޭ ެގންނަންޖެހޭ. މިހ ރ ބަދަލ ތައް އެބަ

އް އްލ ތަކެ ޙަ  މަށް ެވސްެއަކންކަ ،މ  . އެހެންީވ ސަބަބ ންގެ ަވނީ ސަޕްަލއި ެޗއިން ޑިސްޓްރެކްޝަން   މިއިސްަފއިއަ

ޑަށް ޅ ަގނއަ ؛އޮތް މި  . އެހެން މިދެންނެީވ މިހ ރ  ބޭނ ންތެރިކަމެއްަވގ ތ  ަވރަށް މ ހިންމ   މިތ ންނަށްރަްއޔި އައ މަކީ

. ޙ ކ ރަންލ އިސް ،ޅ ކޮށް މ ން ެގންދަވ ކަން ކަންކަން ރަނަގއްަވކ ރަ ތްރ ން ަވރަށް ބ ރަކޮށް މަސައްކަ ސަރ ކ އެނޭގ

ޑަށް ޅ ަގނތައްތަކެއް ހ ރިކަން އަކަން ނަޖެހޭ ިގންކ ރަރަނަގޅ ށް ހަރ ދަނ ކޮއަިދެވސް އިތ ރަށް  ،ސްއެހެންނަމަެވ
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ޯތ ޭވއިލެދަންނަވަ އި ގަ ބަހެއްެގ ޮގތ  ފަހ އަޅ ަގނޑ  ވ ހަކަ  ދ  އެއްމ ންށް ދަންނަަވ ތަކ ރ ރ ކޮޑ ަގނފ ހަަގކ ރެޭވ. އަޅ  

 ޮގތެއް  ކޮށްދެޭވނެނަށް ފޯރ ަތކަށް ރައްޔިތ ންޮގ ިވއްޓެނިެދމެހެސް ބޭ ދަިއެގންއ ސަ ،އެއީ !ޮގތަކަށް. އ ދެ ބަލ ނަން ކ ރ 

ފަރ ވ އ އި އަދި ހެލްތ  ށް ބޭސްތ ންނަްއޔިަގއި ރައަގ   ޓް އޮފީހެއް ހ ެރެގްނ ހެޔޮމަންޓްރަލް ްޕރޮކިއ . ެއޮގތ ން ސެންވ ން

ވ ން އެީއ ަވރަްށ  ޮގތް ކެތި ލިޭބނެދ މަތްތަކ ިއ ތަޚިނ ްނވ  ންނަށް ބޭަގއި ަރއްޔިތ އްތަނެ ހ ރިހ  ންނ އިޓަރ ސެން

އް ވ ތަބ ަވތ ެގ މައްސަލަތަކ ެގ ޝަކ   ންނ އި މިކ ެރެވން ނެތިެގޓ ޓެސް  ތަންތަނ ަގއިސް ބައެއް . މިހ ރ ެވއްކަމެ މ ހިންމ 

. ެއއީ އްެވސް ކ ރި މައްސަލައެ  ތެްއގައި ބަހ ސްޮގ ޅ ަގނޑ މެން ޚ ްއޞަެވސް އަ އިހަށްދ ަވހ   .ދޭންަވމ ތަކ ރ ރ 

މަންޓް ރޮކިއ  ޕްރަލްެވސް ސެންޓް  ޔަޤީނ ންމަހަ ،އޮތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަގޅަްށ ލިބެންބޭސް ރަނ ،ންީވމ އެހެ

 ކަހަލަ ރ ަވިއެގން. މިހ ރ  މި ންތިޒ މެއްއިލިބޭނެ   ތަކެތިއ މަބަލް ން ސީދ  މެނ ފެކްޗަރ  އަތ ން ބޭހ އި ކޮންސިއޮފީހ 

ެގްނ ރެިވކ ށް ފ ހަަގޑަތައް މިހ ރ  ަވރަށް ބޮތިަގއި ހ ރި ދަނިޒ މ ެގ  ެގނައ މ  ނޑ މެންެގ ބޭސްޅ ަގކަމެއް ދިމ ީވމ  އަ

 ޒަތްެތރި ރައީސް.ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިއް ެގނައ ން. ދެްއިވ ފ ރ  އްލެއް ށް ޙަ މިކަމަ ،. އެހެންީވމ ދޭއެބަ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ން ތ ރިޔ ސަ

 ،ަވނީ މ ގައި މިކޮމިޓީެގ ހ ށަހެޅ  ،ރެްއިވ ފަދައިންކ ރ  ފ ހަަގރި މެންބައިއްޒަތްތެޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއް

 ޖެހޭނެތަކ ން ކ ލި ކ ަޑވ ންތަކ ންނ އި ގެ ޓްމަންޓ އެޕ  ިއވ ކޮށްފައި ަސރ ކ ރަށް ކ ްއޔަށް ދޫއަމިއްލަ ފަރ ދ ންނަށ 

ނީ ހ ށަހަޅަ މިން ކޮމިޓީ ،ަވނީނަ އި މ ޑަށް ީމަގން. އަޅ ަގނނެ ޮގތަކަށް ލ އިދިނ ބަދަލެއް ައންނ  ދައެފަ ،އިށ ކަމަ

ބެނެފިޓެއް  ސިންގ ބި މީހ ންނަށް ހައ ން ތިށް ހިފައިެގންތަން ކ އްޔަދ ންނަށް ނ ަވތަ ތަަވކި ފަރ  ،ސިން ބެނެފިޓެއްހައ 

ދަނީ. ފ ހަަގެވެގން ޑަށް މިޅ ަގނއްެގ ޮގތ ގައި އަމެށަހެޅ ހ މަށް ހ ށަހަޅ  ކަ ނެހޭންޖެަޑއެޅެ ލިބޭނެ އ ސޫލެްއ ކަނ

. ށްމަން ޝަހީއި ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސަޭވރ  ދެކ ނ އަރ ަވނީ ހެންތ ޞަފ ރ   މިހ ރ  މިަގނޑ އަޅ 

 ރ  މެންބަ ރިއްޒަތްތެއި  ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ ؛މްޙ ަސއިން ޝަހީ ،ވ ހަކައަކީ ޑ  މިދަންނަވ  އަޅ ަގނ

  ، ، ެގ ކ އްޔަށް ީދެގން ހ ރި މީހ ިއެގންެގ ކ އްޔަށް ނަގަ  ،ވ ހަަކއަކީ  ވ ހަކަދެްއކެވ މ ެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  މިފ ހަަގކ ރ 

އ މްދަނީ  ،ކ ލި ނ ދެއްކޭ  ،. އެހެންނަމަެވސްށަހަޅަނީހ  ން މިކޮމިޓީ ތްތެރި މި އިއްޒަށެއް ޫނނޭކައޭނ  ކ ލި ކ ަޑކ ރ މަ

. ަވނީ މ ގައި މިހ ށަހެޅ މަށޭ މިކަމ ގައި މެއް ދިނ މީހ އަށް ދައ ލަތ ެގ އެހީތެރިކަ އްކޭދެ ނ  ށްވ މ ެގ ސަބަބ ން ކ ލިދަ

ޭވ ކަށް އަދި އަޑެއް ނީ ޅ ަގނޑ މެންނައަ ؛ންޙ ސައި .ން ޝަހީމްއި ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސަޭވރ  ދެކ ނ ހެން

 އިނޭގތޯ.

 

 ަކދެއްކެވ ން:ވ ހަ ން ޝަހީމްއިމެްނބަރ  ޙ ސަ  ދ އިރ ެގޭވރ  ދެކ ނ ހެން
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ޅ ަގނޑ  . އަދ ކ ރަންޓަށް ތ އީރިޕޯ މ ޢީ ކޮމިޓީެގ މިތިޅ ަގނޑ  އިޖ އަ .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީއ ދެ،  ؟މިހ ރ  އިޭވތޯއަޑ  

ތެެރއިން ޅ ޭވ އަތޮކ ރެމ ނައްކޭ ފަރ ތްތަކ ެގ ޮގތ ަގިއ ހަމަެވެގންދ ނެ ކ ލި ނ ދެަރށް ފ ރިރިޕޯޓ  އިތ  ތ ގައި މިދެކޭޮގ

ްނ މ ެގ ކަންކަަގތ އި ޑަމ ލެއިން ފ ރައިެގން އަތޮޅ ތެރެައށް ަވ ޔިތ ންްއޒަތްެތރި ލޮބ ެވތި ރައްިވ އިތިއްބެ ން ަވަޑއިެގ

ރިއ ޅެން ދި ންމީހ  ެވސް އެ މީހ ން ރިއ ޅޭ މ ލޭ ދިމ ލޭގައި ،ހެއްޓިފަިއ އޮްތ ބޭފ ޅ ންެގ ެވސް އިތ ރ ން ހިފެ ،މަނ ކ ރެިވ

 ހެން ބޭފ ޅ ން ެވސް އެ ެޅިވެގން އެލިބިެގން ނޫ ކ ދިންނަށް ކ ދިން ،ލ  ބޮޑ ެވއިޢ  .ްށ ކ ަޑ ޖ ަގއެްއަގއި ަވރަ ތީއޮ

 މ ވ ޑަކ ެރިވފައި ކ  އްސ ރަތައި ތިބި ފަރ ތްތަކ ެގ މ ގަ އިން ވަޒީފ ތަކ ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެ ެވފައި ތިބި ދަލ ތަނަށް ބަތަން

ްށ ޅ ަގނޑަޑަށް އަ. ބޮއަޅ ަގނޑ  ެއދެން ދެްއވ މަށްއިމީަގއި ހިމަނަނ ދެްއކޭ ފަރ ތްތައް ެވސް  ކ ލި ،ގ ިޅެގން

 ލޮބ ެވތި އިްއޒަތްތެރި ތިްއބެިވ ަޑިއެގންއިން ަވތެރެޅ ރީ ައތޮހ  ކ ރ ެގ ިވސްނ ންފ ޅ ގައި ސަރ ޮގތ   ބޫލ ކ ެރޭވަގ

 ...ޅ ންނަށްބޭފ 

 

 ން:ވ ހަކަދެްއެކވ ރިޔ ސަތ ން 

އި އޮތް ހ ށަހަޅ އްވ ފަ ން މިކޮމިޓީ ކ ރ ކަށް ނޫން. އިޖ ތިމ ޢީކްޓ އިންޓްރެ ޑ ައޅ ަގނ ؛ބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން

އަދި  ،ިރއ ޅޭ މ ލޭ ރަށްެވހިންނަކަސްން ދިޔަށް ހިފައިެގއި ކ އް އް ނެތް. މ ލޭގަ އެށްފަ ކޮ ތެއްށަހެޅ އްވ މ ަގއި ތަފ ހ 

 އ މްދަނީ ،ށް ކަމ ަގިއ ީވނަަމެވސްމީހ ންނަނޫން އެހެން ރަްށެވހިން ލޭ ޅޭ މ ރިއ  ދިޔަށް ހިފަިއެގން ކ އް  މ ލޭގައި

ޅ ަގނޑަްށ ނ މަށް އަނެފިޓެއް ދިބެ ގ  ހައ ސިންކަށްފަރ ތްތަ މ ަގއި ދަތިެވފައި ތިބިދަށްވ މ ެގ ސަބަބ ން ކ ލި ދެއްކ 

 އިރ ެގ މެންބަރ .ރ  ދެކ ނ  ދ ހެންޭވ އ ދެ، !ތިއްވ . މ ފ ކ ރަ މަކީވ  ހ ށަހެޅ ހ ށަހަޅ ފައިަގއި މީަގއި ޮގތ   ވ ހަަގފ 

 

 ން:ވ ހަަކދެއްކެވ  ން ޝަހީމްއިމެްނބަރ  ޙ ސަ  ދ އިރ ެގޭވރ  ދެކ ނ ހެން

 ިއ،ދ ޅ ެވދެްއަވިވ ނަށް ކަންކަންޅ ަގނޑ މެންއަ ސްރައީެވސް އަބަދ އ ފ ކ ރަން ަގނޑ  ަވަރށް ޅ  ޝ ކ ރިއްޔ . އަ

އަިދ  ،އިިވފައި އޮތ މ މީގައި ސ ފ ކޮށް އެހެން ލިޔެ ،ކ ރަނީލ ބޫަގޅ ަގނޑ  އަ  .ސް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީކޮށްދެއްވ ތީސ ފ 

ެގ ޅ ަގނޑ މެންއީ އަ އެ އޮތ ން.   އެހެންދެން ީމގައި އެބަިއ ސ ފ ކޮށްޑަށް އެށް ބޮ ނޑ  ަވރަ ައޅ ގަ ދެން ؛އޭތި މ ނަކ ރ މ 

ކ ރ ްނ ސަރ  ،ޅ ން އެބައެދޭ އަދި އެހެން ދ އިރ ތަކ ެގ ބޭފ ޅ ން ެވސް އެަބއެދޭށް ިގނަ ބޭފ މަ ަވރަެވސް ހަ ަގއިދ އިރ 

 ދިލަްއވ  ފ ޅ ން އެބަ އެ ަބއެްއ ބޭއެއީ ؛ެމއް އެހީތެރިކަަވެރްއެގއަދި ކޮންެމެވސް މިން ،ބޮލެއްެގ ނިސްބަތ ން ނަމަެވސް 

ށް ރިކަމެއް ކ އްޔަ ޭވނެ ކޮންމެެވސް އެހީތެލަތ ން އަރަިއަގނެހ  ެވސް މި ށްފައި ރީ މޯޭގޖ ކޮޓްރަޖިސް

 ރީމ އިޢ ލ ންކ  ޖެންސީމަރހެލްތ  އި ؛ން ސް، ލޮްކޑައ ތްތެރި ރައީކަމަކީ ިއއްޒަ . އ ދެ، އަނެއްދެްއވ މަށްހަމަޖައްސައި

ހ ރި   ނަށް ހެދިފައިންޅ ަގނޑ މެތ ގައި އަ ޮގޅ ަގނޑ  ދެކޭ . އަހޭންޖެބެ ތިތަބ ެވެގން ،ންެވޔަމަ ށް ކިޅ ަގނޑ މެން އެއައަ
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ޭގ ރަނަގޅ  ހިން ،ސްކަްނ ނ ޮގތަށް ކަންޮގއެއް ކ ސްޓ އަންނަ ފޯސ ޖ ގައި  އި،ށް ބަލަކަމަ ޖް އަންނ ނެސ  ށްރިޕޯޓ ތަކަ

 ން ޅ ަގނޑ މެ އަޖެންސީރހެލްތ  އިމަ މި  ،ނަމަމަށް ވ ކަ  ވ ޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ މިޔ ބ ތަކ ެގ އަީލގައި އަ ރ މ ޕްރޮްގ

ހެލްތ    އަދި މި ،ވ ނީ ންމީގައި ޙަޤީޤީ ލޮކްޑައ   ،ނަމަ ފިހެން ނ ހަދައިއެން ފިލ ަވން އެބަޖެހޭ. ލޮކްޑައ  މި ،ހޭބަޖެއެ

 ހިރ އްޭޖެގބޫލ ކ ރަނީ. ދިެވަގ ަގނޑ ޅ ކަމަށް އަ ެވރިންިވަޔފ ރި ނީންދ ގައި ނިކަމެތިެވެގލޮކްަޑއ ން އ އި މިޖެންސީރމައި

 އަދި އެ  އި،ންކ ން ލޯނ  ނަަގބޭ ،ކަކީ ރ ތްތަެގ ފަޒަސް ްޕރައިއެންޓަ މީޑިއަމް އެންޑް މޯލްޅޭ ސް އ   ލައިންގައި މިޓްފްރޮން

އޭނަެގ އޮތިއްޔ   ،ހ ރީމ  ދަންދެން ދީފައި ންޓީއަށްށް ޕ ސަނަލް ެގރެސް މޯޭގޖ ކޮެވ ހ ރި ތަކެތި ނީގައިންފ ެގ ކ އްމީހެ

އް އެްއޗެ  އި ެވސް ހ ރިްއޔ  ހ ރިެގ ނަމ ަގންދަރީނބިެގ އަދި އޭނަ އަ ،ެވމޯޭގޖ   ކ އަ އޮިތއްޔ  އޮްތ ެގ ،ބިމަކ އި އޮތް 

ދޮރ ެގ ތަޅަށް.  ފ ރަތަމަ ލޮކްޑައ ން އަންނ ނީ އޭަނެގ ފިހ ރައިެގ، ތީވ  ތައް ކަމަށްރ ތްބި ފަމޯޭގޖ ކޮށްފައި ތި

 ެގނެއް ފ ރައި ށްކޯޓ ން އަންނ ީނ އޭނަެގ ޕ ސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓ މަށް އަންނަ ލޮކްަޑއ ން. ެދން އޭނަައކަ ށްއެއަށްފަހަ

އެކައ ންޓަށް. ޭއގައި ހ ރި ފައިސ ެއއް ނ ެވސް ނެޭގނެ.  ދެން އަނެއް ލޮކްޑައ ން އަންނ ނީ އޭނަެގ ބޭންކ  ނ ދެޭވނެ.

ލަތ ަގިއ މ ޅި ހ . މި ރި މ ދ  ެވސް ހ ންނ ނީ ލޮކްަޑއ ންެވފަށް ފައިސ އެްއ ނ ެވްސ ލެޭވނެ. ފިހ ރަތެރޭަގިއ ހ ކައެއަ 

އޭރަށް އެ އަންނަނީ އަސްލ   ؛އ މ  އޮންނ ނީޤަދެން މި  އަނެއްކޮޅަށް ލޮްކޑައ ްނީވމ  އ މ ެގ މަޖީދީމަގ ެގ ެއއްޮކޅ ންޤަ

 ނޫން ފ ރަތަމަ މިކަމ  ލ ފައި ފޮނ ވ  ކ ިދންނެއް އިޒީފ އިްނ ކަނޑަތަކ ން ަވޓ ސޯއެހެންީވމ ، ރި އިނޭގތޯ. ލޮކްޑައ ން

 ެއއްންެގ ަލއިބިލިޓީއެ ކ ދީ ކ ރީމ   އްކަެތއްެވސް ައއ  މަސަ ނިމިދ ނީ. އެ ކ ދިން ހަމަ އަެނއްކ   ،ގ ިޅެގން ހަލ ކ ެވ

ޮގތ ަގިއ މިކަމަށް  ނޯންނ ނެ. ިވޔަފ ރިތަްއ ސަލ މަތްކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަޖެހޭ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

ތ އި ލްހެ ޕަބްލިކ  ،ެގ ކަންކަމަށް ބޯލަނބައިހެލްތ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ޕަބްލިކ  ށް،ހެލްތަ އެަބޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންއަަވްސެވ 

ޮގެތއް ެވސް ހޯދަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޝ ކ ިރއްޔ  ެދްއިވ  އަދި ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިކޮނޮމީ ސަލ މަތްކ ރެޭވނެ ައަވސް

 ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޑ  ަވރަށް ބޮޑަްށ ފ ހަަގކ ރެއްިވ ނ ކ ތ ތަކަްށ އަޅ ަގނ ތިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  އި

 ކަަށަވރ  އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވްސ ސަމ ލ ކަން ބަހައްަޓވ ނެ ންޤީ ޔަށްއަޅ ަގނޑަ ؛އެދެން ިއއްޒަތްތެރި 

ފޯސް ޓީމ ަގއި ހެންޭވރ  ެދކ ނ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެއީ ޓ ސްކް ،ކަމަށް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ 

ޮގތް ަވރަށް ގ ތ ން ބައްލަަވމ ން ެގންަދވ  ެތރި މެންބަރެއް. އަދި މިކަން ހިނަގމ ންދ  ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ  އިްއޒަތް

 ެގ ިވޔަފ ރިތަަކކީ ރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ނޫންިގނަ ފަހަރަށް ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ރ އްޖޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. ަވރަށް

ކޮންމެ ިވޔަފ ރިއެއް ެވސް  ކީ ެވސް ޢ އިލ ތަެކއް.ދެކެޭވ ބ ަވތ ެގ ިވްސނ މެއް ނ ކ މޭ. ކޮންމެ ިވޔަފ ރިއަ ކަމަށް
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ހަލ ކ ވ  ވ ަހކަ ކަްތކ ރ  މީހ ންތަކެއްެގ ަމއްޗަށް. ިވޔަފ ރިއެްއ ބިނ ެވފައި މި އޮންނަނީ ަޙޤީޤަތ ގައި މަަސއް

. އަޅ ަގނޑ  އ މްދަނީ ނ ލިބިދ  ވ ހަކަ ކަށްއަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކީމ  އެ ދެކެެވނީ ޢ އިލ ތަެކއް ހަލ ކ ވ  ވ ހަކަ. ޢ އިލ ތަކަ 

އަށް. މަކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ ޢީމަކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރ  ،މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ

 ރ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މަކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރ ޢީ ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

 ؛އެްއކޮށް  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނ ންމެ ފ ރަތަމަަގނޑ  ެވސް އެޅ `. ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަ 

ންމެހައި ކޮމިޓީެގ ިވ އެއްކަްތކ ރެ ްއރިރަށ އި އަދި މަަސއްޤައ ދެ! ައޅ ަގނޑ  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީެގ މ 

. އަޅ ަގނޑ  އަދ ކ ރަން މިހ  ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރ ކޮށްފަިއ ހ ށަހެޅ އްީވތީެވ  ޝ ކ ރ ށްފ ޅ ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަބޭ

 ،ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  އަިދ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ ރެމީގައި ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވ  ކަމެްއ އެަބއޮތް. ެއއަްށވ  

 ނަށްެގ ރައްޔިތ ން.ެގ ތަނެއް ތައްޔ ރ ކ ެރިވފައި ހދރޫމ  50ގައި ހޮނޑ ފ ށީަގއި ހދ.ަވނީ ސަރ ކ ރ ން މިހ ރ  

ެގ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް .ޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން. އަދި ީމގައި ހދ، ެއކަން އަޅ ަގނޮގތ ން. އެހެންީވމ  އައިސޮލޭްޓކ ރ މ ެގ

ނިސްބަތްވ  ހ ރިހ  މެންބަރ ން ކ ރެްއިވ ބ ރަ މަަސއްކަތް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  ެވްސ 

. ެއއީ އްހ ށަހެޅ އްވ މެ މ ން ަވރަްށ މ ހިތް މީގައި އެބައޮ ،ށްލަން ބޭނ ންވ  ކަަމކީމީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފ ަހަގކޮ

ޭގަގއި ދިއިރ ޅ މަށް މ ލޭަގިއ  ؛ަވނަ މ އްދ ގައި އިނޭގތޯ. އެއީ ޭގތަކ ެގ އ ނދަޫގތައް  6ޚ އްޞަކޮށް  ؛ފ ރަބަންދ ގައި

ހ ށަހެޅ ްއވ މެއް.  ތްނެތީެވ ހ ށަހަޅ ފައި އޮކަމެއް ދިމ ެވދ  އެކަހަލަ ނެރެ ތިބި ފަރ ތްތަކ ން ެގއިން ބޭރަށް ކ އްޔަށް

ެވސް ހަމަ މި ކަންތައްތަކ ގައި މިހ ރ  މި ކަންތައްތައް.  ބޭނ ންޭވށްން ަވރަށް ބޮޑަގައި ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލައަސްލ  މީ

. ހަމަ ރައްވ އ ޅޭ ބޭފ ޅ ން ެއޮގތަށް ޢަމަލ ނ ކ  ދީެގން ހި ކ އްަޔށްއެްއޗެ އިތަކ ޚ އްޞަކޮށް މ ލޭ ެގ ،މ ލޭގައި ެވސް

ދެން މ ޖ ތަމަޢެއްެގ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ެވްސ  ؛ިގނަ ބޭފ ޅ ންއޯގ ތެިރކަން އިްސކޮށްެގން ަހމަ ަވރަށް 

ޮގތަކަށް ެއކަން ކ ޑަ. އަޅ ަގނޑ  އެންެމ  އްމ ފަހަރ  މި ކަންތައްތައް ހިނގ ނެ. އެކަމަކ ، އ  ފ ހަަގކ ރި ޮގތަށް ބަެއއް

ކޮްށެގން ެގންނ އި ިވޔަފ ރި މޯޭގޖ ށް ކޮން ެގ މޯޭގޖ މި ދަނޑިަވޅ ގައި ބީ.ެއމް.އެލ  ،ަވނީބޮޑަށް ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ތެރޭަގއި ފަސްކޮށްލަނީ ެގ މި ޕީރިއެޑް  ،ޮގތަކީ ލޯނ ތައް އިނޭގތޯ، ލޯނ ތައް އެ ބޭފ ޅ ްނ މި ހަދ  ހ ރި ނަގ ފައި

 އީ ނ ކ ރަން ފަސްކޮށްލ މަކީ އެ ަގބޫލެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފަސްކޮްށލ މަކީ އަސްލ  ލިބޭނެ ލ ެޔއް

މިހ ރ  މިކަން ހިނގ  ޕީރިެއޑްަގިއ  ،ޮގތ ަގިއ މި ޕީރިއެްޑަގއި  ށް. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ކަކަމަ  އް ލ ޔެލިބޭނެ

 ރެސްޓްަތއްލޯނ ަތކަށް އަރ  އިންޓް ؛ރެސްޓްރެސްޓަށް އަރ  ލޯނ ތަްއ ެއބަޖެހޭ އިންޓްއިންޓް  ކ ރެިވެގންކަލްކިއ ލޭޓ  

ހި ރައްޔިތ ންެގ ލ ރީގައި ހަމަ އޮތްހ  ދ ަވހ  ެވސް ހަމަ ދިެވ މި. ންން ކަނޑ ލަބީ.އެމް.އެލ  .ކަނޑ ލަން  ހަމަ އެބަޖެހޭ
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ހިްނ ފެންނަނީ ދިެވހި ބޭންކަށް. އެހެންީވމ ، މިކަން އެބަޖެހޭ ޗެތަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޫސްތަކ ންނ އި ެއއް ފައިދ ވ 

ެވްސ  ނަށްންޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެޮގތ ަގއި މި ދަނޑިަވ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޑްގައި ހަމަ ކަނޑ ލަދޭން.ރިއެދ  ޕީމި ހަމަ 

ހަމަ ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިބެޭވނީ. އެކަމަކ ، ކޮންމެެވސް ިހސ ބަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަ 

މި ފ ރ ޞަތ ގައި ައޅ ަގނޑ  އެކަން  ެވސް ހަމަ ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތް. އެހެންީވމ ، އެއީ ދެން އަޅ ަގނޑ  ދެން ޖެހޭ.ހ ޅ ެވން

 ީއސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.ލީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަފ ހަަގކޮށް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ ބ ރަށ  ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ރި މެންބަރ .އަށް. ބ ރަށ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެهللا ދ  ޢަބްދ އަޙްމަ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ބ ރަށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަްޙމަދ  ޢަބްދ 

. އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީން މި ކ ރައްވ ަފއިވ  މަަސއްކަތް އަދި ތައްޔ ރ ކ ަރްއވ ފަިއވ  ރިޕޯްޓ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހ ރިހ  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ށ އި އްރިރަޤަކޮމިީޓެގ މ  ،ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ތައްޔ ރ ކ ރައްވ ަފއިވ ީތެވ

 ދަތި ަވގ ތެްއކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ެވސް އެބަ މިއީ ޚ އްޞަ އަދި .ދަންނަަވން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ޝ ކ ރ 

ަގިއ މ  ކަ . އަދި މި ޚ އްަޞ ދަތި ަވގ ތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ެވސް ެއޮގތަށްަގބޫލ ކ ރޭ

 އެއްެޗއް މެދ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ މި ރިޕޯޓ  .އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވްސ ަގބޫލ ކ ރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ތިބި ަވރަްށ  ެގއްލިފައި އަދި ދަތި ހ ލ ގައ ޖެހިފައި ަވޒީފ  ،ޮގތ ަގއި ލ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރ ވައިދަންނަ

 ތިބި މީހ ން ެވސް މިއަދ  އެބަތިބި. ދެންމެ  އި އެބަތިބި. އަދި ަވރަށް ދަތި ހ ލ ގައިިގނަ ބަޔަކ  މިއަދ  ރ އްޖޭގަ 

 ،ކ ލީެގ ކަންތަކ އި އަދި ވަޒީފ  ެގއްލ މ ެގ ކަންތަކ އި ،ހަަގކ ެރްއިވ ފަދަިއންެވސް ފ އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރ ން 

ހ ރި   ހ ރި ހ ރިހ  ަވސީލަތްތަކ ން ދިމ ެވފައި ދަނީ ލިބެން މިހ ރ  މިކަހަލަ އ މް ،ކިެޔވ މ ގައި ދިމ ެވަފއި ހ ރި ދަތިތަކ އި

 .ޅ މަށް އެބަ އަސަރ ކ ރަމ ންދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަވރަށް ބޮޑަްށ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ިދރިއ  ކ ންކަންތައްތަ

ރ ަގއި ރަނަގޅ  ހ ރި ކަރ ދ ސްތަކަްށ ބަލައިލ އި ހ ރި އަދި ހިއްސ ކ ރެިވފައި ޮގތ ން ހެދިފައި ގ ޅޭ ކިަޔވައިދިނ މ 

ކޮްށ ެއއް އަދި ކ ިރއަށް ރަނަގޅ  ރޭވ ންތަކެއް ހ ރިކަން ައޅ ަގނޑ  އ ފަލ  ،ކ އި ޕްލޭންތަކެއް ޕްރޮްގރ މ ތަކަ

 މ ލެ އައިސް މި ޮލކްަޑއ ންގެ  ންމިތަނ ން އެކި ރަށްރަށ އެްއކޮށް މިއަދ  ރ އްޖޭެގ އެަތންފ ހަަގކޮށްލަން. އަދި ހަމަ ެއއ  

ބި މީހ ން ތިބި ދަތި ހ ލ އި އެ މީހ ންނަށް ރަށަށް ނ ދެިވ ކޮންމެ ދ ަވހެއް ހިތްދަތިކަމ ަގިއ ތި ހ ލަތ ގައި ތ ށިެވަފއި

ޮގންޖެހ ންތަކަކީ އެީއ  ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ދިމ ވ  އިތ ރ  ދަތިަތކ އި އެ މީހ ންނަށް ،ތްދަތިކަމ އިރަމ ންދ  ހިކ ތަޙައްމަލް
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އެ  . ިވސްނަންޖެހިފައިވ  ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްަގއިއް ސް ެލަވލެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ަތންކޮޅެއް ސީިރއަ

  ލިޓީއަކަށް ޮގސް އެތ ނަގއި ދ ަވްސތައް ހޭދަކ ރ މަށްފަހ  ރަށަށް ން ފެސިމީހ ންނަށް މިހ ރ  އޮތް ހ ލަތ ން ކަރަންޓީ

  ބޮޑެތި ދަތިަތކ  އެ މީހ ންނަށް ަވރަށް ،ކަން އަދި އަދަށް ެވސް ނޭނޭގ ޮގތަަކށް ތިބެންޖެހ ނީމ ކ ދެޭވނީ ކޮން ދ ަވހަ 

 ،ލިބެމ ންދ  އެއް ފަރ ތަކީ ޝަކ ވ   އްކޮށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އެންމެ ބޮޑަށްއެބަ ކ ރިމަތިޭވ. ހަމަ ެއއ އެ 

އްޔ  އެ މަސްޮކޅ  މަސްެވރިން. މަސްެވރިންނަށް މަހަށް ފ ރޭނެ ޮގތެއް ނެތް. މަސްެވރިންނަށް މަސްކޮޅެްއ ބޭނިއްޖެ

ތިބީ ތ ށިެވފައި މި ީވ ހ ރިހ  ދ ަވހެއްަގއި. އެ މީހ ންެގ   ޮގތެއް ނެތް. އެންމެން އެބޭނެލި ލަިއެގން އ މްދަނީިވްއކ 

 ދައްކ އިރ ގައި މަސްެވރިންނަކީ ެވސް  . އަޅ ަގނޑ މެން ވަޒީފ  ެގއްލ ނ  ފަރ ތްތަކ ެގ ވ ހަކަނީ ހ އްޓިފަަވއ މްދަނީ 

އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅއް އިތ ރަްށ  ؛ރައީސް ރިތްތެއެބަޖެހޭ. އިއްޒަ  ބަލަން ކަމ ގައި ވަޒީފ  ެގއްލ ނ  ފަރ ތްތައް

 ހަލަ މަސައްކަތްކަ ެއއްކޮށް ދ ަވހ ން ދ ަވހަށް އ މްދަނީ ހޯދ މަށް އެކިއެއ  ކަމަށް އ އްމީދ ކ ރަްނ. އަދި ހަމަ  ދެއްވ ނެ

ލިޭބ  ،ސް ޮގލަންށް މަސައްކަތްކޮށްޫނނީ ދ ަވހ  މ ސ ރައަ ،މިސ ލަކަށް ޓެކްސީ ޑްަރއިަވރ ން ،ކ ރަމ ންދ  މީހ ން

ލިބޭނެ  މްދަނީއެއްކޮންމެެވސް ކަހަލަ އ  ،ަހމަ އެހެންމެ ؛އ ޅޭ މީހ ން ިއެގންސައެްއޗަކ ން ދިރިއ ޅ ން ހަމަޖައް

ލަކީ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހ މަސައްކަތެއް ދ ަވހ ެގ އ ްމދަނީއަކަށް ބަރޯސ ެވެގން ތިބި މީހ ން ތިބި 

އެނޭގ  ނަށް އެބައަޅ ަގނޑ މެން .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްސް މަްއސަލަެއއް ރިއަސީ ވ ރެށް ަވރަ ހޭހަނދ ންނައްތ ލަންޖެ

އަދި އެ  ،ކަމ އި އް ދަށްކ ރެެވމ ންދ ތަވަޒީފ ތަކ ަގއި ތިިބ މީހ ންެގ މ ސ ރަ ،ކަމ އި ވަޒީފ ތަކ ން މީހ ން ކަނޑ ލި 

ެގންނަން  ނޑ މެން ހަނދ ނަށްޅ ަގއަ އެްއކޮށްހަމަ އެއ  މްދަނީ ޮބޑ ތަނ ން ކ ަޑވެއްެޖކަން. އަިދ ފަރ ތްތަކަށް ލިބޭ އ 

އެ މީހ ންނަށް ލިބ ނ  މ ޅި އ މްދަނީ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ިރން މި އިޝ ރ ތްކ ރި ދަނޑ ެވރިންނ އި މަސްެވރިން ،އެބަޖެހޭ

ަވރަށް ޮބޑެިތ  ަވނީތަކ އި ކަންަތއްތަްއ ފ އްދ މ ަގިއ ަވނީ ނެތިޮގއްސަކަން. އެ ީމހ ން ެވސް ދިރިއ ޅ މ ެގ ޚަަރދ 

މި ދެންނެވި   ،ެއއްކޮްށ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭތަެކއް އ ފ ލަންޖެހިފައިކަން. ހަމަ އެއ ޫގނދައ ދަތި

ިމ  ،ކ ެގ ތެރޭަގއިެގންދަވ  ހަރ ދަނ  ރަނަގޅ  ފިޔަަވޅ ތައަޅ ްއަވމ ން ކަންތައްތައް ކ ރ މ ގައި މިައދ  ސަރ ކ ރ ން

މެގައި މަކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ މ  ކަމެއް. ދެންންމ ހި ،ންތެރިބޭނ  ކީ ެވްސ ހިމެނިފައި އޮތ މަދެންނެިވ ކަންތައްތައް 

މަސްދ ަވހަްށ  6ދެއްކ ން  ދޭ ލޯނ  ބޭންކ ން ،ފަދައިން ްއިވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެވސް އެ ފ ހަަގކޮށްލެ

ނ   ލޯ. އެްއޒަތްތެރި ރައީސްތްތަކަކަށް ލ ެޔއް ނ ލިބޭ ޙަޤީޤަތ ގައި އި ހ ރި ފަރ  ލޯނ  ނަގ ފައި މަކ ންށްލ ފަސްކޮ

 ދ ަވސް ފަހ ން އެ ލޯނ ެގ އަދަދ  ލޯނ ެގމަސް 6 ،ތަކީޮގ މި ވ  ށްލޯނަ އެ ެވސްދިޔައިމ  އަނެއްކ  ކެޕިޓަލައިްޒެވެގން

ދ ަވހަށް ދައްކަްނ މަސް 6ެއ ރެްސޓް ޓްަވނީ. އިތ ރ ެވެގންދ އިރ ަގއި އެ ލޯނ ެގ އިންރެސްޓް އިތ ރ ތެރެއިން އިންޓް

ދިަޔއިމ  ދެން އަނެއްކ   ޮގތަށް އޭތި އިތ ރ ެވެގންދިަޔއިމ  ނޫނީ އެއްކ ެރިވެގންއްެގނެނެިގ ލޯ ސްވެ އަނެއްކ  ،ނ ޖެހ ނަސް

 6 ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނ ދޭ  ކ ަޑެވެގެނއް އި ތަކްލީފ ޔ  ހ ރި ފަރ ތްތަކ ން އ ފ ލަންޖެހޭ ބ ރަ ެވސް ލޯނ  ަނގ ފައި 
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ލިބޭ ކ އްޔ ިއ  ދަްއކަންނ ޖެހޭ ތަނަށްށް ހަދ ަވމަސް 6ލ ިއކަމެއް ނ ދޭ. އެްއެވްސ  ލަސްެވލ މަކ ން  ަވހަށްމަސްދ 

ެވްސ ފަހ ން ދައްކަންޖެހޭއިރ ގައި އަނެްއކ  ،އޮްނނައިރ ަގއި ޮގއްސަހި އިތ ރ ެވެގން ކ ަޑެވެގންއ މްދަނީ އެްއޗެ

 ތިަވރަށް ޮބޑެ ދިަޔއިމ  ބޮޑ ެވެގންެއްއކޮށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދ  ރެސްޓ ޓްއެ އިން ،ރެސްޓް އެ ލޯނަށް ެއްއކ ރެިވއިންޓް

ންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއ ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ިމއަދ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ކ ރިމަތިލ ފަހ ން  ތިތަކ ދަ

 އަދި މެދ   ،ނީަވނަ ިވޔަފ ރިތައް މިހ ރ  ިގ .ން ކ ރަމ ންދ  އަސަރ އިެގ ިވަޔފ ރިެވރިންނަށް މިފަންތީ ކ ދި އަދި މެދ 

ތަނ ަގއި ަވޒީފ ަގިއ ތިބޭ ކ ދި ިވޔަފ ރިތަކ ަގއި  ޫރޓްީވމ  އެ ގ ނބަ. ރޫޓްވ ްނ ފަށ ފަނގ ަވނީ ބަ ފަންތީެގ ިވޔަފ ރިތައް 

ޅޭ މީހ ން ެވސް ެގންގ  ިވއްސަކަށް ީމހ ން . ފަނަރަ މީހ ން ،ބ ރަޮގސް ދިހަމިހެން .ތިން މީހ ން ،އެބަތިބޭ ދެ މީހ ން

 މަގ މަތިވ  މީހ ން އެއީ  ެގންދިަޔއިމ ރޫެޓެވނގ  ބަތައްތެރޭގައި. މި ިވޔަފ ރި ެގެގ މީހ ންފަންތީ މެދ އަދި ކ ދި  އެބަތިބި

ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރެވނީ.  އްޢެޟޫއ ެވސް މިއަދ  އަދި ވ ހަކަނ ދެކެޭވ މައަޅ ަގނޑ މެން އެްއޮގތަކަށް 

މި ިވޔަފ ރިތަްއ  ،އްިވ ޮގތަށްބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ެވސް ެއ ފ ހަަގކ ރެ ދެންމެގައި ިއއްޒަތްތެރި ެމން

އެަތްއ ޢ އިލ ެއއްެގ ދިރިއ ޅ ްނ،  ެއ ހަލ ކ ެވެގންދަނީ ،ޮގސް މި ފަރ ތްތަކ ެގ ދިިރއ ޅ ން ހަލ ކ ީވމ ެވެގންޓ ރޫންްގބަ

 ،ޮގތ ަގއި މިއަދ  ސަރ ކ ރ ން ެވސް  ކ ރ އެތައް ޢ އިލ އެްއެގ އ މްދަނީ އެ ެގއްލިެގންދަނީ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

ދީެގްނ  ތަކ ެގ ތެރެއިން ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ޚ އްޞަ ސަމ ލ ކަމެއް ެޕކޭޖ ކި އެ  އެހެން ޮގތްޮގތ ން ެވްސ އަދިއަދި

މަސް ފަހ ން ނޫނީ އެއް  2ަވންޏ  މީެގ  މ ޔަތްނ ކ ރެިވއްޖެ ކަމަށްހިފަންތީެގ ިވޔަފ ރިތައް  މިދެންނެިވ ކ ދި އަދި މެދ  

ދެން ެގއްލޭ ަވޒީފ އ އި އަދި ދެްނ  މ ަޔއިދިށް އެ ިވޔަފ ރިތައް ނެތިމަސް ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެނަ 3ނޫނީ  ،ފަހ ންމަސް 

ފަންތީެގ  ދެންނެިވ ކ ދި އަދި މެދ ެވސް މިދިމ ވ  ޮގންޖެހ ންތައް މ  ބޮޑ ެވެގންދ ނެ. އަޅ ަގނޑ މެްނ އެްއޮގތަކަށް 

 ކަމ ގައި  ކަމެއް ކޮށްދިނ ން ެއީއ ިވޔަފ ރިެވރިންނަށް ހ ރިހ  އެހީތެރިވ މަކީ ޓަކައި ށް މ ޔަތްކ ރ މަހިިވޔަފ ރިތައް 

 އިފަރ ތްތަކަށް އަދި މަސްެވރިންނ  ެގއްލޭ ވަޒީފ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ދެންނެިވ ،ންނ ވ ނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެކިެގދެ

މެއް ނޫނީ ަވކި ބަޔަކަށް ކަ ،ށްދީދަނޑ ެވރިންނަށް އަޅ ލައި ެއހީތެރިވ މަކީ އެއީ ަވކި ބަޔަަކށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮ

ލ ފަިއ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ އިނަޒަރ  ިހންަގ ށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ހ ރިހ  ދިމ ލަކަ ނެ.ވ ިކެގންނެއް ެވސް ނ  ކަމަށް ދެ ކޮށްދިނީ

ބޭނ ންޖެހިފައި ތިބި މީހ ންނަށް. ބޭނ ންޖެހިފައި   ،ލ ފައި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ބަލަންީވއި އިރ ތަކަކަށް ިވސްނަހ ރިހ  ދ 

 އ ނދަޫގތަކ  ން. އަދި މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ދަތިމީހ ނެ ކ ރިމަތިވ  ކ އ ނދަޫގތައަދި މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ދަތި ،މީހ ން ތިބި

 ކޮށްެދެވން ށްދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަމެ ފަރ ތްތަކ  އެއަދި  ،ބަލައި  ،ފަރ ތްތައް ހޯދައި  އެކ ރިމަތިލ ންޖެހޭނެ ިވޔަފ ރިތަްއ. 

ފަހަރ  ކޮމިޓީން  އްސް އެ ެވއަދި  .ޮގތް ކޮށްދިނ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ށްކަފަރ ްތތަ އެއޮތް މަސައްކަެތއް 

ރަން. ައދި އެހެންމެ މި ދަނޑިަވޅ ަގިއ ސަރ ކ ރ ން ކ ަރއްަވމ ްނ އަދ ކ  ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

 ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ   ކަށްކަތަެގންދަވ  ރަނަގޅ  މަަސއްކަްތތައް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އެ މަސައް 
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ންޖެހޭ  ލަސް ިވސްނ މަކ ން ިވސްނ ސީރިއަ ރެވ ށްތައްތަކަކީ އަދި ައޅ ަގނޑ މެން މިހ ރަކަންިވ މި ދެންނެ ،ންއަދ ކ ރަމ 

 ،ސް އެ މީހ ންެގ ަވޒަނަށް އެނބ ރި ޮގށްިމތ  ތ ށިެވފައި ތިބި ދިެވހި ލޮބ ެވތި ރަްއޔިތ ންނަ ،ކަންކަމ ަގއި ދަންނަަވމ ން

ެއ  ،ޮގތަށް ނ ދެވ ނ ކަމ ަގއި ިވަޔސް ކ ރިން އޮތް ،ށްތަލަހ ނޫނީ އ އްމ   އެ މީހ ންެގ ނިއ  ނޯމަލްގައި ،އެ މީހ ންނަށް

މިނިަވންކަންމަތީގައި އ ެޅޭވނެ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ އ ސޫލ ަތއް ހަމަޖެހިެގންދިއ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ   ނަށްމީހ ން

ބޮޑ  ޚަރަދ ތަކަކ ން   ށްންނަަގނޑ މެ ބޭނ ންތެރިކަމެއް. އަދި އެކަމ ެގ ސަބަބ ން އަޅ  މި ހިނދ  އަދި ޮގތ ގައި  ަގބޫލ ކ ރ 

ކަމ ަގއި ދަންނަަވން.  އަދި ދެން ދިމ ެވދ ނެ ކިތަންމެ ކަމަކ ން ެވސް ސަލ މަތްވ ން އޮތް ފ ރ ޞަތެއް ،ސަލ މަތްެވ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ޟޫޢ ގައި ވ ހަކަދަްއކަަވމ ން އ ރި މެންބަރ ން މި މަްތތެޒަ އިއް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔ  އޮފީހ ްނ  ،ެގންދަވ އިރ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ސަމ ލ ކަމަށް ޓަކައި ެގންނަން ބޭނ ން

ނ ަވތަ އަމިއްަލ ރ  ކ ދ އަ އްޖޭަގއި ަވީޒފ ެގ ސަބަބ ން ދިެވހިރ  19-ޮކިވޑ  ،. މި އ ސޫލަކީކަނޑައަޅ ްއވ ފަިއވ  އ ސޫލ 

މްދަނީއަށް ނ ރަނަގޅ  ައސަރ ކޮށްފަިއވ  ފަރ ތްތަކަށް ިދެވހި ރަްއިޔތ ންެގ ތެރެއިން އެ ބަެއްއެގ އ  މަސައްކަތްކ ރ 

ނެ ދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރ  ޕޯޓް އެލަަވްނސްމް ސަސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން އެހީތެިރކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ްނ އިންކަ

މ ލިްއޔަތ   ،ަވނީަތއް ބަޔ ންކޮށްދޭ އ ސޫލ . ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން މި އ ސޫލ  ނެރ އްވ ފައި ތ އަޖ ރ ހަމަތަކ އި އި

މި   ، ބޭނ ންެގ ދަށ ން. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ންނަށް ސަމ ލ ކަމަށް ެގނެސްދޭނ6.23ްަގވ އިދ ެގ 

އެއީ ިތޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ްނ  .ނެ ޮގތްތައްންދ މ  ިހނަގއަދި މި އ ސޫލ ެގ ދަށ ން ކަން ،އ ސޫލ ެގ މަޤްޞަދ ަތއް

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގަވނީ.  ނ ހަނ  ގ ޅ ންހ ރި ކަމެްއެގ ޢ އ ޟޫމިއަދ  ބަހ ސްކ ރަްއަވމ ން ތި ެގންދަވ  މަ

 އްަވރީޑ . މަރީފަށްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އ ދަމް ޝަ ދ އިރ ެގ މަޑ ްއަވރީ ،އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އ ދަމް ޝަރީފްއިރ ެގ މެންބަރ  ދ   މަޑ އްަވރީ

 އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަްނ އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އިތ ރ  ަވގ ތ ކޮެޅއް ރައީސް ދެްއވ ނެ ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިޝ ކ ރިއްޔ  

 ؟ކަމަށް. މިއަދ  އަޑ  ރަނަގޅ ތޯ 

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ  ންޔ ސަތ ރި
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ދ އިރ ެގ  މަޑ ްއަވރީ ،ން ަކށަަވރ ޤީއަޅ ަގނޑަށް ޔަ އެހެންީވމ ، !މިއަދ  އަޑ  ަވރަށް ރީތި އިނޭގތޯ. ކ ރިއަްށެގންދަވ 

. ން ތިއްަބވ ނެރައްޔިތ ންނ އި އަދި ރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން ެވސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ރީތި އަޑ ފ ޅ  އައްަސަވ

 !ދަވ ންކ ރިއަްށެގ

 

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

އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ މި  ިމއަދ  ؛ީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއ ދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރްއޔ  އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ަމނިކ ފ ނ  ތި ބޭރ ކޮށްލެއްިވ  ދ މިއަ ،ށްލަން ބޭނ ންހަަގކޮަދއްކ ލ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ  ެގ ވ ހަކަރިޕޯޓ 

ޖ ތިމ ޢީ ޮގތ ން މިކަހަލަ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި އެއީ އި ،މ ަވށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ބިލ 

ޅ ަގނޑ  ކަމަށް އަ ނެ ބިލެއްވ  އ މަށް ކ ރިމަތިވ ިއރ  ކޮންމެހެން ެވސް ހަމަ ބޭނ ންވ ނެ ގ ނޫނަކަށްޤަލަތެއް ހ 

ނ ކ ރެޭވ ިމކަހަލަ ހ ލަތެއްަގއި  ެވސް ަގބޫލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް  ،ން. އެހެންނަމަެވސްކ ރަލ ަގބޫ

 ބައްލަވ ފައި އެ ބިލ  ބޭރ ކޮށްލެއްވ މަކީ ެއއީ ށްކަމަ ަގވ އިދ ތަެކްއ ނ ަވތަ ަވކި ކަންތައްތަެކއް ހ ރި މަޖިލީހ ެގ ަވކި

ލަތެްއަގިއ ހ މިކަހަލަ  ،ަވރަށް ޑިމޮކްރަީސެގ އ ސޫލ ަތކ އި ،ނަވ ނީޑ  ދަންަގނޅ  ަވަރށް އަޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

 ެޅްއ ބީރައްޓެހި ޮގތަކަށޭ މިކަން މި ދިޔައީ. އަދި ޚ އްޞަ ތަންކޮ އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ އ ސޫލ ތަކ 

ލަތަށް އެހީތެރިކަެމއް އ ނ ަވތަ ދަ ށްކ ރަކ ން ސަރ ލަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ވ ަދެވރި ފަރ ތްތަހ ެގ ިމ ޮގތެްއަގިއ ޮކިވޑ  

ދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ހިއްސ  އެންމެ ކ ޑަމިނ ން މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިން ެވސް ހޯ

ތަށް ޮގ މި ަގނޑ  މިއަދ ތ މަކ ރަްނ އަޅ   ހިށްަކމަށް އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަގބޫލ ކ ރެެވނީ. ަވރަ މަސައްކަތް ފެއިްލކޮށްލ މެއް

 ..އެެހންނަމަެވސް، މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . .ދިޔައިމ މިކަން ދިމ ެވެގން

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ހ ރިހ  ސިޔ ސީ  ، ހިތ މަކ ަރން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިޔަހެން ިވދ ޅ ވ ތީ. ވ ދަެވރި ފަރ ތްތައްށްއަޅ ަގނޑ  ަވރަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަްށ  ނ ދ ނެ. ކަމެްއ ިއރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  ކ ިރއަކަށް މަޖިލީހ ެގ އެްއެވސް މި ށް ެވރިނ ކޮފަރ ތްތައް ބައި 

 ފައިނޭންސް ިބލެއް، މަނީ ބިލެއް. ދެން އޮތީ ތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވ ފައިއިްއޒަތް ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ

 އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ެގ ފަންނ .  ެއއީ ން.ެއކަނީ ިއަގންނަވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެްނމެ ބޮޑަށް އެނިގަވޑަ 

 އަދި ހ ށަހަޅ އްވ ފައި މި ،ރޮނގ . އެހެންީވމ ، ހ ށަހަޅ ްއވ ނެ ހ ރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޕީ.އެޗް.ޑީެއއް ހައްދަވ ފައި

ހ  ރި ހ ިވދ ޅ ވ ން ތި ކ ރ މަށް. އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރ  ަވނީ ޕެންޝަން ފަންޑް ޭބނ ންކ ރައްަވިއެގން މިކަން

އަިދ ސަރ ކ ރ ގައި ފައިސ  އެބަހ ރި. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  .ކަންތައްތަެކއް ކ ރ މަށް ދައ ލަތ ގައި ފައިސ  އެބަހ ރި
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ބަހ ރިކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ަވނީ މަނީ ސަްޕލައި އިތ ރ ކޮްށެގން ފައިސ  ފައިސ  އެ ،ވ ނެނަ ެވސް އެނިގަވަޑއިަގން

އް ޑ ަގިއ އަތްލ ކަށެެއީކގައި ަފއިސ  އެބަހ ރި. ޕެްނޝަން ފަން ލިބޭ އެހީތެރިކަމ  ންބޭރ އިތ ރ ން އ ފައްދ ފަ. އަިދ ޭއެގ

، ދިަޔއީ. އެހެންީވމ   ެގޒީ އެކީަގއި އެ ަޤއ މެއްެދން މ  ގައި އަތްލީމ ޑ  ފަންންހޭނެ. ޤައ މެއްެގ ޕެންޝަޖެނ 

މެނިފެސްޓޯއެްއެގ ދަށ ން ހިނގ   ެގޕ ޓީ ްނެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ތ ދިެވހި ރައްޔި ،މި ސަރ ކ ރ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ށް ޑަކަށް މިފަދަ ޮގތެއް ހެދ މަށް އެއްބަްސވ ން އެއީ ަވރަށް ދަތިކަމަކަޕެންޝަން ފަންައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ސަރ ކ ރަކ ން 

 ލެްއަގއި ިއްއޒަތްތެރި ހ  . އެްއެވސްކަމ ން ގ ޅޭ ބިލެއް  އަޅ ަގނޑަށް މި ބިލ  ނ ެގނެވ ނީ މި ބިލަީކ ފައިސ އ  ވ ނެ.

 ހަމަަކށަަވރ ން ެވސް ައޅ ަގނޑ ެގ ސްދ  ކަންކަމ ގައި ަބއިެވރިނ ކ ރ މ ެގ ކ ޑަ ިވސްނ ެމއް ެވރ ން މި ހިނަގމ ންންބަމެ

ޭޖެގ ރ އް ެގނޯންނ ނެ. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ވ ދަެވރި ިސޔ ސީ ޕ ޓީަތއް ބަިއެވރިކޮްށެގން ނޫނިއްޔ  އަޅ ަގނޑ މެން

  !ެގންދަވ  ދަތިވ ނެ. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިއަށްދަންހޯ ދ އިމީ ހަމަޖެހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

 

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

އިތ ރަށް އޮޅ ންފިލ ަވއިލަދެްއީވމަ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަމަ  ،އ ދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރްއޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިކަމ ަގިއ މ ަވށ   ،ނޑ  އެކަން ފ ހަަގކޮށްލީ. އެހެންނަމަެވސް، މި މަަސްއކަތ ަގއިޅ ަގއަ  އެ ކަންބޮޑ ވ ން އޮތީމ 

ލެއްެވިވ  މަނިކ ފ ނ  ޕީ.އެން.ީސެގ ނައިބ  ރަީއސް އެ ކ ެރއްިވ މަަސއްކަތަްށ އަދި އެ، ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ކ ރ  ދަންަނަވން އަދި މަރ ޙަބ  ެވްސ އެ ޝ ޑަށްށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ފަރ ތ ން ަވަރށް ބޮއެފަރޓަ

ގ ިޅެގން ަރއްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ޮގތްތަެކއް  ކ މަނިކ ފ ނަށް ދަންނަަވން. ހަމަޔަޤީނ ން ެވސް ކޮިވޑ ެގ މި ކަންތައްތަ

ޭޖެގ ރ އްހިއަިދ ދިެވ ،ނިކ ފ ނ  މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރެްއިވކަްނ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މަނިކ ފ ނ  ެވސް މަ ހޯދައިދެއްވ މަށް އެ

ފ ހަަގކޮށްލަން  ޮގތ ްނ އަޅ ަގނޑ  ބެހޭ މިއަދ ެގ ރިޕޯޓ  ؛ބެހޭ ރައްޔިތ ން ެވސް ަގބޫލ ކ ަރްއވ ނެ. މިއަދ ެގ މި ބިލ 

ެވްސ ހަމަ އިޖްތިމ ޢީ ކޮމިޓީން  ަވރަށް ރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަެކއް އަނެްއކ  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން ،ބޭނ ން

ކްލ ސްތައް ހިންގ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ޓެލެ ،ސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންެވ ން އޮތީ. މީެގތެރެއި ކޮށްފައި މި

ެއކަނި  ކަިނ މިއަދަކ  މިކަހަލަ ކޮރޯނ ެގ ަވއިރަސްެއއް ނ ަވތަ މިކަަހލަ ކަމެއް ދިމ ީވމ ޮގތ ަގިއ މިއީ ހަަމއެ ދެކޭ

ކޮންމެެވސް ސިފައެްއަގއި  ،ކްލ ސްތައް  ލެޓެ ކީ ޙަޤީޤަތ ގައިކ ރަންީވ ކަމެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަ

 ެވސް ެގްނގ ޅ ްއިވ ބޭފ ޅެއް. މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ސްމ ޓް ކްލ ސްތަކ ެގ ނަމ ަގިއ ހިންެގވ މ ެގ ިވސްނ ންފ ޅެްއ ކ ރިން

އް ސްތަލ ކް ފަހ  ޓެލެ ކޮިވޑ ެގ ނ ަރއްކ ތެރިކަން ފެށ މަށް ކީ ރ އްޖޭަގއިޔަ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، ހިތ މަ

 ،. ެއއް ދ ަވހ  ފައްޓ ނެެވސް ކ ިރއަށްދ  ޮގެތއް ނ ޭވހަތަރ  ފަހަރަކ  ފައްޓައިފި. ހަމަ އެްއޮގތަކަށްހިންަގންެވެގން ދެތިން

އަނެއް ދ ަވހ  ހ އްޓޭނެ. މިކަހަލަ ޮގތަަކށް ދިޔައީ. ަވރަށް ދެރަކޮށް  ،ެއްއ ދ ަވހ  ފައްޓ ނެ .އަނެއް ދ ަވހ  ހ އްޓޭނެ
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ޤައ ީމ  އޮތްތައްޔ ރ ކ ެރިވފައި  ދ ަވސްތަެކއް ެވެގންިދޔައިރ  އަނެްއކ  މިހ ރ  މިހ  ިގނަ އިދިޔައީ. ޙަޤީޤަތ ަގ

ެއކީަގއި ަވރަށް ފަސޭހައިން  އެހީއ  ެގޤައްރަރ އި، ފޮތްތަކ އި ިމ ހ ރިހ  އެއްޗަކީ ކޭމްބްރިޖް ޔ ނިަވރސިޓީމ 

، ިމއަްށ މ ޤައްަރރ ތަކެއް. އެހެންީވމ  ،ތްތަކެއް ފޮ ރިޮގތަށް ަތއްޔ ރ ކ ރެިވަފއި ހ  ޑިޖިޓަލްކޮށް ިކޔަަވއިދިނ މަށް ފަހިވ 

މި ހ ށަހެޅ ން  ،މި ކޮމިޓީން ކަންށް ދިއ މަކީ ަވރަށް ކަްނބޮޑ ވ  ކަެމއް. މިއެފަރޓެއް ނ ލެިވެގން މިޮގތަ

ވ  ކްލ ސްތައް ނިޒ މެްއެގ ތެރެއިްނ ރަނަގޅަށް އަދި ބޭނ ން  ޓެލެ ،އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން ދިޔައިމ ހ ށަހެޅިެގން

 ށް ެގންެދޭވނެ ޮގތްތަކަރަނަގޅަށް ކ ރިއަށް ތްތަކ ގައި އެހެން ރަށްރަށ ގައި އ އްމ  ހ ލަތ ގައި ެވސް މި ކަންތައްތައްހ ލަ

މަގ ފަހިެވެގންދ ނެ ކަމަށް. ެއއީ ިކޔަަވއިދިނ ން ރަނަގޅ ވ ނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވްސ، މި ރިޕޯޓ ގައި ިއއްޒަތްތެރި 

ކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ ފަރ ތ ން ކިޔަަވއިޭދ ޔ  ކަެމއް އެަބއޮތް. އެއީ އެޑި ވ ބޮޑ ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަން

ން ހިމަނ ފައެއް ނެތް އިނޭގތޯ. މިއީ ރަްއޔިތ ްނ ަވރަށް ކަންބޮޑ ވ ނެ ކަމެއް. އ ޤ ރ  ،މ އްދ ތައް ހ ށަހަޅ ފައި އޮތްިއރ 

ަގއި ަވރަށް ނ ބައި ޓެގެއް އަޅ ވ ނެ. އެީއ ލ  ބޮެވސް ެއމް.ޑީ.ޕީެގކަމަށް ވެއްޖެއްޔ  އަނެއްކ   ން ހިމަނ ފައި ނެތް އ ޤ ރ 

ތްތެރި އިހ ނ  ،ކ ޅެނީއޭ ބަހ  ނ ިއ، ދިެވހިއ އިސްލ މްދީނ އި، ޤ ރ ފަހަރަކ   ކޮންމެއެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމަށް އަންަނ 

 ހަަމ އަދ މި އަޅ ަގނޑ  ،ެވްސ އިތ ރ ެވެގންދ ނެ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމ ޮގތްތަެކއް ހަދަނީއޭ ިކޔައި ަދއްކ  ވ ހަކަ އަނެއްކ  

ޒަމ ނ ގައި ޚ އްޞަކޮށް  ހިމަނ ފައި ބޭއްވ މަށް އިނޭގތޯ. މި ން ެވސްއ ކިޔަަވއިދޭ މ އްދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ޤ ރ  ،ހ ށަހަޅަން

ކްލ ސްތަކ ަގިއ ހިންަގން ެވސް އިނޭގތޯ.  ން ޓެލެއ މ  ފަސޭހަވ ނެ ޤ ރ  ،ޓެކްނޮލޮޖީ މިހ  ކ ރިއަރ ފަިއ އޮންނައިރ 

ީކަގިއ ިމ ެއއ އެ މައަޅ ަގނޑ  ދެެކން. އަދި ހަކަމެއް ކަމަށް   މ ން ހިމެނ މަކީ ަވރަށް މ ހިހަމަސް ، އެބަިއ ވެ އެހެންީވމ 

ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރިމަތިެވފައި ހ ރި  ބައްދަލ ވ މ ަގއި ަވރަށް ިގަނ ބޭފ ޅ ން މިކަހަލަ ހ ލަތެއް ކ ރިމަތިެވެގންދިޔައިމ 

މީެގތެރޭަގިއ  ،ހަަގކ ރަްއވ ފަ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އ ފ ކ ރަން ފ  ހ ރިކަންތައްތަްއ ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ ޮގންޖެހ ންތަކ އި

ފްރީލ ންސްކޮށް މަސައްކަްތކ ރަމ ންދ   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ ޑ  ދަންނަވ ނީ ހަމަ ލޮކްޑައ ްނކޮށްލީމައަޅ ަގނ

މިކަހަލަ މީހ ންނަށް ލިބެން   ،ންމީހ ޓެކްސީ ޑްަރއިަވރ ްނ، އެ ދ ަވެހއްަގއި ކ ރ  މަސަްއކަތ ން ދިރިއ ޅެމ ންދ   ؛މީހ ން

މިއީ ހަމަ  ،ެވސް ތަފ ތ ވ  ސަބަބަކީ  އިނޭގތޯ. ަވޒީފ ތައް ެގއްލ މ އި އަދި މިކަމ އޮންނަ އ މްދަނީ އެއްކޮށް އެަބ ހ އްޓޭ

  ން މީހ ޓެކްސީކ ރ   ،އެްއކޮށް ަވކި ތަނެްއގައި ލޮކްަޑއ ންެވެގން ތިބޭއިރ  އ މްދަނީ ލިބޭނެ އެއްެވސް ޮގެތއް ނެތް މީހ ން

 ،ވ ތީެވ ސައްކަތ ން ދިރިއ ޅެމ ންދ  މީހ ން ކަމަށްއެ ދ ަވހ  ކ ރ  މަ އެ މީހ ންނަކީ އެ މީހ ން .ކަހަލަ މީހ ންނަކީ

ކަމަށް ވެއްޖެްއޔ  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ރ އްޖޭަގއި މި  އެކަހަލަ މީހ ންނަށް މިހ ރ  ކޮންމެެވސް ޮގެތއް ނަހަދ 

ޑ ކަމ ެގ ތަދ މަ ިއ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮިވޑަްށވ ރެ ިގނަ މީހ ން ބަލިމަޑ ކަމ ަގ ،ށިފެ އެކީަގއި ތަދ މަޑ ަކމެއް ބަލިމަޑ ކަމ 

، މިކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަެޖހޭ ަވރަށް ބޮޑަްށ ިވސްަނއި ދިއ މަީކ ެއަކށީެގންވ  ކަމެއް. އެހެންީވމ  ތެރޭގައި ނެިތެގން

 ޮގތެްއގައި ޚ އްޞަ ،ތަކެއް ރ ަވިއެގންޮގތްން ފިކ ރ ކ ރަން. އަދި އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިކަމަށް ކޮންމެހެ
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ޮގސް  ،ެވސް އެނބ ރި ރަށަށް ެދޭވނެ ޮގތްތަަކކަށް ކޮންމެެވްސ ނިޒ މެއްެގ ތެެރއިން ނަށްލޮކްޑައ ްނެވފައި ތިބޭ މީހ ން

ށް ތަކަޮގ މިއިން ކޮންމެެވސް ،ިވޔަސް  ަވގ ތ  ަސލ މަތްކ ރ ން ކަމަށް ެގފ ރަތަމަ ަވކި ރިސޯޓެްއަގއި ިތބެެގން އެ މީހ ން

އެ ވ ހަކަ ދަންނަވައިީލ.  ،ވ ތެީވ މ  ކަމަކަށްންމި ކަންކަން ރ ަވިއެގން ެގންދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ހަމަ މ ހި

 ކަމަށް ޓަަކިއ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ފ ރ ޞަތ  ދެއްިވ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ،ރ މެންބަރ . އ ދެ! ައޅ ަގނޑ ެގ ެވސް ހަނދ ނަށް އ ދޭ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޒަތްތެރި އްއި ޝ ކ ރިްއޔ   ަވރަށް ބޮޑަށް

ެއކ ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ ސިިވލް ސަރަވންޓަކަށް އ ޅ އްިވއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ޔ  އެޑި

 ހަނދ ންވ  ޮގތ ަގިއ ިއއްޒަތްތެިރ ނޑ ޅ ަގއަ އި.ކްލ ސް ހަމަޖެއްސ މ ަގ ރ އްޖޭެގ ރަށްރަށަށް ޓެލެ އްިވދަތ ރ ކ ރެ

 އ ޅ ްއީވ ކ ަޑފަރީގައި އެ މަަސއްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަޖެއްސިއިރ . މެންބަރ  އެންމެ ބޮޑަށް ބައިެވރިެވަވަޑިއެގން

 3 ؛ކްލ ްސ ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން ޓެލެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރިޕޯޓަށް ބައްލަވައިެލއްީވމ  ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ނެ

ރ މ ެގ އެންމެހަިއ ކްލ ސްކ  އަދި ޓެލެ ،ކްލ ސް ިވލަރެސްކ ރ މ ިއ، ރެކޯޑިންގ ހެދ ން . ޓެލެއިއެްއެގ ދަށ ގަ ކ ތ ނ 

ޭކޝަނ އި، ޕީ.ެއސް.އެމް އަދި ަބއެއް އަމިއްލަ ީޓީވ ޗެނަލްތަްއ ޔ  ެގންދ ނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިމަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް 

ްސެވ ިވލަެރސްކ ރ މަށް ޓަަކއި ކޮންމެ ްގރޭޑަކަށް މިނިސްޓްީރެގ ދެ  އިކަންމި ކަން ؛ގ ިޅެގންނޭ. ދެަވނަ ނ ކ ތ  

ޓެލެކްލ ސްަތއް ކ ރިއަށް ެގންދ ނެ ޮގތ ެގ ޚ ލ ސ އެއް އެބައޮތް އިްއޒަތްތެރި  ؛. ތިްނަވނަ ނ ކ ތ ޅޭނޭމ ަވްއޒަފަކ  ކަނަޑއެ

އަދި  ،ައށް ެގންދ ނެ ޮގތ އިއް ކ ރި ކީ ސްޓޭޖ ެގ ކަންތައްތަ  ،މިނިސްޓަރ  ދެއްވ ފަ. ޭއެގެތރޭގައި ފައ ްނޑޭޝަން

އެބަހ ރި ބަޔ ންކޮށްދެްއވ ފަ. ސްކޫލ ތަކ ެގ ޒިންމ ތައް  ކޭަޝންެގ ޒިންމ ތައް މިނިސްޓަރ  ޔ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި

އޭެގ ދަށ ގައި ދެ ނ ކ ތ އެްއ  ؛މިނިސްޓަރ  އެބަހ ރި ބަޔ ންޮކށްދެއްވ ފަ. ޫގގ ލް ކްލ ސްރޫްމ މެދ ެވރިކޮށް ކިަޔަވއިދިނ ން

އެ ކްލ ްސ  ،މަޖެއްސ މ އިނިސްޓަރ  ފ ހަަގކޮށްފައި އެަބޭވ. އަދި ޫގގ ލް ކްލ ސް ކ ިރއަށް ެގންދިއ މ ެގ އިންިތޒ މ  ހަމި

 ހަމީެގ ދަށ ގައި ެއއް ނ ކ ތ އ އި އަދި ެއ ނ ކ ތ ެގ ސަބް ނ ކ ތ ތަކ ެގ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ  ފަސް ؛ެގންދިއ ންކ ރިއަށް 

، އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެއ ީވމ ކަމެއް އެބަ ފ ަހަގކ ަރއްވ . އެހެން

 ކޭޝަން ހ ންނެީވ ަވރަށް ބޮޑަށް ތައްޔ ރަށް. އަދި އަޅ ަގނޑ  މިނިސްޓަރ  ޔ  ނިސްޓަރ އޮފް އެޑިމި ؛ފ ހަަގކ ރެްއީވ

ދަރ ސ ތައް ހިންަގްނ ފެއްޓ މަށް އިން ވ ހަކަދެްއކިން. މިނިސްޓަރ  ހ ންނެީވ ަވރަްށ ބޮޑަށް މައ  އިްއޔެަގއި ފޯނ ެގ ޒަރީ

އެހެންނަމަެވްސ  ،ހ ރ  ކްލ ސްރޫމްަގއި ޓީޗަރ ން ތިއްބަވ ފައި މި ،. އަދި ިވދ ޅ ވި އިއެދިަވޑަިއެގން ބޭނ ންެވަވަޑއިަގންނަަވ

 ދަރިަވރ ން ޭގަގއި ތިބެެގން ެވސް މިކަން ތަްނކޮޅެްއ ގ ތ ން ބޮޑަށް ރަނަގޅަްށ ބެލެހެއްޓިެގން ކ ރިއަށްދ  ޮގަތކަށް 

އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި އިންިތޒ މ ކ ރަްއަވމ ން ެގންދަވ  ަކމަށް.  ،އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ  ެއކަން ކ ރިއަށް ރ ްއަވަވމ ން
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އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހ ރ    ؛އަރ ވ ނީ އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  .އަރ ަވނީ ދިްއަގރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްފ ރ ޞަތ 

، އަޅ ަގނޑ މެން ަވނީ. ދެންމެ މެންދ ރަށް އެ ޮގީވ. އެހެންީވމ  މި ންދ ރ  ނޫން މިހ ރ  މެ ކ އަ  12:15ަވނީ  މި

ަގއި އެނބ ރި ބައްދަލ ވ  ޮގތަށް މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ަގީޑގައި  12:40 ،ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައިަގއި ބައްދަލ  12:45

ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އަޅ ަގނޑަްށ އިްއޔެަގއި ެވސް މ ަވށ  ،މެދ ކަނޑައިލ ނީ. އެއީ އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން

ނ ވ  ކަހަލަ ަވގ ތެްއަގއި އެ އްޖެއަށް ބްރޯޑްކ ސްޓ މ ިޅ ރ  ،ވ ހަކަދަްއކަަވމ ން ެގންެދވިއިރ ގައި ބްރޯްޑކ ސްޓްނ ވެ 

ކ ރަނީ މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން ތ ބޭފ ޅ އަށް ފ ރ ޞަތ  ލިަވަޑިއެގންފައި އޮތީމ  އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މިއަދ  މި ަގސް

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސަށް އެނބ ރި އައ މަށް. ަގއި އަެނއްކ   12:40މެންދ ރަށް އަރ ފައި ދެން އެންމެން 

 ޝ ކ ރިއްޔ .

 

 {އަށް 12:44 ން އި 12:07 :ޅ ކޮތ  ގ ަވސްހ }

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

 

 ވ ން:ވ ހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔ ސަ

ސްކ ރަމ ން ހ ބަ . ައޅ ަގނޑ މެންމި ފަށަނީމަސައްކަތް މެންދ ރަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ ެމން ލަިއކ މް. ޢަައއްސަލ މް `. 

އަރ ަވނީ ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މި ެގންދަނީ އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓެީގ ރިޕޯޓަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ތެރި މެންބަރ .  ށް. ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްންބަރ  އިކ ރ މް ޙަސަނަމެ

 

 ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ިއކ ރ މް ޙަސަން ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ:

ަވނީ ަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ެގނެސްދީފަ. އިޖ ތިމ ޢީ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އ ދެ! އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީްނ މި

 ދަންނަަވން. އ ދެ! ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ެގ ހ ރިހ  މެންބަރ ޤައްރިރަށ އި އަދި އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީކޮމިޓީެގ މ 

 މި ،ޮގތ ަގއި ކަމެްއެގ  ެއޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  އެއްެވެގން. ންކަމެއް ފ ހަަގކޮށްލަ އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ ދެތިން

ހި ިގނަ ެވސް އަދި ދިެވ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދ އިރ ެގ ދެ އަތޮޅ ެގިގނަ އަދަދަކަށް މ ލޭގައި ތ ިށެވަފއިތ  ހަމަ ަވގ 

ަވރަށް ިގނަ  ،އިދ ަވސްތަކ ގަ  ރަށަށް ނ ދެިވ މަޑ ކޮށްެގން ތިބެންޖެހޭ ރައްޔިތ ން އެބަތިބި. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް

މ ންދަނީ. މަތިަވޢީ ަވރަށް ިގނަ މަްއސަލަތައް ކ ރިަވނީ. ޭއެގ ސަބަބ ން އިޖ ތިމ  މި އި ދ ަވސްތަކ ގައި ތިބެންޖެހިފަ

 ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭއެތައް ކޯެލއް އ ދޭ. އެހެންީވމ ހަމަ ކޮންމެ ދ ަވހަކ   ެވސް ަވރަށް އަސަރ އެކ  އަޅ ަގނަޑށް

 ެވސް އަދި އަތޮޅ ތަކ ަގއި ތިބި ރައްޔިތ ންެގ އެހީތެރިކަމ   ހ ރި ަވސީލަތްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން ަވގ ތ   މިއަތޮޅ ތަކ ގައި 
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އަޅ ަގނޑ   .ސަލ މަތ ން ން،މަެގއް ފަހިކޮށްދޭންމެެވސް ރަށްރަށް ދެޭވނޭ ކޮެވސް އެ ފަރ ތްތަަކށް އަަވހަށް  އެީކގައި

ބޭފ ޅ ން ޮގްސ  ތިބިމ ލޭގައި  ،ސީދ  ޮގސްއެ ރަްށރަށަށް ހަމަ  ރަށްރަށ ަގިއ ެއބަހ ރި ކަންބޮޑ ވ ން. ،ލ ކ ރަންބޫަގ

ްނ ނ ޭވ. ެއހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެމެއް ބޭނ އެހެން ެވސް  ރަށްރަށ ން އެެވސް  ދޭކަށްފ ރ ޞަތ  ންއަރަ ؛އެރ މ ން

ޮގތްތަެކއް ، ެއކަމަށް ައަވަހށް ކޮންމެެވްސ ހެންީވމ ކޮންމެެވސް ޮގތެްއ އެބަޖެހޭ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފަހިކޮށްދޭން. އެ

ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ،  ގެ މެއްދެަވނަ ކަ ހަމަޖެހިެގންދ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން.

ކޭޝަން މިނިސްޓްީރން ދަނީ ަވރަށް ރަނަގޅ  ޔ ްސ އެަބއޮްތ. އެޑި ެވ އި ކޭޝަންެގ ވ ހަަކ މި ރިޕޯޓ ަގޔ  އެޑި

 ނެޓްރންޓައްގައި އެންމެ އެދެޭވ ޮގތަށް އިލަތެހ މިކަހަލަ  ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން .މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރަމ ން

ޓެބްތަބެްއ ކ ރ ްނ ދަރިަވރ ންނަށް ދަރިަވރ ންނަށް ނ ލބޭ މައްސަލައަކީ ަވރަށް ބޮޑ  މައްސަަލއެއް. އަދި މިދިޔަ ސަރ 

އެޮގތ ން  ،އީ ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އެނޫން ޓެބްަތއް އެންމެ އެެދޭވ  ޓެބްތަކަީކ ެވސް މިދީފައި ަވނީ. 

ނޫންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަަވރ ކ ރެޭވީނ ކަން ނ ަވތަ ބައިެވިރވ    ނ ަވތަ ކ ލ ހ ކ ލ ހ ަގއި އިްނކަން ސްޓޫޑަންޓަކ 

 ށް ޔައަދި އެ .ެވސް ކޮށްލެިވފައި ނެތްކަން ކަމަށް ވ ނަމަ. އެަވރ  ފެންނަ ންނަ ކެމެރ އިން ސްޓޫޑަންޓްހ އި އޭގަ 

އީ ހަމަ ހިތ މަޔ އެކ  ފަހަަގކ ރަންޖެހޭ ޔަޤީންކަމ އެކ  ޯވރްކއައ ޓ ކ ެރޭވނެ އެްއެވސް ނިޒ ެމއް މި ޓެބްގައި ނެތްކަން. އެ 

ދަނީ. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ަޤއ މީ ތަރައްޤީއ އި ތަރިކަ ކޮމިޓީން  ރަމ ން މިކަމެއް. ދެން ޫގގ ލް ކ ލ ސްޫރމް ބޭނ ންކ 

ޫގގ ްލ  ،ކޭޝަން މިނިސްޓަރ  ބައްދަލ ކޮށްފަ. އެ ލިބ ނ  މަޢ ލޫމ ތ ން އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ރެވ ނީޔ ަވނީ އެޑި މި

ެވސް  ިމނިސްޓްރީން ކ ރިން މިނިސްޓްރީއ އި އެްނމެ ރައްޓެހި ނ ަވތަ އެ އެ ކ ލ ސްރޫމް ބޭނ ންކ ރެެވމ ންދަނީ

ަވގ ތ  ރ އްޖޭަގިއ  އަޅ ގނަޑ  ދެޭކޮގތ ގައި މި ،ކަމަށް ވ ތީެވ. އެހެންނަމަެވސް ޝަނެއްބޭނ ންކ ރަމ ން އަންނަ އެޕްލިކޭ

ބެލ ން މ ހިންމ  ތަކަީކ ކޮބަިއކަން ްނމެ ރަނަގޅ  އޮޕްޝަންއެ ،ަވގ ތ  ހ ރި އެންމެ ިގނަ މިއި ދ ނިޔޭެގ ެލެވލްގަ 

ެއ  ،ކަމަށް ވ ތީވެ  ނޫން ެވސް އެހ  ރަނަގޅ   ނެޓްރންޓަ އި އިއެއީ ރ އްޖޭގަ  .ތެއްގައި ބޭނ ންކ ރަންލަހ ކަހަލަ މި

ލިކޭޝަނެއް ޗޫްސކ ރ މަކީ އެ އޮޕްޝަްނސްތަކ ެގ ތެރެއިން އެންމެ ރަނަގޅ  ެއޕް ،ތައް ރަނަގޅަށް ބަަލއިއޮޕްޝަން

އޮތްކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ރެވި މަސައްކަތް ނ ކ އެހެންީވމ ، އެ ޮގތްކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  ަގޅ ރަނ އެންމެ

ތަްނކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ދ ނިޭޔެގ  ،ޭކޝަން މިނިސްޓްރީއަށްޔ ހަމަ އެޑި  ފ ހަަގކ ރަން. ެއޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  އެދެން

ސޮފްޓ ެވއަރައކީ ކޮބައިތޯ  ކ ރަން އެންމެ ރަނަގޅ ގައި ބޭނ ންލަތެއްހ  ަވގ ތ  މިކަހަލަ ޗެލެންޖިން ލެެވލްަގއި މި

އ ދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރ ޞަތ   ،މިސ ލަކަށް ؛ޮގތަށް ނ ޖެހޭނެ އަދި އަބަދ  އިންޓަރނެޓް ބޭނ ންކ ރަން ،ލ ފައިބަ

 އ ދެ! މިދެންނެިވ ޮގތަށް ސްކޫލ ަތކަށް  ؟އިތ ރ  ަވގ ތ ޮކޅެްއ ލިބިދ ނެތޯ ަގނޑަށް ހީަވީނ ހަމަެވްއޖެހެން.އަޅ 

ޮގތް  ްސކޫލ ތަކ ން އެ ކ ދިންނަށް ލިބޭނެ ށްފައިންލޯޑ ކޮަޑއ   ންްސކޫލ ތަކ  އްޔ ރ ކޮށްަފއިވ  ީވޑިއޯަތްއ ެވސްތަ

ސަރ ތަެކއް ކ ރ ނެ ހެޔޮ އަ  ލަތެއްަގއި ކ ދިންނަށް ރަނަގޅ ހ ޮގތ ގައި ިމކަހަލަ  ޫބލ ކ ރ ަގެވެގންިދއ މަކީ ައޅ ަގނޑ  
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. ފ ރ ޞަތ  ދެއްީވތީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިކަންކަން ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ،ފ ހަަގކ ރަން. އެހެންީވމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ  ަވނީއަރ ޅ ަގނޑ  ިމހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްޔތެރި މެންބަރ . އަ

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްޔތެރި މެންބަރ .   ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ބަރ  ޙަސަން ލަޠީފަށް.އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ތ އީދ ކ ރަން. ެއ  އަޅ ަގނޑ  ޓީެގ ރިޕޯޓަށްފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމި ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ

ިމ  .ބޫލ ކ ރ  ކަންަތއްތަކެްއ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަގ ެވސް ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ ހ ރި ިގނަ ކަން ށްަފއިރިޕޯޓ ގައި ފ ހަަގކޮ

ކަމެްއެގ  ެއއް ފ ހަަގކޮށްލަން  ބޭނ ްނޭވ. އޭެގތެޭރަގއި  ބަެއއް ކަންަތއްތަްއ އަޅ ަގނޑ ަމދ ވ  ރިޕޯޓ ގައި އެހެންނަމަެވސް

ދިމ ވ  ދަތިކަމަށް  އ ޅޭ ީމހ ންނަށް އިެގންމ ލޭގައި ތަންތަން ކ އްޔަްށ ހިފަ ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގޮކށްލަންޮގތ ަގއި 

ބޫލ ކ ރަނީ. އެީއކީ ކޮންމެހެން ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ތަެކްއެގ ވ ަހކަ މި ރިޕޯޓ ގައި ފ ހަަގކ ރަްނވ ނެޙައްލ  ެގނެިވދ ނެ

 ނޫން. ނ ަވތަ އެ  ވ ހަކައެއް ނ ަވތަ ސަރ ކ ރ ން އ މްދަނީ ދޭ ޅޭ މީހ ންނަށް ދައ ލަތ ން ކ އްޔަށް ހިފަިއެގން އ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ނޫން. އޭެގ ކޮންމެެވސް އެރޭންޖ މަންޓަކަށް އަންނަންޖެހޭ ދޭ ވ ހަކަެއއް މީހ ންނަށް ފައިސ 

ެވސް  ންއަދި ކ ްއޔަްށ ދީެގން އ ޅޭ މީހ  ،އިބޫލ ކ ރަނީ. ކ ްއޔަށް ހިފަިއެގން އ ޅޭ ތަންތަން ހިފަިއެގން އ ޅޭ މީހ ންނ ަގ

މި އަޅ ަގނޑ   .ބޫލ ކ ރަނީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްަގ ަކމަށް ލެއް ެގެނެވންޖެހޭލަ ޙައްޮގތ ން ޖ މ  އޭެގތެޭރަގިއ ހިމެނޭ

ެއއް ކޮޓަރި ކ އްޔަށް ދީެގން އެ ކޮޓަރިން ލިބޭ  ،މިސ ލަކަށް ދެކޮޓަރި ހ ންނައިރ  އި ެގއެްއގަ  ،ވ ހައަކީ  ދަންނަވ 

 ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން  . މިން މ ލޭަގއިނޫ މަދެއް ހ ލަތ  އެ ،ންިރއ ޅ އެްއޗަކ ން އަނެއް ކޮޓަީރގައި ޭގެގ ެވރިފަރ ތް ދި

ީދެގން ފަރ ޖައްސ ލެެވން ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ   ެއއްެޗއް  އިހަމައެކަނި ބަލ ފަ ބޭފ ޅ ންނަށްޭގެގ ކ ްއޔަށް ހިފަިއެގން އ ޭޅ 

ަވރަްށ  ޙަޤީޤަތ ގައި ންކަމަށްަވންޏ  ޭގެގ ެވިރފަރ ތަށްލަތ ގައި އެހެހ މިދަންނަވ   .ެއއީ މި ފ ހަަގކ ރ  ނ ކ ތ އަކީ

 ދިހަލަތެއްގައި މ ލޭގައި ހ އެއްެވްސ  ،، އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީދ ނެ. އެހެންީވމ ލަތެއް ދިމ ެވެގންހ ހިތ މަެވރި 

ހ ސް  25އިމ ރ ތް ހަދ ފައި  ،އް ކ އްޔަށް ދޫފައިބ ރިއެ އަށްތިރީސް ހ ސް ރ ފިޔ އިމ ރ ތް ހަދ ފައި، ިވހި ބ ރިއަށް

  މަންޓ އި މެލޭޝިއ އިންނ އި ޮއްސޓްރޭލިއ އިން އެޕ ޓް ،އިން ފްލެޓެއް ކ އްޔަށް ދީފައިއެރ ފިޔ އަށް  ސްހ  30 ،ރ ފިޔ އަށް

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  .ރައީސްެތތި ނޫން. ިއއްޒަތް ެގ ަގެނެގން އ ޅޭ މީހ ންެގ ވ ހަކައެއް ނޫން. އެފަދަ ބޭފ ޅ ންެގ ވ ހަަކއެއް

؛ އ ޅޭ މ ލޭގައި އިއ ދަިއެގ ނިކަމެތި ހ ލ ަގއެްއޗެއް ދޭ ވ ހަަކއެއް ނޫްނ މި ދައްކަނީ. މި ދައްކަނީ ަވރަށް 
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 އިލ އެއް ޢ ދީެގން ލިބޭ އެްއޗަކ ން ދެން ަތންކޮޅ  ކ ްއޔަށް  އެ ތީމ އޮ އިެގއިން ތަންކޮޅެއް ލިބިފައެހެންނަމަެވސް، 

އް މީހ ންނަށް ކޮންމެެވސް ޮގތެ  އެ .ދިރިއ ޅޭ މީހ ންެގ ވ ހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމ ޭލގައި  ،ކޮޓަރިއަކަށް ަވދެ

މިއީ އިޖ ތިމ ޢީ  ،ން ދެަވނަ ކަމަކީހަަގކޮށްލަން ބޭނ ބޫލ ކ ރަނީ. ހަމަ ެއއ ެއކީ ފ ަގނޑ  ވ ނެ ކަމަށް އަޅ ގަ ހޯދައިދެެވން

ަވރަށް ިގަނ  ،އެބަތިބި މ ލޭގައި ބަންދ ެވފައި ިއއްޒަތްތްތެރި ަރއީސް ިއ،ެއީކަގ ެވްސ ވ ތީއ  ކަމަށް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ 

 ތ . އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ނެްގ ރަށްތަކަށް ަވަޑއިެގންެނޭވނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެން މިަވގ  ރަށްރަށ ެގ ބޭފ ޅ ން މި 

-ކޮިވޑ  ރެޑެއް އެބައ ޅޭމ ލޭގައި މިހ ރ  ކޮމިއ ނިޓީ ސްޕް ،ބޫލ ކ ރަންަގެވސް  ޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ ހޯދައިދޭން އެބަ ަވގ ތ 

ެވސް ކ ރަންޖެހޭނެ.  ރަންޓީން ކ އި ހަމަތަކ ެގ ތެރެއިން ކައ ސޫލ ތަ ،ކ ރަންޖެހޭ ޮގތްތަކ އިރަންޓީން ، ކައެހެންީވމ  .ެގ19

 ،އެ ބޭފ ޅ ންެގ ރަށްތަކަށް ދެޭވނެ ޮގތްތަކެއް  ނަށްވ މަށްފަހ  ދެން އެ ބޭފ ޅ ންރެކ  ންޓީންކަރަ ނަމަެވސް،އެހެން

މަޖިލީހ ން އޭެގ  ،އޭެގ ލަފައެއްމ  ކަމެއް. ސަރ ކ ރަށް ންރަށް މ ހި އ ސޫލ ތަެކއް މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ގައި ހިމެނ މަކީ ަވ

 ، ކ ރެވި ންޓީނ  ރަަޑއިެގން އެ ަރށްރަށ ގައި ކަމ  ކަމެއް. އެ ބޭފ ޅ ންެގ ރަށްތަކަށް ަވންިވސްނ މެއް އެރ ވ މަކީ ަވރަށް މ ހި

 ޮގތެއް މީެގތެރެއިން ހަމަޖެހ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ކަހަލަ ެގތަކަށް ަވޑަިއެގންނެޭވނެ އަދި ދެން އޭެގފަހ ން އެ ބޭފ ޅ ންެގ

ގ ެތއްަގިއ ދަންަވރ ެގ ވަ  ރޭެގ ، ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވކަމެއް. މިއ އެީކގައި އަޅ ަގނޑ   މ ންއި ަވރަށް މ ހިޮގތ ގަ 

 މ  އ ސޫލެއް. އެއީ އިްނކަމް ސަޕޯޓްންއެބައޮތް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ އޮފީހ ން ޝ އިޢ ކ ރައްވ ފަިއ އޮތް ަވރަށް މ ހި

 ، ފ ހަަގކޮށްަގއި އެބަހ ރި. އ ސޫލ ތައް ިގނަ ކަންކަްނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އ ސޫލ ގައި ަވރަށް. މި އެލަަވންްސެގ އ ސޫލ 

ދެޭވނެ  މީހ ންނަށް އިނ ޔަތް ސަސްޕެންޑ ކ ެރވޭ  ،ރި. ވަޒީފ އިން ަވިކކ ރ ން ނ ަވތަ މ ސ ރަ ނ ލިބޭއެބަހ  ކަނޑައެޅިަފއި

 ޮގެތއް  އިނ ޔަތް ެދޭވނެ ޭވ ފަރ ތްތަަކށްނޯޕޭ ލީަވށް ފޮނ ަވއިލެ އިޮގތެއް އެބައޮްތ. މ ސ ރަ ނ ލިބޭ ޮގތަށް ޗ އްީޓއ 

 އަދަދ ން ބައެއް އ ނިކޮށްފަިއވ  ފަރ ތްތަކަށް ެވސް މީެގތެރެިއްނ ހަމަޖައްސ ދީފައި އެބައޮތް. މ ސ ރައިެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ

ޭވނެ ޮގތްަތްއ ނ ޔަތްތައް ދެއިފަރ ތްތަކަށް ެވސް އަމިއްލަ މަސައްކަތްކ ރ   އިގަ އެއ އެކީ  އެބަ އިނ ޔަތްތައް ހަމަޖެހޭ. ހަމަ

ކ ްނ އަ ދަމް ޝަރީފް އެ ިވދ ޅ ީވކީ މ ޅި، މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އ ހަމަޖެހިފައި އެބަހ ރި. އެހެންވީމ 

ެދްއވ ފަ. ަވަރށް ބޮޑަށް މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އިަވީނ ހަމަޖައްސަަވ ނޫން. ިމ އ ސޫލ ތަްއ ސަރ ކ ރ ން ރަނަގޅ  ވ ހަކަތަެކއް

ގައި ދެކިަވޑަިއެގން މިކަހަލަ ތްތެރިންނ  ދޭތެރޭމ  ޮގތްތަކަށް މަސައްކަންދަންނަަވން މިފަދަ މ ހި ރ ސަރ ކ ރަށް ޝ ކ 

 ވ ތީ. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ދީފައިއި ންސްަތކެއް ހަމަޖައްސައެލަަވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިރއްޔ . ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ  ؛ންބަރ . ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެ

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ . މ ދޫ ސ . ހަނިމެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫ ރ ެގ އިްއޒަތްތެރި ހަނިމ ދޫ ދ އި
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 ހަނިމ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ހ ށަހެޅ މެއް. ހަމަ  ރިއްޔ  ރަީއސް. އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ފައިވ  ހ ށަހެޅ މަކީ ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ޝ ކ 

ހ ށަހެޅ ންތައް ހ ށަހަޅަމ ން. މީގައި އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވ  ރަނަގޅ  ދަނީ  ެވސް މި އެއ އެްއކޮށް ހ ރިހ  ކޮމިޓީތަކ ން

ޮގސް  އިންކަމަކީ އިރ ދަކ ެރްއިވްއޔ  ހަމަ ހިނަގފީޒ ެވެގންދިއ ން. އެކަތަންކަންކަން  މި ،ކަންކަން ހ ށަހެޅި މި ޮގތަކީ

 ކަމެްއ ސަރ ކ ރ ން ެވެވން ހ ރި ހ ރިހ  ،ބޫލ ކ ަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގ ެވސް މިއަދ . ައޅ ަގނޑ މެން ކަންތައްަތއް ވ ނެ

ދަްނ އ ޅ ނަަކސް އަޅ ަގނޑ މެން އްބިލެއް ަވލ ަފއި މަޖިލީހަށް އިދޭތެރެ މެދ ން ފޮޅ ަވތެްއ ކިޔަ ކޮށްދެމ ން އެބަ ެގންދޭ. 

ސަރ ކ ރ ން އެކަމެއް ތަންީފޒ ކ ރަްނ  ،އ ޅެނީ ދަން މިއްަވ ބިލެއް ށްއެކަން ކ ރ ކަށް ފ ރ ޞަތެއް ނ ދޭނެ. މަޖިލީހަ

ްނ ކަެމއް ކ ރ ކަށް އަޅ ަގނޑ މެ އ ޅޭ ރަންކ އެ ދަނީ. އްބިލ  ަވ ހިސ ބ ން އެ މަޢ ލޫމ ތ  ހޯދައިެގން ފެށީމ  އެ އ ޅެން

ދަނީ ކޮށްދެމ ން.  ެވސް ދޭނަން. މި ަސރ ކ ރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްޭދންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތަްއ މިއަދ ފ ރ ޞަތެއް ނ 

ިމއީ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ  ،ލަތަށް ރ އްޖެ ދ ންޖެހ ނީ ކޮންބަެއއްެގ ސަބަބ ންތހ  މ ދަމ ެވސް ދ ނީ ކޮށްދެމ ން. މި

އެކަމ ަގއި މިދިޔަ ސަރ ކ ރ ެގ އިހ މ ލ   ،ދަނީ ހ ހިސ ބަށް ިގނަެވެގން މި މި މީހ ން . ބޭރ ސ ވ ލެްއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

އެެހރީ ފެންނަން ލިޔެކިޔ މ ން.  ރައީްސ. މީހ ން އެތެެރކޮށްފައި އެަބއޮތް 300އި އިންޖީނ ެގެއއް އަޅަން އެބައޮތް. ފިނޭގަ 

 ނ ދޭ.  ކަށްއެ ރަށަ ެގ އަޅ ކަށް އެ މީހ ންނެއްއެ އިންޖީނ 

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ 

ސ ވ ލެއް ދަންަނަވން. ފިނޭަގއި  ތިހިސ ބ ން އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭ އެބަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރިހ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،

 ؟ހިސ ބ  އަދަދަކީހަމަ ތޯ . އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  އެއީ އިތީ ފިނަޭގތިލަދ ންމަ ؛މީހ ން 300އިންޖީނ ެގެއއް އެޅ މަށް 

 . ސ ފ ކޮށްލީއަޅ ަގނޑ  

 

 ރ  މޫސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ހަނިމ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫ

ރަށ ަގިއ  ރަށ ެގ އ ބ ދީއަށްވ ރެ ިގނަ މީހ ންނަށް ހ އްދަދީފައި އެބައޮތް އެ އ ދެ! ރައީސް އެއީ ހަމަ އަދަދ  އިނޭގތޯ. އެ

މި ޤައ މ ަގއި ީވ  .ީވ މިތ ެވސް   އެންމެންނައޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއިނޖީނ ެގެއއް ައޅަން. އެ ެއންމެން ެގ

 އްމިސ ލެ އެންމެ ،މިއީ ެއންމެ ކ ޑަ؛ ެގންވި ، ިމ ދައްކަީނ ަގނޑ ަގިއ ލިޔެއެތެެރެވފަ. އެހެންީވމ ީވ މިހ ރ   ން،އެންމެ

ށް ޤައ މ   ލަތަ ހ މި އެންމެންނަށް ަވސީލަތްތައް ނ ލިބި މި  ،، މި އެންމެން ެގނެސްފައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމ 

ދޭްނީވޭއ  ނ ޔަތްއިަވޒީފ  ެގއްލޭ މީހ ންނަށް އިތ ރ   ،ންީވއޭ އަދ  ިނކ މެ ޕެންޝަން ފަންޑ  ބޭނ ންކ ރަމި ،ެގންޮގސްަފއި
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އިޚްލ ޞްތެރިކަން ހ ރެެގން ދައްކ  ވ ހަަކެއއް ނޫންކަން. އެީއ ކިޔަިއެގން ވ ަހކަދެއްިކޔަކަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ 

 އެ .ކ އި ހަމަތައްއ ސޫލ ތަ ދޭ ނ ޔަތް އިއޮީތ  ނެރ ްއވ ފައި އެ  އި ޭރަގއޮތީ   އޮފީހ ން އެރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ގެ 

ަރއްޔިތ ންެގ މެދ ގައި ފިތ ަނ  ،ދަނީ. ކ ރަން ބޭނ ންވ  ކަމަކީ ކަންކަން ކ ރަމ ން ސަރ ކ ރ ން މި ކ ެގ މަތީގައިހަމަތަ

ކަން ހ ށަހަޅަނީކީ.  ންށް ކަމަޖިލީހަ ނޫން ކ ރ ކަށް ފަނިދ އްވ ން ނޫން އެހެން ކަމެއް  އ ފެއްދ ން. ހަމަ ފިތ ނައިެގ

 ޅައި ތަޓަރ ކަމ ގައި ތިެބެގން ނިކ މެ މ ގ ރ ން . ތިޔަ ބ ނ  ބޭފ ޅ ން މިނިސްތިބީ ދިރިހ ރި މިސ ލ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ،ސް ރައީސް ދ ަވ ޖެހީ. އަދި އެ އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ަގިއގަ  .ބޭރ ކޮށްލީ އިޖަހ ފަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިއްބ  ކޮޅ ފައިން

އިްޚލ ޞްތެރިކަމެއް ނ ހ ންނ ނެ. އިޚްލ ޞްތެރިކަމަީކ މިހ ެގ  ؛ސްއް ނ ޭވ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީހަނދ ންނެތޭހ  ދ ަވހެ

 ،މިނިަވންކަމޭ ،ބޭފ ޅ ން މިއަދ  ނިކ މެ ބިލ  ހ ށަހަޅ ށޭ ނޫން އެއީކީ. އެ  ހިތ ގައި އޮންނަ އެްއޗެއް. ދަްއކ  ވ ހަކަެއއް

ިގ މީހ ން  ރަީއސް. މިކަން ހިން ނ ކ ރ ނެ އިއްޒަތްތެރި ެލއްބޫަގކަންކަން  ރަްއޔިތ ންނެއް އެ އެެވނި ެއއްެޗކޭ ކިަޔކަސް

ދަނީ ، ސަރ ކ ރ ން މަސައްކަތްކ ރަމ ންއެހެންީވމ  .ދިޔަ ޮގތްއިހ ރިހ  ކަމެއް ހިނަގހިރީ މި ،މިތިބީ ލޯމަތީގައި ފެންނަން

  މ  ށް ދިޔައި ނަގ  ހިސ ބަ ން ެވސްޕެންޝަން ފަންޑ  .ޮއތް ހ ރިހ  ކަމެއް ކޮށްދޭން ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދެެވން

ގައިދޭނެ. އެީއ ރައްޔިތ ންެގ ަފއިސ . ަރްއޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވ  ކަމެއް ކޮށްދިނ މ ގައި ސަރ ކ ރ ން ސަރ ކ ރ ން ނަ

މަޖިލިސް އ ފެއްދ މަށް  ޓަކައި ބިލ  ހަދައިެގން ފިތ ނަ ެގއެދިެގން ފ ޑ ފ ޑ  ބޮޑަށް ހެޔޮ ފަހަތަކަށް ނ ޖެހޭނެ. ދެން މ  

 . ނ ކ ރ ނަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ސ ބިތ ކަމ އެކ ްނ އަޅ ަގނޑ މެއެކަން ަޔކަސް ދަން ދިމ ކ ރިއްތެރެއަށް ަވ

އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ނޯ ޖަހ ނީ. ހަމަ ނޯ ޖަހ ނީ. މި ސަރ ކ ރަށް ނ ކޮށްދެވ ނ  ކަެމއް ޮކށްދެޭވނެ އެހެން ސަރ ކ ެރްއ 

ރައްޔިތ ްނ  ؛ރަްއޔިތ ންެގ ޤައ މ  ؛ފައިސ ރައީސް. ރައްޔިތ ންެގ  އިއްޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ފެންނ ކަށް ނެތް

، ދެން  ދަނީ. އެހެންީވމ  ެވސް އެއްޗަީކ. ރަްއޔިތ ން ބ ނ  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ކ ރަމ ން މި ހ ރިހ 

ެވސް އެކަން  ހ ރިހ  ޤައ މެްއގައި ން ހ ންނ ނެ. އެއީ ދ ނިޭޔެގންކަކަދަޫގ ނދަތި އ ކ ިދ ކ ރ މ ަގއި ހަމަ ކަން ކަން

 ،އ ސޫލ ތަކ އި ،ކަންކަން ކޮްށދޭ ޮގތ އިސަރ ކ ރ ން  ހަމަ ަވރަށް ބޮަޑށް ، އަޅ ަގނޑ ޮގތް. އެހެންީވމ ހިނަގމ ންދ  

އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. އަދި މަޖިލީހ ން އެކަމަކ  ދޭތެރޭަގިއ  ޮގތަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ެގންދ ކަންކަން ކ ރަމ ން

ތްކ ރ މ ން އެބަ ެގންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސައްކަކަންކަން ކ ރ މަްށ  ސަރ ކ ރ ންފ ޅ ކ ރީމ  ެއޮގތަކަށް  ޚިޔ ލ 

ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަްތ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަަމ އެއ ެއއްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ލޯމަްއޗަށް

. މިހެން  ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރަލ މަށް މަސައްކަތްއިޤައ މ  ހ ޅ ަވ ށް ދ ން ނިއ  ނޯމަލައަަވހަކަށް  ީވހ އެބަޖެހޭ 

އެހެން އ ޅެން އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ފ ލަނީ ދެ ބ ރަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަްނަކމ  އެއްކޮށް  ބަންދ ެވފައި ތިބީމ 

ަގނޑ މެން ދ ން އެބަޖެހޭ. ފަރިތަކ ރ ންތަކ ެގ ތެެރއަށް އަޅ   ދަނީ. އެ ޤައ މ ތަކ ަގއި ެވސް ފަރިތަކ ރަމ ން އެ

ިމ ަވރަށް ބޮޑ  ރިސްކެއް ަރއީސް.  .މެން މަސައްކަތްކ ރަން. މިއީ ރިސްކެއް، މިކަމ ަގއި އެބަެޖހޭ އެންއެހެންީވމ 
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ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ރިސްކ  ނަަގން ހިސ ބަށް ދެެވން އޮތީ. ރިސްކ  މިއަދ  ނަގައިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

ަވިއަގންނަން އެނެގންޖެހޭނެ ދ އްދ ން އްކ ެވސް ކ ރިއަށް އަނެ ،ކޮޅަށް ތެދ ެވ ނޑ މެންނަށް ތެދަށްކެރެންޖެހޭނެ. އަޅ ަގ

ހަމަ އަޅ ަގނޑ   ކޮށްދެްއވ  މަސައްކަތް ރައީސް. ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކ  ިމކަމ ގައި ަރއީސް

 ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ޮބޑަށް ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް  ރަން.ަވރަށް ބޮޑަށް ފ ހަަގކ 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

ެވސް އެބަ ފ ހަަގކ ރަްއވ  އަލ ން އަނބ ރ   އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ ރިހ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ނޭއ ޅެްނ ފެށޭނެ ރަނަގޅ  ޮގތްަތކެއް ހޯދަންޖެހޭ އި އެީކަގ ގ އ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ރޯ

ގ ނޫނ  ނަންބަރ    ،އޮތީ ދ  ޮގތްތައް ބަޔ ންކޮށްފައި މި މި  ޅ ަގނޑ މެން ލިޔަމ ންމިހ ރ  އަ ،ނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެއެ

 ،ޓީންކ ރ ންރަންލަތ އި އަދި ކަހ ރައްކަލ ެގ ގައި. ދެން ކ އްލި ނ (ރ މ ެގ ގ ނޫނ ޢ އްމ  ޞިއްޙަތ  ަރއްކ ތެރިކ ) 2012/7

ޕަބްލިކ   . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިއަށް ބަދަލެއްަވނަ މ އްދ އ  33 ެގބ ބ ަވނަ ހަ ަވނީ ކަމަށް އަމ ޒ ކޮށް އެކަން މި

އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި އެ ބަދަލ  ެގނެޭވނެ.  ،ނަމަ ެގންނަން ބޭނ ންެވަވަޑއިަގްނނަވ  ަގއި ެއކ  ހެލްތ ެގ މަޝްަވރ އ 

ރަށްރަށ ެގ ބޭފ ޅ ން  ،ބި ދިހަަވރަކަށް ހ ހަށްވ ރެ ިގނަމ ލޭގައި ތ ށިެވފައި ެއބަތިއަދި އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މިހ ރ  

ރަށަްށ އެނބ ރި  ،ދ ން އެ މީހ ން ރަށަށް ،ދެޭވނީ އްތޯ ެއ މީހ ންނަށް ރަށަށްރަށަށް އެނބ ރި ދ ން ބޭނ ންވ . ކިހިނެ 

ްށ ީވމ ، އެ މީހ ންނަށް ނ ދެޭވނެ ޮގތަކަކަމަށް ދެކި. އެހެން ގ  ފެތ ރިދ ނެއެ ރަށްރަށަށް ރޯ ،ނަމަ ދޫކޮށްފިދ ން 

ެއ  ،އެ މީހ ން ރަށަށް ދިޔަޔަސް ،ގ  ފެތ ރޭނެފެނ މ ގައި ރޯއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ؟ިރކަމެއްތޯތިއްބ ން އެއީ ބ އްދިެވބޭ

ނޫން.  ގ  ފެތ ރެން ދިމ ވ  އޮންަނނީ އެންމެ ސަބަބެއްށް ރޯ ށަސް. ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަށްރަޔަމީހ ން ރަށަށް ނ ދިޔަ

 ، ޮގތަކީދެން ހަދަންޖެހޭނެ ،ނަމަ  ނަޑއަޅައިފިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަޒ މް ކަެގ މިންަވރަށް ެފތ ރ ނަނ ދ100ި% އަދި

ބޭނ ންވ   ަރއްޔިތ ން ކ ަޑޮގިޅއަށް ލ ންޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ދ ން ލަްއކަފަސް ދިެވހިރ އްޖޭެގ 

 ،ކަށްެވްސ އ ެޅޭވނެ ކަހަލަ ޮގތަ  ފަހ ންއްމ  ދިރިއ ޅ މެއް މީެގއ   އްޔިތ ންނަށް، ރ އްޖޭެގ ރަ ހިސ ބެއް ނޫން. އެހެންީވމ 

ގ އިްނ ސަލ މަތްވ މ ެގ މަަސއްކަތް މީހ ންެގ މ ޅި މ ސްތަްޤބަލ  ބަރ ބ ދ ެވެގންނ ދ ނެ ޮގތަކަށް މިއަދ  މި ރޯ އެ

ރަށްރަށ ަގިއ  ،ަގކ ރަްއވ  ޮގތ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް ެގންދެެވންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ތި ފ ހަ

 ތަނ ަގއި ތަން އެ ، ރަށްރަށަށް ދެިވރަށްރަށ ެގ މީހ ންނަށް އެ ،ސ ފައިކ ރެޭވނެ ތަންތަން ހަމަޖައްޓީނ ރަންކަ

އ ޅެޭވ ޮގތަށް ޭގެގއަށް ބަދަލ ެވޭވނެ އ ސޫަލކ ން މިކަން ދިރިއެކީަގއި  ކ އިލ ތަޢ އެއަށްަފހ  ދެން ެވ، ރަންޓީނ ކަ

މިލަންދޫ  ،އަރ ަވނީނ ިވސްނޭ. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ެވސް ެއއްެވސް ސަބަެބއް އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ކ ރެެވންީވ

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

ން ހ ށަހަޅ ފައިވ  ރިޕޯޓ ގައި ފ ަހަގކޮށްފަިއ ހ ރި ަވރަށް ިގނަ އ ދެ! އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީ ތެރި ަރީއސް.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތް

ތ އީދ ކ ރަން. ހަމަ ަވރަށް  ބޮޑަށް ަވރަށް ހަމަ އެ ރިޕޯޓަށް ލަ ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ މ ޅި ޖ މ  

އަދި  ،ޮގތ އި ހ ލަތ  މިއަދ  މިހ ރަށް އޮތް ރ އްޖޭގެ  ،ކަތްތަެކއް ކ ރެިވަވރަށް ިގނަ މަަސއް ،ިގނަ ދިރ ސ ތަެކއް ކ ރެވި 

ޓ ގައި ހ ރި ކަންކަން ިމ ރިޕޯ .ލ ަފއި އޮތް ރިޕޯޓެއްއިޮގތ ން އަލިައޅ ަވ ބެހޭ ވ ންީވ ޮގތ  މ ސްތަޤްބަލ ގައި ކަންކަން

ަމޖިލީހ ެގ އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ށްމ  ކަމެއް. އަދި ސަރ ކ ރަންތަންފީޒ ެވެގންިދއ މަކީ ަވރަްށ މ ހި

ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ލިބިެގންިދއ މަކީ ސަރ ކ ރަށް އިތ ރަށް ިލބިެގންދ ނެ އެހީތެރިކަމަކަށް ެވެގންދ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

އެިކ  ،ސަރ ކ ރ ން ަވަރށް ިގނަ ޮގތްޮގތ ން ،ކ ރެޭވ އެބަ ފ ހަަގ އެއ އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަދެކެން. 

ޔަތްކޮށް އެ ހ ލަތްތަކ ަގިއ ޢ މިއަދ  ދިެވހިރ އްޭޖެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދިމ ެވފައި އޮތް އެިކއެކި ހ ލަތްތަކަށް ރި ޮގތ ންޮގތް

ޅ  ދ އިރ އެްއގައި ފޯރ ކޮށްެދޭވނެ ޮގތަަކށް ޭވތޯ. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ފ  އޮތް އެހީތެރިކަން ީވހ  ރައްޔިތ ންނަށް ެވދެެވން

އަމިއްލަ ފަރ ދ ްނެގ ަމސައްކަތްތަކ ެގ ތެެރއިން ަވަރށް ިގނަ ބޭފ ޅ ންެގ އ މްދަނީ  ،ނޭގއެ އެންމެންނަށް ެވސް އެބަ

. ަވނީ ެގއްލިފަ ންދިޔަ އ މްދަނީ. އަމިްއލަ މަސައްކަތްކ ަރއްވ  ަވރަްށ ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބެމ ަވނީ ެގއްލިފަ މިއަދ 

 ިވްއކ  ފަރ ތްަތކ ެގ ތެެރއިން ެވސް. ހަމަ މަސް މަސްެވރިކަންކ ރ  ފަރ ތްތަކ ެގ ތެރެއިން ެވސް ރިޯސޓ ަތކަށް

އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ައކީ ަވރަްށ  ،ަތކަށް ތަރ ކ ރީ ިވްއކ  ފަރ ތްތައް ެވސް. މިސ ލަކަށް ދަންނަވ ނަމަޓ އެއ އެީކގައި ރިސޯ

ން، އަމިއްަލ ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ައކީ ަވރަށް ިގނަ ިއންޑިިވޖ އަލް މީހ   ިއއްޒަތްތެރިީވމ  ރި ދ އިރ ެއއްދަނޑ ެވ

ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ މަަސއްކަތްކ ރ  ދ އިރ ެއއް. އެ ދ އިރ ެގ ިގނަ ދަނޑ ެވިރކަމ ެގ ތެރެއިން ހ ރިހ  ސ މ ނަކީ  މީހ ން

ތަކ ަގިއ އް ހ އްޓިއްޖެ. ރިސޯޓ ތަ ހި. ރިސޯޓ އިކ ރަމ ންދިޔަ އެއްޗެތަކަށް ސަޕްލަރިސޯޓ  ތަކަށް ފޯރ ކޮށްދެންޖެހޭ،ރިސޯޓ 

. ެއ ހި ރަށ ގައި ތ ިށެވފަެއްއޗެ މޭވ ތަކ ހައްދ   ،ތަރ ކ ރީއ އި  ބޭފ ޅ ން އެ ތިބީ މިއަދ އެ  ެގސްޓ ންނެއް ނެތް.

މި ހ ލަތ ގައި  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ، އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް. އެހެންީވމ ނޫން ލިބެނީކީ ބޭފ ޅ ންނަކަށް ެވސް އ މްދަނީ 

ކޮންމެހެން ދެކެނީ އެއީ  ކ ެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ ތަޖ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ ޮގތެއް ވ މަކީ މި ދެންނެިވ ޕެކޭ

އެީރ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް ،ރިޕޯޓ ަގއި ިމކަން ފ ހަަގކޮށްލެިވަފއި އޮތް ނަމަކޮމިޓީެގ އިޖ ތިމ ޢީ  .ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް

ޕޯޓ ަގިއ އެދެން، ކޮންމެެވސް ހިސ ބަކ ން މި ރި ދިޔައިހޭ. ައޅ ަގނޑ ރިޕޯޓް އަދި އިތ ރަށް ފ ރިހަމަެވެގންމި 

 ،އެއީ ރ އްޖޭަގއި ަވރަށް ިގނަ ބައެއް މި ދަންނަވަނީ. ަވރަށް ިގނަ ެގތަކަކަށް ،ކ ރ  އަިމއްލަ ފަރ ތްތައްދަނޑ ެވރިކަން

 އެަތއްބޮއިެގން އ ޅޭ އެަތއްން ކަިއެގންއިއެ ،ޭއެގ ސަބަބ ން އް އެއީ.އިލ ތަކަކަށް އ މްދަނީ ލިބޭ ބައެޢ ަވރަށް ިގނަ 

މި  ށް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ެގ ކޮންމެެވސް ހިސ ބަކަ އަޅ ަގނޑ  އެދެްނ އިޖ ތިމ ޢީ ،ތިބި. ރައީސްދަރިންެގ ދަރިންނެއް އެބަ
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އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ  ،ޑ  ދެކެނީވ ހަކަ އަލ ން ެގެނޭވނެ އިްނތިޒ މެއް އޮތްތޯ ބަލ ފައި ެއަކން ކޮށްދެއްވ ން. ައޅ ަގނ

ނަރ ދޫ ެވސް ަރއީސަށް  ،ީފަވށް ެވސް ،ސްމިލަންދޫ ެވ ؛ރަށ ަގިއ ެވސް  3 ަވރަްށ ިގނަ ދަނޑ ެވރިން ދ އިރ އަކީ 

ކޮށް ަވރަށް ިގނަ ޞަހަމަ ޚ އް ،ފީވަކަކީ ެވސް ަވރަްށ ިގނަ ދަނޑ ެވރިން .އެނިގަލއްވ ނެ ކަންނޭނެގ

އެއ އެީކަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަްނ  ބޮިއެގން އ ޅޭ ރަށެއް. ހަމަިއެގންދަނޑ ެވރިންތަެކއް އަމިއްލަ މަސައްކަތ ން ކަ

ެއީކަގިއ  ތަކެއް ބަދަލ ކ ރަން. ކޮިވޑ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަޖެހޭ މިއަދ  ،ސްބޭނ ންޭވ ރައީ

ރަށެްއގައި ކަަރންޓީނ ކ ރެޭވނެ އިންތިޒ މ  ެއ މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ރ އްޖޭެގ ކޮންމެ  ނ ަވތަ ،އ ޅެޭވނެ ޮގތެއް 

 އި މިއަދ ެގ މި ހ ލަތްތަކަށް ބޭނ ންވ  ަވސީލަތްތަކ  ؛އްއިތ ރ  ަވސީަލތްތަ މަރ ކަޒ ތަކަށް ،ރަށްރަށ ެގ ހޮސްޕިޓަލ ތަކަށް

އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ަވހ  ެވްސ  ،ބޭނ ންވ  ތަކެތި ފޯރ ކޮށްދީ ،ދެނެަގނެ ކޮްނކޮން އެްއޗެްއކަން ،ހި ފޯރ ކޮށްދީެގންއެްއޗެ

ޭގަގިއ  50 ،މީހ ން އ ޅޭ  50ންޓީނ ކ ރީމ  ލޮކް ޑައ ންެގ ހ ލަތ ގައި ެގތަކ ގައި ިގނަ ެގތަކެއް ކަރަ ؛ދެންނެިވން ރައީސް

. ޑޮްކޓަރަްށ އިޓީނ ަގޮޑކްޓަރ  ެވސް ހ ރީ ކަރަން ،ކ ރީމ  ރަީއސްެގ ކަރަންޓީނ  40މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށަކ ން 

. އެ ކ އްޖ ައކަށް ހ ންނަ ނަރ ސް ކ އްޖ  ެވްސ ހ ރީ ކަރަްނޓީނ ކ ރެިވފަ ސެންޓަރ ަގއި ފަރ ވ ދޭކަށް ނ ދެވ ނ . ހެލްތ 

ޖެންސީ ހ ލަތ ގައި ޮޑކްަޓރެއް ފޮނ ަވން ރޫމެްއ ހޯދަން ރމައި  ސެންޓަރަކަށް ނ ދެވ ނ . . ހެްލތ ޓަލަކަށް ނ ދެވ ނ ހޮސްޕި

. ދަންނަަވން ބްލޮކ ެވފަ ތީ ކަރަންޓީނ ެވފަިއ ހ ރި ިގނަ ެގތަކ ން ރޫެމއް ލިބޭނެ ޮގތެއް ނެތް. މ ޅި ރަްށ އޮރަށ ެގ ބެލީމ 

ޖެންސީކޮްށ ރމައި ،ޖެންސީ ހ ލަތ ގައި ޑޮކްޓަެރއް ނ ަވތަ ނަރ ހެއްރމައިއި ގަ  މަރ ކަޒ ޙީ އްޞި،އ ޅޭ ވ ހަަކއަކީ  މި

ޓްލީސްްޓ އެންމެ ކ ޑަމިނ ން އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި  ހ ރޭެވނެ އިންތިޒ މެއް އެ ކަށްފަރ ވ ދޭން ދ  ފަރ ތަ

ވ ންޖެހޭ ފިލ ަވޅެކޭ. މިއަދ  މި ޚަރަދ ކ ެރޭވ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރެއިން ދަސް ެއކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ތަޖ ރިބ ކ ރި ކޮިވޑ  

 އޮތް   ގ ްތަގނޑަކަްށ މިަކއިރިއަށް  ެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ބިލިއަނަކ  މި ކޮިވޑ   ؛ަވރަށް ިގނަ ފައިސ  

 . ރައީސް އަރަނީ ސަރ ކ ރ ެގ ިވްސނ ން އެބަޖެހެއޭ މި މިސްރ ބަށް ބަދަލ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ  ހިތަށްޚަރަދ ކ ރެެވނީ. 

މަރ ކަޒ ތަކ ެގ  ޙީއްޞިނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން ރައީސް، ރ އްޭޖެގ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ހ ރި އަޅ ަގ

ޖެންސީ ރމައެީކަގއި އި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކ  ،އެ ހ ލަތ  ،ހ ލަތ  މިއަދ ން މިއަދަށް ދެނެަގނެ

 ،ޖެންސީ އެކޮމެޑޭޝަނެއްރމައި ،ކ ރެޭވނެ އިންތިޒ މެއް ވ އެީކަގއި ފަރ  ހ ލަތ ގައި ދިމ ެވދ ނެ ކަންތައްތަކ 

 އައިސޮލޭްޓ ެވްސ ކ ެރޭވެނ އިންތިޒ މެއް ހޯދޭނެ ޮގތެއްތެއް ނ ަވަތ ކޮށް ކަރަންޓީނ  ެވސް ކ ެރޭވނެ ޮގޖެންސީރމައި

ރެ ވ ށްއަ 5000 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ އިިވެގން ދިޔައީ މ ލެއަށް އަްނނަންޖެހޭ ސަބަބ ތައް ބައިަވރ . ޭވތޯ. ރ އްޭޖގައި

ކޮންމެ  ،ޮގެތއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް ރަށަށް ެދޭވނެ ،ދ ން  ތިއްޭބ މިއަދ ން މިއަދަށް ރަށަށް ިގނަ ރަްއޔިތ ން އެބަ

ނ ޖެހޭނެ. މިއަދ  މިއަދ  ެއ ބޭފ ޅ ން މިތ  ތ ށިެވެގން ތިބޭކަށް ؛ަރއީސް ،ރަށެއްަގއި ކަރަންޓީނ ކ ރެޭވނެ ޮގތް ހ ރި ނަމަ

ދަތި  ،ދަތި ޮގތަކަށް. ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް މިއަދ  މިކަން ކ ރެެވނީ ަވރަށް އ ނދަޫގ ،ަވރަށް އ ނދަޫގކ ރެެވނީ  މި ކަން
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 ދ ަވސް  4ެގ ރައްޓެއްސަކ  ރިސޯަޓކ ން ގ ޅީ. އޭނ  ކަރަންޓީނ ން ީވްއލިފައި ހ ންނަތ  ޮގތަކަށް. ރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  

އަދި ފ ލައިެޓއް ަވނަ ދ ަވސް ިމއަދ  މިއީ.  6އީ. ަވނަ ދ ަވސް މިައދ  މި 5ދ ން ޭބނ ންޭވ  ވެއްޖެ. އޭނަ ރަށަށް

ރަނަގޅޭ  ،ިވދ ޅ ީވ ލީމައިސޯޓ ގައި. ެކއ ން ކިހިނެއްތޯ ައހަލިބޭނެ ދ ަވހެއް ެވސް އިނެގނީކީ ނޫން. އޭނަ ހ ރީ ރި

ވ ން އެބަ  އިލ  ކައިރިައށް ދެޭވނެ ޮގތެއްޢ ، ައަވހަށް ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް. އެކަމަކ  ޭގސްޓްރިކ  އެަބވެއޭ. އެހެްނީވމ 

އަޅ ަގނޑ   .ތްތެރި ރައީސްދ ަވސް ހަމަކޮށްފީމޭ. އެކަމަކ  ތިމަންނައަަކށް ދެޭވނެ ޮގތެއް ނެތޭ. އިްއޒަ 14ބޭނ ންވެއޭ. 

ައަވހަށް  ،ސަލ މަތްެވޭވނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ ދ ނިޔެއިން ެވސް އަދި މި ބަލި އެއްކޮށް ،އ ޅެނީ ދަންނަަވން މި

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. އަދިެވސް ހަމަ ޔޫރަޕ ގައި ެވސް އަދި އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ެވސް ސަލ މަތްެވޭވނެ ޮގެތއް 

ނ ޭވ. ައޅ ަގނޑ ެގ އެްސޓިމޭޓަކީ އަދި ގ ްތަގނޑަކަްށ  ، އަދި މައިތިިރެއއްދަމ ންދަނީ. އެހެންީވމ  އްޗަށްމަ ،އެބަދޭ

އ ޅެންޖެހ މަކީ ެވދ ނެ ކަމެޭކ. މިއަދ ން މިއަދަށް ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމ ގައި ފަހަރެްއަގއި  ދ ަވހ ހައެއްކަ މަސް

ެއ  ިއ،އްެޖއްޔ  އެބަޖެހޭ ރަށްރަށ ގައި ކަރަންޓީނ ކ ރެޭވނެ އިންތިޒ މެއް ހޯދަެވ ސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި

ދެންމެ ެވސް  ،އިބަލީަގ ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއެަކން އަަވހަށް އިންތިޒ މ ެވެގން  ،ތައް ގ އިމ ކޮށް ފެސިލިޓީ

ރަްއޔިތ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހ މެއް  ،ރައީސް ިވދ ޅ ިވ ޮގތަށް މި ބަލީގައި އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފަރ ވ ކ ރެޭވނެ

އިލ އަށް ެވްސ ޢ ރަށެއްގައި ހ ންނައިރ ަގިއ އޭނަެގ  ކ ޑަެވެގންދ ނެ. ލިބޭނެ ޮގތެއް އަދި ސަރ ކ ރަށް ެވސް ޚަރަދ 

ކަރަންޓީނ ެވަފއި  ހި ެވސްބަދިޭގަގއި ކަްއކ  ކ އެްއޗެ ނ ަވަތ ޭގ ،ލަންނ ަވތަ ޮގވ  ،ސ ބަށްލޯ ފެންނަ ހި ،އެބަދެޭވ

ރ ފިޔ  ބޮލަކަށް  800ރ ފިޔ ،  750ނަ ފަރ ތްތަކަށް އެބަ ެގންޮގސްދެޭވ. ެއޮގތް ޚަރަދ  ެވސް ކ ޑަމެ. މިއަދ  ހ ން

ދ ވ ެލއްެގ  ،ބައިތިއްބ އިރ   .މީހ ން 2000، 1000 ޚަރަދ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކަރަންޓީނ ގައި މި ބައިިތއްބަްނޖެހެނީ

 ،އެބަ ޚަރަދ ޭވ. ދައ ލަތަށް އ މްދަނީ ލިބެން އޮތް ހ ރިހ  ކޮޅެއް ރައީސް  ންމައްޗަށް އެަތއް މިލިއަން ރ ފިޔ ެއއް ދައ ލަތ 

ހިނެއްޯތ ކި އޮތީ. ލިބެން އޮތް ހ ރިހ  ދޮރެއް ބަންދ ެވފައި އ މްދަނީ އޮތީ. ދައ ލަތަށް މިމިއަދ  ހ އްޓިފައި 

އ ދެ! ހެޔޮ އެޭދ ފަރ ތްތަކ ން އެހީތެރިކަން ؟ ދައ ލަތ ން ޚަރަދ ކ ރ ނީ އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތަށް ނ ލިބޭ އ މްދަނީއަކ ން

ކިހ   ؟ތްތަކ ން ފައިސ  ނެިގދ ނެ. ިކހ  ދ ަވހަކ ތޯ ނަގ ނީޢައެހީދޭ ޖަމ  ،ދޭ ދ ނެ. ދ ނިޭޔަގއި ފައިސ ރެިވފޯރ ކ ެވސް 

ދޭތެރޭގައި ަވރަށް  ހޭ މިކަންކަމ ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެއެހެންީވމ  ؟ނެޭގީނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްދ ަވހަކ ތޯ އެ ަފއިސ  

އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ އަޅ ަގނޑ މެްނ މަޖިލީހ ން ެވސް މިކަން އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ ެގ  ފ ންކޮށް ިވސްނަން.

 ީވހ  ައަވހަަކށް ރަށްރަށ ގައި ހަމަޖެހިެގން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހެއޭ މި ދެންނެިވ އިންތިޒ މ  ،ެގނެސް ސަމ ލ ކަމަށް

ނަރ ހ ންނަށް  ،ޖެންސީ ހ ލަތ ަގިއ ޑޮކްޓަރ ންނަށްރމަ މަރ ކަޒ ަތކ ަގިއ އިޙީއްޞިެގންދެޭވނެ ޮގތެއް ހޯދަން. 

  . ބިލިއަނ ން ބިލިއަނ ން ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ފ ޚ ނ ކޮށްލެޭވނެ އިންތިޒ މެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ ،އެކޮމެޑޭްޓކ ރެޭވނެ ޮގތެއް 

މަރ ކަޒ ތަްއ ެވސް  ،ޚިދ މަތްދޭ ަތންތަން ،ހ ލަތ  ޙީއްޞިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރ ފިޔ  ޚަރަދ ކ ރެިވެގންދ އިރ ަގއި އަިދެވސް
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ނޫން. ަވސީލަތްތައް ެވސް ހ ރީކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ފެންަވރެްއަގެއއް ނޫން.  އްހ ރީކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ފެނަްވރެްއަގއެ 

މ  ަވގ ތެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ންމ ހިއަރައިަގންނަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  ަވރަށް  ދެކެނީ މިއީ މި ހ ލަތ ން އަޅ ަގނޑ 

ައޅ ަގނޑ   ށްސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ  އެެދން، ސަރ ކ ރަ އިދޭތެރޭަގއި ަވރަށް ފ ންކޮށް ިވސްނަ  މިކަމ  .ރައީސް

ރަށ ެގ  197 ،ނޑ މެންެގ ރަށްރަށ ެގައޅ ަގއެީކަގއި  މި ބައްޔ  މި ހިނދ ން މި ހިނދަށް ،މިއަދ ން ިމއަދަށް ،ޮގވ ލަން

އްލ ކ ރެެވން ހ ރި ކަންތައްަތއް ޙަ  ،މި ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ކ ެރެވން ،މަރ ކަޒ ަތއް ހ ރި ހ ލަތ  ދެނެަގނެކ އި ތަހޮސްޕިޓަލް

މެ ކޮން ަގއިއެއ އެކީ  އެ އިންތިޒ މ ަތއް ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް. އަިދ ހަމަ ީވހ  އަަވހަކަށް ،ެއކަން ދިރ ސ ކޮށް ،ކޮށް

ޮގްސ ތައް ގ އިމ ކ ެރިވެގން ފެސިލިޓީ ،ކަރަންީޓނ ކ ރެޭވނެ ޮގތެއް ،ރަށެއްަގއި ެވސް ައއިސޮލޭްޓކ ރެޭވނެ ޮގތަކަށް

މ  ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެްނ. ންފަރ ވ ކ ރެޭވނެ ޮގތެއް ޯހދ މަކީ ަވރަށް މ ހިރަށްރަށ ގައި ކަރަންޓީނ ެވެގން ތިބެ 

އަލ ން މި ޤައ މ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެންންނަށް ކަށް ދެިވދ ނެ. އަޅ ަގނޑ މެނޯމަލަނިއ   މެންނަށް އެއ އެީކގައި އަޅ ަގނޑ 

އިޤްތިޞ ީދ  ،ެއކީަގއި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ ޮގތަށް މަޑ މަޑ ން ޮގސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮިވޑ   ،ެލިވއިހ ޅ ަވ

 ލެޭވނެ ޮގތަކަށް އިއ ދޭ ތައްޔ ރ ަވމ ން. ހ ޅ ަވބަހ ލަތ  ރަނަގޅ ކ ރެޭވނެ ކަްނތައްތަކެއް ހަމަޖެއްިސެގންދ ނެ. ދ ނިޔެ އެ

 އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ...

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  ،އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން އެބަ ފ ހަަގކ ރަްއވ ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ . އ ދެ! 

ލ މަރ ކަީޒ އަދި އެކަމ ން ދިމ ވ  ދަތިތަކ ެގ ވ ަހކަ.  ،ެވފައި ތިބ މ އިށިަރއްޔިތ ން މ ލޭގައި ތ  ،އެންޓ ންކޮންސްޓިޓ 

އެީއ  ؛ެގންިދއ ންތ ެގ ކަންތައްަތއް ކ ިރއަށްޙައްޞިމ  އްނ ަވަތ އ ، ެގންިދއ ންކ ިރއަށް ރަންޓީނ ެގ ކަންަތއްއ ސޫލ ން ކަ

ަވނަ މ އްދ ގައި  5 ލަދެއްވ ްނ އެދެން.ވ ަވނަ މ އްދ  ތި ބޭފ ޅ ން ބައްލަ 5ތ ެގ ގ ނޫނ ެގ ޙައްޞިމ  އްދެަވނަ ބ ބ . އ 

  ހެލްތ   ބ ނޭ ަވީޒރަށް އަދި ޕަބްލިކ  އިބ ރ ތ ން އެބަޙަސަރީ . ޭއގައި ަވރަށް ސ ފ ކޮށްއި )ށ(އެބަޭވ )ހ( އ  

ރި ، އިްއޒަތްތެއަދި ހިންގ ންޖެހޭނެކަން. އެހެންީވމ  ކަންކަން ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންޭގނެކަން ޓްމަންޓަށް މިޑިޕ 

މިނިސްޓަރ    އަނެއްކ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހޭނީ ހެލްތ   ،ނަމަ ތި ސ ވ ލ  އިތ ރަށް ކ ރިއަށް ެގންދަވ  ރ ންމެންބަ

ރ ޖެނެރަލްެގ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ޑައިެރކްޓަ ހެލްތ  ކ ރަން. އަދި ޕަބްލިކ  ސ ވ ލ  އެ ކައިީރގައި ެވސް 

 ؟ަރންޓީނ ކ ރ މަށް ނ ެގންދަަވނީކަ ްއެވތޯ ރަށްރަށ ެގ ރައްޔިތ ންކީ ކ ރަން. އަރިހ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމން މި ސ ވ ލ 

އެީކގައި އ ޅެޭވނެ ޮގެތއް  އިލ ތަކ ޢ  ރަންޓީނ ކޮށްފައި އެ މީހ ންނަށްން ރަށަށް ދިއ މަށްޓަކައި ކަހ އެ މީ

މ ން ތިޔަ ެގންދަަވީނ އެއަށްވ ރެ މ  ދަތި އިންތިޒ ެމއް ހިންަގަވ؟ ނެތީހަމަޖައްސައިދިނ މ ެގ އިންިތޒ މެއް ހަމަޖެހިފައި

ރި އިއްޒަތްތެ ؛ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ސ ފ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ؟ކީްއެވެގންތޯ

ރ އްޖޭެގ ިގނަ  މި ރޯގ  ،ތަކ ރ ރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  އެބަ ދަންނަަވން ،ނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެނަށް އެމެންބަރ ން
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 ގ ޅޭ މ ހިރ ން ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތެއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ އަރިހ ަގއި މިހ ރ  މި  މިރައްޔިތ ންނަށް ޖެހ މަކީ ިގނަ މިކަ

ގ ޅޭ  ޅޭ މ ހިރ ން ތިބީކީ ހަމައެކަނި ދިެވހިރ އްޖެއަކ  ނޫން. އަދި މިކަމ ގ  މިކަމ  ،ޖެހެނީންވ ހަކަ ދަންނަަވ

މީހ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް މި   ެވސްތިމ ެގމ ހިރ ންނަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް ަވރަށް ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި ގ ތް

ަގނޑަށް ހަމަ އެންމެ ސ ފ ކޮށް ފެންނަނީ  އަޅ   ،ެގންޮގސްެގން ޮގތަށް ކ ރިއަށްވ ނ ވ  އެބަ އިނޭގ. މި ތަނ ަގއި މިކަން މި

 ،ޮގސް ަވކި ސަބަެބއް ކަމަށް ބ ނެ .ށް ދިަޔއީޑައ ނަ ބ ނ  ހަރ ބަސް. އަޅ ަގނޑ މެްނ ލޮކްދޭ މަޅިއެއް ނ ފެންނ ނޭބެ

ހ ރިހ  ތަނެއް  ،ސަރ ކ ރ އި  ،ިވޔަފ ރިތަކ އި ،ހ ރެ ގައިދ ރ ވ މަށްޓަަކިއ ޭގެގއ އި  އެ ަސބަބ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނީ

ަވކި ސަބަބަކަށްޓަކައި ބަންދ ކ ރީ. ބަންދ ގައި ތިއްބ  ެވސް އެ  .ންދ ކ ރިއްޔޭ. ބަންދ ެވިތއްބ  ެވސް ބަންދ ކ ރީބަ

ފެނ މ ގައި މި ފެތ ރެމ ން. އަދި ފެންނަ ދަނީ. ރޯގ  ދަނީ އިންތިހ އަށް ރަމ ން އެއަކަންކަން ހަމަ އެ ހ ރި ޮގތ ަގއި ކ ރި 

ލެޭވެނ އިރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރަށެއްގައި މިކަމ ެގ ފަރ ވ  އަދި މިކަމަށް އަޅަ ރޯގ  ރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ންނަށް ޖެހޭނެ. 

 އި އެ ިގނަ ރަށްރަށ ގަ  ޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ރ އްޖޭެގޮގތްތައް އިންިތޒ މ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ ހަމަޖައްސަން. އަޅ ަގނ

އަޅ ަގނޑ   ސެންޓަރ ތައް. ރ އްޭޖގައި ނ ހ ންނ ނެ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަން ރ އްޖޭެގ ހެލްތ ތައް ހ ރީ ހަމަޖެހިފަޒ މ އިންތި

މިކަން ސެންޓަރެއް. އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ އެ ތަންތަނ ން  އަޅ ަގނޑަށް ނޭނޭގ ހެލްތ   ސެންޓަރެއް. ނ ަވންނަ ހެލްތ 

ސެންޓަރ ތަކ ން މި ބައްޔަށް ފަރ ވ   ރ އްޭޖެގ ހެލްތ  ،އަޅ ަގނޑ  ކ ީރގައި ެވސް ދެންނެީވކ ރެޭވނެކަން. އިނޭގީތެވ 

އަރ ަވނީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ދިނ މ ެގ އިންތިޒ މ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަޖައްސ ންޖެހޭނޭ

 .ށްލަޠީފައްބަރ  ޔ ސިރ  ޢަބްދ މެންއިްއޒަތްތެރި އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ 

 

 ލަޠީފް ވ ހަކަދެްއކެވ ން:އްޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ެމންބަރ  ޔ ސިރ  ޢަބްދ ކ 

ން ތައްޔ ރ ކޮށްފަިއވ  ރިޕޯޓަްށ ގ ިޅެގން އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީ އ 19-ކޮިވޑ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އ ދެ!

ހ ށަހެޅ މެއް އަޅ ަގނޑ މެން  7 ،ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ ޅ ަގނޑ އަ އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ންދ އިރ ަގއި

ހ ށަހެޅ މަށް ެވސް ހަމަ ތ އީދ ކ ރ  ވ ހަކަ ދަންނަވ ލަން.  7އެ  ކޮމިޓީެގ ފަރ ތ ން ހ ށަހަޅ އްވ ފައި އެބަޭވ. ައޅ ަގނޑ 

ބޭނ ންަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ލަން އެއ އެީކަގއި އަޅ ަގނޑ  މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގއި މި ފ ރ ޞަތ ގައި ފ ހަަގކޮށް ހަމަ

އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަމ ންދ އިރ ގައި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  އިޖ ތިމ ޢީ   އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަކަށް

 ތ ރީޚ ަގއި  ވ  ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަން އެބަޖެހޭ. ޮގްއސަދަށް އ ނދަޫގ ތަނަކަށް ެވެގން  ޮގތ ން މިހ  ފޭރ ން

މ ކަމ އި އަދި އެ ންހ ރި މ ހި ެޖއްސ މަށްތޮއްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ެވރިންެގ ިވސްނ މ ގައި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މ ަގއި

ަވނީ.  ެގ މިހ ހިސ ބަށް ޮގއްސަ މިބޭފ ޅ ން އެކަމަށް ކ ރައްވ ފަިއ ހ ރި މަސައްކަތ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ 

ކޮށް މިދިޔަ ދައ ރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ޞައަދި ޚ އް ެގނައ މަށްން ކޮށް މ ލެައށް މީހ ޞައަދި ހަމަ ޚ އް
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ކ  ެވސް މ ލެއަށް ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން އެބަ އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް  ޔަ ބޮޑަށް ފ ހަަގކ ރެިވެގންދިޔަ ަކނޑައެިޅެގންހ ރި ެވރި

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން މ ލޭަގއި ބ ން އެކަމ ެގ ސަބަ ؛ހ ރިހ  ޚިދ މަތްތަކެއް މ ލޭަގިއ ކަމަށް ހ ންނަންޖެހޭނީ

މިއަދ  ެވސް ޙަޤީޤަތ ގައި އ ޅެޭވނެ ެއްއެވސް ޮގތެއް ނެތް. ދިެވހިރ އްޭޖެގ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން  ށްންނައަސްލ  ރަށްެވހީ

 އެތަކެްއ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ،ހަމަ ފ ހަަގކ ރެއްިވހެން ތ މި . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަވރަށް ބޮޑަށް ބިކަެވފަމިަވނީ 

މ ލޭަގިއ ދިރިއ ޅެމ ންދ  ރައްޔިތ ްނ ެވސް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކަށް ދ ން  ،ރައްޔިތ ންނެއް 

ބަލިތަކަށް ފަރ ވ ކ ރ މަށް މިއަދ  މ ލެއަށް ަވގ ީތ  ،ކޮށް ަވިކަވކި ޒަރޫރީ ބޭނ ންތަކަށްޞަޚ އް  ،ބޭނ ންެވފައިވ އިރ ަގއި 

. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒަމ ނ އްސ ރެ މިކަން ބައްޓަންކ ރަމ ން ނ ދެިވފަަވނީ މިއަދ   ޔަކަށްޮގތ ން އަިއއްސަ ތިބި އެަތއް ބަ

އަޅ ަގނޑ  ެވްސ  ؛. އ ދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަވނީ ފެނިފަ އައި ޮގތ ެގ ހިތި ނަތީޖ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

 ،ރި ދ ަވހެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ކ ސްޓްކ ކ ެރޭވ. ިމއީކީ އަޅ ަގނޑ މެން ފޯ ަގބޫލ ކ ރަން މަސަްއކަތްތަެކްއ އެބަ

މީހަކ   142މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ޅ ދ އްފ ށިން ހަމައެކަނި ެވސް  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްަލން ބޭނ ންޭވ

 ދ ަވސް މިހ ރ  29ހިސ ބަށް އައިއިރ ގައި  މި ބޭފ ޅ ން މިއަދ  މ ލޭގައި ސްޓްރޭންެޑޑްެވަފިއ ތިބިއިރ ަގއި

އިްއޒަތްތެރި ދެއްކިފަިއޭވ. މިއީ  ހަމައެކަނި ރެންޓަށްރ ފިޔ   13000 ،ރ ފިޔ ެގ ރޭޓ ން ބަލ ނަމަ 450 ،ަގއިެވފަިއވ އިރ  

އަްށވ ރެ ބޮޑ  ެއއްެޗއް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ދ ަވހ ެގ ސޭިވންއަހަރ  3މ  މީހެއްެގ އް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ   ،ރައީސް

ބޭސްކ ރަމ ންދ   ންޖެހޭ މީހ ން އެބަތިބި. ބޮޑެތި އެކިއެކި ބަްއޔަށްަގޑީަގއި ޖަހަ 3އި އިންސ އިލިން ރައްޔިތ ންެގ ތެޭރަގ

 29، ތިބި މީހ ން އެބަތިބި. އެހެންީވމ ައއިސް ދަރިން ރަށ ގައި ބަިއތިއްބ ފައި  3އެއ އެީކގައި  މީހ ން އެބަތިބި. ހަމަ 

ންޏ  މިކަމަށް ޮގތެއް ހޯދ މަށް.  ަވ ދިގ ެވއްޖެ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް ދަންނަވ  ކަމ ގައި ދ ަވސް އަޅ ަގނޑަށް ތަންކޮެޅއް

 މިއީކީ ފަސޭހަ ދަނޑަިވޅެއް ނޫންކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަންމެ ބައެއްެގ ލަފ   ،ަގބޫލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ެވސް

ހ ރިހ  މަސައްކަތްތަކެއް ެވސް ކ ރަންޖެހޭކަން.  އެ ،ން ކަންތައްތައް ތަރ ތީބ ކޮށްެއޮގތ ެގ މަތީ އި،އަޑ އަހަ

ދޭތެރޭގައި ެވްސ  ަގނޑ  ދެކެނީ މިއަށްވ ރެ އަަވަހށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބޭފ ޅ ންނ ައޅ  ،އެހެންނަމަެވސް

މީދަީކ ީވހ ެވސް އްއަޅ ަގނޑ ެގ އ   ޮގތ ަގއި.ކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމެްއެގދިއ މަކަންތައްތަެކއް ހަމަޖެހިެގން

ަގކޮށްލަން ން. ހަަމ އެއ އެީކގައި ފ ހަ ދިއ ެވެގންމަގ  ފަހި އަަވހަކަށް މި އެންމެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ހަމަ ރަށަށް ދިއ މ ެގ

މި ރޭަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ، ެވސް އެ ފ ހަަގކ ެރްއިވހެން ބޭނ ންޭވ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް

ރ ތްތަކަްށ ވަޒީފ  ެގއްލ ނ  ފަ ،ދިޔަީއ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ސަރ ކ ރ ން މިއަދ  ެވސް އެތަެކއް ރަްއޔިތ ންނަށްއެނިގެގން

 ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ަގއި . ހަމަ ެއއ ެއކީއް ކަނޑައަޅ ްއިވ ވ ހަކަސޫލ ތަ އ  ،ެވސް އެލަަވންސްަތއް ދީ 

ކަށް އެލަަވންެސއް ، އަިމއްލަ ފަރ ތްތަސްންއަޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކަަދއްކަމ ްނދިޔަ އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކަްށ، އ ދެ! ފްރީލ 
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އެކީގައި ފ ހަަގކ ރަން.   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފަލ ެވސް އެަކންކ ެރިވފަ. ޢ އޮތް ޝ އިދިނ މ ެގ ވ ހަކަ މިހ ރ  ހަމަ އެބަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދަވ  ނ ކ ތ އަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ރިހ  މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރަމ ންެގން އިއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ލ ތަްއ ޢ އިސަމ ލ ކަންދެޭވތޯ އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަނީ. އެއީ މ ލޭަގއި ތ ށިެވފައި ތިބި ރަށްރަށ  މީހ ންނަށް އެ މީހ ންެގ 

މި ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ހ ެގ އްކަލ  ތ ެގ ގ ނޫނ ެގ ކ އްލި ނ ރަޙަމ  ިޞއްއ އްކައިިރއަށް ދެޭވނެ ޮގެތއް ހަމަޖެއްސ ން. 

ފައި އޮތީ. ޢަމަލ ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ އެ ގ ނޫނަށް. ލަތ  އިޢ ލ ންކޮށްހ އެ ަވނަ މ އްދ ެގ ދަށ ން  33 .އ ޅެނީ

ަވަނ މ އްދ އަށް. ެއއީ ލ މަރ ކަީޒ  5ގ ނޫނ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ސަމ ލ ކަން ގެއްނަން ބޭނ ންަވނީ

ައތޮޅ  ކައ ންސިލ ތަކ އި، ިސޓީ  ،ނަނީ، ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކ އިަވނަ މ އްދ ެގ )ހ(ގައި މި ބ  5 ސޫލ .އ ބައެއް 

އްދ ތަކ ަގއި މި ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ަވޒީރ  ހަވ ލ ކ ރ  ކަްނކަން ހަތިޞ ސް ހިނގ  ސަރަޚްކައ ންސިލ ތަކ ެގ އި

  ލިބިދިނ މ ެގކަމަށް ގ ނޫނީ ބ ރ އެ  ،މަގ ފަހިކޮށްދީކ ރ މ ެގ މަްސއޫލިްއަޔތ  އެ ަކއ ންސިލ ތަކ ން އ ފ ލ މަށް ޒ ތަންފީ

އެއީ ެއއް ކައ ންސިލ . ދެން އެއްކޮށްެލޭވ ޮގތެއް ެވްސ  ؛ތެެރއިން ކައ ންިސލަށް ނ ަވތަ ކައ ންސިލ ތަކެއް ޮގތ ން އޭެގ

 އެ އ ސޫލ   އެބަ ޖެހިަވޑަިއަގންނަވ  އ ސޫލެއް ހައްދަަވްނ. ހައްދަވ ފައިަވޒީރ  . ދެން ސަރ ކ ރ ންޭވއޮ އެބަ

ކ ރަްއވ ފައި މިކަން އެބަ އ ސޫލެއް ަވޒީރ  ގެޒެެޓއް ނ ކ ރައްވ . އެ އ ސޫލ  ެގެޒޓ ެވސް ެއ ގެޒެޓ ކ ރަްއަވން. އަދި 

ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ެއކަން ކ ަރްއަވން.  ،ކ ރަްއަވންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަވޒީރަށް ތަކ ރ ރ ކޮްށ އެަބ ދަންނަަވން މިއަދ 

 .  ށްޢ މިރަ ަވދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ އަރ ަވނީ ކ ޑަހ ފ ރ ޞަތ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އަޙްމަދ  ޢ މިރ އިރ ެގ މެންބަރ  ދ ކ ޑަހ ަވދޫ 

އި ކ  ލ ތައިޢ   ،ަވޅ ަތކ ެގ ސަބަބ ންފިޔަ ނ ދިނ މަށް އަޅ ެގ ޯރގ  ފެތ ރ ނ19ަ-ިވޑ ކޮ  އްޒަތްތެިރ ރަީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

ޮގތ ން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ދެކޭ ޮގތް  ރަނަގޅ  ބަދަލ ތައް ދެނެަގތ މ ެގއ މްދަނީއަށް ައންނަ ނ  ެގިވޔަފ ރިތަކ  

ެގންދަވ  މަަސއްކަތ ެގ ެތރެއިން އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީން ސަރ ކ ރަށް ދެންނެވ މަށް ަޓކައި ކޮމިޓީތަކ ން ކ ަރއްަވމ ން

ަވރަށް ޮބޑ  ، އޮތީ  އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ދަންނަަވން. ނިންމ ފައިވ  ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ޝ ކ ރ 

 ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިކަމ  ގ ޅޭ ނ ރައްކ ތެރި ކަމަކ  ދިމ ެވފަ. ޙީޞިއް

ލ ފައި ތިބ މ ެގ އިއ މްދަނީ ލިބެން ހ ރި ަވސީލަތްތައް އެއްޮކށް ހ އްޓަ ށްނައަޅ ަގނޑ މެން ،އަޅ ަގނޑ މެން އެއްކޮށް 

ެގ ވ ަހކަ އެިކއެކި މެންބަރ ން އެކި ޮގތްޮގަތށް އެބަ ދައްކަވ . އަޅ ަގނޑ  ބަބ ން ދެން ދިމ ެވދ ނެ ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމެއްސަ
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ތަކ ަގއި ސަރ ކ ރ ން މަސަްއަކތްތަކެއް ހަމަ އެބަ ކ ަރއްވ . މިކަހަލަ ދަނިޑަވޅ   ،ފ ހަަގކ ރަން ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް

ބ ރ   3ެވސް  ގައިމ ނެ ކަމަށް ހަމަެގ ތެރޭަގއި ފ ޑ ިކޔ ންތައް އަމ ޒ ވ ންޖެހޭއަދި އެ ކ ރަްއވ  މަސަްއަކތްތަކ 

ިމއަދ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ،ބޫލ ކ ރެޭވީތެވަގަވިކެވފަިއވ  ރިޔ ސީ ނިޒ މެްއެގ ތެރެއިން ަރއްޔިތ ްނެގ ަމޖިލީހަށް 

ޓީތަކ ަގއި މަޝްަވރ ކ ެރިވެގން މި ދަނީ.  ދެކޭ ޮގތް ހ މަކ ރ މަށް ޓަކައި މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހ ށަހެޅިެގން ކޮމި

ނޫނ އަސ ސީެގ ޤ ން ޖިލީހ ދިެވހިރ އްޭޖެގ ދ އިރ ަތއް ތަމްސީލ ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަ ،ބޫލ ކ ަރނީަގހިނދ  އަޅ ަގނޑ  އެ

 ފ ޅ  ދ އިރ  ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެވސް ަވރަށް 87ދ އިރ އަކަށް ބެހިފަިއވ އިރ ަގިއ މި  87ތަރަހައިެގ ތެޭރގައި 

އަޅ ަގނޑ  ެވްސ  ކަންށް. އެިކއެކި ބޭބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔ ލަކީ ތަފ ތ  އެްއޗެއް ޖެހޭނެ ކަމަދ އިރ ެއއްަގއި އޮންނަން

ބޫލ ކ ރަން. އެ ތަފ ތ  ޭބނ ންކޮށްެގން ނެރެޭވ ރިެވިތ އ ސޫލަކަްށ ައޅ ަގނޑ މެްނ މ ތްެވެގްނވ  އިސްލ މްދީނ ެގ ަގ

ހ ެގ މައިަގނޑ  މަސަްއކަތް ެވސް މަޖިލީ ތައް މި ަވނީ. އ ސޫލ   ެގ"ْينَُهمْ بَ  ُشوَرى   َوأَْمُرُهمْ " މަތީން ކ ެގހަމަތަ

، މިތަނ ން ދައްކ  ކޮންމެ ވ ހަކަެއއް އެހެން ޮގތަކަްށ ބިނ ެވެގން ަވނީ މިދެންނެިވ ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް. އެހެންީވމ 

ަވނަ  75ޖެހޭނީ ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ޢަމަލ ކ ރަން ؛ސިފަކޮށް ވ ހަކަެދއްކ މ ެގ ބޭނ މެއް

އަޅ ަގނޑ   ،ކަމ ންއެހެން. އިަވނަ މ އްދ ެގ އިމްތިޔ ޒ ތަކ ެގ ތެޭރގަ  90 ،މަތީން އެްއޮގތްވ  ޮގތ ެގ ހ އްދ ެގ ރޫމ 

ކަންަކން ކ ރިކަމ ަގއި ީވނަަމެވްސ  ށް މިސަރ ކ ރ ން ިކތަންމެ ރަނަގޅަމި އަދަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ބޫލ ކ ރަނީަގ

ެވސް ެއކިެއކި ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ޭވ. މިސ ލަކަށް މިހ ރ ލްތިމ ސްކ އިެވސް ސަރ ކ ރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން

ެގން ރަތަކ ަގއި ަވދެ ބައެއް ފިހ  ،އި ެއކި ޮގްތޮގތަށްލަތ ގައި ެވސް އެިކއެކި ފިހ ރަތ ަގހ  ލޮކްަޑއ ންެގ  އިފިހ ރަތަކ ަގ

ިއދޭ. އަނެއްބައި ފިހ ރަތަކ ަގއި ހި ނަގަ ހި ނެޭގ. އަނެއްަބއި ފިހ ރަތަކ ގައި އެތ  އ ޅޭ މަަސއްކަތ  މީހ ން އެްއޗެއެްއޗެ

ޮގސް ިމއަދ  ަވޒީފ ތައް ކ ދި ިވޔަފ ރިަތއް ބަނގ ރޫޓ ެވެގން ،އ ޅޭ ވ ަހކަައކީ ބޭރ ގައި ތިބެނީ. އަޅ ަގނޑ  ަދންނަަވން މި

ފިކ ރ ކޮށްލަންޖެހޭ ތިލަފ ށީގައި ެވްސ  އި ދ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ިވސްނަގެއްިލެގން އެތައް ބަަޔކ 

ތަނަށް ބޭނ ންވ  މެޓީރިއަލް  ތޯއޭ މަސައްކަްތކ ރ ނީ އެ ނެއްކަމަކ  އެތަނ ަގއި ކިހިއެ .ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ނެތްމަސައްކަތް

ހ ރި ބައެއް ތަންތަނ ަގއި ނޑ މެންނަށް ެއބަހަމަ މ ލޭގައި ެވސް އަޅ ަގ ؟އެތަނަށް ނ ެގންދެެވނީ ކަމަށް ަވންޏ 

 ށް އެހ ެވސް މެޓީރިއަލެއް ެވއްދ މައެއް އެަކނަކ  އެ ތަނަކަށް  މައްސަލަެއއް ނެތޭ. ،މަސައްކަތްކ ރި ކަމ ގައި ިވަޔސް

ޅ ަގނޑ  އ ދޭހ އެކ  އަށް ސަރ ކ ރަ ،އަކީ އ ޅޭ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ހިތ މަކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި ދަތި. 

ނަށް މިކަން ކ ރެޭވނެ ކަްތކ ރ  މީހ ންމަސައް މިހ ރ ން މިހ ރަށް ެވސް ސަލ މަތީ ކިޓ ތަެކއް ެގނެސްެގން  ،ދަންނަަވން

 ޮގތްތަެކއް ތަނަަވްސކޮށްދިނ މަށް ޓަކަިއ ެއކަން ކޮށްދެްއވ ށޭ. ިގނަ ރަށްތަކ ން އެބަ ޝަކ ވ ކ ރޭ ހަމަ މ ސްކ ަގނޑެއްހ  

 ނެތޭ. ނ ލިބޭ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ިމދަންނަަވނީ ސަރ ކ ރ ން ފަިއސ  ޚަރަދ ކ ރ ނެ ކަމެއް ހިސ ބ  ެވސް ަގންނަން ެވސް 

ރޫރީ ބޭނ ންތައް ޒަމ  އ އްލަތ ން އަރައިަގތ މަށް ޓަކަިއ ހ ެނެގން ެވސް ެއ ތަކެތި ބޭނ ންކޮށްެގން މި ރައްޔިތ ން ަގ
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ކ ދި ކ ދި  ،ވަޒީފ  ެގއްލިފަިއވ  އެަތއް ބަެއއް ޖެހޭ.ފ އްދޭނެ ޮގތްތަކެއް މިހ ރ ްނ މިހ ރަށް ެވސް އެބަ ހަދައިދޭން

ޖެހޭ ހަދަން. މިއަދ  ކިތައް ިވޔަފ ރިތޯ ބ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަމި ހިސ  ؛ިވޔަފ ރިތައް ބަނޑ ރޫޓ ެވފަިއވ  އެތައް ބަޔަކ  

އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ ްނ ކިތަންމެ ަވރަކަށް  ؟ަވނީއިކިތަްއ މީހ ންެގ ވަޒީފ ތޯ ެގއްލިފަ ؟ަވނީބަނގ ރޫޓ ެވަފއި

ތަނ ން އ މްދަނީ ނ ލިބެނީ   ށް މިކަބޫލ ކ ރިޔަސް އެއްކަލަ އިްނެވސްޓަރަ ަގޖެހޭނެ ކަމަށް ވަޒީފ ތަކ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނަން

، ައޅ ަގނޑ  ދަންަނވ ނީ މިކަހަލަ ހަރ ދަނ  ޮގތްތަކެއް މ އެހެންީވ؟ ތޯ އެ މީހ ން އެކަން ކ ރ ނީއްކަމަށް ަވންޏ  ކިހިނެ

މިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް މިކަމ ެގ ަރއްކ ތެިރކަމ ެގ ފިަޔަވޅ  ައޅަިއެގން ކ ަރންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރެޭވނެ  ފައިހަދ 

ސަމ ލ ެވެގްނ  ސަރ ކ ރ ން އެބަ ގ އިމ ކޮށްދޭންޖެހޭ. ަވރަށް ރަނަގޅަށް ރައްޔިތ ން މިކަމަށް އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ ޮގތްތަެކއް 

ެވސް ސަރ ކ ރ ން ަވކި މަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް އަޅ ނެ. އޭެގ ހެކިަތއް މިހ ރ ނ ދިނ މަށް ޓަކައި ހަމި ބަލި ފެތ ރ ނަ

، ެގންދަނީ. އެހެންީވމ  ަގއި ެއކި ޮގްތޮގތަށް ކަންތައް ކ ަރމ ންހ ރަތަކ އެކި ފި ނެތ މ ން ފައިައޅ އ ސޫލެއް ކަނޑަ

ަސއްކަްތކ ރ  ތަންތަނަށް އެ ތަކެިތ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ ތިލަފ ށީގައި ެވސް އަދި އެހެން ތަނެއްަގއި ެވސް މަ

އެރ ންތަކެއް ލިިބެގންދ ނޭ. ފޯރ ކޮށްލަދެޭވނެ ޮގެތއް ޮއެވްއޖެ ކަމަށް ަވންޏ  އެކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރ  ކ ރި

ނަށް  ވަޒީފ  ެގއްލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަކ ރެޭވނޭ. ބަނގ ރޫޓ ވ  މީހ ންެގ އަދަދ  ދަްށކ ރެޭވނޭ. ކިހ ހިސ ބަކަށްތޯ މި މީހ ން

ރަްއޔިތ ންެގ  ،ތެރިކަމ އެކ  އެދެންޞްއަޅ ަގނޑ  މިކަމ ަގއި ަވރަށް ހަމަ އިޚ ލ  ؟ފައިސ  ދޫކ ރެޭވނީ ސަރ ކ ަރށް

އިޖ ތިމ ޢީ ޮގތ ން ލިބޭ  ،ިވޔަފ ރިތަކަށ އި ،މ  ަރއްޔިތ ންނަށ އި އ އް މިކަމ ަގއި   ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށްމަޖިލީހ ން

އްލެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި ަވރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަްނ ޙަސް ހަމަ މައްސަލަތަކަށް މިހ ރ ން މިހ ރަށް ެވ

އެކި ިސޔ ސަތ ތައް ެއކި ޮގްތޮގތަްށ  ން އިރިއިރ ކޮޅ ންއިރ ކޮޅ  އިރ   ،ޖެހޭ. ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަކެއް ައޅ ނަމައެބަ

ލަތ ގައި ކަްނކަން ހ ިމ ދަތި  ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ މެން  ؛ނ ޖެހޭނެ. އެއް ސިޔ ސަެތއްދ ކަށް ބަދަލ ކ ރަމ ން

ހަިޅކޮށް ދ ތީެވ ތަޖ ރިބ ކ ރ މ ެގ ކަންތައްަތްއ ެވސް ކ ރަމ ންދ ނެ. އެހެްނނަމަެވސް، ބަެއއް ކަންަތއްަތއް ަވރަށް ދޯ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ްނެގ ހިތްތަކ ގައި މިހ  ބޮޑ  ނ ތަނަަވސް ކަމެއް މި އޮންނަނީ. އެތައް ބައިަވރ  ފައިސ ތަެކްއ 

މީހ އަްށ  މ  ރަްއޔިތ އ އް ،ން ރ ިފޔ ެއއް ޚަަރދ ިވ ވ ހަކަ ަދއްކ އިރ ަގއިއައެަތއް މިލި 800ިވ ވ ހަކަ، ޚަރަދ 

، ައޅ ަގނޑ  މ އިނޭގތޯ. އެހެްނީވ ހެދީމ  އެކަމ  ދެރަޭވ ރަްއޔިތ ން ނެތީމ ލިބެންން ަގްނނަން މ ސްކ ަގނެޑއް ތަނަކ 

ސަލ މަތީ ރަްއކ ތެރިކަމ އެކ  އަދި ތަނަކ ން ަގނެެގން  ށްރެޭވނެ ޮގތަކަންކަން ކ  ،ަވރަށް އ ދޭހ ެއކ  ސަރ ކ ރަށް ޮގވ ލަން

 . ރައީސް ަދަވިއދެއްވ ށޭ. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަްތތެރިހި ލަިއެގން ކ ރެޭވނެ ޮގތް ހައްއެއްޗެ ހެދ މ  ނަމަެވސް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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ަވނީ ނައިފަރ  ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ފ ރ ޞަތ ޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި އަ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 . ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްއަޙްމަދ  ޝިޔ މަ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:ޝިޔ މް މަދ  ައޙްއިރ ެގ މެންބަރ  ދ ނައިފަރ  

ދަންނަަވން އިޖ ތިމ ޢީ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ބޮޑަށް.ަވރަށް  އްޒަތްތެރި ަރީއސްޝ ކ ރިއްޔ  އި 

އޮތް އެންެމ  ،ކ ރަްއވ ފަިއ އޮތް މަސައްކަތަށް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ހަަގކޮށްލަން ކޮމިޓީެގ ބޭފ ޅ ން

މ ލޭގައި ތ ިށެވފައި ތިބި ޭގތޯ. އިނ ބޮޑ  މައްސަލަައކީ މިއަދ  ަމނިކ ފ ނ  އިރ އިރ ޮކޅ ން ތި ފ ހަަގކ ރަްއވ  މަްއސަލަ

ލިސްޓ  ފެނިެގން މި   އެ ފަރ ތެއް އަޅ ަގނޑަށް އެނިގެގްނ، އަޅ ަގނަޑށް 127އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ެވސް  ؛ފަރ ތްތައް

ތ ށިެވފަ. ރަށަށް ނ ދެިވފަ. ރަށަށް ނ ދެިވފައި ތިބިއިރ ގައި ެއ ފަރ ތްތައް ަވރަށް އ ނދަޫގ އެބަ ތިބި ، ދަންނަަވނީ

އަތ ގައި ހ ރި ހ ރިހ   ،ކ ރަނީ. ދެންމެގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް ފ ހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށްމި ތަަޙއްމަލް ަވގ ެތއް

ެމންނަށް މި ފެންނަނީ. ބައެއް ފަރ ތްތަކ ން އެ ތިބީ ދ ަވހ  ތަން އަޅ ަގނޑ  ތިބ މަށް ޚަރަދ ެވެގންދ ެއއް މި ތިބޭސޭިވން

ިއޭވ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ  އެބަ ،ިކެގން ެއކަމ  ކަްނބޮޑ ެވެގން އ ޅޭ އަޑ ކ އްޔަްށ ތިބި ކޮޓަރިަތކަށް ކ ލި ނ ދެއް

ންނަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް އްލެއް ިމއަްށ އަޙަ  ރަނަގޅ  ވ ހަކަފ ޅެއް. ައަވސް ތި ިވދ ޅ ީވ ަވރަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ލަތ ގައި ެވސް ިނގ ޅައިނ ަގނެޭވ ހ  ލ ެގަވނަ މ އްދ އިން އޮންނަ ކ އްލި ނ ރައްކަ 253ހީަވނީ މިހ ރ  ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ 

އ ޅޭ. އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ މިހ ރ  ދިރިއ ޅ މ ެގ ަޙއްޤ  ެވްސ ލަތ ގައި ިނގ ަޅއިަގެނެގން އެބަ ހ މި  އަސ ސީ ަޙއްޤ ތަެކއް

ތ ްނެގ އްޔިހަމައެކަނި ދ އިރ ެގ ރަ ،ިއަގެނިވފައި އޮތްހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީނިގ ޅަ

އަންނަނީ. ރ އްޖެޭގ އެކި ހިސ ބ ތަކ ެގ ހަމަ ދިެވހި ލޮބ ެވތި ރައްޔިތ ންެގ  ށްނައަޅ ަގނޑ މެން ކޯލ ތަކެއް ނޫންފޯން

ތިބީ.  ކޯލ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ދޭ. ަވރަށް އ ނދަގ ލ ގައިންފޯނ ތައް، މ ލޭގައި ތ ިށެވފަިއ ތިބި ފަރ ތްތަކ ެގ ފޯ

ޖެހޭ. އ ސޫލ ތައް ބަދަލ ވ ލެއް އަަވހީ. އެ ރަްއޔިތ ންނަކަށް ނޭނޭގ ކަންކަން ވ ނ ވ އެއް. އްލެއް ހޯދަންޙަަވރަށް އަަވސް 

ޯތ ށްނޫނީ ރަށ  ަކއ ންސިލަ ،ތޯ ގ ޅަްނީވއެޗް.ޕީ.އޭއަށްތޯ ގ ޅަންީވ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށްތޯ ގ ޅަންީވ، އެލް.ޖީ.ޭއއަށް

އިނޭގތޯ.  ހަމަ ވ ނ ވ ަގއޭ ދެންނެިވޔަސް ހަމަ ރަނަގޅ ވ ނެ ތިބީ އެ ފަރ ތްތައް ؟ނޫނީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލަށްތޯ ގ ޅަންީވ

 ދ ަވސް ެވއްޖޭ. މަސްދ ަވްސ ީވއިރ ަގއި  29 ، ދެންމެައކ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކ  އެ ިވދ ޅ ވީ މިހ  ދ ަވސްީވއިރ 

ޒަތްތެިރ ރައީސް. ތިބ މަކީ އެީއ ަވރަށް ޮބޑ  އަނިޔ ެއކޭ އަޅ ަގނޑ  ދަންަނވ ނީ. ިއއްވ ނ ވ  ނޭނިގފައި ެއޮގތަށް ިތބޭ

 ތިބި ހިސ ބަކީ، އިއްޔެ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނގ ނީ މިހ ރ  ހަތަރ  ހ ހެއްހ  މިޮގތަށް ތ ށިެވފައި އ ސޫލ ތައް ބަދަލ ވ 

ނީ ހ ޅ މ ލޭގައި އެ ފަރ ތްތައް ކަރަންޓީނ ކ ރަން. ީމެގ ކ ރިން ބަެއއް އަތޮޅ ަތކ ަގިއ މި ލިބެ ސްލޮޓޭ  500ފަރ ތްތަކަށް 

ތަކެއް ތަކަށް ެގންދ  ވ ހަކަ ެވސް ދެެކވ ނ . އަދި ރަށްރަށ ގައި ެވސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސިލިޓީކަރަންޓީން ފެ
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ސް ދެެކވ ނ . އެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތަކީ އަިދެވްސ ކ ރެޭވނެ ވ ހަކަެއއް ެވކ ެރިވެގން އެ ތަންތަނ ަގއި ކަރަންޓީންއިމ ގ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަރއީސް ލޭަގއި އ ނދަގ ލ ަގިއ ތ ށިެވަފއިކަން. ތިބީ ހަމަ ވ ނ ވ ެއއް ނޭނިގ މ އެ ފަރ ތްތަްއ 

ނެ ވ ހަކަ. ެއީއ މަރ ޙަލ އެއް އަންނ  3 އި ަވަރށް ކ ރީކޮޅ  ީމެގކަންތައްތަކ ގަ  ޑ ެގިވކޮ ،ަވރަށް ރަނަގޅަށް ިވދ ޅ ިވ

ޮގތ ން  އިޖ ތިމ ޢީ އަންނަ ހީނަރ ކަން. އަިދ އެއަށްފަހ ޮގތ ން  ތިޞ ދީއިޤް އެންމެ ފ ރަތަމަ މި ބަލިމަޑ ަކން. އެއަށްފަހ 

ގައި ިމ ޮގތ   ބޫލ ކ ރ ަގމްޕެކްޓް. އަޅ ަގނޑ  އަންނަ އި ، މިސަިއކޮލޮޖިކަލް ،ސޯޝަލްމި ކިޔ   .އަންނަ އ ނދަޫގ

 ،މިއީ އ މަކީޤައަސްލ ގައި ަވަރށް ިގނަ ފަރ ތްތައް އެބަ ހަމަ ނިކަމެތިެވެގންދޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި އިމްޕެކްޓ ަގއި 

، ޤީދ  ތަންކޮެޅއް ަވރ ދަަގވ ނެ. އެހެްނީވމ ޢަައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،އ މަކަށް ވ ތީޤަ އިސްލ މީ މ ސްލިމ ސައްތައިން ަސއްތަ 

އަދި  ،ގައި ވ ހެން ނ ވ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީއ މ ތަކ  ޤަަގއި އެހެން ޮގތ   ބޫލ ކ ރ ަގއަޅ ަގނޑ  

ރިޕޯޓަށް  ހ ރި. މި ކޮމިޓީެގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މީަގއި ެއބަެވސް އެޮގތަށް.  ޔަޤީންކ ރަނީ

ލ ޙެއް. ެއއީ ޞްގ ިޅެގން ދެ އި ެގދޮރ ެގ ކަންތައްަތކ ލ ޙެއް ހ ށަހަޅ ފަ. އެއީ ޯގތިޞްއަޅ ަގނޑ  ވ ނީ މ ހިންމ  ދެ އި

ހ ރި ހ ޅ މ ލޭގައި ހެދިފަ. އެ ތަންތަނަށް ެވސް ަވެދޭވެނ ޮގތެއް ީވހ ެވސް އަަވހަށް ެވސް އެބަފ ލެޓެއް މިހ ރ  7000

އްލެްއ ޙަަވރަށް ބޮޑ  ވ މަކީ މިހ ރ  ކ އްޔަށް މި ތިބޭ ފަރ ތްތަކަށް، އ ނދަގ ލ ަގިއ މި ތިބޭ ފަރ ތްތަކަށް ލިބިގެންދ ނެ 

ލ ޙ  އަޅ ަގނޑ  ވ ނީ ހ ށަހަޅ ފައި ކޮމިޓީެގ ރިޯޕޓަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޞްމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. އެ އިކަ

ރައްޔިތަކ  ފިލަިއެގން އ ޅޭ  8ަރއްިޔތަކ ، ޮޕޒިޓިްވެވފަިއ ތިބި  8ލަދޭްޝެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އަޑ ިއޭވ ބަންގ

ޖެހޭ ލިބޭ. މި ކަންތައްތައް އެބައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޚަބަރ ތައް އެބަރ  ޮގތަކަށް މ ޢ ތަބަ  ވ ހަކަ. ހަމަ ަވރަށް

އެ ވ ހަކަަތއް އެބަ ަދއ ރ ޭވ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ަގިއ ެވްސ އ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސ ފ ވ ން. ސޯޝަލް މީޑި

ވ ބ ދ ރީވ ން. ިއއްޒަތްތެިރ ސަރ ކ ރ ން މިކަމަށް ޖަ ޖެހޭ ހަމަ ަވރަށް އަަވހަށްޮގތ ަގއި މިކަމ ަގިއ އެބަ ބޫލ ކ ރ ަގ

ަވރަށް  ރި މެންބަރ ން ބައެއް އިްއޒަތްތެ ،ގ ޅ ންހ ރި މ ހިންމ  މައްސަލަތައް މިޮގތަށް ހ ށަހެޅޭއިރ  ރައީސް. ރައްޔިތ ންނ 

ނ ދޭނަމޭ. ލ ޙެއް ފ ސްިވޔަޞްއި ަތ ނ ދޭނަން ނ ަވއެބަ ފ ހަަގކ ރޭ ތިަމންނަމެން އެކަން، އެ ބިލ ތަްއ ފ ސްިވޔަ އ ފަލ އެކީ

އޮތް މި ސަރ ކ ަރށް މެންޑޭޓެއް ދީފަ. ަވރަށް މިއީ ހިތ މަހ ރި ކަމެއް، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދ  ަރްއޔިތ ން އެބަ

ހ ރި ގ ޅ ން . ރައްޔިތ ންނ އިދޭތެރޭަގ ބޮޑެތި ޚަރަދ ތައް ެވސް ކ ރޭ. ރައްޔިތ ން އ އްމީދ ތަެކއް ހ ންނ ނެ މި ސަރ ކ ރ 

ކ ރ ނަމޭ އެޮގތަށް ިވދ ޅ ވ މަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ެވޭވެނ ކޮށްފައި ތިމަންނަމެން ރިޖެކްޓ ބިލ ތައް ރިޖެކްޓ މ ހިންމ  މިކަހަލަ 

ކަމ ގައި ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ . އަދި އަޅ ަގނޑ   ަވރަށް ބޮޑ  ބޭއިންސ ފެއް

 މިތިބި ފަރ ތްތަކަށް މަނިކ ފ ނ  ަވރަށް ރަނަގޅ  ވ ހަކަފ ޅ ތަެކއް ތި މ ލޭގައި ތ ށިެވފައި ،ދެނީނިންމ ލަމ ން ެވސް އެ

ަވރަށް މ ހިންމ  މިއީ އްލެއް މީަގއި ހޯއްަދވައިެދްއވ މަކީ ޙަ ދައްކަަވނީ. އެ ފަރ ތްތަކަށް ަވރަށް ީވހ ެވސް ރަނަގޅ  

 ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެެކން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއް
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ގ ޅިެގން ަވރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ގައި މި ރިޕޯޓ ޢ ޟޫއ . މި މަޝ ކ ރިއްޔ ަވރަށް ބޮޑަށް 

ންބަރ  ޙ ސައިން މި އަރ ަވނީ ކޮމަންޑޫ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެ ވ ހަކަދަްއކަަވއިފި. ައޅ ަގނޑ  އެންމެ ފަހ  ފ ރ ޞަތ 

 ަވޙީދަށް. ކޮމަންޑޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙ ސައިން ަވޙީދ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޑޫ ކޮމަން

ވ  ރިޕޯޓަށް ަވރަށް  ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ިއޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ފައި މި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ަވމ ންެގންަދވ  ިވޑ ެގ ނ ރައްކ ތެރި މި ދަނޑިަވޅ ަގިއ ސަރ ކ ރ ން ކ ރައް ކޮ . ަހމަ އެއ އެކ ފ ރިހަމައަށް ތ އީދ ކ ރަން

ކޮށް ޞަ ދަންނަަވން. އަދި ަވކިން ޚ އް އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކ ރަށް ފަށްަފށ ން ޝ ކ ރ 

ަވތަ މަސައްކަތް ގެއްިލެގންދ  މީހ ންނަށް  ވަޒީފ  ގެއްިލެގންދ  މީހ ން ނ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ރޭަގއި މިއަދ  މި ލިބ ނ 

ަވަރށް ރަނަގޅ  ކަެމއް ކަމ ަގިއ  ،އް ހަމަޖެއްސ މަކީ އެއީ ަވރަށް މ ހިންމ ލިބޭެނ ޮގތްތަކެ  ،އިނ ޔަތެްއ ލިބ މަކީ

 ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ައކީ ެވސް ަވރަށް ިގަނ މަސްެވރިންނ އި ދަނޑ ެވރިްނ ހިމެނޭ ދ އިރ އަކަށް ވ ތީ

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ރައީސްދ ކ ރަްނ. ބޭފ ޅ ން ެވސް މި އިނ ަޔތްތަކ ެގ ދަށ ގައި ހިމެނޭނެ ަކމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީ މި

ރިޕޯޓ ގައި ހ ށަހަޅ ފައި އޮތް  ،ބޫލ ކ ރަން ަގމިއަދ  މި ވ ހަކަދައްކަމ ންދ  ރިޕޯޓަށް ބަލ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ 

މ ންދ  ފައިެގން ދިރިއ ޅ ހި މ ންދ  ރައްޔިތ ންނަށް، ކ އްަޔށްކަންތައްަތކ ަގއި ދިިރއ ޅެ ކަންތައްތަކ ެގ ތެެރއިން މ ލޭަގއި ެއ 

ފެނ މ ގައި ރައްޔިތ ންނަށް ެއކަމ ން ޮކންމެެވސް ކަހަލަ ލ ެޔއް ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް ވ ން. ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ

ސަރ ކ ރ ން   ،ހިނދ  ސް އ މްދަނީއެއް ނ ލިބޭސަރ ކ ރަކ ން ހ ރިހ  ކަމެއް ނ ކ ރެޭވނެ. އަދި މި ަވގ ތ  ދައ ލަތަށް އެއްެވ

ފެނޭ މަކީ އެހައި ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަމިފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ 

ލޯނ   ،އިރެސްޓް ކ ޑަކ ރ މ  ްއތަކަށް ދީފައިވ  ލޯނ ެގ އިންޓް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގފައި އޮތީ ބޭންކ ތަކ ން އެ ކަންތަ 

 ،ެއއްޮގތަްށ ހަމަ ޮގވ ލަން ބޭނ ންވޭ  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ދެއްކ ން މި ަވނީ ފަްސކ ރެިވފަ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސަރ ކ ރަށް 

ފައި ތިބި މީހ ންނަށް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ޮގތަކ ން އެްނގ ން ނ ަވތަ ދީ ެގ ދަށ ން ތަންތަން ކ ށްޔަށްކޮންމެެވސް އ ސޫެލއް 

ެގން އ ޭޅ ހިފައި ންމެެވސް ކަހަލަ ލ ޔެއް ކ ްއޔަށްެވސް ކޮ ނަށްބޭފ ޅ ން ަވޅ ގައި އެމި ހިތ މަެވރި ދަނޑި ،ދެންނެވ ން

ެވްސ މިހ ރ  ،ބޫލ ކ ރަންަގމީހ ންނަށް ދިނ މަށް. އަޅ ަގނޑ  މިޮގތަށް ވ ހަކަދަްއކ ިއރ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަަމ 

އެތަްއ، އެަތްއ ، އަިމއްލަައށް އެތައްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގަފއިވ  ޮގތ ަގއި ކ އްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވ  ތަންތަނ ެގ ެވރިން 

ލ ފަިއވ ކަން އިމިޮގތ ން ހަމަ ކޮންމެެވްސ ަވެރއްެގ ރަނަގޅ  ޕަަސންޓެއް ކަނޑަ ޮގތްޮގަތކ ން އެީހަވމ ންދ ކަން.
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ގައި އ ޅެމ ންދ  ފަރ ތްތަކަށް ލ ހ ށް އަދިެވސް ދަތި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ެއޮގަތށް ޢަމަލ ނ ކ ރެިވފައި ތިބި ަފރ ތްތަކަ

ެއ ކަހަލަ އ ސޫލެއް ހެއްދެވ މަށްފަހ  ޮގތ ން ކޮންމެެވސް  މި ރިޕޯޓ ގައި ވ  ،ޅ ަގނޑ  ހަމަ ސަރ ކ ރަށް އެދެންއަ

ްނ އިކޮންމެެވސް ޕަސަންޓެއް މި ަވގ ތ  ކޮންމެެވސް މ އްދަތަކަށް އ ނިކ ރެއްވ މަށް. އެއީ އެ  ،ފަރ ތްތަކަށް އެންގ މަށް

ރެސްޓ ަތއް ކަނޑ ލ މ ެގ ސަބަބ ން ަވރަށް ިގނަ ބޭްނކ  އިންޓް ،ރ މ އިލިބޭ ފައިދ  މިހ ރ  ބޭންކ  ލޯނ ތައް ލަސްކ އެބަ

ެވސް މީަގިއ  . މިކަހަލަ ފ ރ ޞަތެއްަގއި ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ އެންމެންބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ލިބެމ ންދޭ  އެފައިދ ތައް

ދެން އޮތް އެންމެ ޮބޑ   ،ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ވ މަކީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. ދެން އަޅ ަގނޑ ބައިެވރި 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދ އިރ ެގ ަވރަށް ބައިަވރ  ަރއްޔިތ ން  ،ެވސް އެ ފ ހަަގކ ރެްއިވ ފަދަިއން ހ ރިހ  މެންބަރ ން ،ކަމަކީ

އެ ބޭބޭފ ޅ ްނނަށް ރަށަށް ޮގސް އ ެޅޭވނެ  ޮގތ ންހ ޅ މ ލޭގައި ތ ށިެވަފއި އެބަތިިބ. އެހެންީވމ ، ކޮންެމެވސް އ ސޫލެއްެގ 

ކޮންމެ ސިފައެްއގައި އަދި މަހެއްހ   ލޮކްޑައ ންފެންނަ ޮގތ ަގއި ން ކޮންމެހެން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޮގތެއް ވ 

އަދި ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ރަށަށް  ،ދެމިެގންދ ނެ. އެހެންީވމ ، ސަރ ކ ރަށް ެވސް ފަސޭަހ ކަމަކަށް ެވެގންދ ނެ ށްދ ަވހަ

ަވރަށް ބޮޑ  އ ފަލަކަށް ެވެގންދ ނެ. އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީްނ ެއ އެކ  ަވގ ތ  ޭހދަކ ރ މަކީ ލިބޭ އ  ޮގސް ޢ އިލ 

އަޅ ަގނޑ ެގ  ހަމަގައިމ  ެވސް. މިހ ރ ެވސް އެއް ަތއްޔ ރ ކ ރެިވފައި ހ ންނ ނެއި ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ފެސިލިޓީރަށްރަށ ަގ

 ަގއި ޅ ންނަށް ހަމަ ަވކިން ޭގޭގބޭފ  ތައް އެބަހ ރި. އަދި މި ދ ަވސްކޮޅ  ރަށަށް ދ ރ ެގ ރަށްރަށ ަގއި އޭެގ ފެސިލިޓީދ އި

 މި ދެން އެަކހަލަ ކޮންމެެވސް އ ސޫލެްއެގ ދަށ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ރަށަށް ދެޭވނެ ޮގތެއް  ެވސް ތިއްެބިވދ ނެ.

 ޝ ކ ރިްއޔ . .ބޭނ ންތެރި ކަމެއްޭވނެ ޮގތެއް ހެދ މަކީ ތިބެ ޢ އިލ އެކ ރަށަށް ޮގސް މަހ   ރަމަޟ ންބަރަކ ތްތެރި އޮތް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ބަހ ސް ތި ަގިޑއިރ ެގ 1ނިމ ނީ.  ެގ ަވގ ތ މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްއ ދެ! އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ޮގތ ްނ ކ ރަްއވައިފި.  ގ ޅޭ ބޭފ ޅ ން މި ރިޕޯޓ 

 

 ށް އެހ ން ށް ވޯޓަ ރި ކަންކަމަ ހ މަށް ހ އެ  ށް . ވޯޓަ 8

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަ

 ތ ގެ އަރ  އިޖ އީައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ދެ ޯވޓ  އެބައޮތް. އެއީ ޖިނ  .މިއަދ ެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތ  ،އޮތީ ދެން މިއަދ  މި

ޯވޓ . އަދި ރިޕޯޓ ެގ  އިމި ިރޕޯޓ  ގ ޭޅ އެަބއޮތް ިއޞްލ ޙަކ  ިއ،ެގނައ މަށް ހ ށަހެޅ ނ  ދެ ޯވޓ ށް އިޞްލ ޙ  ނޫނަގ 

ަގިޑއަށް.  ، އެވ ތީވެ ޖަހ ފައިޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ   މ ން މި ެގންދަނީއަޅ ަގނޑ މެން މަޑ ކ ރައ ދެ! )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 
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ދެޭވނެ ޮގތް ހަމަނ ޖެހި އެކަމ  ށަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ަރށްރަ ؛ތްތެރި މެންބަރ ންއިްއޒަ

 ަބޔަކ ކަމަކ  ދ ަވސް  10ދ ަވސް މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  ަހނދ ންވ  ޮގތ ަގއި ވެއްޖެ. ެދން  10ކަންބޮޑ ވ ން ފ ޅ ކ ރ ތ  

ެއއްެވސް މީހަކ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކަެމއް ކ ރ ކަްށ  ،ދެދ ނެއަޑ އަހ  މީހަކ  ހިަތށް ަވ ނ ޮކށް ތިބީމ ކަެމއް ކަންބޮޑ ެވ  މީހ ން

ތި  ،. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެއޭތިއްބަަވނީ  ލ ދަްއކ ހަމަ އެ ވ ހަކަ ދައްކ ލަ .ނޫޅ އްަވއޭ

 މިހ ރ  ހަޤީޤަތ ގައި ނ ރ ހި އިނޭގތޯ . އަޅ ަގނޑ ނެކަންއެކަން ކ ެރވޭ  ީވމ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކަމަކ  ކަންބޮޑ 

ަވންދެން ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ގ ތ ަގިއ  ދ ަވސް  10ދައްކަނީ. އެއީ މި ވ ހަކަ މިހ ރ  ތި ބޭފ ޅ ންނ 

އްމ  އ  ،އެބަ ދަންނަަވންއަރިހ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްދެއްިކއިރ ަގިއ  ތައްމި ވ ހަކަ

ބ ރ ތ ން ތި ިއއްޒަތްތެރި އި ޙަ ރީޞަޢަމަލ ކ ރ މަށް ަވޒީރ  އަރިހ ން ސ ފ  އަށް ަވަނ މ އްދ  5ނޫނ ެގ ގ އްޙަތ ެގ ޞި

ަވނަ މ އްދ  އަށް  5ނޫނ ެގ ގ  އްމ  ޞިއްޙަތ ެގ އ   ؛ަވނަ މ އްދ  5އްމ  ޞިއްޙަތ ެގ އ ންބަރ ންނަށް ދެންނެޭވނޭ މެ

 ޙައްޤ  ކ ރ މ ެގނ ކަރަންޓީ ަވނަ މ އްދ ެގ ދަށ ން 33އްދ އަކަށް ޢަމަލެއް ނ ކ ރައްވ . އ ދެ ަވޒީރ  އެ މ މަލ ކ ރ މަށް. ޢަ

 ،ންކަޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސީެގ ޑިެރކްޓަރަށް ލިިބަވަޑއިަގންަނވ ނެ. އެ  ހެލްތ  ،ލިބިަވޑަިއަގންަނވ ނެ

ެއއްޮގްތވ  ޮގތ ެގ  ބ ނ  އ ސޫލ ތަކ   މިނޫނ ަގއި ގ އްަޙތ ެގ ޞިއްމ  އ  ަނަވނީ ކ ރަްއަވން ޖެހިަވަޑއިަގންކަރަންޓީން

 އްމ އ   ަވނީޖެހިަވޑަިއަގންނަކަން ކ ަރއްަވންކަން އެ ،ަވކި ތަނަކަށް ދިއ މަށް ،ތަަނކ  ހ ރ މަށްމަތީން. އެހެންީވމ ، ަވކި 

ބ ރ ތ ން އެކަން ކ ރ ންީވ އި ޙަ ަވނަ މ އްދ  ަވރަށް ޞަރީ 5ނޫނ ެގ ގ ެއއްޮގްތވ  ޮގތ ެގ މަތީން. އެ  ނޫނ ގ އްޙަތ ެގ ޞި

އަދި އެހެން ބައެްއެގ  ، ޑޮކްޓަރ ްނެގ ޓީމަކަށް ވިޔަސް،ބ ނޭ. އެހެންީވމ ، ައދި ޓެކްނިކަލް ޓީމަކަށް ިވޔަސްޮގތް އެބަ

އިވ  ޮގތ ެގ ނޫނ ަގގ ޖެހޭނީ ކ ރ އިރ ަގއި ެއކަން ކ ރ ންތަނެްއގައި ހ ރ މަށް މަޖ ބޫރ ަވކި ަބޔަކ  ަވކި  ،ޓީމަކަށް ިވޔަސް 

ަރއްޔިތ ންނަށް ރަށްރަށ ެގ ފެނ މ ގައި ރ އްޖޭެގ ނ ވ ނެ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަޮގަތކަށް އެަކން ކ ރެިވެގން. އެ ނޫން މަތީން

 ،ދެން ިމ ބަލީެގ ޝިފ ެއއް ހޯދަން ،ެވެގންކަރަންޓީނ އެ ރަްއޔިތ ންެގ ރަށްރަށަްށ ޮގސް އެ ތަންތަނ ަގއި 

  . އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން ހެލްތ  ނެހޯދ މަށް އެ މަގ ން މަސައްކަތްކ ެރޭވ ރައްކ ތެރިކަން  ،ސަލ މަތްވ މަށް

އިމ  ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ަގޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން. ަހމަމި ކަންކަމަށް އަ  ،އަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަަވންމިނިސްޓްރީ

އަޅ ަގނޑ   ؛ހަމަ ިމތ ނގައި އިންނަ އަޅ ަގނޑަކީ ،އެެހންނަމަެވސް، އެނިގަވަޑއިަގްނނަވ ނެހ ރީ މިޮގތަށް. ިވސްނ ން 

މަޖިލީހ ެގ ރިޔ ސަތ ަގިއ  ިވދ ޅ ވި ޒަކީ އަޙްމަދ   ތަކ ގައި އޯިކްޑމ ޭގެގ އަހަރ 1980ހަނދ ންވ  ޮގތ ަގއި ެއއީ 

 ެމއްިވދ ޅ ިވ ކަ މެންބަރ ްނ ިވދ ޅ ީވމ އެ ބޭފ ޅ އަީކ ހަމަ މިތ ނގައި އިންެނިވ ބ ދެކޭ. ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި  ،އިންނަވ ފައި 

ައޅ ަގނޑަކީ މިތ ނގައި އިންނަ  ،ިވދ ޅ ިވ ޮގތަކަށް ކ ރ ން އިްނނަވ  ބޭފ ޅެކޭ. ައޅ ަގނޑަށް ެވސް ހަމަ ދެންނެޭވނީ

ިވދ ޅ ިވ މިންަވަރކަށް ކ ރ ން  ،ިވދ ޅ ިވ ޮގތަކަށް ،ިވދ ޅ ިވ ކަމެއް ބ ދެއް. ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ިވދ ޅ ީވމ 

 އިން މީހެއް. 
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ދެްއވ މަށް. ޓ ެގ ނިޒ މ  އަޕްލޯްޑކޮށްޯވ ،އަޅ ަގނޑ  އިދ ރީ މޭޒ ން އެދެން .ޓ ޯވ -8.1އެޖެންޑ  އައިޓަމް  -{ 8.1}

ޮގތ ން ނެޭގ ޯވޓ .  ށް ެގނެޭވ އިޞްލ ޙ  ގ ޅޭނޫނަގ ތ ެގ އަ އިޖ ރ އީޖިނ  އަށް މި އަހަނީ އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ

 ދެްއވައިފި ބަެއއް ބޭފ ޅ ން. ރ  ޯވޓ ހަނީސް މިހ   ނ ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ޯވޓަށް )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނޫނ  ނަންބަރ  ގ ، ހ ށަހަޅ އްވ ަފއިވ   ސިރ ޖް ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  މޫސ  ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން، ފޮނަދޫ

މެދ  އިއްޒަތްތެރި  ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މ   ެގނައ މ ެގއިޞްލ ޙ   އަށް(ނޫނ ގ  އިޖ ރ ައތ ެގ އީޖިނ ) 12016/12

 އީޖިނ  ؛ބިލ  ދިރ ސ ކ ރ މަށްހ ( )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަ ޯވޓ ެދއްވ ން އެދެން.މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަވ  ޮގތަކަށް 

އަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި  ނ ެވނީ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރ ސ ކ ރ މަށް ފޮށް އިޞްލ ޙ ނޫނަގ އިޖ ރ އަތ ެގ 

ދެ އިޞްލ ޙ   ހ ށަަހޅ އްވ ަފިއވ ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ 

 ެދްއވ މަށް. އިއްަވހ ށަހަޅ 

 

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

 19-ކޮިވޑ  ،ކޮިވޑ  ގ ިޅެގން އ ދެ! !ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅްއ އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވ އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ނ ރަނަގޅ  އަންނަ އ ްމދަނީއަށް ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އިލ ތަކ އިޢ  ،ސަބަބ ން ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ އަޅ   ދިނ މަށްނ ފެތ ރ ނަ ރޯގ 

 ރައްޔިތ ްނެގ މެދ  ތަންީފޒ ކ ރ މ  ޕްރޮްގރ މ  ނިންމ ފައިވ  ހިންގ މަށް ސަރ ކ ރ ން ،އަރަިއަގތ މަށް ބަދަލ ތަކ ން

 އިޖ ތިމ ޢީ  ގ ިޅެގން މަްއސަލައ  ފައިވ ހެޅިހ ށަ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންގެ  ޮގތ ން ގ ޅޭ ކަނޑަެއޅ މ  ޮގތް ދެކޭ މަޖިލީހ ން 

 ހިމެނޭ ތެރޭަގއިއިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ ދ އިރ އ  ގ ޅ ންހ ރި ކަްނތައްތަކ ެގ  ،އ  ގ ޅ ންހ ރިދ އިރ ެއ  ،ންކޮމިޓީ

މަ ދެން ފ ރަތަ .ަވނީ ހ ށަހަޅ  ދެ އިޞްލ ޙެއް މިއަޅ ަގނޑ  ރިޕޯޓަށް  ޮގތ ެގ ނިންމި ދިރ ސ ކޮށް ކޮމިޓީން ،މަސައްކަތް

އަދި ބޯހިޔ ަވިހކަމަށް  ، ކ ލި ދެއްކ މަްށ ދަތިެވއ  ގ ިޅެގން 19-ކޮިވޑ   ،ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ ެގއިޞްލ ޙެއް 

 ޔ މީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްގެ هللا ހ ޅ މ ލޭގައި ރައީސް ޢަބްދ  ،ބޭނ ންެވފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން

ަވދެޭވނެ އިންތިޒ މ   ފްލެޓް ޭއެގ ެވރިފަރ ަތށް ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް ޙަވ ލ ކޮށް 7000 ސަރ ކ ރ ަގއި ައޅ ްއވ ފަިއވ 

މ ލޭގައި ކ އްޔަށް ދިރިއ ޅޭ ފަރ ތްތަކަށް ކ ލި  ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ ެގން. ދެަވނަ އިޞްލ ޙެއްހަމަޖެއްސ 

ކ ލި ަދއްކަން އެހީތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން  ،ކޮށް، ދެނެަގނެދެއްކ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތައް ޙަްއލ ކ ރ މަށް އެފަދަ ފަރ ތްތައް ފ ހަަގ

 .އް ހަމަޖައްަސއިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ. މި ދެ އިޞްލ ޙ  އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓަށް ހ ށަހަޅަންއެލަަވންސެ 

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖ   އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ޚަބަރ ޭވ ކ ީރގައި ؛އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތް

އެ އެހެން ެވފައި  .ީނޭވ ކަމަށްޓީމްސްއިން އަޑ  ކަމަށް. ބޭފ ޅ ންނަށް އަޑ ނީވޭ ތި ކ ރ މ ަގއި ރިކ އިޢ ލ ން އަޅ ަގނޑ 

 ކ ެރވ ނީމަ.ނ ޖައްސ  އަޅ ަގނޑަށް އޮތީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މައިކ  

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 68    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57    ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

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

    57     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 29      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް        ެގ ނަތީޖ :ޯވޓ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ހ ޒިރ ެވ .ޮގތ ްނ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖ  ގ ޅޭ  ބިލ  ެގނައ މަށް ހ ށަހެޅ ނ އިޞްލ ޙ   ށް ނޫނަގ  އިޖ ރ އަތ ެގ އީޖިނ 

ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ  . 57؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ  ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 68؛ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ިވ މެންބަރ ންެގ ަކމަށް ޯވޓ ދެއްދެްއވ ން އެދިަވޑައިނ ަގންނަވ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ؛ ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ިމ ބިލ  އެހެންީވމ ، . 29؛ ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ . 57؛ ޯވޓ ަގިއ ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 4؛ އަދަދ 

 ފ ސްެވއްޖެ. )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( ލައިަގތ މަށް ބަ
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އިޖ ތިމ ޢީ   ،ލަނީއިހ ޅ ަވމި ޅ ަގނޑ  މިހ ރ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް އަ

 .އޮތީ ެއކ ގައި މި ަވަނ އިޞްލ ޙ   2 އި ަވނަ އިޞްލ ޙ  1 ؛ފ ރަތަމަ އިޞްލ ޙ ކޮމީޓީެގ ރިޕޯޓަްށ ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ  

ދެްއވ ން އެދެން. ށް ޯވޓ ނިަވޑައިަގންަނވ  ޮގތަކަޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެ އެހެންީވމ ، އެ ިއޞްލ ޙ  ގ ޅޭ 

 އެ ޯވޓ ެގ..

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ ަވށ 

 ...ެގއިޞްލ ޙަށް ތ އީދ ކ ރ ން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ތ އީދ  ލިބިަވޑަެއއް ނ ަގންނަވ  ެއއްެވސް ދެން ަނއިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްރެރި މެންބަރަށް އަދި  !މަޑ ކޮށްލަްއވ  އަދި

 ބޭފ ޅަކ .

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ ަވށ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފ ރ ޞަަތކަށް އެދިފަިއވ ނީ އިނޭގތޯ. ތ އީދ ކޮށްލ މަށް ޓަކައި.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

. މ ަވށ  ދ އިރ ެގ ށްސަޢީދަ މ ޙައްމަދ  ންބަރ ިއއްޒަތްތެރި މެ ދ އިރ ެގ މ ަވށ ނީ އަރ ަވއަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މ ަވށ 

ހ ށަހެޅ މަށް ތ އީދ ކ ރ  ވ ހަކަ  ެގއަޅ ަގނޑ  ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔ  

ށް ެގެނވ ނ  އިޞްލ ޙ ެގ ފަހ ބަސް ނޫނަގ  އިޖ ރ އަތ ެގ އީޖިނ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދެން ހަމައެއ ެއކ   ދަންނަަވން. 

ނ ޖެހޭނެތޯ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވ ެލއް ކޮށްލަްނ ފ ރ ޞަެތއް އެ ބިލ  ހ ށަހެޅ އްިވ ފަރ ތަށް ޮއންނ ކަށް ިވދ ޅ ވ މަށް

 އިނޭގތޯ. 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިއްއޒަތްތެިރ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ  ގ ޅޭ އ މ ަވށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ފ ހަަގކ ރެއްިވ ނ ކ ތ 

ފަހަށް ޭއެގއަދި  ،އެީކަގއި އަދި އެ ބިލ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ފ ހަަގކ ެރއްިވ ނ ކ ތ ތަކ އި  ކޮށްފައި ަވގ ތ މަޝްަވރ  މެންބަރ 

ތްތެރި އެ ިބލ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިްއޒައި، ޮގތ ން ފ ހަަގކ ރެްއިވ ނ ކ ތ ތަކަށް ބަލަ ގ ޅޭ އްރިރ  ބިލ ޤަޖ ޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ މ 

ބިލ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިްއޒަތްތެރި  ،ށް ެގްނދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް އައެީކަގއި އަޅ ަގނޑ  ކ ރި  އ މެންބަރ ެގ މަޝްަވރ 

އެކަން  ،ބިލ  ހ ޅ ަވން އެިދަވަޑއިަގންަނވ  ނަމަ މެންބަރ އި އެހެން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން އަލ ން އަބ ރ  އެ

. ނައިފަރ  ނިމިފަ އިހިނގ ްނީވ ޮގަތށް ހިނަގ އޮތީ ޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ެއކަން އެކ ރެިވދ ނެ. ދެން އެހެންނަމަެވސް އަ

 ކަންަތއް ހިމެނ މ  2 އެ މި ރިޕޯޓ ަގއި ؛އިޞްލ ޙ  2 . އެތީއިޞްލ ޙ  އެީކަގިއ އޮ 2ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ 

 ފްލެޓ  7000 ،ކަމަކީ އެއް މެންބަރ ެގދެން ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި  ؛މިކަން މި ހިނަގނީ ،ޮގތ ން ގ ޅޭ

ިއތ ރަށް ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އެްއެގ ަވޢ ދެްއ. ދެން މީެގޙައްޤ ވ  ފަރ ތަކަށް ދިނ މަށް. އެއީ ހ ރިހ  ސިޔ ސީ ޕ ޓީ 

ތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ބޭނ ންފ ޅަށް ކ ރީެގ ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ނަންފ ޅ  ެގންނަވ ަފއި އެބައޮތް. އަޅ ަގނޑ  ހި

ހިތަކަށް އިތ ރ  ބަދަލެއް ނ ދޭ. ދެން ިވދ ޅ ެވފަިއވ  ކަންަތއްތަކަީކ ެވްސ  ގެ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ގައިމ ހަމަ އެައކ ން

ޯވޓ  ދިނ މ ެގ  ،މޭޒ ަގއި އެދެނީ އިދ ރީ ވ ހަކަަތއް ދެކެެވމ ންދ  ވ ހަކަަތއް. ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ތަނ ގައި އެ ހަމަ މި

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ންެގ ކިބައިން  އެބައޮްތ. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ދިނ މ ެގ ނިޒ މ ! ޯވޓ އ ދެ ެގނެސްދިނ މަށް. ނިޒ މ 

ޮގތ ްނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ގ ޅޭ އިޞްލ ޙ  2ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  ،އެދެނީ

ނ ކ ތ   2އެ އިޞްލ ޙަކީ އެއް ިއޞްލ ޙ .  !ކ ރައްވ ފ ެއއް އިޞްލ ޙ . މ ދެއްވ މަށް. ޮގތަކަށް ޯވޓ ފެނިަވޑަިއަގންނަވ  

ނ ކ ތ  ހިމެނ މަށް ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ  ެއއް އިޞްލ ޙ . ކޮަބއިތޯ ޯވޓ ެގ  2ހިމެނ މަށް ހ ށަހަޅ އްވ ފައި ޮއތް އިޞްލ ޙެއް. 

 ދެްއވ ން އެދެން.ޯވޓ  ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ނެ. މިހ ރ  ޯވޓ ެގ ނިޒ މ އ ދެ!  ؟ނިޒ މ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

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

 މ ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ތ އީދ ކ ރެްއިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 72    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 10    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 51    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

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

    61     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 31      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ހެއްނ ވޭ ފ        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ ނ ކ ތ ެގ އިޞްލ ޙ  2އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ 

. 72 ؛ހ ޒިރ ެވ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87 ؛ޓ ެގ ނަތީޖ . މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ނެގ ނ  ޯވ

 ަވކި . 51 ؛ނ ެފންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެްނބަރ ންެގ އަދަދ . 10 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ދެްއިވފެންނަކަމަށް ޯވޓ 

 61ޯވޓ . ޯވޓ ަގއި ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ  31 ބޭނ ންަވނީ ފ ސްވ މަށްނ ެދއްވ  މެންަބރަކ  ނެތް. ޮގތަކަށް ޯވޓ 

ިމ ، ނ ަގންނަވ . އެހެްނީވމ ޯވޓެއް ލިބިަވޑައި  31ށް ތްތެރި މެންބަރަޯވޓ  ލިބެންޖެހޭ. އިއްޒަ 31ފ ސްވ މަށް  މެންބަރ ން.

 އިޞްލ ޙ  ފ ހެއް ނ ިވ.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިލ ތަކ އި ިވޔަފ ރިތަކ ެގ ޢ  ،ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ެގ ސަބަބ ން ޯރގ  ފެތ ރ ނަ 19-ިވޑ މިއަދ ެގ އެންމެ ފަހ  ޯވޓ . ކޮ 

 އ މްދަނީއަށް އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ން އަަރއިަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަްށ ނިންމ ފައިވ  ޕްޮރްގރ މ 

ޮގތ ން ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން  ގ ޅޭ ޮގްތ ކަނޑަެއޅ މ  ޖިލީހ ން ދެކޭމެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަ ކ ރ މ ޒ ތަންފީ

ން ދިރ ސ ކޮށް ގ ިޅެގން އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ ދ އިރ ެގ ތެޭރގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ އ ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއަވ މައްސަލަ 

 ދެްއވ ން އެދެން. ނިަވޑައިަގންަނވ  ޮގަތކަށް ޯވޓ މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެ ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ފ ސްކ ރ މ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 66    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

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

    66     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ސްފ        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

ހ ޒިރ ެވ . 87 ؛މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ޮގތ ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަީތޖ .  ގ ޅޭ އިޖ ތިމ ޢީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ 

ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ . 66 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ފެންނަކަމަށް ޯވޓ  ދެްއިވ. 72؛ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަރ ން.  66ނ ދެްއވ  މެންބަރަކ  ެވްސ ނެތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވަވަޑއިެގންެނީވ ޮގތަކަްށ ޯވޓ  . ަވކިކ  ނެތްމެންބަރަ

 މިޓީެގ ރިޕޯޓް ފ ސްެވއްޖެ.، އިޖ ތިމ ޢީ ކޮޯވޓ . އެހެންީވމ  34 ބޭނ ންަވނީ ފ ސްވ މަށް

 

 މ ން ން ނި

 

 މ ނީ.  ނިސްލިމަޖި .ينمالعلا ب  ر هلل مدحوال
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