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  (ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ، ރައީރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔ ސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަްލސ  ަވނަސްޅީ ބަޔ  ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ވަްސ( ހޮނިހިރ ) 2020 މޭ 30

 

  :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:

 ޝަްއވ ލްަވނަ އަހަރ ެގ  1441 ަވނަ ދ ަވސް. 11ނަަކތ ން  ރޯނ ދ ަވސް.  ނިހިރ ހޮީވ  2020 މޭ 30 ދަކީމިއަ

ަނ ަވ 42 ރ ެގފ ރަތަމަ ދައ  ަވނަ އަހަރ ެގ 2020 ،ބީައޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިަވނަ ދ ަވސް.  7މަހ ން 

 5ގައި ތ މޮނިޓަރިންެގ ހ ލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 42ތިއްެބީވ  ހ ޒިރ ެވަވަޑއިެގން ށްަވގ ތ  ޖަލަސ އަ މި. ގައިސ ޖަލް

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ .  1ސަލ މ ގައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެބަޭވ.

 

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

 

 ން:ކަދެްއެކވ ހަސަތ ން ވ ޔ ރި

 .2020/1/42/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންޑ އަކީ 

 

 ން ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ  .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

އަްށ ހ ށަހަޅ ފައިވ  މ ިޅ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން ަވނީ ޤ ޫނނ އަސ ސީ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެރިޔ ސަތ ން އަްނގ  އެންގ ން. 

މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  މިހ ރ  ަވނީ އިއްޒަތްތެރި  ،ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ެގ. އެ ިއޞްލ ޙ އިޞްލ ޙ  ފ ސްކޮށްފަ

އެ ރިޕޯޓަްށ  ދ ަވްސ އަޅ ަގނޑ މެން 3ޮގތ ން  ެގ ަގވ ިއދ  ބ ނ . މަޖިލީހ ދަންަވރ  ފޮނ ިވފަ މެންބަރ ންނަށް ރޭ

މި ނޫން ޮގތަކަށް މިކަން   .ނީބަހ ސް ފެށެ އި ރިޕޯޓ ެގއަށްފަހ  މަޖިލީހ ަގނަށް އަރ ަވންޖެހޭ. އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ އި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރ   ،ންޮގތ  ވެއްޖެ ނަމަ، މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ  ބ ނ ކ ރަން

ދެއްކިން. ވ ހަކަ ދެ ބޭފ ޅ ންނ  ،ގައި ަމއިނޯރިީޓ ލީޑަރ އި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ އެއްބަްސެވަވަޑއިަގންަނަވންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ރޭ 

މިއަދ  މަޝްަވރ ކ ެރއްވ މަށްަފހ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން އެްއޗެއް  ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ޕ ޓީެގ ބޭފ ޅ ންނ  ،މައިނޯރިޓީ ލީޑަރ  ިވދ ޅ ީވ

 ފ ށީއޭދަކ ަރނީ މިއަދ ެގ ޖަލްސ ެގ ތެޭރަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ އްމީދ  ،ދެކެނީދެން އަޅ ަގނޑ  މި ިވދ ޅ ވ ެނ ކަމަށް. 

 ޮގތ ން ލިބޭނެ ކަމަށް.  ރ ެގ ބަހެއް މިކަމ  ގ ޅޭމެންބަޒަތްތެރި އިއް  ދ އިރ ެގ

 

 ން ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަ .  5

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ެގ ޮގތ ަގއި. 5.3ޤ ނޫނ ައސ ސީެގ ރިޕޯޓ  އެޖެންޑ  އައިޓަްމ  ،އޮތީ މިއަދ ެގ ޖަލްސ ެގ އެޖެންޑ ަގިއ އެހެންީވމ 

ސަރ ކ ރ ން  ،އަޅ  ފިަޔަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ންގ ޅިެގން  އ  19-ކޮިވޑ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ފަށަނީ -{ 5.1} 

ޮގތ ން  ޑައެޅ މ  ގ ޅޭމަޖިލީހ ން ދެކޭޮގތް ކަނރައްޔިތ ންެގ ތަންފީޒ ކ ރ މަށް  ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ 

 ޮގތ ެގ ވ ލ ކޮށްފަިއވ  މަސަްއކަްތ ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިހަމިީޓއ  ަގއި، މިނިަވން މ އައްސަސ  ކޮއި ފައިވ  މައްސަލަހ ށަހަޅ 

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ައއްޑޫމީދޫ ،އްރިރ ޤަމ އައްސަސ  ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަްތތެރި މ  ރިޕޯޓ . އަޅ ަގނޑ  މިނިަވން 

އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ  ރ ެގއި ދ  މީދޫ ައއްޑޫ ދެއްވ މަށް.އްަވއި ްމެގ އަރިހ ން އެދެން ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅ އ ދަ ރޮޒައިނ 

 މް.އ ދަ ރޮޒައިނ 

 

 މް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:އ ދަ ރޮޒައިނ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ އަްއޑޫމީދޫ

ޢ އިލ ތަކ އި  ،ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ަތކ ެގ ސަބަބ ންޯރގ  ފެތ ރ ނަެގ 19-ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޮކިވޑ 

ހިންގ މަށް ނިންމަވ ފަިއވ   ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ްނ އަރަިއަގތ މަށް، ސަރ ކ ރ ން ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ މްދަނީއަށް ައންނަ 

ޮގތް ކަނަޑއެޅ މ ެގ މަްއސަލައ  ގ ިޅެގން، މިނިަވްނ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ދެކޭ ރ މ ޕްރޮްގ
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 އިލަތ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރ  އ ސޫލ ަތކ ހ  މިިނަވން މ އައްަސސ ތަކ ން މިމ އައްސަސ ަތކ ެގ ކޮމިޓީއަްށ ހ ށަހަޅ ފައިަވނީ، 

ކ ރެިވދ ެނ  އިރ ތަށް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް ޓަކައި ެގ މަސައްކަތްމޮނީޓަރކޮށް، ެއ މ އަްއސަސ ތަކ   އިމިންަގނޑ ތައް ބަލަ 

ކޮމިޓީެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއވ  މިނިަވން މ އައްސަސ ަތކ ން ޒިންމ   މި ،ކަންކަން ހ ށަހެޅ މަށް. މިޮގތ ން

 މ އަްއސަސ ތަކ ން ިގނަ  ،ކ ެރވ ނީކޮމިޓީއަށް ފ ހަަގ ކ ރ މ ގައިން ދިރ ސ ކ ރިންދ  ޮގތް ިމ ކޮމިޓީއަދ ކ ރަމ ންެގ

، އިކ ަރއްވަ މަސައްކަތްަތއް ރަނަގޅަށް ތަރ ތީބ  ެވސް ލަތ ގައިހ  ކ އްލިައކަށް ޤައ މަށް މިިދމ ިވ ދަތި

ތްތައް ަވރަށް ފ ރިހަމަައށް ަސްއކަން މަކޮށް މޯލްޑިްވސް މީިޑއ  ކައ ންސިލ ޞަޚ އް  ކަން.ކ ރިއަްށެގންދަވ 

ިމނިަވން މ އަްއސަސ ތަކ ން  ކޮށްލަން. ެއކިއި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރައްވ ަފއިވ ކަން ިމ ފ ރ ޞަތ ަގތަރ ތީބ 

. ރިޕޯޓ ަގިއ ހިމެނިފައިވ ނެ ޮގތ ެގ ތަފްޞީލ  މި ކޮްށފައިވ ، މަަސއްކަތް ަބއްޓަންއިކޮށްަފއިވ  މިްނަވރ  މަސައްކަތް

  ސަމ ލ ކަެމއްޞައްން ޚ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނެގ މަސަްއކަތް ބެލ މަށް ކޮިމޓީ-ލަތ ަގއި އެންޓިހ  ެގ މ19ި-ކޮިވޑ  

 ޮގތް  ކ ރައްަވމ ން ެގންދަވ މަސައްކަތް  ންކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނ -އެންޓި ،. މިޮގތ ންކޮށްފަދީެގން ަވނީ މަަސއްކަތް 

މައިކްޯރސޮފްޓް ޓީމްސް  ،ެއކ ން ަވނީ ކޮމިޝަނ މިޓީލޫމ ތ  ހޯދ މ ެގ އިތ ރ ން، ކޮޢ ލިޔެިކޔ މ ން މަ ޓަކައި ބެލ މަށް

 އިކޮމިޝަނ ަގ،  އޮޅ ންފިލ ވައިބ ްއަވއި، ސ ވ ލ ކޮށް، މަޢ ލޫމ ތ  ރޗ އަލް ަބއްދަލ ވ މެއްަވ މެދ ެވރިކޮށް

ން ހޯދަން އެދ ނ  . ކޮމިޓީޮގތ ން މަްޝަވރ ކޮށްފަ ކ ރ މަށް ހ ރި ދަިތތައް ދެނެަގނެ، ެއކަންކަމ  ގ ޅޭމަސައްކަތް

މަށްފަހ ، ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ހ ށަހެޅ ންތައް މި ރިޕޯޓ ގައި ހިމަނ ފައިވ އިރ ، ައޅ ަގނޑ  ކ ރ ޢ ލޫމ ތ ތައް ދިރ ސ މަ

ލަތ  ހ ެވފައި،  ލަތަކަށްހ ލަތ ގައި ައދިެވސް މި ހ ލަތަކީ ދެމިއޮތް ހ ެގ މި 19-ޮކިވޑ  ،ފ ހަަގކ ރަން ބޭނ ންަވނީ

ެވްސ ެގންނަންޖެހޭ  އޮތް ތަނ ގައި ކ ރިއަށް ކަްތކ ރ  އ ސޫލ ތަކަށް ަސއްމަ އި،ބަދަލ ަވމ ން އަންނަ ޮގތްތަަކށް ބަލަ

ެވސް  އޮތް ތ ނަގއި ކ ރިއަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނ  އި،ބަދަލ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީެގ ފަރ ތ ން ބަލަ

ނޑ  ދ  ކަމަށް. ދެން އަޅ ަގމޮނިޓަރކ ރަމ ން ެގން . އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކަންތައްމ ން ެގންދ ނެ ކަމަށްކ ރަސ އްހި

ދެޭވތޯ. އެއީ މިއަދ  ަވރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރިއަށް އޮތީީތ. ނަން ީވހ ެވސް ކ ރ ކޮށް މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅ ލަބަލ 

ޮގެތއްަގއި  މައިަގނޑ  މަޢ ލޫމ ތ   ނ ން ހޯދ މ މ އައްސަސ ަތކ ން ލިޔެކިޔ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީެގ ަފރ ތ ން

 އޮފީސް ހިނދެއްަގިއ، ހ ޅ ަވންޖެިހއްޖެ އޮފީސް ކ ރެއްވ މަށް ސައްކަތެއްމަކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ  ،ނީހޯދ ފައިވ 

 މިނިަވން މ ައއްސަސ ތަކ ން  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ަމސައްކަތްކ ރ މ   ނެރެެގން މ ަވްއޒަފ ން މަދ   ީވހ ެވސް ހ ޅ ަވިއެގން،

ަވނަ ދ ަވހ ން ފެށިެގން ބަންދ ކ ރ މަށް  2020މ ރިޗ   19އޮފީސްތައް  .މަށްފަިއޭވޯތ ބެލ ލ އިއެކ ަލަވ އ ސޫލެއް

 މަތިކޮށްފައިވ  ޒިންމ   އެ މ ައއްަސސ ތަކ ނޫނީ ޮގތ ން ގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ނިންމަވ ފައިވ  މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި، 

ފަިއަވނީ ވ ންތަްއ ބ ްއވ ޓަަކއި، ކޮިމޝަނ ެގ ަބއްދަލ ވ ން ބ އްވ ފައިޭވޯތއ ިއ، އަިދ ެއ ަބއްދަލ  އަދ ކ ރ މަށް

މައްސަަލ  ށްތަކަެއ މ އައްސަސ  ދ ަވސްަވރ ަގއި މ ައއްަސސ ތަކ ެގ އޮފީސްަތއް ބަންދ ކޮށްފައިވ  މި -3؟ ޮގތަކަށްތޯކޮން
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 ،ެގއިތ ރ ންއޭ ؟  ކަންަކމަކީ ކޮބައިތޯޮގތް ރައްޔިތ ންނަށް ހ މަކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން ކޮށްަފއިވ  ޮގތ ން އޮތް ހ ށަހެޅ މ  ގ ޅޭ

 ދ ަވސްަވރ ަގއި، މި ބަންދ ކޮްށފައިވ  ސަރ ކ ރ  ،އެޮގތ ން .ިކަވކި ސ ވ ލ ތަްއ ފޮނ ިވފަިއޭވސ ތަކަށް ަވ މ އައްސަ ަވކިަވކި 

 ޮގތ ގެ  ަގވ އިދ ަގިއވ  މ ލިްއޔަތ ެގ ދައ ލަތ ެގ އިނޫނ ގ  މ ލިއްޔަތ  ޚަަރދ ކ ރަމ ންެގންދަނީ އިދ ރ ތަކ ން ދައ ލަތ ެގ

ފިޔަަވޅ ަތކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލ މަށް  އަޅ ްއވ ފަިއވ  ޝަނ ންޕްޝަން ޮކމިކޮރަ-އެންޓި ،ކަށަަވރ ކ ރ މަށް ަޓކައި ންތޯމަތީ

މި ދ ަވސްަވަރކީ ިސިވލް ސަރިވސް އިދ ރ ތަކ ެގ ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނ ގައި ދެންނެިވފަިއވ ނެ. އަދި -ޓަކައި އެންޓި

ވ މ އެކ ،  ދ ަވސްަވރަކަށް ހޭޖެ ންތްކ ރަތެރެއިން ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ ތަންނަތ ެގ މ ަވްއޒަފ ން ަވރަށް ބ ރަކޮށް މަސައްކަ

ގ ޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމ ގައި  އެ މ ަވްއޒަފ ންެގ ވަޒީފ ެގ މ ޙައ ލ ެގ ރަްއކ ތެރިކަމ ިއ، އެ މ ަވްއޒަފ ންެގ ވަޒީފ އ 

ދެންނެވ މ ަގިއވ  ޮގތ ެގ ކ ރެިވަފއިޭވޯތއ އި، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އޮފީހ ެގ އިމ ގ  ޝަކ ވ  ހ ށަހެޅ ްއޭވނެ ނިޒ މެއް 

ސަރ ކ ރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް ދިނ މަށް ޓަކައި ސަރ ކ ރަށް އެއްބ ރ ލ ން ދެއްވ މަށް  ،ންމަތީ

ިސިވްލ  ،މަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނ އި ޒިންމ ދ ރ  ެވރިންނަށް އެްނިގފަިއޭވތޯ ބެލ މަށްސިިވލް ސަރިވސް އިދ ރ ތަކ ެގ ޕ 

ލަތ  ހ ނ ރަްއކަލ ެގ  މ  ޞިއްޙަތަށް ކ އްލިއ އްވ ލ ކޮށްަފއިވ ނެ. ސް ކޮމިޝަނ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ސ  ސަރިވ

މ އްދ ަގއި ަބޔ ންކ ރ   ަވނަ 6ެގ ނޫނ ގ އިންެޓްގިރޓީ ކޮމިޝަނ ެގ ލް ޝަނަނޭ ދ ަވްސަވރ ަގިއ، މި ކޮށްފައިވ  އިޢ ލ ން

 ދަަވނީ ޤ ނޫނ އި ަގވ އިދ ަގއިވ  ސަރ ން ޢަމަލ ކ ރައްަވމ ން ެގންނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރ  އިދ ރ ތަކ އި ެއ އިދ ރ ތަކ ެގ އޮފިގ 

 ހ ށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް ބެލ މ ެގ އިންތިޒ މ   ޮގތ ން ކ ރ މަށް، އެ އިދ ރ ތަކ ެގ އޮފިސަރ ްނނ  ގ ޅޭކަަށަވރ ކ ރ   ޮގތަށްތޯ

ނ ގައި ދެންނެިވަފއިވ ނެ. މޯލްިޑްވސް ޭނޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮިމޝަ ،ކަން ކަށަަވރ ކ ރ މަށް ޓަކައިހަމަޖެހިފައިވ 

ްއޙީ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ މި ދ ަވްސަވރ ގައި ަރއްޔިތ ންނަށް ތެދ  ޞި ދ ނިޔެއަށް ދިމ ެވފަިއވ   މި ،އިތ ރ ން ހިރ އްޖޭެގދިެވ

މ  އ އް ،މި ދ ަވސްަވރ ަގއި ތިބެންޖެހޭ ަވގ ތ ތަކ ަގއި ޭގަގއި  މ  ރައްޔިތ ން ިގނައ އްމަޢ ލޫމ ތ  ފެތ ރ މ ގައ ިއ، 

ކ ރަމ ންެގންދ  މައްަސލަތަކ އި، ބްރޯްޑކ ސްޓިްނގ ނ ންކޮށްެގން ބްޯރޑްކ ސްޓ  މިންަގނޑ  ޚިލ ފ  ބަސްމަގ  ބޭއިޖ ތިމ ޢީ 

މ ންެގ ތެޭރަގިއ އ އް ޮގތ ިއ،  ޙަޤީޤަތ  ޚިލ ފަށް ޕްރެކްޓިސްއ  ޚިލ ފ  ޢަމަލ ތައް ބެލ މ ެގ އިންތިޒ މ  ހަމަޖައްސ ފައިވ 

ތްތަކ ގައި އެފަަދ ޚަބަރ ތައް ބްރޯޑްކ ސްޓ ކ ރ  ލަހ ނަމަ، މިފަދަ މ ތ  ފަތ ރ ޮގތަށް ޚަބ ރ އި މަޢ ލޫ ބިރ ެވރިކަން އ ފެދޭ

މޯލްޑިްވސް ބްރޯްޑކ ސްޓިްނގ  ،ޓަކައި  ފަރ ތްތަކަށް އަޅަން ަގސްތ ކ ރަްއވ  ފިޔަަވޅ ތަކަކީ ކޮަބއިކަން ބެލ މަށް

  މި  ެގބަލިމަޑ ކަމ  ޙީޞިއް ދިމ ެވފައިވ   ދ ނިޔެއަށް މ ޅި ،އިތ ރ ން ދިެވހިރ އްޖޭެގެނ. ކޮމިޝަނ ގައި ދެންނެިވފަިއވ 

  މަޢ ލޫމ ތ   ޚިލ ފަށް ޙަޤީޤަތ  ޮގތަށް އޮޅޭ  ދ ަވސްަވރ ަގއި، ޕްރިންޓް ައދި އޮންލައިން މީީޑއ ތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް

ލްިޑްވސް މީިޑއ  މޯ ،ތަފްޞީލ  ބެލ މަށް ޓަކައި ޮގތ ެގ ހަމަޖައްސ ަފއިވ  އިންތިޒ މ  ެބލ މ ެގ މައްސަލަތައް ގ ޅޭ ފެތ ރ މ 

 ،ހ ރި ލިޔެިކޔ ންތަކ އި ެލްއވ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިލބިފައިިއވ ނެ. މި ރިޕޯޓ  ބައްަލވައިކައ ންސިލ ގައި ދެންެނިވފަ

ެއ  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ  ައޅ ަގނޑ މެން ބައްދަލ ކޮށް -ެއންޓި ،އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޝަންތަކ އިއެއ އެީކގައި  އަދި ހަމަ
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 ،ޮގތ ން ގ ޅޭ އެިކއެކި މައްސަލަތަކ ެތރޭަގިއ ދިމ ެވފަިއވ   ސ ވ ލ ކޮށްަފއި މިކަމ ގެ ނޑ މެން ވ ނީ ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގ

ޮގތ ން އެ  ޮގތ ން ައއިސްފަިއވ  މައްސަލަތަކ  ގ ޅޭ ތަކ ިއ އަދިެވސް އެހެން ކަންކަމ  ގ ޅޭމިސ ލަކަށް ެވންޓިލޭޓަރ 

ަގނޑ  އެ ހ ރިހ  . އެހެންީވމ ، ކ ރ ކޮށްލ މ ެގ ޮގތ ން އަޅ ޮގތ ން ގ ޅޭ ޮގތ  ބޭފ ޅ ން ޢަމަލ ކ ރައްަވމ ން ެގންދ 

މި ދަތި ހ ލަތ ގައި ެވްސ  ،ލ ނީއިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ ހަމަ ން. އެހެންީވމ ، ނިންމ ލަމ ން ތަފްޞީލ ތަކަކަށް ނ ދ ނަ

 ،ްއ ބަލަިއަގނެދިނ މ ަގިއ ކ ަރއްަވމ ން ެގންދަވ  މަސައްކަތްތަމިނިަވން މ އައްަސސ ތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް

ނ ވ  މ ައއްސަސ ތަކ ން މި ރިޕޯޓ ަގިއ ކ ރެިވަފއިއަށް ކަންކަން އިންތިޒ މ އަިދ އެންމެ ފ ރިހަމަ .ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރ  ވ ހަކަ

، ނަގޅ ކޮށްމ ައއްަސސ ެގ ހިންގ ން ރަ ،މައްޗަށް ރިޢ ޔަތްކޮށްކ ރ މަށް ފ ހަަގކޮށްފަިއވ  ކަންތައްތަކ ެގ މައްޗަށް ރަނަގޅ 

ައޅ ަގނޑ މެްނ ދެއްވ މަށް ށް ކޮއިންތިޒ މ ޮގތަށް  ޭވނެމަތެއް ރައްޔިތ ންނަށް ދެމިހ ރަށްވ ރެ ފ ރިހަމަ ޚިދ  

ޝަނ ން ްގރިޓީ ކޮމިނޭޝަނަލް އިންޓެ ،ންޭވއިލްތިމ ސްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޚ އްޞަކޮށް ފ ހަަގޮކށްލަން ބޭނ 

ތެިރ ކޮމިީޓެގ ިއއްޒަތް ރ ސ ކ ރ މ ގައިމައްސަލަ ދި އަޅ ަގނޑ މެން އެދ ނ  ލިޔ ްނތައް އަިދެވސް ނ ލިބި އޮތްަކން. މި

ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ   ،އި ކޮމިޓީެގ ސްޓ ފ ން ކޮށްދެއްވ ފަިއވ  ބ ރަ މަސައްކަތް ފ ހަަގކޮށްމެންބަރ ންނ 

އަށް ދެްއވ  ކ ރަން. އަދި ޮކމިޓީެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއވ  ިމނިަވން މ އައްސަސ ަތކ ން ައބަދ ެވސް ކޮމިޓީޝ ކ ރ  އަދ 

 ަސސ ތަކަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އައްއެ މ   ،އެއްބ ރ ލ ން ފ ހަަގކޮށް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްގެ ލަނީ އިޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ

 ،އްރިރ  ފ ހަަގކޮށްެދއްަވއިފިޤަމ  ިއއްޒަތްތެރި ތ  އެބައޮތް. ަވގ ތަށް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް ޙަޤީޤަތ ގައި ަވގ 

ހަށް އެދ ނ  މަޢ ލޫމ ތ  ނ ދެއްވ  ވ ހަކަ. އެއީ އަޅ ަގނޑަްށ ްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ން މި މަޖިލީ ނޭޝަނަލް އިންޓެ

ދޭ ކަމެއް. ފެއ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ސ ވ ލ  ގ ޅޭ ފެނ މ ގައި ަވރަށް ދެރަ ކަމެއް. އެ ކޮމިޝަްނެގ އިތ ބ ރ ފެންނަ

 އިބްރ ހީމް  މެންބަރ ތެރި އިއްޒަތް  ދ އިރ ެގ މަރަދޫއަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 ރ .މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މަރަދޫށް. ޝަރީފަ

 

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

ރިޕޯޓެއް. ސ ަތކ ެގ ކޮމިޓީން ހ ށަހެޅި ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް ފ ރިހަމަ ްނބަރ . މިނިަވން މ އަްއސަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެ

ންވ  މަޢ ލޫމ ތ  ނ ދީ ލަސްވ  މައްސަލަ. އެްއ ކޮމިަޝނ ން އެއަށް ބޭނ  ،އަޅ ަގނޑ  ެވސް ކަންބޮޑ ވ  ކަމެއް އެަބއޮތް

 ،އި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  އ ފ ަވނީމެއް ކަމ ގަ މ ހިންމ  ކަ އި އަޅ ަގނޑ ެމން ޙައްލެއް ހޯދ މަކީ އެކަމ  ދޭތެރޭގަ 
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ވ ިޖބ  އަދ ކ ރ މ ެގ އިންތިޒ މ ތަްއ ލިްއޔަތ އި އޫމަސްެވސް އެ ބޭފ ޅ ންެގ  ލ ގައިހ  ތިމި ދަން ިގނަ މ އައްސަސ ަތކ 

އަރައިަގތ މަށް  ންލަތ މި ހ ެގ 19-ކޮިވޑ އަޅ ަގނޑ މެން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ކ ިރއަށް ެގންދަވ ަފއިވ ތީރ ަވިއެގން 

، ދިރިއ ޅ މަްށ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ދިރިއ ޅ މ އިމިކަން ނިމިެގން ،އެންމެ މ ހިންމ  ކަމަކީ ދެެކވޭއިރ ަގއިވ ހަކަ

ތިޞ ދ  އަލ ން އ ރ ސްތ ކ ރ މަށް ކ ރެޭވނީ ކޮންަކމެއްތޯ ދެނެަގތ ން. މިޮގތ ން ރ އްޖޭެގ އިޤ ކ ރ  މަސައްކަތ ިއ، 

ވ ނެ ޕެކޭޖެއް ން ރ ފިޔ ެގ ރިލީފް ޕެކޭޖަކީ އެކަށީެގން އަބިލި 2.4އަޅ ފައި އޮތް އެކަށަރ  ސަރ ކ ރ ން ހ މި ،ބަލ އިރ ަގއި

އިހ   ،ެވބައ ންޑްތިޞ ދ  ރީނޫން ކަމ ގައި ދަންނަަވން. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެން އ އްމީދ ކ ރ ހ  އަަވހަކަށް ރ އްޖޭެގ އިޤ  

 .ލ ރަންޖެހެނޭ ޙަޤީޤަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންމެން ެވސް ަގބޫއަޅ ަގނޑ މެން އެ މީނ ވ ނެކައޮތް ހ ލަތަށް ރ ޖޫޢަ

 ދަށް  ލަތަށް ވ ރެހ ން. އެހެންނަމަެވސް، ެއ އޮންނަ ހ ރިހ  ކަމެއް ވ ން ބޭނ  .ރައްޔިތ ންެގ އ އްމީދ  ަވރަްށ ބޮޑ 

މައްސަަލއެއް.  ޑ ވ ނެބޮޑަްށ ކަންބޮ ދިއ މަީކ ރައްޔިތ ން ަވރަށްކަށް ވެއްިޓެގންލަތަހ  ރ ީގލަތަކަށް ނ ަވތަ ފަހ 

ެގންދެޭވނެ ޮގތަކަށް ަދއ ލަތ ން ނެތި ކ ިރއަށް ރަްއޔިތ ން ދިރިއ ޅ މަށް ކ ރ  މަސަްއކަްތ ހ އްޓ މެއް ،އެހެންކަމ ން

އެހެންކަމ ން،  .ރި ރައީސްމެއް. އިްއޒަްތތެޒ މ ތައް ހަމަޖެއްސ ަމކީ މ ހިންމ  ކަފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ އިންތިއެހީތެރިކަން 

ނ  އަބިލި 1.5ން ނ ަވތަ އަކ ރިައށް އޮތް ދޮޅ  އަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި ެއއް ިބލި ޞ ދަށް އިޤްތިެގރ އްޖޭ

ނޑ މެްނ ހިސ ބ ަގިއ އަޅ ަގ ތިބި ލެަވލްަގއި މި ައޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  ، ދޭތެރޭެގ އަދަެދއް ބޭނ ންވ ނެ ބޭރ  ފައިސ އިން 

 ސެކިއ ރިީޓއ އި އަދި ސެލްފ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ޑ  !ޅެއްތެދ ފ  ދ ނަމަ.ދިރ ޅ ން ބައްޓަންކޮށްެގން ކ ރިއަށް

ދ ރ  ރ ސްތ ގައި އެ ކަންކަން ރ ަވިއެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ރިޔަލަންސް މިއީ ހަމަ ބޭނ ން މ ހިންމ  ކަންކަން

 ؛ހަރ  ފަހ ންއަ ދެ ،ޅ ަގނޑ މެން އިްނދ  ަގްސަގހ ން މޭވ  ލިބޭނީ ައހަރެއްމިއަދ  އަ  ،ެގންދެިވދ ނެ. ނަމަެވސް ކ ރިއަށް 

 ،މަށް ޚ އްޞަ އިްސކަމެއް ީދެގން، ިވޔަފ ރިތައް ހ ޅ ވ ަގސް ކަމަށް ިވޔަސް ެވސް. އެހެްނީވމ އޭެގތެެރއިން ބަނބ ކެޔޮ 

ދޫކ ރ މ ެގ އިންިތޒ މ ކ ރ މަކީ ެވސް ނޫނ  ތަންދޭ އެްނމެ ލ އި ޮގތަކަށް ިވޔަފ ރިތަކަްށ ހ އްދައ އި ފ ސްަތއް ގ ީވހ ެވސް 

އި ރ އްޖޭެގ އަތޮޅ ތަކ ަގިއ ެއކި އ  ހ ރަތަކ ަގމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިހ ރ ެވސް ިގނަ ކަންމަތީ ފިމ ހިންމ  ކަމެއް ކަ

މެންނަށް ޕެންޝަން ފަންޑ ަގއި ބަިއެވރިނ ެވ ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެން ރަށްރަށ ގައި ހ ރި ފިހ ރަތަކ ެގ މ ވައްޒަފ ން

ގައި ދެޭވނީ ޕެންޝަން ފަންޑ ެއހެންީވމ ، ހަމައެކަނި ހ އްދަ .ންެވސް އިނޭގ. މިއީ ހަމަ ފ ޅ ގައި ހ ރި ކަންބޮޑ ވ 

ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ަގއްމ  ަރއްޔިތ ންނަށް ދިމ ވ ނެކަމީ އ  ބ ނ މ ން ަވރަށް ބޮޑ  ތަކ ީލފ ތަކ  ށޭބައިެވިރެވފައި ތިބޭ މީހ ންނަ

ން. ގ ނޫނ  ބަދަލ ކޮށްެގން ކ ރަބޫލ  ަގދެއްވ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އިސްކަެމއް  ސަރ ކ ރ ން ެވސް މަށްޤަތެއް. މިކަޙަޤީ

ނ ދ ނެ ެގންފަސޭހަ ޮގަތކަށް ރައްޔިތ ން ދިރިއ ޅ މަށް ކ ރ  މަސައްކަތް ހ އްޓި ނަމަެވސް މިަވގ ތ  މި ދަނިޑަވޅަށް ލ އި

ސަރ ކ ރަށް އެއްބ ރ ލ ން  ،މަޖިލީހ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވންއިއްޒަތްތެރި  ކ ރ މަށް މިޮގތަކަށް ކަންކަން އިންތިޒ މ 

އިތ ރަށް ަވޒީފ  ެގއްލޭ ީމހ ންނަށް ސީދ  ޑައިރެްކޓް ޭކޝް ޓްރ ންސްފަރ ދ ނިޔޭެގ ޭއެގ .މަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދިނ 
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ނ ޖެހޭނެ. މިކަމ ން  ފަރަކ ދ ަވހަށް ދީެގން ައދިމަސް 3ދަނީ. އެކަހަލަ ޮގތަަކށް  އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ ެވސް ަވމ ން މި

ށްދ ނެ އައެކ ގައި ހ އްޓ މެއް ނެތި ކ ރި  ކަމ ހަލ އި ،ހިނގ ދ ެގ މެޝިން ހިނގަ ޞ އަރަިއަގނެެވންދެން ރ އްޭޖެގ އިޤ ތި

ވ ރެ މީހ ންެގ  ޖެހިެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގައި މީހ ންނަށް ލިބޭ ެގއްލ މަށް ޮކިވޑ  ،ްއޔ ވެއްޖެ ޮގތަކަށް ނޫން

ންނަ ނަފްސ ނީ ބަލިމަޑ ކަމ އި ކ ރ  މަސައްކަތ ން ކ ރ  ނޭދެޭވ އަސަރ ެގ ސަބަބ ން މީހ ންނަށް އޮ ށްދިރިއ ޅ މަ

ލޮކްޑައ ްނަގިއ ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ަގން ލިބޭ ެގއްލ ން ކ ޑަެއއް ނ ވ ނެ ަވކި. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މ ކަންބޮޑ ވ 

ިވްއޔ   ަވނީ ވ ނީ ކޮްނޮގތެްއކަން ސ ފ ނ ވ  ކަމަށް ސަްއކަތަށްިގނަ ދ ަވހ  ތިބޭ މީހ ން މ ދަމ  ދިރިއ ޅ މަށް ކ ރ  މަ

ސ ނީ ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމެްއެގ ތެެރއަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ްނ ހިނގައިދ ނެ. މިކަމަށް ޓަަކއި ެވސް ަވރަްށ ނަފް

 ،އެކ ެގ އެއްބ ރ ލ މ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ  އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ މި .އިއްަޒތްތެރި ރައީސްފ ންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ. 

އޮތީ. މި ސްޓިމިއ ލަސް  ތަޅ ދަނިޑ މި ދިނިއްޔ  ވ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރަށް އެއްބ ރ ލ ން

މި  !ލަތްތަކ ން ކ ރިން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ބޮޑެިތ ލޯނ ތައް ހޯދި. އ ދެއ ކޮށް އެކ ެވރި ދަޞަ އަދި ޚ އް ޕެކޭޖ 

ވ މީ ގ  ބައިނަލްއަ ، ޑޮލަރ ލިައންމި 1000އި ައަވްއެޓރި ޤައ މ ތަކ ން މިލިއަނ  500 ތަންތަނ ން ނިންމަނީ. ޗައިނ  ފަދަ 

އޮތް ަވގ ތ  މިއީ.  ކ ރަން ޖެހިފައިތަކ ންނ އި، ސަރ ކ ރ ތަކ ްނ ހޯދަން މަސައްކަތްމ ލީ އިދ ރ ތަކ ންނ އި، ބޭންކ 

އެކ  ީވހ ެވސް އަަވހަށް ަސރ ކ ރ ން މިދެންނެިވ ޮގތަށް އްބ ރ ލ މ ެގ އެހ މަޖިލީ އަޅ ަގނޑ  ޮގވ ލަން މި  ،އެހެންކަމ ން

އަޅ ަގނޑ މެން  އަތ ންޓެރި ސްރީަލންކ  އްއިން ެވްސ ހޯދައިފި. އަަވއ އިންޑި  ،އްތައް ކ ރ މަށް. ަޗއިނ ިއން ެވސްކަންތަ

ހަކަ ނިންމ ލަމ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ކަންކަން ެއބަޖެހޭ ކ ރަން.  ، މިނެތް. އެހެންީވމ ނ ހޯދަންީވ ސަބަބެއް 

ކަންކަމ ަގިއ  ސަރ ކ ރަށް މި ،ޑ  އެދެމޭންެގ އަރިހ ން އަޅ ަގނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގހ މަޖިލީ މި ،ދަންނަވ ނީ

އަަޅިއެގން ރަްއޔިތ ން ދިރިއ ޅ މަށް ކ ރ  މަސަްއކަތަށް ހ ރަހެއް އެއްބ ރ ލ ން ދިނ މަށް. ދީެގްނ ސަރ ކ ރަށް ެވސް ބ ރ  

ޒޯނަްށ އަދި ޒޯން އި،އިލަ ިމ ލޮކްަޑއ ންެގ ކަންތައް ެވސް ީވހ ެވސް އަަވހަކަްށ ހ ޅ ަވ ،ންތީނޭޅޭނެ ޮގތެްއެގ މަ

ވ  ންލެޓ ފްްވ އަދި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކ  އި،ލޮކްަޑއ ން ދޫކޮށްލައި ބަހ ލައިެގން މީެގ ބަލިމަޑ ަކން ނެތް ތަންތަނ ަގ

 އަަރިއަގނެޭވނެ ޮގތަކަށް ިވޔަފ ރިތައް ރައްޔިތ ންނަށް ީވހ ެވސް އަަވހަކަށް މިކަމ ން ،ޮގތްތަކ ެގ މައްޗަށް ބިނ ކޮށް 

ކ ރ މަށް އެދެން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ކ ރެޭވނެ ޮގތަށް ކަްނތައްތައް އިންތިޒ މ  އ ރ ސްތ ވައިެގން ބަލ ން ހ ޅ އަލ ން

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ރި އަރ ަވނީ ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެއަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ އަށް.
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 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ 

ކ ރަން ތ އީދ  ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިަވން މ އައްސަސ ަތކ 

އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަންބޮޑ ވ  ަބއެއް ވ ހަކަަތއް  ،ްނ ބޭނ ންއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަެއއ  ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ،ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ކަންބޮޑ ވ  ކަަމކީޭއެގ. ހ ރިމި ރިޕޯޓ ަގިއ ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރަްއވ ފަިއ އެބަ

ފަރ ތ ން  ތ ަގއި އެކ ރި މަސައްކަ ން މި ބެހޭ ކޮމިޓީ އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ން މިނިަވން މ އައްސަސ ތަކ   ނޭޝަނަލް

. ިއއްޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަްނބޮޑ ވ  ކަމެއް ،އޮތ ްނ އެއީނ ދިން ކަމަށް ފ ހަަގކޮށްފައި އޮތް ދޭންޖެހޭ އެއްބ ރ ލ ން

ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހ ން   ހ ރަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނ އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ ން މި  .ރައީސް

 މަޖިލީހ   ވ ،ލިއްޔަތ  ކަމ ަގއި އޫބޮޑ  އެއް މަސް  މަޖިލީހ ެގ އެންމެ މި ،ކޮށްލައިފި ނަމައަޅަންޖެހޭ. ނ ޅ  ދޫފިޔަަވޅ  

ކ ރ ން. އެ މ ައއްސަސ ތަކ ްނ ރ ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސ ަތއް ޒިންމ ދ  ސަރ ކ ރ އި  ،ހަވ ލ ކޮށްފައި އޮތް ެއއް ޒިންމ އަކީ

 ފޯރ ކޮށްނ ދޭކ ރ ން.  ޙައްޤ ތައް ފޯރ ކޮށްޭދކަން ަކށަަވރ ގ ނޫނ ތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ،ރައްޔިތ ންނަށް

 ަޙްއޤ  ކަށަަވރ ކޮށްދިނ މަކީ މިރަްއޔިތ ންެގ  އިއަޅަ މެދ  ފިޔަަވޅ   ފަރ ތްތަކ  އެ ،ނަމަ އިހ މ ލ ވ  އިއެކަމ ގަ  ،ނަމަ

އިރ ެގ ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ ެގ ދ  ބޮޑ  ޒިންމ . ައޅ ަގނޑ  މި މަތިކޮށްފައި އޮތް އެންމެ ޖިލީހ މަ

އެ ސަބަބަށް ޓަކައި  ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  އ ފ ލަންޖެހޭ ޒިންމ އަީކ އެއީ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އި އެންމެޙައްޤ ގަ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ަނޒަރ ަގއި ދޫޮކށްލެެވން އޮތް ކަެމއް ނޫން  އި، ހަދަބޮޑ  ަކމެއް ނޫން ކަމަށް އެީއ މ  ،ލައިޓްކޮށް

ތ ްނ އޮނ ދީ އޮތްބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ދޭންެޖހޭ އެއްބ ރ ލ ން ތަކ ކޮމިޝަނ ން މިނިަވން މ އައްަސސ  ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ

އިހ މ ލ ީވ  އިއެކަމ ަގ ،ރ ންކޮމިޝަންެގ މެންބަ . އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ނަަޒރ ގައި މި ރަްއޔިތ ންެގ މަިޖލީހ ން އެއެއީ

މ ން ަވިކކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ޤ ންބަރ ން މަީވ އެންމެ ައަވހަކަށް އެ މެ އި،މެންބަރ ންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ަދއ ލަތ ެގ މިނިަވން މ އައްސަސ ަތއް އެބަހ ިރ  .އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ހިއ މަން  ،ށްލަންކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮޞަޚ އް  މިހ ރ ން މިހ ރަށް ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ މ އައްސަސ ތައް.އަޅ ަގނޑ މެން

ތަކެއް މަތިކޮށްަފއި އޮްތ ބޮޑެިތ މަސްއޫިލއްަޔތ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ަވރަށް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން. ހިއ ަމން

އެ މ އައްސަސ ެގ މަްއޗަްށ  ންސ އިން ގ ނޫނ އެ މ އައްސަ މިދިޔަ ހަެއއްކަ، އަށެްއކަ އަހަރ މ އައްސަސ އެއް. 

މަޖިލިސް  މި ެގައޅ ަގނޑ މެންދިޔައީ. އަިދެވސް ޮގތަކަްށ ކ ރަމ ންއެރި ށްން ހިތަބޭފ ޅ  މަތިކޮށްފައި ހ ރި ކަންކަން އެ 

ދޭތެރޭގައި މި މަޖިލީހ ން  ރައިޓްސް ކޮމިަޝނ  ީވ. އަދިެވްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ހިއ މަން އަހަރ  1 ތ ބ ިވޚ އިންތި

ކަމެއް. ރައްޔިތ ން  އީ ހިތ މަހ ރިބަލަންޖެހޭ ބެލ ންތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ބެލޭ. މި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ 

ރިވސް ކޮމިޝަންެގ އެތައް ސަ މިއީ. ިސިވލް ކ ރ  ަކމެއްސ ވ ލ  ،ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންނ 



2020 މޭ 30                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  24 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

9 

 

ފ ހަަގކ ަރއްވ ަފއި އެބަހ ިރ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ  އިން ބަލަ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީ ަރއްޔިތ ްނެގ މި މައްސަލަތަކެއް

 މި ގެ އެޅޭނެ ފ ރ ޞަތެްއ، ެއޅޭެނ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅ ތައް  އިލަަތއް ބަލަސަމައް އެ އެްއޮގތަކަށް

ކ ރ  ކަންކަން. އިްއޒަތްތެރި ސ ވ ލ   ަގނޑ މެންނ ކަންކަމަކީ ރައްޔިތ ން އަޅ  އ ޅެނީ. މި ނ ހޯދިެގން މި  ށްމަޖިލީހަ

ފަހަރަކ   ،ނަމަ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކޮށް ދޫކޮށްލައިފިންކަމިކައަޅ ަގނޑ މެން ޖަވ ބ ދ ރީވ ންޖެހޭ ކަންކަން.  .ރައީސް

މަ ފެށިެގންދ ނެ. ނީ. އެކަން ހަދ ފަހަރަކ  މ އައްަސސ ެއއް ރަްއޔިތ ންެގ ޙައްޤ ތަކަށް އިހ މ ލ ަވމ ން  ،މ އައްސަސ އެއް 

އިްއޒަތްތެރި  ؛ޑ މެންއަޅ ަގނ ،ބޮޑަށް އ ފ ލަންޖެހޭ ފަރ ތަކީ އ ޚިރ ަގިއ އޭެގ ޒިންމ  އެންމެ ތަކ ރ ރ ަވމ ންދ ނެ.

ކ ރ ވ މ ެގ ބ ރ އި ގ ނޫނ ަތކ ން އެ މ އައްސަސ ތައް ިޒންމ ދ ރ  ންނ އިރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤ ނޫނ އަސ ސީ

ެއޅ މ ެގ ބ ރ  ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅ  ނ ކ ރ  މ އައްސަސ ަތކ މަސައްަކތް . އަދި ޒިންމ ދ ރ ކޮށްއިޚ ތިޔ ރ  ދީފައި އެަބއޮތް

 ،މީހ ން އެކަން ނ ކ ރިއޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޅ ަގނޑ މެންނަށް ދީފައި އެބައޮތް. ތަކ ން އައ އި ގ ނޫނ ޤ ނޫނ އަސ ސީ

 ހިއ މަން ، ނޭޝަނަލް އިންެޓްގިރޓީ ކޮމިޝަނ އިދެން ކީންހޭ ކ ރ ނީ ކިޔ ފަިއ ދޫކޮށްލެޭވކަށް ނެތް. ޙަޤީޤަތ ގައި

މިއަދ   ،ންޖެހޭ ބަޔަކީހ މ ލ ވ  އޭެގ ޒިންމ  އ ފ ލަވ ރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތ ންނަށް އި ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ންނަށް

ޔަަވޅ  މަޖިލީހ ން ފި ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބޭފ ޅ ްނނ  ދ ަވސް ީވއިރ ަގއި އެއަހަރ  އެއްއަޅ ަގނޑ މެން. 

ތްތެރި މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ކަމީ ެއއީ ހިތ މަކ ރަްނޖެހޭ ކަމެއްނޭޅ ނ 

މި ހ ލަތ ގައި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ  ؛ދަންނަަވންށް އަޅ ަގނޑ  ކޮށް މަޖިލީހ ެގ ރައީސަޞަޚ އް ،ނަށްންމެންބަރ 

ހ ރި އަސ ީސ ޙައްޤ ަތއް  ން ަރްއޔިތ ންނަށް ކަށަަވރ ކޮށްދީފައި އަސ ސީޤ ނޫނ  ފ ރަތަމަ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެއީ 

ހ ރި މިނިަވން މ އައްސަސ ތަްއ  ށް ޓަކައި ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ ދަށ ން އ ފެދިފައިމަކ ރ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭކަން ކަށަަވރ 

ތިއްެބިވ  ކޮށްފައިއްޔަންޢަޅ ަގނޑ މެން އަ ،ިތއްބެިވ މެންބަރ ން އިނ ކ ރ  މ އައްސަސ ަތކ ގަ އެކ  މަސަްއކަތް ކަމ ޒިންމ ދ ރ 

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ،ޖެހިއްޖެކ ރަންމެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ަދންަވރ  ހޭލ  ތިބެެގްނ ެވސް މަޤ މ ން ަވކި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ .

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ބޮޑަށް  ޑ  ަވރަށްއަޅ ަގނ ަތއް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިޔަ ިވދ ޅ ިވ ވ ހަކަ

ތިަޔ  ،އެކ ަގއި  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނ އެހެން ެވސް އިކ ގައި އަިދ އެ ބަލައިަގންނަން. އަދި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ 

ްނ ހިތ ެގ އަޑީ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ހަަގކ ރެްއިވ ކަްނކަމ ެގ ަމަގށް ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްަކތް

ްއކަތްތަްއ ފިލ ަވމ ން އެކިެއކި މަސަން އޮޅ ންކޮމިޓީ ެގަތކ މ އައްސަސ  ދަނީ މިނިަވންމި  ބޫލ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ ަގ

 އެ ،ޭބފ ޅ ން ބައްލަަވމ ން ޮގސް ރިވސް ކޮމިޝަނ ެގ މައްސަލަތައް އެސަ ަވގ ތ  ސިިވލް ށްދ  މިންަވރ . މިއަކ ރި
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އަޅ ަގނޑަްށ  ،. ެއހެންނަމަެވސްކަމ ން މަޑ ޖެހިފައިަވނީޭބފ ޅ ންނަށް ނ ލިބި ލަސްެވެގްނދ  ކޮމިޝަނ ެގ ބަޔ ެނއް އެ

ިވދ ޅ ީވ ހަމަ  ، ތި ދ ަވހ  ތިބެިވއްޖެ. ެއހެންީވމ ަގނޑ މެންނަށް މިހ ރ  ލައްކަފެނ މ ގައި މަޑ ކޮްށެގން އަޅ  ފެންނަ

ފަށް  ޠީހެންޭވރ  ހ ަޅނގ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަ ،ފަށްޠީރަނަގޅަށް. އަޅ ަގނޑ  ޙަަސން ލަ

 ތްތެރި ެމންބަރ .، ނިޒ މީ މައްސަލަެއއް. ައއްޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަމ ެގ ކ ރީަގއިއެރ ވ ފ ރ ޞަތ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނ  އ ދަމް ވ ަހކަދެއްެކވ ން:

ލިޔެިކޔ ންތައް ލިިބެގން  ،ދެންމެ ިވދ ޅ ިވ ަމއްސަލަިއގައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންީވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޮށްލަދިނ މަށް އަޕްޑޭޓ   ،ކ ރެިވަފިއވ  ވ ހަކަެގ ބައްދަލ ވ މެއް ެވސް ތ ަވލ ށް އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  ކޮމިޓީމަންޑޭ ނައިޓަ

 ތްެތރި ރައީސް. ޓަކައި. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އަދި ،އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ައރިހ ގައި ދަންނަވ ލަން .ޝ ކ ރިއްޔ ، ޝ ކ ިރއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ެގންދ  ކަމ ށްއަމަޖިލިސް ކ ރި އަަޅއިެގން މި މ ސްކ  ،ެވސް ދަންނަވ ލަން އޮތް ވ ހަަކއަކީ އިއަރިހ ގަ  ެގން ބޭފ ޅ ންއެހެ

އަޅަނީ. މިީއ  އ ފެދޭ އަޅ ަގނޑ މެން ކީްއެވތޯ މ ސްކ ސ ވ ލ  ށްފަރ ތްތަކައެހެން އި ބައެއް ތަކ  އ ބައެއް މީޑި ގ ިޅެގން

 ؟ނ ޅ ްއަވނީ ދެން އެހެން ބޭފ ޅ ން ކީއްެވތޯ މ ސްކ  ؟ހިމެނޭ ކަމެއްތޯ  އިއިޑްލައިްނގަ އޮތޯރިޓީެގ ަގ ހެލްތ  ޕަބްލިކ 

ެއޗް.ޯއެގ ަގިއޑްލައިްނެގ ެވްސ އ .އަދި ޑަބްލި މިއީ.އް ަލއިންެގ ރެކޮމެންޑޭޝަނެެގ ގައިޑްހެލްތ  ޕަބްލިކ 

އްޙީ ޞިއަޅ ަގނޑަށް ލަފ ދޭ  ،ނީދަންނަަވ ބޭފ ޅ ންެގ އަރިހ ަގއި މިހެން މި . އަޅ ަގނޑ  ތިމިއީ އްރެކޮމެންޑޭޝަނެ

  ، އެްއެވސް މީހެއް ދޫނ ކޮށް މ ޅި ހ ރިހ  އެންމެން ،އަޅައިފިއްޔ  ޮގތ ގައި ހ ރިހ  އެންމެން މ ސްކ  މ ހިރ ން ބ ނ  

ލަފ ދޭ  ރ މެކޭ އެްއަވރޭ. އަޅ ަގނޑ  ގ ތ ަގއިަގއިދ ރ ކ  ،އަަޅއިފިްއޔ  ޭއެގ މ ނަައކީ  އްެގ އެންމެން މ ސްކ މ ޖ ތަމަޢެ

ކަމެއް ކަމަށް. އެޅ ން އެީއ ބޭނ ންތެރި މ ސްކ  ،ްއޙީ ލަފ  ދޭ ބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ ަވނީޞި އަޅ ަގނޑަށް  ،ންބޭފ ޅ 

އެޅ ން މިއީ ބޭނ ންތެރިކަމެއް.   މ ސްކ  ކަމ ގައި ިވޔަސް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި، މިކަން ދަތިއެހެންީވމ 

ބޮޑަށް އެދެން. އަޅ ަގނޑ   އިަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެކަމަށް ފަރިތަެވަވޑަ ހެންީވމ އެ

ށް. ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ފަޠީހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަ ،އަރ ަވނީމިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ެކވ ން:ވ ހަކަދެއް ފްޠީންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަހެ

ން އެ ހ ށަހެޅ ްއިވ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މިނިަވން މ އައްސަސ  ކޮމިޓީ

ްއ މެންބަރ ން ެވސް ިވދ ޅ ިވ ކ ރަން. އަދި އެ ރިޕޯޓ ގައި ހ ރި ބައެއް ކަންކަމަކީ އެހެން ބައެފ ރިހަމައަށް ތ އީދ 

އަޅ ަގނޑ   ،ކޮށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްޞައް. ޚ އް ކަންބޮޑ ވ  ކަންަތއްތަ އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ަވރަށް ،ފަދައިން

ހޯދަން ބޭނ ންފ ޅ ިވ މަޢ ލޫމ ތަށް އެދ ނީމ   މިނިަވން މ އައްސަސ  ކޮމިީޓއަށް ބޭނ ންފ ޅ ެވެގން  ؛ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

 އިންެޓްގރިޓީ ކޮމިޝަން އަޅ ަގނޑ  ނަލްނޭޝަ ،މ ައއްސަސ ތައް. ެއޮގތ ން ބޭފ ޅ ން،ިތއްެބިވ  އިދެއްވަ އެ މަޢ ލޫމ ތ  ނ 

މަޢ ލޫމ ތ  ދެއްވ ފައި ނެތްކަމ ަގިއ  ނޭޝަނަލް އިންޓެްގިރޓީ ކޮމިޝަނ ން އެ .ފ ހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ށް  ޮގތްޮގތ ން. ދެން މިނިަވން މ އައްަސސ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓައަޅ ަގނޑ މެން އެ މަޢ ލޫމ ތ  އެބަ ހޯދަން އެހެން ،ިވޔަސް 

ހ ރި މައްސަލަަތކ ެގ  ކޮމިޝަނ ން ބައްަލވ ފައި ފ އިތ ިވ އަހަރ ަތކ ަގއި އެ  ،ކަމ ގައި ިވޔަސް މަޢ ލޫމ ތ  ނޫންނ ންވ ބޭ

އެކިއެކި ކަންކަްނ ކ ރ މަށްފަހ  ތަޙ ޤީޤ  ،ލިއްޔަތ  އެއީ އޫކޮމިޝަނ ެގ އެއް މަސް  އަދި ޚ އްސަކޮްށ އެ ،އަދަދ ތަކ އި 

ަވނަ އަހަރ  އޭރ  އޮންނ ނީ  2008 .އޮފީހަށް ފޮނ ވ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ެގލްޖެނެރަިކއ ޓަރ ކ ރ މަށް ޕްރޮސިދަޢ ވ 

 2ަވނަ އަހަރ   2009ކޮމިޝަނ ން އެންމެ މައްސަލައެއް ެވސް ފޮނ ވ ަފއި ނެތް.  އެޕޮލިސް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަން. 

 ،ަނވ ނެނިގަވަޑއިަގންމައްަސލަ. އެ 9ަގއި، 2012މަްއސަލަ.  2 ަގއި،2011ަމއްސަލަ.  1 ަގިއ،2010މައްސަލަ. 

، މައްސަލަތަކެއް އިތ ރ ެވފައި ައކީ ބަޣ ވ ތަކ ން އޭރ  އޮތް އެމް.ީޑ.ޕީެގ ސަރ ކ ރ  ވައްޓ ލި އަހަރ . އެހެްނީވމ  2012

މައްސަލަެއްއ ަގއި 2014މަްއސަލަ.  4 ަގއި،2013މައްަސލަ.  9ެއއީ  ،މައްސަލަެއއް. އެެހންނަމަެވސް 9 ،ހ ރީ

 ކޮމިޝަނ ން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ލަ. ެއއީ ޕޮިލސް އިންެޓްގރިޓީމައްސަ 1 ަގއ2015ިނެތް.  އްޅިފައެހ ށަހެ

ކ ރަން ފޮނ ވ ނ  މައްަސލަތައް. ދެން ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަން އ ފެިދެގން ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދަޢ ވ ޕްރޮސި

ިކއ ޓަރ ޕްރޮސި ،ނީދަންނަަވނޑ  މިައޅ ަގނެތް.  އިއަށް ެއންމެ މައްސަލައެްއ ެވްސ ހ ށަހަޅ ފަ 2019އިްނ  2016

ކަމ ެގ ވ ހަކަ ނޭޝަނަލް އިންެޓްގރިޓީ ކ ރ މަށް ެއންމެ މައްސަލައެްއ ެވްސ ހ ށަހަޅ ފައި ނެތްށް ދަޢ ވ ނެރަލަޖެ

ން ަބިއަވރ  މައްސަލަތަެކއް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ބަލަން ގ ނޫނީ ޮގތ  ތަނަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި އެތައް މި ،ކޮމިޝަނ ން. ވީއިރ  

އެންމެ  2019، 2018، 2017، 2016 ؛ންަވަނ އަހަރ  2016. އެއްެވފައި އޮންނަ މ އައްސަސ  ހަވ ލ  ވ ޖިބ 

އަދި އެހެން ތަންތަނ ން  ަގއި،ކ ރި އެްއެވސް ކަމެއް މައްސަލަެއއް ެވސް ތަޙ ޤީޤ ޮކށްފައި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސ އިން 

ނެތް.  އްއެހަމައަށް ފޮނ ިވފަ ރަލ ނެރ ޖެކިއ ޓަސިޤ ކޮށްފަިއ ޕްރޮހ ރި އެްއެވސް ކަމެއް ތަޙ ޤީ ހިންގ ފައިެވސް 

އިއްޒަތްތެރި ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ންނަކަށް ނެތް.  އިތ ބ ރެއް އެ ެގެވސް އަޅ ަގނޑ   ަގިއމ ހަމަ. ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

 މައްސަަލެއއް  2 ،ަވނަ އަހަރ  2008ަރއިޓްސް ޮކމިޝަން ެވސް ހަމަ ދ ދި އެަކހަލަ ޮގތަކަށް ހ ރީ.  ހިއ މަން .ރައީސް
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، 2011ެއންމެ މައްސަލައެއް.  ،ަވނަ އަހަރ  2010ަވނަ އަހަރަކ  މައްސަަލއެއް ނެތް.  2009ފައި އެބައޮތް. ހ ށަހަޅ 

ަގިއ 2015ަމއްސަލަ.  1 ،ަވނަ އަހަރ  2014ދެން ސް ހ ށަހަޅ ފައި ނެތް. އެންމެ މައްސަލަެއއް ެވަގއި 2013، 2012

އަޅ ަގނޑ  ސަލަެއއް ހ ށަހަޅ ފައި ނެތް. ަގއި މައް 2019 ،2018، 2017މައްސަލަ.  2 ،ަގއި  2016މައްސަލަ.  1

ބަލ ފައި ފޮނ ވ ަފިއ ކ ރ މަށް މިއިން އެްއެވސް ތ ކ ން މަްއސަލައެއް ށް ދަޢ ވ ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮސި ،މިދަންނަަވނީ

ތައް ނ ކ ރ  ހ ރި އެހެން މަސައްކަތް ހަވ ލ ކޮށްފައި ކޮމިޝަންތަކ  ،. ައޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަަވންެގ ވ ހަކަކަމ ނެތް

 ރ މަށްކ ރިވސްެގ ކަންކަން ރަނަގޅ އަޅ ަގނޑ މެން މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަ ،ވ ހަކަެއއް. އެހެންނަމަެވސް

ފ ލ ހ ންެގ މ ައއްސަސ   ،ން ައޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރ ރ ކޮށް ދަްއކ  ވ ަހަކއެއް .ޑީ.ޕީކޮްށ އެމްޞަ ޚ އް ،ދަްއކ އިރ  ވ ހަކަ

، ނ ކ ރީމ މަސައްކަތް އަދ  ނޭޝަަނލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ން އެ ،ބަލ އިރ ކ ރ މ ެގ ވ ހަކަ. އެަކން ކ ރަން އިޞްލ ޙ 

ިގަނ  ކ ރަން ކ ރެޭވނެ މ އައްސަސ  ރަނަގޅ ފ ލ ހ ންެގ މ  ،ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ މަސައްކަތް ނ ކ ރީމ  އެ

ގ ތަށް ނޭޝަނަލް ަވގ ތ ން ވަ  ، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ެއއީ ަވަރށް މ ހިންމ  ކަމެއް. މިކަންތައްތަެކއް. އެހެްނީވމ 

ތްެތރި ކޮމިޝަނެްއެގ ޮގތ ަގިއ ތަން ެއއީ ނަޒ ހ  އެ ،ތިބި މެންބަރ ން ބަދަލ ކޮށް އިއިންޓެްގރިީޓ ކޮމިޝަނ ގަ 

 . ަވރަށްއަޅ ަގނޑ  އެދެން ން ކ ރ ންމަޖިލީހ  އ ފެއްދ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން މި  ޮގތަށް ޢ ދ ީވން ަވއަޅ ަގނޑ މެ

  ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ކ ތ ތަްއ  ކ ެރއްިވބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތިޔަ ފ ހަަގ ަވރަށް

ށް އަން މިކަން ކ ރިކޮމިޓީ މިނިަވން މ އައްސަސ   ،ކ ަރންބޮޑަށް ބަލައިަގންަނން. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ  ަވރަށް

ދ ންދޫ ދ އިރ ެގ  ،ައރ ަވނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ކަމަށް އި އަަވސްެވަވަޑިއަގންނަވ ނެމ ގަ އ ެގންދި

 ދ ންދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް.އަهللاޢަބްދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

 

 ން:ހަކަދެްއކެވ ވ هللا ޢަބްދ  ދ ންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބް

ހަމަ ެއ  ،ރިޕޯޓ  ވ ން ފޮނ ވ ފައި ަވން މ އައްސަސ  ކޮމިޓީީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މިނިޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ފޮނ ީވތީ އެކަމަށް ަޓކައި ކޮމިޓީެގ ހ ރިހ  މެންބަރ ންނަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ   ؛ރިޕޯޓް

ނޭޝަނަލް . އްރިރ  ފ ހަަގކ ރެްއީވޤަމިީޓެގ މ ިވ ކަމެއް ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅަމ ންދިޔައިރ  ކޮެވސް ހަމަ ަވރަށް ކަންބޮޑ  

ހަމައަށް  އަދި މިއަދ  އި،ން މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މ ހިންމ  މަޢ ލޫމ ތ ތަކެއް ހ ށަހަނ ޅައިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނ 

ރި ެވްސ ހަމަ ދެންމެ އިްއޒަތްތެ އް. އަޅ ަގނޑ  މެކަ އަިއއިރ  ހ ށަނޭޅި ވ ހަކަ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  ކަންޮބޑ ވ 
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ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ  އަދި ޭއެގ ކ ރިން ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ   ،ެވސް ފްޠީމެންބަރ  ޙަސަން ލަ

މ ން މިހ ރ ން މިހ ރަށް  ޤ މަ އެ މެންބަރ ން ،ބޫލ ކ ރަނީގަ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ  ،ފ ހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށް 

ނ އި ންބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިަވްނ މ އައްސަސ  ކޮމިޓީަގ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންީވމ ަވކި

ގ ިޅެގން އަރ ަވންޖެހޭ ލަފ  އަރ ވ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ން ެވސް ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަށް އެކަމ   އަދި މި

ރިވސް ިސިވލް ސަ ،ހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށްއިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް ފ ޑ  ހަމަ އަޅ ަގނ އެކ  އެއ  ކ ރަން. ހަމައ އްމީދ 

ކީ ެވްސ ރިވސް ކޮމިޝަނަސަ ިސިވލް ،މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ެރއްިވ ޮގތަށް އަދި އެހެން  ،ކީ ެވސްކޮމިޝަނަ

ސް ކޮމިޝަން ެވސް. ޓްރައި އެކ  ހިއ މަންއެއ  ތަނެއް. ހަމަ ރަންޖެހިފައި އޮތްކ އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ ން މިހ ރަށް ބަދަލ 

-ޚ އްަޞކޮށް ޮކިވޑ  ؛ސަރ ކ ރ އި ީކ،ދ  ކަންކަމަން އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  ފ ހަަގެވެގން ކޮމިޝަނ ރިވސްސަ ސިިވލް

ގ ޅ ަވއިެގން ަސރ ކ ރ އި ިސިވލް ސަރިވްސ  ެއ މަސައްކަތ  ،ގ ޅިެގން ސަރ ކ ރ ން ިމ ކ ރަމ ންދ  މަސައްކަތ އި އ 19

 ބޫލ ކ ރ  ަގރ  މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަނީ. އެހެންީވމ ، މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  ކ  ޖައްސަން މ ަވްއޒަފ ންނ 

ހ ންނ ނީ ސިިވލް ސަރިވްސ ދަތިތަކެްއ  ،ކ ރަން އ ނދަޫގތަެކއްޒ  ންފީކ ރ  ކަންކަން ތަ ޮގތ ަގއި ސަރ ކ ރ ން މި

ކ ރަނީ ިމހ ރ ން މިހ ރަށް މިނިަވން  ލ ބޫަގތިއްބެިވ މެންބަރ ން ބައިތިއްބަިއެގން. އަޅ ަގނޑ   ކޮމިޝަނ ަގިއ މިހ ރ 

މެންބަރ ން ހަމަ  ހަކަށް ިސިވލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނ ެގީވހ ެވސް ައަވ ިއ،މ އައްސަސ  ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބަލަ

ެވސް ފ ހަަގކ ެރއްިވ ޮގތަށް  ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެީއ ހަމަ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްަވކިކ ރަން

 އަހަރ  ކ ރިން ެވފައި އޮތް ަވޢ ދެްއ. އެ ަވޢ ދ  އަޅ ަގނޑ މެން  1އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ  . ީވ ަވޢ ެދއްއަޅ ަގނޑ މެން

ދި އްޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެ ަވޢ ދ  ނ ފ ބޮޑަށް ެވސް އަ ޮގތ ަގއި މިހ ރ ެވްސ މ  ބޫލ ކ ރ ަގނޑ  ޖެހޭ ފ އްދަން. އަޅ ަގއެބަ

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ،އެކ އެީކގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަންމިއ   ،އެއ ެއއްކޮށް އެހެންީވމ ، އަދި ހަމަ  .ލަސްވެއްޖެ

ިމނިަވން ކޮމިޓީތަކ ން މިނިަވްނ  ،މިނިަވން މ އައްަސސ ހަމަައށް  މަޖިލީހަށް އިންތިޚ ބ ވ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ 

 އްކަތެއް ކ ރެެވމ ން އަންނަކަންތްތެރި މެންބަރ ންެގ ފަރ ތ ން ހަމަ ރަނަގޅ  މަސަހ މ އައްސަސ ަތކަށް ޢައްޔަންކ ިރ ނަޒ 

 ކ ރ  އިދ ރ ތަކ ން ހ ރިހ  ަސރ ކ ރ ންނ އި ދައ ލަތ ެގ އެހެންައޅ ަގނޑ މެން  ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އެޮގތ ން 

ަގނޑ  އަޅ  ެވސް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކ ރަްއވ  މަސައްކަތް  ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ އި-އެންޓި .މަސައްކަތް ބަލަން

ލޭޓ ކ ރަން ކަނޑައަޅ ފައި ހ ރި އ ރެގި  ިއ،ބަލަ ތައްތަކ ން ކ ރަމ ންދ  ކަްނތައްއ މީޑި އިތ ރަށްން. ޭއެގފ ހަަގކ ރަ

 ސައްކަތް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ނިންމ ލަމ ންކ ރަމ ންދ  މަފަރ ތްތަކ ން 

ކަެމއް އަޅ ަގނޑަށް  ބޮޑ ވ ެވސް މި ރިޕޯޓ ގައި ކަން  ހިފީ ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން މި އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ؛ެވސް

ހަމަ ނީމަ. އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ  ްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ެގ ވ ހަކަ ފ ހަަގކ ެރވ ެއއީ ނޭޝަނަލް އިންޓެ .ފ ހަަގކ ރެވ ނީމަ

ތްތެިރ ހ ނަޒ  ށްތަނަ އެ ،ްގރިޓީ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ން ަވިކޮކށްނޭޝަނަލް އިންޓެ ،ެވސް ފ ހަަގކ ރަނީ ނިންމ ލަމ ން
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އެީކގައި ިސިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ން އެއީ ހަމަ އެއ އެކ   ކަމަށް. އްޔަންކ ަރންޖެހޭޢަތަކެއް މެންބަރ ން

 ެވސް ފ ހަަގކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ނިންމ ލަމ ންެގ  ބޮޑ  އިޝޫެއއް ހަމަ ަވރަށް

 

 ްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގޮކށްލަދޭންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށ އި ރ އްޖޭެގ 

ހ ންނެިވ ަފއި ތިިބ ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޢައްޔަންކ ަރއްވ ގައި ެވސް އެބަންނެިވ ދެ ކޮމިޝަނ މިދެ ،ރައްޔިތ ންނަށް

 ކ . އެހެްނީވމ ، ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ިތ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ަގއި ެއއް ބޭފ ޅަކޮންމެ ކޮމިޝަނ  ،ބޭފ ޅެއް

ތ ރީޚ ަތކެްއގައި ކަމަށް މެންބަރ ން އެބަ  ނ ެގންެދިވ ަވނީ ކ ރީެގށްިރއަދެކިަވަޑިއަގންނަވ  ޮގތަށް މަސައްކަތްަތއް ކ 

ކޮށްލީ. ހަމަ އެއ ެއީކގައި އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެިރ ފ ހަަގކ ރަްއވ . އެހެްނީވމ ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މިދެންނެިވ ނ ކ ތ  ފ ހަަގ

 ށްންސީެގ ޑައިެރކްޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ އެންަވޔަރަންމަންޓް ؛މެންބަރ ންނަށް ފ ހަަގކޮށްދޭން ބޭނ ން

 ،ނީނޫހ ން އަޑ ިއެވ؛ ެގ މަޤ މ ޑައިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް ،މިނިސްޓަރ ިވދ ޅ ަވނީ .މިނިސްޓަރ އެބަ އިްނޒ ރެއް ދެއްވ 

އެއްބަްސެވަވޑަިއނ ަގންނަވ ތީެވ، ައޅ ަގނޑަްށ  މިނިސްޓަރ  ،ޑައިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް ؛މަޤ މ  ދަށްކ ރެިވދ ނެ ކަމަށް

ދެން އަޅަންޖެހޭ ސަލ މަތީ   އިރ ގައިގ ޅީފަޅ  ހިއްކ   ،އި ެއއްބަސްެވަވަޑއިނ ެގންެނިވެގން މި އ ޅ ްއަވނީލަފ ކ ރެޭވ ޮގތ ގަ 

ގ ޅޭ ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ގ ޅީފަޅ  ިހއްކ ން އެއީ  ރައްކ ތެރިކަމ ެގ ފިޔަަވޅ ަތކ  

އެހ މެ ބޭނ ންތެރިކަމެއް. އެހެްނީވމ ، ފަރ ތަްއ ެވސް ތްކ ރ މަކީ ބޭނ ންތެރިކަމެއް. ހަމަ އެއ ެއކީަގއި ފަރ ތައް ސަލ މަ

 ބޭނ ންކޮށްެގން ޚ އްޞަ ހ ރި. އެ ސ މ ނ ދ ނިޔޭގައި އެބަ ،ަވގ ތ  ރ އްޖޭަގއި ސަލ މަތްކ ރެޭވނެ ސ މ ނ  މިހ ރ  މި

ތް ކ ރ ން ެއއީ ކ ރެެވްނ ެއ މަސައްކަ ެވލި ނ ފެތ ރޭނެ ޮގތަށްނ ަވތަ ސްކްރީނެއް ބޭނ ންކޮްށެގން  ފިލްޓަރެއްޮގތެްއަގިއ 

 ތަކ  ގ ޅޭ ިމނިަވން މ ައއްސަސ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން .ިގނަ ބޭފ ޅ ން ފ ހަަގކ ރޭ އޮތް ކަެމއްެގ ޮގތ ަގިއ އެަބ ަވރަށް

އީ. ކަމަށް ެގނަކަމެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ސަމ ލ  ޮގތ ން ފ ހަަގކ ރަމ ންދ  ނ ކ ތ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގވި 

 .ށްއަރ ަވނީ ދިްއަގރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރ މް ޙަސަނަފ ރ ޞަތ މި ނޑ  މިހ ރ  އަޅ ަގ

 

  ޙަސަން ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ:ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ިއކްރ މް

 ،ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ންޯރގ  ފެތ ރ ނަ 19-ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އ ެދ، ޮކިވޑ 

އަޅ ަގނޑ  މ ސްކ  ައޅަިއެގން އ ޅޭތީެވ  ؛ިވޔަފ ރިަތކ ެގ އ މްދަނީއަށް އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ބައްދަލ ވ ންތައް ލ ތަކ އި އިޢ 

މ ފައިވ  ން ިއެގްނ ކިޔަން އ ނދަޫގ. ބަދަލ ތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނި އަޅަ އައިނ  ،އިނޭގތޯ

 ެގ ކޮމިޓީންޮގތް ކަނަޑއެޅ މަށް މި ރިޕޯޓ  މިނިަވން މ އައްސަސ ަތކ  ކ ރ މަްށ މަޖިލީހ ން ދެކޭޒ ޕްރޮގ ރ މ ތައް ތަންފީ
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އްރިރަށ އި ޓީމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ޤަ އޮތީ. އެހެންީވމ ، މ  ތައްޔ ރ ކޮށް ަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ހ ށަހަޅ ފައި މި

ރިޕޯޓެއް ތަްއޔ ރ ެވެގން އަންނައިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ ހޯދީ މިކަހަލަ  ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ 

އެިޅ  ނޑ މެންބަބ ން އަޅ ަގެގ ސަ 19-ޮކިވޑ  ،ބޫލ ކ ެރޭވތީެވ. ެއޮގތ ންަގކަމެއް އޮންނަ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް  ދެތިން

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނެގންޖެހޭ އެެއއް  ؟ފިޔަަވޅ ތަކ ްނ ކޮންކަހަލަ ބަަދލ ތަކެއްތޯ ކ ިރއ  އަޅ ބަލ އިރ  އަިއއްސަ ހ ރީ

ެގ ސަބަބ ން މި ިފޔަަވޅ ަތއް އެޅ މ ެގ ކ ީރަގިއ ެއ މައްސަލަތައް ބެލެމ ންދިަޔ 19-ކޮިވޑ  ،ބޫލ ކ ރަން. ެއޮގތ ންަގކަމަށް 

އަދި ެއ މައްސަލަތައް ބެލެމ ންދިޔަިއރ ގައި ކޮންމެ މައްސަލައަކަްށ އެްވރެޖ ކޮށް ަނަގނީ ކިހ   ؟ދަދަކީ ކޮަބއިތޯއަ

ތަ މަސައްކަތެްއ ޮގތ ަގއި މައްސަލަެއއް މ އައްސަސ އަކަށް ހ ށަހެޅި ނ ަވ ޫބލ ކ ރ ަގއަޅ ަގނޑ   ؟ެތއްތޯަވގ 

 މ އްދަތެްއެގ ެތރޭގައި ކިހ  މަަސއްކަތެއްޯތ ސ އަކ ން ަވކިއެ މ ައއްސަ ،ވ ނަމަ ކަމަށް ކ ރ  މ އައްސަސ އަކ ން

ޮގތ ަގިއ  ބޫލ ކ ރ ަގައޅ ަގނޑ   ކަްނކަން އްކަތްތަެކއްތޯ މިއަދި އެ މަަސއްކަަތކީ ކިހ  ދިގ މިެނއް ނަގ  މަސަ  ؟ކ ރެެވނީ

ކިހ ަވެރްއެގ ބަދަލެއްޯތ  އައީ  އަށްއައީ. އެ ބަދަލ ތަކ ން އެ  ެގ ސަބަބ ން ބަދަލ ތަކެއް މި 19-ންޖެހޭނެ. ދެން ކޮިވޑ ެވބެލެ

އިމްެޕކްޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ޭއެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙަޤީޤަތ ގައި ޖެހޭނެ. އޭރަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބެލެން

 އިން ޮގތ ގައި އަޅ ަގނަޑކަށެއް މި ޕެކްޓ . އެހެންީވމ ، އެކަން އެންމެ އެދެޭވމްިދމ ިވ އި ޭއެގ ސަބަބ ން ،އެނެގނީ

ދީފައި އެބަހ ރި. އެ  ތަންތަނ ން  އެ . އެ މަޢ ލޫމ ތ ތައްލޫމ ތ ތަކެއް ހޯދ ފައި އެބަހ ރިނަމަެވސް، މަޢ  ނ ފެނޭ. އެހެން

އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން.  ން ކަކޮށްފައި އޮތްަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރ   ،ރިޕޯޓެއް މަޢ ލޫމ ތ ތަކަށް ބޭސްކޮށް

 މިކަހަލަ ،ބަދަލެއް މަންސް އިނޭގތޯ. ެއއަށް ައންނ ނީފޯޕ  އަސްލ   ޮގތ ަގއި ބޫލ ކ ރ ަގއެހެންީވމ ، މިއީ އަޅ ަގނޑ  

ހ ށަހެޅެނީ  މިއަދ  މިސ ަލކަށް މަސައްކަތްަތއް ،ޯފމަންސަކީޕ  ޮގތ ަގއި ބޫލ ކ ރ  ަގދެން އަޅ ަގނޑ   .އް ދިމ ީވމ ކަމެ

. ތިބެނީ ގ ޅިފަ މިެވސް  . އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހ  އެންމެން ަވިކ އ ސޫލެްއެގ ތެރެއިން ން،ެވސް ަވކި ނިޒ މަކ 

، ނީ ނެޓްަވރކެްއެގ ތެރޭަގއިކ ެރވެ  . މަސައްކަތްަތއް ެވސް މިފަެވސް ގ ޅި ނެޓ  މެދ ެވރިކޮށް ހ ރިހ  ތަނެއްރއިންޓަ

ތިބެނީ. އެހެންީވމ ، އެ  ެވސް އެންމެން ގ ޅިަފިއ މި އަެނއްކ  ޭގަގިއ ތިޭބއިރ  .ެވއްޖެ ކަމަށް ވ ނަމައޮފީހެއްެގ ތެރެ

 .ނީދައްކަ ވ ހަަކ މިަބއްަދލ ކޮށް  ކަކ ައޅ ަގނޑ މެން އެަކކ  އަނެ  ،ކަމަކަށް އެއް  ؛ލެިވެގންއިޅ ވަ ނިޒ މ ެގ ތެެރއިން ގ  

މަސައްކަްތ  ހެންކ ރަނީ. އެހެންީވމ ، އެ އަޅ ަގނޑ ެމން އެ ނިޒ މ ެގ ތެރޭގައި ތިެބެގން މަސައްކަތް މި ،ކަމަކަށް  އަނެއް

ބޫލ ކ ަރނީ. އޭރ ން މިކަހަލަ ކަމެްއ ަގހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގތް އަސްލ  ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެ ެވސް ކ ެރޭވނެ

ެގންދެޭވނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ނދަޫގތަެކއް ނެިތ ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް ދެމ ންދިމ ވ އިރ ަގއި ެވސް 

ހ  ރައްޔިތ ން ގ ޅިފައިވ  ހ ރި އިންއ  މިހ ރ  އިންޓަރނެޓ ެގ ޒަރީ، ބޫލ ކ ރަނީ. އެހެންީވމ ، މިކަހަލަަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ކ ގައި މަސަްއކަތްކ ރ  ބޭފ ޅ ން ެވސް އޮފީސްތަކ ަގއި އަދި އޮފީސްތަ ،ހ ލަތެއްގައި އ ނަދޫގތަެކްއ ނެތި

ފަރ ތްތަކަްށ  އެ ،ޫބލ ކ ރަނީަގެބވ ނ  ކަމ ގައި ިވޔަސް ެވސް އަޅ ަގނޑ  އްނ ތި ،ނ ޖެހ ނ  ކަމ ަގއި ިވޔަސްތިއްބަަވން
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ންސް ފޯމަޕ  އޮންނަންވ ނީ ހަަމޖެހިފައޭ. އެހެންީވމ ، ިމކަހަލަ ރިޕޯޓެއްަގއި ިއންތިޒ މ  ޭވނެކ ރެ މަަސއްކަތްެވސް 

ކަމަށް  ޭއެގ ެއްވރެޖ ތަެކއް ހ ރި ،މައްސަަލެއއް ބެލ މަށް ނަގ  މ އްދަތ އަދަދ އި  ؛ތައްބޭސްކޮށް މިދެންނެިވ އިންިޑޭކޓަރ

ބަދ ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން އަ ،ބޫލ ކ ރަނީ. ެއޮގތ ންަގޅ ަގނޑ  ވ ނެ ކަމަށް އައަދި އިތ ރަށް މި ރިޕޯޓ  ފ ރިހަމަ ،ވ ނަމަ

ފޯމަންސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަރ ކ ރ ެގ ޕ  ،ކ ރަމ ންެގންދ  ކަމަްށ ވ ނަމަ ބަލަިއެގން ކަންކަން ަތކަށްރއިންޑިކޭޓަ

ެވސް އަޅ ަގނޑ   ފަހަރ ން އަނެއް ފަހަރަށް ރަނަގޅ ކ ރެޭވެނ ކަމަށް ންސް އެއްފޯމަމ އައްސަސ ަތކ ެގ ެވސް ޕ 

 އްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރި  ފ ހަަގކ ރަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަަތށް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ހިންަގމ ންދ   ،ތެރޭަގއި މެން މިއަދ  މި ހިންަގމ ންދ  މަސައްކަތ ެގ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

ެވްސ  ެވސް އަދި އެހެން ސިޔ ސީ ޕ ޓީތަކ  އެބަޖެހޭ މައިޯނރިޓީ ލީޑަރ  ؛ބޭނ ން ޅ ަގނޑ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި އަ 

ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ަވރަށް  . އަޅ ަގނޑ ތިއްބެިވއެަބ ތަނ ގައި  ދަްއކަން. ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން ެވސް މިވ ހަކަ

ެގންދެޭވކަމީ މި މަަސއްކަތް ކ ރިއަށް ަގއި އ ެލއްަގއި ަމޝްަވރ ެގ ތެރޭޙަެއކ ެވރިކަމ ެގ މ  ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އަދި

ފ ދިެގން އަންނަ މިންަވރ ެގ ފ ލެއް. އަޅ ަގނޑ  ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖޭެގ ކަްނކަން ތަޞައްރަފ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

ްއޒަތްތެިރ އަށް. މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ އިޟ ިރ މެންބަރ  ޢަލީ ރިއަރ ަވނީ މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެމިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ .  

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޟ މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރި

ނ ދިނ މަށް ޓަކައި އެ ޯރގ  ފެތ ރ ނަ ،ގ ިޅެގން ެގ ރޯގ އ 19-ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އ ެދ، ޮކިވޑ ޝ 

ނޭދެޭވ  ންދިޔައިމ  ެއކަމ ެގމ ންގެ ައޅަ ،ނ ަވތަ ެއޅީމ  ،ނީމ ން ޭބނ ންވ  ފިޔަަވޅ ތައް އެޅ ކ ރަޒ ތަންފީސަރ ކ ރ ން 

އަދި އެ  ؟ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ކ ރަމ ންދަނީ ކިހ ަވރަކަށްތޯ ،އިލ ތަކަށ އިޢ އަސަރ  ިވޔަފ ރިތަކަށ އި ައދި 

ލ މަށް މިނިަވން މ އައްސަސ ަތކ  ހަވ ލ ެވަފއިވ  ޒިންމ ތަްއ އަދ ކ ެރެވމ ްނދަނީ ކިހ ަވރަކަށްތޯ ބެ ،މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން 

ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތ އީދ ކ ރަން.  ކޮމިޓީން ިދރ ސ ކ ރިގ ޅޭ  އްސަސ ަތކ ެގ ަމސައްކަތްތަކ ަވން މ އަމިނި

ިގނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކ ެރިވފައި ހ ރި ކަމަށް  .ތ ތަކެއް ފ ހަަގކޮށްަފިއ އެބަހ ރިިގނަ ނ ކ  އަދި މި ރިޕޯޓ ގައި ަވރަށް

ކޮށްލަން މިނިަވން މ އައްސަސ ތަކ ެގ ވ ަހކަ ދެއްކީމ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދ ން .ރި ރައީސްބޫލ ކ ރަން. އިްއަޒތްތެަގއަޅ ަގނޑ  

ނިމިދިޔަ ެވރިކަމ ަގއި  ،ދިޔަ ެވރިކަމ ެގ ދައ ރ ަގއި އަހަރ ެގ ވ ަހކަ. ނިމި 5ހަމަ ގ ތްަގނޑަކަްށ ފ އިތ ެވދިޔަ  ،ބޭނ ންޭވ

އެީކގައި އޭރ ަގއި ފ ރަތަަމ  ވ މ  ޒ ފީަވނަ އަހަރ  ތަން 2008ޤ ނޫނ އަސ ސީ  ،ެވސް ައޅ ަގނޑ  ހަނދ ންަވނީ
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ހަދ  ނޫނ ގ  ،އެީކގައި ގ ނޫނ ތައް ކަމ ެގ މަޤ މަށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔ  ަވަޑއިަގތ މ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ 

ަވަނ  2012އެކީަގއި ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއިވ  މ ސްތަޤިއްލ  މ އަްއސަސ ތައް އ ފަްއދަމ ންދިޔައީ.  މަޖިލީހ ން ހެދ މ 

ިގނަ ކަންތައްތަެކއް  ޭއެގފަހ ން މި ޤައ މ ަގިއ ަވރަށް ،އެީކަގއި  ގައި ެވިރކަން ެވްއޓ މ  7ރީ މަހ ެގ ަވއަހަރ ެގ ފެބްރ 

 ؛ެއއް ނޫންކޮމިޓީ އަދި ، މިނިަވން މ ސްތަޤިއްލ  މ އައްަސސ ތަކ ެގ ކޮމިޓީތަކ އިހިނަގމ ންދިޔަ. އޭރ ެވސް މި 

ފ  ހޯދ މަށް އަނިޔ  ިލބ ން ފަރ ތްތަކ ން ިގނަގ ނަ ސ  ޤައ މ ަގއި އޮތް. އިންމ ސްތަޤިއްލ  މ އައްަސސ ތައް އ ފެދިފައި މި

ހިސ ބަށް އަިއއިރ ަގިއ  ަވަނ ައހަރ  2013 ،ސ ރެ ފެށިެގން އަޅ ަގނޑ  ަހނދ ންަވނީއް މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރި. އޭރ 

އެ  ؛އް އްލ  މ ައއްސަސ ތަމިނިަވން މ ސްަތޤި މަްސއޫލިްއޔަތ  އަދ ކ ރ  ނ ަވތަމިނިަވްނ މ އަްއސަސ ތަކ ެގ  ެވސް

 ، މަނަ ެވސް އެނޭގ ބޭފ ޅ ން މި ޤައ މ ގައި ަވރަށް މަދޭ. އ އްމ  ބަހ ރ ވައިން ދަންނަވ  ތަންތަން ހ ރީ ކޮންތ ކ ކަން

 5އ އްމ ކޮްށ ދިެވހި ރައްޔިތ ން ބ ނަމ ންދިޔައީ. މި ފ އިތ ެވދިޔަ  ،މ ސްތަޤިއްލ  މ އައްަސސ ތަްއ ހ ރީ ނިދ ފައޭ

ަރއްިޔތ ންނަށް އެތައް އަިނޔ ތަކެްއ  ،އަހަރ . އެތައް ކަންތައްތަެކއް 5ކަން ަވކިން ބޮޑަށް ފެނިެގންދިޔަ އަހަރަކީ އަދި އެ

. އެތަްއ ތަނެއް ނޭނެގ މިސ ލަކަށް ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮތް ؛ގައި ެވސްއެތައް ޮގަތކ ން ކ ރަމ ންދިޔަިއރ 

ތަނަކ ން  ޮގތަކަށް އަތ ޖެހ ނ  މީހަކ  އަތ ޖެހ ން އެ ؛ަތއްޯގނ ިކ ޮގތްޮގތ ން އެ އެކި ިއ،ފަސ ދަައކ  ،ަވްއކަމަކ އި 

ކަމެއް  ޝަން އޮތީ ކޮންތ ކ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި -އެންޓި .މައްސަލަތައް ހ ށަހަޅަމ ންދިޔައީ .ދިޔައީ އެްއޗެހިތައް ކަމ ން

ިސިވލް ސަރިވސް  ،ދިޔައީަވކިކ ރަމ ން އެަތއް ދިެވހި ރައްޔިތ ންނެއް ،ކ  ބަޔަ ނޭނޭގ. ވަޒީފ ަތކ ން ނ ޙައްޤ ން އެތައް

 ްގރިޓީ ކޮމިޝަނެއްެގ ވ ހަކަ. އެ ނޭޝަނަލް އިންޓެ ،ކަމެއް ނޭނޭގ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިެވނީ  ތ ކ ކ ރީ ކޮން

ޖިލީހަށް ދޭންޖެހޭ މަޢ ލޫމ ތ  ެވސް ނ ދީެގްނ އ ޅޭ ވ ހަކަ. ަރއްޔިތ ްނެގ ަމޖިލީހ ގައި އޮންނަ މިިނަވން ބޭފ ޅ ން މި މަ

ޮގތް ބަލ  ކޮމިޓީއަށް ބަލަން ހަވ ލ ކޮށްފައި  ކ ރ މަސައްކަތް ؛ޮގތަށް ބަލ  ކ ރ  މ އައސަސ ަތއް މަސައްކަތްމ ސްތަޤިއްލ 

ނ ދިނ މަކީ ކިހ ަވރެްއެގ ކަެމއްކަން ައދި މި މަޖިލީހަށް ބޭނ ންވ   މަސްއޫލިްއޔަތ  ބަލ  ކޮމިޓީއަށް މަޢ ލޫމ ތ  ،އޮންނަ

 ކަްނ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ނޭނޭގ ބޭފ ޅަކ  ެއއީ ކިހ ަވރެްއެގ ކަމެއް ށް ޔިތަކަމަޢ ލޫމ ތ  ނ ދިނ މަކީ އެއްެވސް ދިެވހި ަރއް

ެވސް ހ ންނ ނެ. މި މަޖިލީހ ން   ނ ހ ންނ ނެ. އެހެންީވމ ، މި މަޖިލީހަށް ކ ރެޭވނެ ކަންތަކ އި ނ ކ ރެޭވނެ ކަންތަކ  ެވސް

ދ ަވހ  އަހަރ  5މިދިަޔ  ،ން ބޭނ ންޭވހަމަ އެއ ެއކީަގއި ފ ހަަގކޮށްލަ ހ ން ކ ރަންޖެހޭ.ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައް މަޖިލީ

ކ ސްޓިންގ ކޮމިޝަން ނ ަވަތ ޚ އްަޞކޮށް ބްރޯޑް ،ެއކީަގއި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރަމ ންދިޔަ އަނިޔ ތަކ 

އަދި މިހ ރ ެވސް  ،ތައްޮގތަށް ދައްކަމ ންދިޔަ ވ ހަކަ  އ ފެދޭެގ ދ އިރ އިން ފިތ ނަފަސ ދައ  މީޑި ؛ކ ސްޓިްނގ ބްރޯޑް

ސްތަޤިއްލ  މ  އިރ ،ހ ރިއެަކންކަން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ެވސް ކޮމިޝަންތަެކއް ހެދިފައި  ،ވ ހަކަތައް  ންދ ދައްކަމ 

 ،ޙައްޤަށް އެްއޗެކޭ ބ ނީމ  ،ހަމަ އެއްެޗކޭ ބ ނީމ  ؛ކަމެއް ކ ރީ ކޮންކަމެއް އެެހންނަމަެވސް، . މ އައްސަސ ަތކެއް ހ ރި

 ،ޖަހަމ ންއަލިފ ން ،ބޮޑެތި ޖޫރިމަނ ތައް ކ ރަމ ން ،މ ަކއެއް ބ ނީއަސްލ  ވ ހަ، ޮގތް ސ ފ ކޮށްދިނީމ  ކަމެއް އޮތް
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  މިނިަވންކަމ ތަކަށް ެވސްއ ރޯކ ރަމ ން އައިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގކ ރެިވފައި އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދ  މީޑި 

 މ އައްސަސ ތަކަށް ެވްސ އެީކގައި މަސަްއކަތްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތްކަން ފ ހަަގކޮށްެލޭވ. އަދި މ ސްތަޤިްއލ 

ފ ރ ޞަތ  އޮތްަކން ފ ހަަގކޮށްލެޭވ. އަދި ހަަމ އެއ އެީކަގއި ފ ހަަގކޮށްލަްނ އެީކަގއި މަސަްއކަތްކ ރ މ ެގ  މިނިަވންކަމ 

މި ޤައ މ ގައި ެވސް ޮކިވޑ  ޯރގ  ފެތ ރޭ މިންަވރ   ،ެވސް ދ ނިޔޭަގއި ެވސް އީްސ، މިއަދ ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރަ

ގ ްތަގނޑަކަށް  ،ނ ަވތަ ލަފ ދޭ ތަޖ ރިބ ކ ރ ން އެބަ ިވދ ޅ ވޭ ޑޮކްޓަރ ންެގ ޓީމ ން ނ ދޭ.  ދަށަކަށް ން އަދިބޮޑ ތަނ 

އަޅ ަގނޑ މެން މިންަވރެއް ނޫނޭ.  ޭވދި އެދެ އަ ެވސް ހިފެހެއްޓިަފޭއ ހ ރީ. އެހެންނަމަެވސް، ެއީއކީ އެއްހަމަެއއްަގއި

އަަވހަކަްށ  ެގ ރޯގ  ީވހ 19-ރ އްޭޖގައި ކޮިވޑ  މި ސަރ ކ ރ ން ކ ރަމ ންދ  މަސައްކަަތކީ ،ރައްޔިތ ން  ދިެވހި

ޮގަތކަށް ފެށިެގްނ މި ޤައ މ ެގ ކަންތައްތަްއ  އ   ،އެީކަގއި  މަަސއްކަތްަތކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަލ ން އ  ،ލެވި އިނައްތަ

  އެބަދޭ. މިގ ނަ މަަސއްކަްތތަކެއް ކ ރަމ ންކ ެރޭވތޯ ސަރ ކ ރ ން ިގނަޓަންކ ރެިވެގންދ ނެ ޮގަތަކށް މަސައްކަތްބައް

ރައްޔިތ ންަނށް ދަތިވ  ކޮންމެ ކަމެއްަގިއ  ،ހ ލަތ ގައި ރައްޔިތ ން ނިކަމެތިެވދ ނެތީެވ، ރަްއޔިތ ންނަށް އ ނދަޫގެވދ ނެތީވެ 

ިގަނގ ނަ ޚިދ މަތްތަކެއް ކ ރެޭވތޯ  .އެީކގައި މަސައްކަތްކ ރަމ ން މ ސަރ ކ ރ ން ދަނީ ނ ހަނ  އިޚ ލ ޞްތެރިކަ

 ން ތިޞ ދީ ޮގތ ްނ ެވސް މި ދަތި ދަނޑިަވޅ ެވސް އަދި އިޤ  އިޖ ތިމ ޢީ ޮގތ ން ،ެވސް ޮގތ ން މ ލީ ކ ރަމ ން.މަސައްކަތް

ކަތްތަެކއް ކ ރަމ ންދ ކަން ިއންތިޒ މ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށް ޓަކައި ސަރ ކ ރ ން ިގނަ މަސައް އިއެންމެހައަރަިއަގނެޭވނެ 

ިވ. ޓިވް ޒި ބޭފ ޅަކ  ޕޮ 11 ޮޕޒިިޓްވިވ. ނަރ ދޫން އަށް 19-މީހަކ  ކޮިވޑ  12ފ ހަަގކ ރެޭވ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ަގއި 

  މީެގ ދެ  ައިއސޮލޭޓ ކ ރެވ މަށްފަހ ަގއި އިރ ދަކ ރެްއީވތީެވ، މިއަދ  ގައިދޮނަކ ޅީ  ބޭފ ޅަކ  ޕޮޒިޓިްވިވ. ހއ. 1ން މިލަންދޫ

. އިލ ތަކަށް އ ެދިވއްޖެޢ ބޭފ ޅ ންނަށް އަނބ ރ   ވެއްޖެ. އެބޭފ ޅަކ  ރަނަގޅ   6ކ ރިން އެތަނ ން  ދ ަވސް

 ގ ޅީމ  އެ  އަޅ ަގނޑ  ބޭފ ޅ ންނ  ބަތިބި. އެބޭފ ޅަކ  އެޮކޅ ަގިއ އަދިެވްސ އެ 6 ،ބޭފ ޅަކ  5ދިެވްސ އެހެންނަމަެވސް، އަ

ދެއްކ މ ެގ ކަންތައް ތިމަންނަމެންނަށް އ ނދަގ ލޭ. އެހެން އެްއެވސް ޑޮކްޓަރަށް  ،ފަހަރ  އެބަ ިވދ ޅ ވޭ  ބޭފ ޅ ން ބައެއް

ބޮޑ  އަސަރެްއ  ތަކ ން އިރ ދަކ ެރއްީވތީެވ މ  އެބަ ތިބެެވއޭ. ޯރގ ެގ ކަންށްއ ނދަގ ލެއް ނެތޭ. ހަމަ ީރތިކޮ

އް ނެތޭ. އެހެންީވމ ، ނަތީޖ  ފެންނަކަން އެކަންޏޭ. އިތ ރ  އ ނދަގ ލެތިމަންނަމެންނަކަށް ނ ކ ރެއޭ. ހަމައެކަނި ޕޮޒިޓިްވ 

ދެއްކޭެނ ެވސް ފަސޭހައިްނ ކްޓަރަްށ އެްއެވސް އ ނދަގ ެލއް ހ ރެޖެއްޔ  އަދި ޑޮ ،ެވސް ހ ރެއްޖެްއޔ  އ ނދަގ ލެއް 

ބޭފ ޅ ންނަށް ޑޮކްޓަރަށް ެވްސ  އެ .ޕޮއިންޓަީކ ެއއީ އ ޅޭ  ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން މި ؛އޮތ މަކީ  އިންތިޒ މެއް 

އަަވހަކަްށ  ކަމެކޭ. އެހެންީވމ ، އެ އިންތިޒ މ  ެވސް ީވހ  ފަސޭހައިން ދެއްކޭނެ އިންިތޒ މެއް އޮތ މަކީ މ ހިންމ 

ކަމެްއ  ނަށް ފޯރ ކޮށްދޭނެކަމީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝައްކ ކ ރ ބޭފ ޅ ން  ގ ޅޭ ފަރ ތްތަކ ން އެ ކަމ   ؛ފޯރ ކޮށްދޭނެ ސަރ ކ ރ ން

ނިންމ ލ މ ެގ ކ ރިން ދަންނަވ ލަން  ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި ، ެވސް ކ ރެިވެގންދ ނެ. އ ދެ  ނޫން. އިރ ދަކ ރެްއވިއްޔ  އެަކން

ކ ރ މަށްަޓކައި ސަރ ކ ރ ން ކ ރަމ ންދ  ދިެވހިރ އްޭޖެގ ރައްޔިތ ން ސަލ މަތް އިންރޯގ   މި ފެތ ރިެގންދ  ކޮިވޑ   ،ބޭނ ންަވނީ



2020 މޭ 30                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  24 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

19 

 

ެވސް ހަމަ އެީކގައި ެދއްވ  އެއްބ ރ ލ މަްށ އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތްަތކަށް ދިެވހި ރައްޔިތ ން ކެތްތެރިކަމ  އިއެންމެހަ

އިރ ދަކ ރެްއިވްއޔ  މި  ،ދަނީޔ ރ ަވމ ން . ސަރ ކ ރ ން ތައްދަންނަަވމޭ އެކީގައި ޝ ކ ރ  ނ ހަނ  އިޚ ލ ޞްތެރިކަމ 

ދ ނެ މި ޤައ މ  އ ރ ސްތ ކ ެރިވެގން ،ލެވި އިއަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އަލ ން ހ ޅ ަވ ގައިނިއ  ނޯމަލް ،ހ ލަތ ން އަރައިަގނެ

އެކަްނ  އިރ ދަކ ރެްއިވްއޔ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށްނެސްެދޭވތޯ. ަރއްޔިތ ންނަށް ެގއ ފ ެވރި ދ ަވސްތައް 

 ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ،ޝ ކ ިރއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގންދ ނެ.ކ މިޔ ބ ކ ެރިވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދ ިއރ ެގ ދޫފޮނައަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް.ޖަސިރ  މޫސ 

 

 ދެއްެކވ ން:ހަކަވ  ސިރ ޖް މޫސ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ފޮނަދޫ

ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ   ން ހ ށަހަޅ ފައިވ  ރިޕޯޓ ބެހޭ ކޮމިޓީ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިަވން މ އައްސަސ ތަކ  

ން ެވްސ އިބަލ އިރ ގައި މިއެދ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެން  ށްކަމި ފ ރ ޞަތަ ެވސް ދެތިން ކަމެއް ފ ހަަގކޮްށލަން ބޭނ ންވ ތީެވ

 ށް ބޮޑަށް މ ައއްސަސ ތަކ ްނ އިހ މ ލ ެވެގން ދ  މަންޒަރ . ަވރަށް ބޮޑަށް އެ ފަރ ތްތަކ  ަވރަ  ،ނީދަ ހަމަ ފެނިެގން މި

ހަވ ލ ކޮށްފައި ހ ންނަ ޒިންމ ތައް އަދ ނ ކ ރ  މަންޒަރ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެންމެ ހިސ ބ ތައް ކިަޔއިދެްއވައިިފ 

ން ލަޠީފް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ނަންބަރ ން ކިޔައިދީފި ޙަސަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ޕ ސަންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕ ީޓެގ ެޗއަރ

ބައެއް މ އައްސަސ ަތކ ން ޮކށްފައި ހ ރި މަސައްކަތްތަކ ިއ، ޕްރޮސިިކއ ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އެ ފަރ ތްތަކ ްނ 

ިވ  ފޮނ ސަލަމައް ހަތް ލަ ދިޔައިރ ަގއި ޖ މ ެވެގން އަހަރ ބ ރަ  ،އަހަރ  އަށްފޮނ ވ ފައި ހ ރި މައްސަލަތަކ ެގ އަދަދ . 

ށް ފޮނ ވ ފަިއ ދިަޔއިރ ަގިއ ެއންމެ މައްސަލައެްއ ޕްރޮސިިކއ ޓަރ ޖެނެރަލައަހަރ  ެވެގން ހަ .މ އައްސަސ ަތއް އެބަހ ރި

ެވއްެޖ. އެފަދަ މ އައްސަސ ތަކ ްނ  ކެޭވތ  ަވރަށް ިގނަ ދ ަވސްނެތް ތަންތަން އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވ ހަކަ ދެ

ައޅަންޖެހޭ ވ ހަކަ ހަމަ ަވރަށް ަތކ ރ ރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ސަސ ތަކަށް ފިަޔަވޅ މ ައއް  ،އިހ މ ލ ވ  ވ ަހކައ އި

ނިންމ ފައި ބަެއްއ  އިއަޅ ަގނޑ މެން މި ވ ހަަކ ދައްކަ  ،ކަމަކީ އެބަ ދެެކޭވ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އެންމެ ކަންބޮޑ ވ  ެއއް

 ބައި ފަރ ތްތައް ހަމަ ަވކިނ ކޮށް އަދިެވސް އެބަތިބޭ. . ައނެއްރޭމ އައްސަސ ަތކ ަގއި ތިއްެބިވ ފަރ ތްތަކ ން ަވކި އެބަކ 

ދަނީ އެ ފަރ ތްތަކަށް ލިބޭ ހަމައެކަނި އަދަބަީކ ވަކިކ ރ އިރ ގައި ެވސް ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން

މަޤ މ ން   ލިބެނީގައި މި ެވސް ހަމައެކަނި އަދަބެްއެގ ޮގތ  ގ ނޫނ ަގިއ ބަޔ ންކ ރ  ކަމެއް ނ ކ ރީމ  ،ެވސް އިހ މ ލ ީވމ 

މީހަކ    މަލ ކ ރަންޖެހޭ ޢަ ؛ ކ ށެއް އީކަމަކަށް. ޖިނ  ަވކިކ ރ ން. ައޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އެއީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ޮގތް
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 ކ ެށއް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އީކަެމއް އަދ ނ ކ ރ ަމކީ ެއއީ ޖިނ   ގ ނޫނ ގައި މަތިކޮށްަފއި އޮތް  ،އަދ ކ ރަންޖެހޭ ވ ޖިބެއް 

هللا ރަޝީދ ެގ މަތިން. އަބްދ هللا މޭޑޭަގިއ ފ ލ ހެއްެގ ަގއިަގއި ޖެހިކަމަށް ބ ނެ ބަންދ ކ ރި ޢަބްދ  ،ނީނަންހަނދ ނަން އަ

 އި ކަމަށް ކޯޓ ން ކަނޑައަޅަ  ޖެހިކަން ސ ބިތ ިވ .ކަމަށް ތ ހ މަތ ކޮށް ލީ ފ ލ ހެއްެގ ަގިއގައި ޖެހި ރަޝީދ  ޖަލަށް

ޖަލ ަގިއ  ،ލީ. އެހެންނަމަެވސް ޖަލަށް އިައޅައި ކަނޑަމ ަގބަންދ ކ ރީ. މައްސަލައެއް ެނތް. އެއީ ެއކަމ ެގ އަދަބ ކަ

ަވރަށް ިގނަ ފަރ ތްތަކ ެގ  ، ަވިކެވެގން ދ ންޖެހ ނީ ނ ލ  ބޭއްވ މ ެގ ސަބަބ ން މި ދ ނިޔެއ އިއަނިޔ ެވރިކޮށް އަޅަ 

 ޅ ަގނޑަށް މިއި އޮތް. އަފަްއދ ފަން އ އިހ މ ލ ން. ހިއ މަން ރައިޓްްސ ކިޔ  ކޮމިޝަނެއް، މި ރ ްއޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީ

އެކަމ ެގ އަދަބ  ލިޭބ  ޖެހ ނީމ ަވިކވ ން އ ަރޝީދ  ދ ނިޔެهللا އިހ މ ލ ން ޢަބްދ  ،ބެލި ނަންބަރ ތައް ބަލ އިރ ަގއި

. ެއއީކީ ންދިަޔ މ ސ ރަ ކަނޑ ލ ލިބެމ ން އެްއެވސް ފަރ ތެއް ނެތް. އަަދބަކަށް ދޭންީވ ހަމައެކަނި މަޤ މ ން ަވކިކ ރ ން.

ފ ލ ހެއްެގ  ،ރަޝީދ هللا ނ ކ ެރޭވ. ަޢބްދ  ލެއްއިބޫ ަގ ެވސް އަޅ ަގނޑަކަށް ގައިމ ަމކަށް ހަމަކަ ޮގތް ންސ ފ ެވރިއެންމެ އި

އިހ މ ލ ވ މ ެގ  ،ނ ކޮށްބޭްސފަރ ވ  ،ނ ލ އިއަޅަ  ށްރަޝީދަهللا ޢަބްދ   ،ޖެހ ނިއްޔ ންަގިއަގިއ ޖަހައިެގްނ ބަންދ ަގިއ އޮންނަ

 ފ ލ ހެއްެގ ަގިއަގއި ޖެހީމ  ޖެހޭނެ. ޒިންމ  އ ފ ލަން އެކަމ ެގބަޔަކ   ންމެެވސްކޮ ،ަވކިވ ްނޖެހ ނީމ  ސަބަބ ން މި ދ ނިޔެއ 

ސް ައޅ ަގނޑަށް ެވ ކަމަްށ ގައިމ  ލިބޭ ެގއްލ ން މ  ބޮޑ  ކީމ ޢ އަްލަވދ  މީހަކ  ދ ނިޔެއ  ވ ރެ ލިބޭ އަނިޔ އަށް

އެންމެންެގ  ،ރ ންަވކިކ ރ މ ެގ އިތ މީހ ން  ހ ރިހ  މ އައްަސސ ތަކ ެގބޫލ ކ ެރެވނީ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި ަގ

ޖެހޭނެ.  ން ހަމަ އަންނަންއެ މީހަކ  ޒިންމ ވ ންޖެހޭ މިންަވރަކަށް ޖަލ ެގ ހ ކ  ިއ، ތަޙ ޤީޤ  ިހންަގއީމައްޗަށް ޖިނ 

هللا ޖެހ ނިއްޔ ، އަޅ ނ ލައިެގން ޖަލ ގައި ޢަބްދ  ންޖަލ ަގިއ އޮންނަ ރަޝީދ هللا ފ ލ ހެއްެގ ަގިއަގިއ ޖަހައިެގްނ ޢަބްދ 

 ؟ނ ލެެވންޏ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ކޮންކަމެއްތޯ މި ކ ރަނީންމ  ނަަގންޖެހޭ މީހ ން ޖަލަންެގ ޒިއެކަމ  ލީމ އިރަޝީދ  މަރަ

هللا ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް އަަސރ ކ ރ  ވ ހަަކއެއް ޢަބްދ  ގައިމ  ؟ވ ހަަކއެއްޯތ މި ދައްކަނީއަޅ ަގނޑ މެން ކޮން

ަރޝީދ ެގ ަވކީލަކަށް. މިނިަވން هللا ދ  ޔައިން ޢަބްައޅ ަގނޑ  ދި  ؛ މަރ ލީރަޝީދ هللا ރަޝީދ ެގ ވ ހަކަ ދެްއކ މަކީ. ޢަބްދ 

 ޝ ކ ިރއްޔ  ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް.؛ މ އައްސަސ ަތކ ަގއި ތިބި ފަރ ތްތަކަށް

 

 ރިޔ ސަތ  ހަވ ލ ވެވަޑައިގަތ ން{هللا ބ  ރައީސް އީވ  ޢަބްދ }މަޖިލީހ ގެ ނައި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އޭރަށް !ކޮށްލަދެއްވ ެގންަދން އެދިަވޑަިއަގންނަަވންޏ  ިއޝ ރ ތްވ ަހކަފ ޅ  ފަހ ން ކ ރިއަށް  ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 . ޢ މިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ކ ަޑހ ަވދޫއެދިަވޑަިއަގންނަަވންޏ .  ،އަރ ވ ނަންނޑ  ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގ
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 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޢ މިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ކ ޑަހ ަވދޫ

ެގން ަރއްޔިތ ންނަށް ދިމ ވ  ޅިގ   ޅ ަފއިވ  ފިޔަަވޅ ތަކ ގ ިޅެގން އަ އ 19-ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮިވޑ 

ެރޭވ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް ލަފ ކ  ،ދަތިތަކަށް މަޖިލީހ ން ދެކޭޮގތް ހ މަކ ރ މަށްޓަކައި ކޮމިޓީތަކ ެގ މަސަްއކަތްތައް ނިމި

އޮތީ. މިިނަވން  ޅ ފައި މިހ ށަހަ ން މިއަދ ބެހޭ ކޮމިޓީ އެންމެ ފަހ  ރިޕޯޓ  ކަންނޭެގ މިނިަވން މ އައްަސސ ތަކ 

ކ ރަން. އަދި އެ މަަސއްކަތަްށ ތިރ މ ހ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އި ސަސ ަތކ މ އައް

ދަންނަަވން.  ަކމ އެކ  ޝ ކ ރ ްއރިރަށް ަވރަށް އިޚ ލ ޞްތެރިޤަންބަރ ންނަށ އި، ޚ އްަޞކޮށް މ މެ އިމެހަންކޮމިޓީެގ އެ

ކަންޮބޑ ވ ންތަކ ެގ މައްޗަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑަކޮށް ނަޒަރ   ޔަދިނަށް ފ ހަަގެވެގންޅ ަގނޑ މެންރިޕޯޓ ގައި އަ 

ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތަށް އްލ ޙަގ ިޅެގން ދިމ ވ  ދަތިކަްނ  ކ ގ ިޅެގން ައޅ ފަިއވ  ފިޔަަވޅ ތަ އ 19-ޮކިވޑ  ،ލ އިރ ަގއި އިހިންަގ

 ؟ބ ަވއޭ އޮންނ ނީހިސ ބަލަށް ޮގްއސަކިހ  ،އަރަނީއިރ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ހިތަށްރ ޮގތް ހ މަކ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ދެކޭ

ޮގތް ހ މަކ ރ މ ެގ ެއއްެވްސ  ކޭޮގސް މިކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދެނީ އ އްމ  ހ ލަތަށް ނިމިެގން ނޫ ،ބ އޭއިހ ލަތ  ނިމިފަ މި

 ،ކަމަކީ . މިހެން މި ދަންނަވ ެވްސ އ ފެދޭ ސ ވ ލެއްީއ މި ؟ބ އޭބޭނ މެއް ނެތް ހިސ ބަށް މިކަން ހިނގައިދ ނެ

ކަެމއްކަން. އަދި  ން ެއއީ އޮތްއިނޭގ މި ބަިލ ފެތ ރ މ ެގ ކަންބޮޑ ވ  މެންނަށް ެވސް އެބަންޑ މެން އެއަޅ ަގނ

 ހައިމެންދިެވހިރ އްޭޖެގ އެ ،ޮގއްސި ކަމަށް ވ ނަމަމި ބަލި ފެތ ރިެގން ،އިނޭގ ބަމެންނަށް އެންއަޅ ަގނޑ މެން އެ

 ެވސް ނ ރައްކ ތެރި ކަންތައްަތކ   ަކން. އަދި ޞިއްޙީ ޮގތ ންއ ނދަޫގތަެކއް ކ ރިމަތިވ ނެތިދަ އިރައްޔިތ ންނަށް ެވސް މީގަ 

އެކިއެކި މ ހިރ ންނ އި، އަދި ދ ނިޔޭެގ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ދ ނިޔޭެގ  ،ކަން. އެހެންނަމަެވސްނެކ ރިމަތިެވދ 

ނ ކޮްށ ެވސް މަަސއްކަތްށްެވސް ެއްއޮގަތކަ ަގއިމ އި ހަމަިދެވހިރ އްޭޖަގ ،އެިކއެކި ަސއިންޓިފިކް ހޯދ ންތަކ ން ބަލ އިރ ަގއި

ތެރިކަމ ެގ ރަްއކ  ީވހ ެވްސ އަަވަހކަށް ،ހިތް އޮތީ ބޫލ ކ ރ ަގޅ ަގނޑ  ތަން ނ ޭވ. އަ ތިބޭަވރ ެގ ތަަނކަށް މި ިއެގންހ އްޓ ލަ

 ޭވނެ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ނިޒ މެއް ކ ރެ ރަްއޔިތ ންނަށް އ މްދަނީ ހޯދައިެގން މަސަްއކަތް ފިޔަަވޅ  އަަޅިއެގން ދިެވހިރ ްއޖޭެގ

ެއއްކޮށް  ވ  މ އްދަތ  އަނެްއކ  އިތ ރ  ލ އިތަކަކ ެވސް ައަވހަކަށް އެބަ ގ އިމ ކޮށްދޭންޖެހޭ. މިހ ރ  ލޮކްޑައ ްނަގއި ީވހ 

ބައެްއ  !އ ދޭ. ރަނަގޅ ރަްއޔިތ ންެގ ފަރ ތ ން އެތައް ޝަކ ވ ތަެކްއ އެބަ ،ހަކަ ބ ނ އިރ ަގއި ެވސްލ  ވ އިހ ޅ ަވ

ދ ނެ. ލ ިއ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ ގައި ޭބނ ންނ ކ ރ  ބަޔަކަށް ެވއެ  ،ދިނ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ލ ޔެއް ،ތ ންނަކީރައްޔި

ގ ިޅެގން  އ  19-ލަ ރައްޔިތ ންނެއް ޫނން. ކޮިވޑ ޖ މ  ހިތް އޮތީ ބޫލ ކ ރ ަގއެީއކީ ައޅ ަގނޑ   ،އެހެންނަމަެވސް

ޞަތ ަގިއ ަގނޑ  މި ފ ރ އެހިކަން އަޅ ްށ ރަނަގޅަށް ބަސްދިެވހިރ އްޖޭެގ ހަމަ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން ެވސް ަވރަ

ރެޭވެނ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ދި ިވޔަފ ރިތައް ކ  ،ހިތް ޮއތީވ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ ،ފ ހަަގކޮށްލަން. އެހެންކަމ ން

ލްތަކ  ެއއްޗެހި ކ ެރޭވނެ ޮގތަށް މެޓީރިއަތަންތަނަށް އ ްމދަނީ ލިބޭނެ ޮގތ އި، ތަންަތނ ގައި މަަސއްކަތް އެ ،ޮގތ އި 

  ، ކަމަށް ވ ނަމަ  ނ ދީފިަގިއ ކޮށްޮގެތއް  ައޅަިއެގން ައޅ ަގނޑ މެން ައަވސްޮގތްތައް ސަލ ަމތީ ފިޔަަވޅ ތައް ފޯރ ކޮށްދެޭވނެ
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ކަންކަން  ެވސް ައަވހަކަށް މި، ީވހ އެހެންީވމ  . ަވޅަކަށް ެވއްޓިެގްނ ހިނަގއިދ ނޭމ  ބޮޑ  އަނދަ ދިެވހިރ އްޖެ

 ެގ ޖަލްސ ތައް މ ސްކ  ލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ބޫަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ޖެހޭދޭންއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ކޮށް

ތިމަންނަމެންނަށް  ،އެތަްއ ބަޔަކ  އެބަބ ނޭިދެވހިރ އްޭޖެގ ކަްނކޮޅ ަތކ ަގއި ތިބި  ،ދ އިރ ަގއިއަޅަިއެގން ބ އްަވމ ން

ްއ ތަންމެ ކަންތައްތަކެ މިހެން އެަބހ ރި ކި ؟ެވްނީވއަޅަިއެގްނ ނ ކ ރެ ކަްނތައް ަވކި މ ްސކ  ެގކީްއެވހޭ ތިމަންނަމެން

ދަތި ޮގތަކަށް އެކަން  ަވރަށް ؛ހ އްދަެއްއ ނ ލިބޭ ަވކި ކަހަލަ ހަމަތައްަަށް ކ ދި ިވޔަފ ރިތަކ ރ  ކ ދި އިނޭގތޯ. މަސަްއކަތް

ބަްނދ ކ ރަންޖެހޭ. ދެން އަނެއްކ  ޖަހ އިރ  ފިހ ރަތައް  9ލ ފައި އޮތް އ ސޫލ ަގިއ އިމި އޮންނަނީ. މިހ ރ ެވސް ެއކ ލަވަ 

 ބަރ  މަހ  ންސެޕްޓެ ،ކ ރިއިރ ަގއިހ ލަތ  އިޢ ލ ންދ ަވހ ެގ މ އްދަތަކަށް އަނެްއކ  ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ  30 ،ަމކީކަ އަނެއް

  ބެހޭ ގ ނޫނ ެގ މ ޅި މަފްހޫމ   ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ އްމ  ޞިއްޙަތ އީ ސޫލ  ކަނޑަައޅ ފަިއ އެބައޮތް. މިހަމައަށް އ 

ނޑ މެން ކ އްިލ ދ ަވހ ެގ މ އްަދތަކަށް އަޅ ަގ ތިރީސްއެަބޖެހޭ. މެން ިވސްނ ލަން ކަމެއްތޯ ައޅ ަގނޑ ކިހ ަވރަށް ަރއްޓެހި

ކަމަށް  އ ސޫލ ަތކެއް ށްދ ަވހަ 30އެ  ،ބޫލ ކ ެރެވނީަގޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރ އިރ ަގއި އަނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ  އިޢ ލ ން

. ގ ްތަގނޑަކަްށ ތައް ކަނޑައަޅ ފައަހަރ ެގ ިނަޔލަށް އެބައޮތް އ ސޫލ  މި ،ކަނޑައެޅެްނވ ނީ. އެހެންނަމަެވސް

ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ދެން  ދިރ ސ އި ، މިހިރަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަީވމ ހަމައަށް. އެހެން  ބަރ ންސެޕްޓެ

އަޅ ަގނޑ   ؛ބ ރ ލ ން ނ ދިން ވ ހަކަްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ން އެއްކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ގައި އިންޓެ  ،ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން

އެތައް ަބއިަވރ   އިދިެވހިރ އްޖޭގަ  ،ތަކީބޫލ ކ ަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަަގމަކ ރަން. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ހިތ 

ޝަނަލް  ކަމަށް ނ ދެކި، ނޭ ރިޓީ ކޮމިޝަންތަކެއް އ ފެދިފައި އޮީތމ  އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްްގއިންޓެ  ،ކޮމިޝަންތަކެއް

ަވރަށް  ލީއިްގރިޓީ ކޮމިޝަންތައް ައޅ ަގނޑ މެން އ ަވހ  ިއންޓެ ހ ރިއެހެން އި،ކޮމިޝަެނއް އ ފައްދަ ްގރިޓީއިންޓެ

ްގރިޓީ ކޮމިޝަން އ ފެއްދި ފަހ ން ޝަނަލް އިންޓެއަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އެކަން ކ ރެޭވނެ ކަމަށް. ނޭ ރަނަގޅަށް

 އޮތް އަދ  މީ. ެގ މިންނޭނ  ފ ރަތަމަ ދ ަވސް ކަްނެގ ވ ހަކަ އަޑ ިއވ ޝަނަލް އިންަޓްގރިޓީ ކޮމިޝައަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ ނޭ

ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭގައި ެވްސ  . ކަމެއް ެވސް ނޭނެގ. ތަފ ތ  އެކިއެކި ކަންތައްަތއް މިހ ރ  ކ ރިމަތިަވމ ންދޭ ތަނެއް

ޮގަތށް ބޭނ ންކ ރަމ ން އެބަދޭ. އެކި ބ ރ  ެއކި ޮގތް  ،އެކި ޮގްތޮގތަށް މަގ މަތީަގއި އ ޭޅ ބޭފ ޅ ން ެވސްމިހ ރ 

ށް ތަނެއް ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ޮބޑަ ލެވޭ އިކ ން މިއިން ކަމަކަްށ ައޅަމި ކޮމިަޝންތަ ،ހެންނަމަެވސްއެ

ައޅަންޖެހޭ. ދެން މަޖިލީހ ގެ  ދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅ    އެކަމ ގައިމ  ެވސްއެހެްނވ ނަމަ މި މަޖިލީހ ން ހަމަ ،ބޫލ ކ ރަންަގ

ކ ޅޭ ތަނަކަށް ބަެއްއ މިއީ ކ ޅޭ ،ބޫލ ކ ރަން ަގ  ވ ހަކަ ދައްކ އިރ  އަޅ ަގނޑ ނ ދޭކަންކަމަށް ޙަޤީޤަތ ގައި އެއްބ ރ ލ ން

ނ ދީ  ،ނ ވ ނެދީެގން ،ނ ދެޭވނެބ ރ ލ ންެވސް މަޖިލީހ ން ކ ރ  މަސައްކަތަކަށް އެއްދައޭ. އެްއޮގތަކަށް ފަރ ތްތަކ ން އެބަ ހަ

ނޑ  މި ޅ ަގއަ ،ބޫލެއް ނ ކ ރަން. ެއހެންނަމަެވސްަގނޑެއް ކަމަކަށް ައޅ ގަ  އޮެވޭވނެ އެްއެވސް މ ައއްަސސ އެއް އޮތް

ނ ކޮށް  ެގޒެޓ ން ފ ސްކޮށްަފއިވ  ަގވ އިެދއްެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ  ކޮމިޓީރައްޔިތ ން  ،ފ ރ ޞަތ ގައި ެވްސ ފ ހަަގކޮްށލަން
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ަޓކަިއ  މިއީ ހަމަ ރިކޯޑަށްމަލ ކ ރަމ ންދ ކަން ޢަ ކަށްެވސް ެއ ބޭފ ޅ ންެގ އަމިއްލަ ަގވ ިއދަން މިހ ރ އެޗް.ޑީ.ސީ

ބެހޭ  ޮގތެއް ޫނން. އ އްމ  ަގވ އިދ ތަކ  ެއީއ އެކަްނ ކ ެރޭވނެ ން ަދންނަަވމ ންދ  ވ ހަަކއެއް.ތަކ ރ ރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެ

ން ަގވ އިދ  ކޮމިޓީ .ރައްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ  ކޮމިޓީއ  ،ަވނީ މެންޭޑޓ  ހަވ ލ ކޮށްފައި ނޫނ ެގ ދަށ ން އެގ 

ބެހޭ  ކޮށް ކ ންފ ނިތަކ ނ އެ ެގެޒޓ  ،މަށްފަހ ށް ފޮނ ވ ކ ެރްއވ މަކޮށްފައިވ  ަގވ އިެދއް ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ެގޒެޓ ފ ސް

މަޖިލީހ ގެ  ހަމަ ކަންަދނީ. މި ކ ރަމ ން އެޒ ެދއް ތަންފީގ ނޫނ ެގ ދަށ ން އެ ބޭފ ޅ ން ހަދައިެގން އ ޅޭ ަގވ އި

 .ޭވނެކަންަކން މިޮގތަކަށެްއ ނ ކ ރެ  ، މިނީ. އެހެންީވމ ވަ ނެއްަސ ސަމ ލ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ކިަތންމެ ފަހަރަކ  ެގ

ނޑ  ހަމަ މިނިަވން ޖެހޭ. އަޅ ަގައޅަންމެދ  ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ފިޔަަވޅ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަންކަން ކ ރ  ފަރ ތްތަކ 

 ިއ،ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބަލަ މި މައްސަލަައކީ ހަމަ ؛އްރިރަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންަނަވންޤަމ އައްސަސ ަތކ ެގ ކޮމިޓީެގ މ  

ޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި މި ބޭފ ޅ ން ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. މި ކޮމި ނެ ކަމެއްއަޅަންެޖހޭމެދ  ފިޔަަވޅ   އެކަމ 

، ސީރިއަސް މަްއސަލަެއއް. އެަކން ބެލެންޖެހޭނެ. އެހެންީވމ  ،ޅ ވ  މައްސަަލއަީކ ެއއީކަމަށް ިވދ  އެއްބ ރ ލ ން ނ ދިން

ހ ްސއެކަނި ެއއް  ،އެކ ންޮކޅެއް ޒިންމ ދ ރ ކަމ ެވސް މަަސއްކަތްތައް ތަ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ،ހިތް އޮތީ ބޫލ ކ ރ ަގއަޅ ަގނޑ  

 ،ޖިލީހ ެގ ގ ނަަވްނތައް ކަމ ަގއި ދެިކަވަޑިއެގންހ ރިހ  ގ ނަަވަނކީ ެވސް ހަމަ މަ ،ނ ން ހިނގ  މަަސއްކަެތއް ނޫންގ ނަަވ

ޅޭނެ އެކަންކަމަށް ފިޔަަވޅ   އެ ،ނަގޅ  ޮގތ ގައި ބަލައިކޮންމެ ދިމ ލަކ ން ެވސް އަންނަ މައްސަލަތައް އެންމެ ރަ

ތެރި ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތް .ކަމަށް ެވެގންދ ނެ އެންމެ ފަިއދ ހ ރި ޮގތްދިއ މަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ޮގތްތަެކއް ހަމަޖެހިެގން

 ރައީސް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 . ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ ތެރި ޒަތް ިއއް ދ އިރ ެގ ހޮޅ ދޫޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ  ެގދ އިރ  ހޮޅ ދޫ

ވ   ން ހ ށަހަޅ ފައި މިބެހޭ ޮކމިޓީ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މިނިަވން މ އައްސަސ ތަކ 

 ްގރިޓީ ކޮމިޝަންެގ ވ ހަކަޝަނަލް އިންޓެޕޯޓ ގައި ނޭމި ރި .ރިޕޯޓަށް ފ ރިހަމައަށް ތ އީދ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެްއެވސް ކަމެއް ނ ހިނގ   ،ކަންކަން ނ ކ ރ  ވ ހަަކއ އި  ،ނ ދޭ ވ ހަކައ އިލ ންަވރަްށ ބޮޑަްށ އެއްބ ރ  ،ަވރަށް ފ ޅ ކޮށް 

މި  ،ބޫލ ކ ރަނީަގނ ދޭ ވ ހަކަ ަވރަށް ތަފ ީސލ ކޮށް ިވދ ޅ ެވފައި އެބައޮތް. އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް ެއއްބ ރ ލ ން ،ވ ހަކަ

ެމދ  އަޅ ަގނޑ މެން ފިޔަަވޅ   އެ ފަރ ތަކ  ،ނ ވ ނަމަޖަވ ބ ދ ރީ  ފަރ ތަކ ންއެްއެވސް ވ ންޖެހޭމަޖިލީހަށް ޖަވ ބ ދ ރީ

ިގނަ  .އެޅ ން ލަސްނ ކޮށް ކ ިރއަށް ެގންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފިޔަަވޅ   ކަމަށް. އަދި އަޅަންޖެހޭނެ
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ޝަން ފަދަ ހިއ މަްނ ރައިޓްސް ކޮމި ،އްޞަކޮށްނ ދޭ ތަންތަން. ޚ މ އްސަސ ތަކަކީ ިމ ބ ަވތ ެގ އެއްބ ރ ލ ންމިނިަވން 

ލޫމ ތ  ނ ދޭ  ޢ މ އި، މަޖިލީހަށް ދޭންޖެހޭ މަ އިލ ކޮމިޝަންތަކަކީ މަޖިލީހަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ދޮގ ތައް ހެދ މ ިއ، އޮޅ ަވ

ްއ ެވސް ަވރަށް ބަިއަވރ  ަމއްސަލަތަ ތެޭރަގއި  ެގތަކ ިމޝަންކޮމިޝަންތައް. މި ކަްނކަން މިހެން ހިނގ މ ގައި އެ ކޮ

 ގެ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ،ްގރިޓީ ކޮމިޝަނެކޭ ެއއްޮގތަށް ނަލް އިންޓެޝަން. ނޭހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަ 

ެއއް ބޭފ ޅަކ  ަރއީްސެގ  ،ތަންތ  ތިެބެގން  ތެރޭގައި ެވސް އެ ކޮމިަޝންެގ ޢ އިލީ ބަިއަވރ  ބޭފ ޅ ންތަކެއް އެ

ަގއި ޢ ްސެގ ދިފ ތަން އެބަފެނޭ. ަނއިބ  ރައީ ން މަސަްއަކތްކ ރަްއވ ތިބި ޢ އިލ ެގ އެހެން ބޭފ ޅ  ދެން ،ގައިޢ ފ ދި

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަފެނޭ.  ދ ކ ރަމ ންތެޭރަގިއ މަސައްކަތްެގ މަސައްކަތްކ ަރއްވ  ބޭފ ޅ ންތަެކއް ެވސް ކޮމިޝަން

ން ރަނަގޅަށް ނ ހިނގ ކަން ކަންކަ މި ،ން ބަދަލ ެވފައި އޮތީމ ތަ ަގކަށް މިމިހެން މިކަންކަން ހ ރީމ  ޢ އިލީ ބޮޑ  ޭގން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ފ ަހަގކ ެރޭވ އެންމެ ބަރ ބަރަށް -ން. ެއންޓިއަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަ

 ހ ރި މައްސަލަަތއް ނ ހިނގ ކަން. މީެގ ހަތް އަހަރ  ކ ރިން، ފަސް އަހަރ  ކ ރިްނ، ނ ަވތަ ހަ އަހަރ  ކ ރިން ިހނގ ފައި

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަށް މިހ ތަނަށް  -އެންޓިރަން. ހަމައެކަނި ތ ގައި ނ ދ ކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ބަލަމ ން މި ހ ލަ 

ދައްކަން އެްނގ ން ފިަޔަވިއ  ން ކ ރި ޚަރަދެއް މަޖިލީހަށްބެލ ނ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މި ފ ހަަގކ ރެެވނީ އެމް.އެން.ޑީ.ެއފ 

މަކީ. މިހ ތަނަށް ހަަގކ ރެވ ނ  ކައެއީ ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑަށް ފ ތަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ.  ރ  ކަމެއް ކ ރިއިތ 

ންނަްށ އެމް.ޑީ ެގއެންިގ ކަމަކީ. ކ ރީެގ ސަރ ކ ރ ަގއި ބަިއަވރ  ކ ންފ ނިތަކ  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ ން ކޮށް-އެންޓި

ނ ދ ކަން ންއްތަކެއް ަބއްލަަވމ ކޮށްފައި ހ ރި ކަންތަ ޑ ގައި ތިއްެބިވ ޭބފ ޅ ންނ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބޯ ،ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންނ އި

ަލްގޒަރީ ދިިރއ ޅ ން ބިނ ކ ިރ ޮގތް ހޯދަން އެބަޖެހޭ މިއަދ .  ެގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ގައި ފ ހަަގކ ރަން. ެއ ބޭފ ޅ ންއަޅ ަގ

 ،ނޑ މެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި ހ ރިހ  ދ ަވސްހޯދި ފައިސ ެއއްތޯ ައޅ ަގ އްކިހިނެ ،އެ ބޭފ ޅ ން ކޮންތ ކ ްނ ެގަނއި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ -ފޮރ ވ ފަިއ އެންޓި  އި ތަކ ެގ މަްއޗަށް ފަސްއަޅަމިކަންތައް ހަރ ެވެގން ދިަޔއިރ  އަ ހަފަސް

އޮތީ ސިިވލް ސަރިވސް  ދެން މި .މެންބަރ ން ތިބި ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގކ ރެޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޅ ަގނޑަށް އެނިގފަިއ  ެނތް. އަށްކަނި ބަދަލ ކޮށްެގން ވ ކަޝަންެގ ވ ހަކަ ަދއްކަން. އެ ކޮމިޝަްނެގ މެންބަރ ން އެ ކޮމި

ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން ބަދަލ ކޮށްެގން މެނ ީވ އެ ކޮމިޝަން  ޮގތ ަގއި އެިސސްޓެންްޓ ޑިރެކްޓަރ ން ފެށިެގން މަތީެގ އޮތް

ްޓ ތަންތ  ތިބި ޑިރެްކޓަރ ންނ އި، ެއސިސްޓެން މަްއަޗށް އެ  ނެތް. އެ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ންެގށްހިނގ ކަ

ސަވ ރ ެވެގން. ެއ  އިބޮލަށް އަރަ ެގއެ ބޭފ ޅ ންބ ރ ކޮށްެގން.  އިތިބީ އަރަ ރަލ ންނ ޑިރެކްޓަރ ންނ ިއ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ

އެއްކޮށް ނޫނިްއޔ   ންނ ، މި ޭބފ ޅ ަދއްަކއިެގން. އެހެންީވމ ބޭފ ޅ ންނަށް ކަމެއް ނ ކ ރެޭވ ަވރަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ބިރ 

މި ހ ރިހ   .. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްކަންކަެމއް ރަނަގޅެްއ ނ ވ ނެ މެނ ީވ މި ކަންކަން ބަދަލ ކޮށްެގން  މި

 ބޮޑަށް މި ކޮމިޝަންަތކ   ެވސް ކަންތައްތައް ހ ރީ ިމކަހަލަ ޮގތަަކށް. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަްށވ ރެ  ަގއިކޮމިޝަންތަކ 
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މި ކޮމިޝަންތަްއ  ،ަނމަެވސް ޖެހޭ. މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވ  ބ ރ  ބޭނ ންކޮށްެގންދޭތެރޭގައި ފ ރަެވިރވ ން އެބަ

އެޅ ވ މަކީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހިފައިވ  ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ މެން މިކަން ނ ކޮށްފިއްޔ  މ ދަމ   ކަށްޔަހަމަ

ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން  މި ،ދަނެެގންވ ްނޖެހޭ ދ ަވހެއް އަންނ ނެކަން އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވ ބ ދ ރީ

 ރ ޞަތަށް. ދެްއިވ ފ  ،ރިއްޔ  އިްއަޒތްތެރި ރައީސްކ ރަންޖެހޭ. ޝ ކ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 . ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސ މެންބަރ  އިްއަޒތްތެރި ހަނިމ ދޫ ދ އިރ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 މޫސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޣަފޫރ ދ ލްޢަބް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހަނިމ ދޫ

ން ހ ށަހަޅ ފައިވ  ރިޕޯޓަކީ ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ބެހޭ ކޮމިޓީ މ ައއްސަސ ތަކ  . މިނިަވން ޒަތްތެިރ ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއް

ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް ހ ރި  ބޫލ ަގ ތ އީދ ކ ރ  ރިޕޯޓެއް. އެ ރިޕޯޓ ަގިއވ  ިގނަ ކަންތައްތަަކކީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ

ލަތ . ތ އި މިއަދ ެގ ހ ލައިްއޔެެގ ހ  ،ޖެހޭކ ރަން އެބަޫބލ ަގން ކަންތައްތަެކއް. އެހެންނަމަެވްސ، މިއަދ އަޅ ަގނޑ މެ

ދިޔަ ޮގތް ސ ްޕރީމް ކޯޓަށް ެވެގންމެން ކ ރިމަތީގައި ޑ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނހ ލަތަކީ ަވރަށް ތަފ ތ  އެއްެޗއް އި

ދިޔައީ. ނަށް ފެނިެގންންމެޮގތް އަޅ ަގނޑ  ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގއި އޮޑިޓަރ ެޖނަރަލަށް ީވފެނިެގން

ދިޔަ، ެފންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ހަމަ  ަގއިެއކ  އިލެކްޝަން ކޮިމޝަނަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީގައި ހިނހަމައެއ 

 ެވސް ެއއީ ތްފ ޅ ންނަށް ެވެގންދިޔަ ޮގބޭ ކ ެގޕޮލިސް ކޮމިޝަނ އި އަދި އިތ ރ  އެހެން މ އައްސަސ ތަ ،އެހެންމެ

ްށ ހިނގ ފައިވ  ކަންތައްަތއް. އެީއ އެ ދ ަވހ ެގ ަޤއ މ ެގ ހ ލަތ . ނ ިވތ ކަށް ދައ ލަތ ެގ ޚަޒ ނ އަ ތީކ ރިމަ އަޅ ަގނޑ މެން

އެ  ،ކ ރަންޖެހޭނެބޫލ ަގސ ފ ކޮށް އިނޭގ. އަޅ ަގނޑ މެން މިައދ  ެވެގންދިޔަ ޮގތް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް 

އެންމެ  ބިކ ަގއި ތިތ ެގ މ ައއްސަސ ތަމިއަދ  ދައ ލަ ،ސްކަމ ަގއި ިވޔަ  ހިނިގދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސ ތައް ނ  ހ ދ ަވ

ކަްނކަން އެހެން  ތަށްވ  ޮގދ ޅ  ިވފ ޅ ންނަކީ ޯގސްކޮށް ކަންަތްއ ކ ރ  ބޭފ ޅ ން ނޫން ކަމަށް. ބައެއް ބޭފ ޅ ން ހަމަ އެ ބޭ

އި ެވސް. ގަ  ތެރޭން މ ައްއސަސ ތަކ ގެ ަވޅ ަގނޑ މެްނ މި ކިޔ  މިނި އަ ؛ތ ެގ ބަެއއްޅ ން ތިބެދ ނެ ދައ ލަފ ރ  ބޭކ 

 ެގެނއްައޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއަގނެ ެގ ޮގތ ަގއިތަށް ކ ރި ބޭފ ޅ ންޮގ ފ ޅ ންނަކީ އެކަން އެހ ރިހ  ބޭ ،އެހެންނަމަެވސް

ެވެގންޯތ   ބޮަޑށް ތަފ ތ . ކިހިނެއްށްެވސް ަވރަ ެގ ހ ލަތ ނ ވ ނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ދ ަވހ ެގ ހ ލަތ އި މިއަދ  

، އިޖެހޭ ރަނަގޅަށް. ބަލަ ހ ރި މައްސަލަތަކަީކ ބެލެން އެބަ ކޮަބއިތޯ ،ން މި އ ޅެނީގެ ަގއިހިނމ އައްސަސ ަތއް ނ 

އެަކން އެހެން ކ ރީތީ، މިއަދ   ދ ަވހ ޖެހޭ. އެ ނިންމ ންތަކެްއ ނިންމަން އަޅ ަގނޑ މެން މިައދ  އެބަ އިންސ ފ ެވރި

ެވސް ނިކ ންނ ނީ ައޅަން ފަށައިފިއްޔ ، ދެންޅ އަޅ ަގނޑ މެން ފިޔަަވ އިއަޅ ަގނޑ މެން އެ ކަންކަމ ެގ ޙަޤީޤަތް ނ ބަލަ
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ކ ރ ނެ މ ޙައ ލެްއ އެ ދ ަވހ  ކަމ އެކ  އެ ބޭފ ޅ ން މަަސއްކަތް ލ ޞްތެރިޯގސް ނަތީޖ ތަެކއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޚ 

ހަމަ  ތިބީ ޅ ަގނޑ މެން އަދި މި  އޮތް ސ ވ ެލއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަ އިެއއީ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީަގ ،އޮތްތޯ

ހ ރި  ލީހަކީ ދިރިއީ. މި މަޖިިދޔައިހިނގަ  ތައްން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޯމަތީގައި ނޫންތޯ އެ ދ ަވހ  ކަންތައްަގދަެވ ސަލ މަތ 

ެގ އްމ ، އޭރ  މަޖިލީހ ޢ ލީހ ގައި އޭރ ަގިއ ހ ރި ައމީންޖިއެކަމ ގައި. މި މަ ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ތޯރީތި މިސ ލެއް ނޫން

ނ ދިނީމ ، މަޤ މ ން ަވކިވ ންޖެހ ނ ކަްނ  ޮގތަކަށް މަޖިލިސް ހިންަގން ފ ރ ޞަތ ހ  ބޭނ ން ބޭފ ޅ އަށް ށް ހ ންނެވި ކަރައީސަ

ނަށް ންމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ ކ  ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއކަމަ ޖެހޭބައެކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދ ންމިއަދ  

ކ ރެޭވ. އެ ދ ަވހ   ެވްސ އެަބ މަސައްކަތް ށް އެއްކޮ ރަލ ޖެނެރީ ރެޓަސެކް ހ ރި އޭރ ގައި ،އްމ އިޢ އޭރ ަގއި ހ ރި އަމީން

ވ ހަކަ ެވްސ  ބައްދަލ ކޮށް  ފޯނ  ެވސް ނަަގން. އަޅ ަގނޑ މެންނ އަޅ ަގނޑ މެން ގ ޅީމަ ،ން ެވސް ބިރ ަގތް ޅ އެ ބޭފ 

. އެހެންީވމ ، ތަފ ތ  ހ ލަތެއް މިއަދ  މި އޮތީ ކ އްކަން. ެއއީ އެ ދ ަވހ ެގ ހ ލަތ  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަމަދަ

ށް ވ ންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއްކޮށް ނިންމ  ބަޔަކަ ނިންމ ންތައް އިންސ ފ ެވރިކަމ  އަދ  ނިންމ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ންނަށް ދެޭވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ދ ަވހ ެގ ަގނޑ މެޅ  އަ ހިސ ބަށް އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވ  މަންޒިލ 

 ސް ތިރީްސސ ޅީިގނައިން ިކޔައިޭދންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަހަރެއްެގ މައްޗަށް  މިއަދ  މ  ތް ެއއީ ދިޔަ ޮގއިމ ޙައ ލ  ހިނަގ

އިތ ރަށް ެގިއން ބޭރަށް ނިކ ންނަން ހަމަ  އެއީ. އަދި ޭއގެ  ލެެވމ ންދިޔަ ދ ަވހެއްއިވައްޓަ  އިގ މައްޗަށް ކަތިލަ މީހ ން މަ

 ެއއްެވސް ަރއްޔިތަކ  މި ެގޖޭ އްރ  މީދ ެއކ އްެގ އ ަވދެޭވނެކަމ  ބިރ ަގނޭ. ގެއިން ބޭރަށް ނ ކ ެމފައި އެނބ ރި ސަލ މަތ ން

ތް އެ އެެހންީވމ ، އެ ހ ލަތ  އޮއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އެ ދ ަވހަކ  ޫނޅޭއްޗަށް ނިކ މެ ަމގ މަމ ލޭގައ އި ރަށްރަށ ގައި 

ކ ރަން ރިޢ ޔަތް ރަށް ބޮޑަށްތަށް ެވްސ ަވލައެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކަންކަން ނިންމ އިރ ަގއި އެ ހ  ދ ަވހ .

ޖެހޭ  ންރަކ ބިރ ެވރިކަމަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ަވަރށް ބޮޑަށް ރިޢ ޔަތްޖެހޭ. އެ ދ ަވހ  ރ އްޖޭަގިއ އޮތް ނ މ ންކަމ އި އެބަ

ނ ކ ރ  ބޭފ ޅަކ  މަޤ މ ެގ ޒިންމ  އަދ  ،ކ ރަންބޫލ ަގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ 

ލ ެގ ެވސް، ހަމަޖެހިފައިވ  އ ސޫބޭފ ޅަކ  އެ މަޤ މ ން ދ ރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަ ޔ  އެއްހ ރެއްޖެ

ކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވ ންޖެހޭނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޔަތެރެއިން އެ ކަންކަން ކ ރ  ބަ

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެ 

 ޙ ސައިން  މެންބަރ އިްއަޒތްތެރި  ދ އިރ ެގ ދ މެ ފ ަވއްމ ލަކ . )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( ބަރ ންޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެ

 .މ ޙައްމަދ ދީދީ
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 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ ދީދީ ޙ ސައިން މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މެދ  ފ ވައްމ ލަކ 

 އ  19-މިނިަވން މ އަްއސަސ  ކޮމިޓީން ކޮިވޑ  ،ވ  ރިޕޯޓ  މި  ހެޅިފައިޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ދެ! ހ ށަ

  ބެހޭ  ޮގތ  މިނިަވން މ އައްސަސ ތަކ ެގ މަސައްކަްތތައް ހިނަގމ ންދ ެގ ދަށ ަގިއވ  މިނިަވން މ އައްސަސ  ކޮމިޓީ ގ ިޅެގން

ކަތްތަްއ ފެންނަނީ ހަމަ ދ  މަސައްެވސް ހަމަ ކ ރަމ ން ށްހަމަ. އަޅ ަގނޑަަވރަށް ފ ރިލ ފަިއވ  ރިޯޕޓ  އިޮގތ ން ެއކ ލަވަ 

މިނިަވން  ޖެެއކަށީެގްނވ  ޮގަތކަށް ކ ރެެވމ ންދ  ޮގތަށް ރެިވފައިވ ކަން. އެހެންނަމަެވސް، ަވރަށް ޒަމ ންެވއް ،ށްޅަރަނަގ

ށް ޕްޝަނ އި އަދި އިތ ރަށް މިނިަވންކޮއްޖޭެގ ކޮރަމި ރ  ،ތައް ހެދިސްންޝަމ އައްސަސ ަތކ އި މ ސްތަޤިްއލ  ކޮމި

އިން ފެށިެގން އަޅ ަގނޑ   2008. ތ ކ އި އެްއޗެހި ހެދިފައިވ ތަކ ރ މަށް ކޮމިޝަން މި ކަންތައްަތއް ،އިރ މ  ކ އޮޑިޓ 

ަވނީ ހެދިފަ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ކޮމިޝަންތަކ ްނ  ތައްކޮމިޝަން ،މިނިަވން މ އައްސަސ  ހަނދ ންވ  ޮގތ ން 

އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ހަމަ ަވރަށް ިގނަ އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ރޭ. ކ ލ ތ ން ސ ވ ތޯ ހަމަ ރައްޔިޭވ ެއއްފައިދ އެކަީށެގންވ  

ވ  މެސެޖ ތަކ އި ެއއްޗެހި ެވސް ަވރަށް ިގނަ. އެ ބޭފ ޅ ްނ ޮގތ ން ހަމަ ފޮނ ވ ފައި ލިބޭ. އެ ތައްޑ ވ ންބޮރައްޔިތ ންެގ ކަން

 ؟ހަކަަތއް ކޮަބއިތޯއޭތަކ ެގ ވ ޚިޔ ނ ތް  ައހަރ ގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީްނ ކ ރި ަވްއކަންތައް، 5މިދިޔަ  ،ކ ަރއްވ  ސ ވ ލ 

މިހ ހިސ ބަށް އައިއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ސަރ ކ ރ ގައި  ؟ކިހ ަވރަށްޯތއޭ ބެލިފައިަވނީ އްއެ ކަންތައްތަ

 ،ނޫނިއްޔ   ؟ރަށް މިހ ރ  ތި މަޑ ކ ރަްއަވނީތ ކޮންކަެމއް ނ ލިބިެގންތޯ އި ؟ތޯގައި ކ ެރވ ނީ ކޮްނކަމެއްބ މިހ ހިސ 

 މެޖޯރިޓީ ަވނީ ދީފައޭ. ރިޔ ސީ އިްނތިޚ ބ  ަވނީ ބޮޑ ތަނ ން ކ މިޔ ބ ކޮށްދީފައޭ. ދެން އަނެްއކ  ލީހިެގމަޖި ؟ނ ބެލެނީ

 ތައް ސަްއކަތްމަ ލޯަކލް ކައ ންސިލ  އިންތިޚ ބ  ނ ލިބިެގންތޯއޭ ؟ތޯއޭ ތި މަޑ ކ ރަްއަވނީ ލޯކަލް ކައ ންސިލ  އިންތިޚ ބަށް

މި މައްސަލަަތކ ެގ  ،ފަހ ން ފެނިފައިވ  ީމހ ންނ އިޭއެގ ،މަރ ެވފައި ވ ނ ވ  ނޭނިގ ެގއްލިފަިއވ  މީހ ްނނ އި ؟ނ ބެލެނީ

ކ ރޭ. އ ދެ! އެހ ހިސ ބަށް ނ ދެިވެގން އ ޅެނީ ކީއްެވެގންތޯ ެވސް ހަމަ މީހ ން ސ ވ ލ  ނީ މިހ ރ  ނޫ ،ޙަޤީޤަތަކީ

ޔ ަނއިޑެްޓ ަގނޑަށް ެވސް އިނޭގ. ޅ  ކަން އައް ނޫންޗެ ެއއް އޮތްކޮރަޕްޝަނަކީ ހަމައެކަނި ރ އްޖޭަގއި ެވސް 

ގ ޅިފަިއވ    ޮޑލަރ  ކޮރަޕްޝަނ ޓްރިލިއަން 3.6 ،ަވނަ އަހަރ  ހެދި ދިރ ސ އަކ ން ަދްއކ  ޮގތ ން  2019އިން ނޭޝަންސް

ޓްރިލިއަން ޑޮލަރ . އ ދެ!  3.6. ންދ ނިޔޭެގ އެިކެއކި ޤައ މ ތަކ ން އެބަ ެގްއލިެގންދޭ ސަރ ކ ރ ކ ށްތަކ ަގއި 

ތެރޭަގއި  ގެ އަހަރ  5ެވދިޔަ އެންމެ ބޮޑ  ހ ރަސް. ޭވތ  ތަރައްީޤއަށް އޮތް ަގނޑ  ދެޭކ ޮގތ ން ކޮރަޕްޝަނަކީ ައޅ 

 5ކޮރަޕްޝަންެގ ހިސ ބ ތަކ ން ދައްކ  ޮގތ ން -ަގނޑަކަްށ ޓްރ ންސްޕޭރެންސީއ އި އަިދ އެންޓިދިެވހިރ އްޖޭެގ ގ ތް

 11ނޑަކަށް ަގޓ ެގ ގ ތް ސްކ ރި ބަޖެއަހަރ  ފ  ަވނީ ެގއްލިފަ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޔ ފިަވރަކަށް ބިލިއަން ރ 

 . އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަަރއްޤީެގ ކިހ  އެ ހ ރީ ްއސަކޮރަޕްަޝންެގ ޮގތ ަގއި ެގއްލިެގްނޮގ ޓްކަށް ޕަސެންރަަވ

އެއީ އެަތއް ކ ދިންެގ ސްކޮލަރޝިޕް. ކޮރަޕްޝަނ ެގ ތެރޭގައި ގެއްިލެގން މި ދަނީ.  ަވްއކަމ ަގއި ނޫނީ ބޮޑ  އަދަދެއްތޯ

 ،އ މަރ ގ ޑްްސއ އި ޒި ކޮން ،ތަނަށް ބޭނ ންވ  ކ ޓްރިޖ އި ޓަލްަތކަކަށް ބޭނ ންވ  މެޝިންތަކ ިއ އަދި އެ ތަންއެތައް ހޮސްޕި
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 އަޅ ަގނޑ މެން މި ދެއްކެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެތައް ަބއިަވރ  ލ ރިތަކެްއެގ ވ ހަކަ  ،ޑޮކްޓަރ ންެގ މ ސ ރައ އި

ތްތަކެއް ކ ެރޭވތޯ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އ ފެޭދ މަސައްކަ ށީެގންވ  ކޮމިޝަންތަކ ން އެކަ އެ ކޮމިޝަންތައް ހަދައިެގން، 

އަހަރ ގައި ަޤއ މ ަގއި އޮްތ  5މިދިޔަ  ،ބަރ ން ފ ހަަގކ ރަްއވ ންއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެސ ވ ލެ

ން މަސައްކަތް ބ މ ެގ ސަބައ ދިަވމ ންފޯރ  ތަކަށްކޮމިޝަން މި ކަންތައްތައް ،ޒ އިއޮްތ ނ ފޫ އަނދިރިކަމ އި ޤައ މ ަގއި

ޮގތަށް ނ ފޫޒ  ބޫެލއް ނ ކ ރަން. އެއީ މިނިަވން މ އަްއސަސ ތަކަކީ އެ ަގވ ހަަކއެއް ވ  ވ ހަކަ. އަޅ ަގނޑ  އެ ނ ކ ރެިވފައި 

ޖެހޭނީ  ،ނ ކ ރެޭވ ަބއެްއ ނަމަޮގތަށް މަަސއްކަތްހަދ ފައިވ  ތަންތަން ެއއީ. އެހެންީވމ ، އެ  ށްރ ެވިވދ ނެތީެވ މިނިަވންކޮފޯ

 އީ އެ ޏ ނ ދެެވންޚިދ މަތް ންަގަވިއެގން ރަްއޔިތ ންނަށްތިއްަބަވއިެގން މ ސ ރަ ނަ ަގއިއިސްތިޢ ފ ދޭން. ަވޒީފ  ވަޒީފ އިން

ކޮށްަފއި އެ ޮގތަށް މަސައްކަތްއަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ން މިނިަވން މ އައްސަސ ަތކ ަގއި ތިބެންޖެހޭ ބައެއް ނޫން. 

ޖެހޭ ކަމަށް ކ ރަންމިހ ރ ން މިހ ރަށް ަވކިތިބި ނަމަ، ކ  ެބިވ ބަޔަހިސ ބަށް ެވސް މިނިަވން މ އައްސަސ ަތކ ަގއި ތިއްމިހ 

ނ ކ ރެވ މަީކ ހެދި މަސައްކަތް ކ ރި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ އަިނޔ ެވިރކަމ އެހެްނީވމ ، ކ ރިން ެވރިކަންއަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޅ ަގނޑަށްއަމަ ހަ އަދި އިތ ރަށް ކ ރެޭވނެ ވ ހަަކއެއް ޫނން.ލ ބޫަގއެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ 

ކޮންކަމެއްޯތއޭ  ؟މިހ ރ  ހޯއްދިއްޖެތޯއޭ ؟ަގއި ގެއްލ ނ  ލ ރި ކޮބައިޯތއޭމިދިޔަ ސަރ ކ ރ   ،ަނ މީހ ން ފ ހަަގކ ރޭ ިގަވރަށް 

ލ ރިަތއް  ،ތަށް އެބަ ފޮނ ވ ލަމަށް ދައ ހޯދ ކޮރަޕްޝަނ ން އެތައް ބަިއަވރ  ލ ިރތަކެއް -އެންޓި ؟ނީކ ރެވ 

އަޅ ަގނޑަްށ އަހަރ  ނޫނީ ދޮޅ  އަހަރެއްހ  ދ ަވސް ތެރޭގައި ެވސް  1ކ ރ މަށް. އެހެންނަމަެވސް، މި ޭވތ ެވދިޔަ ރރިކަަވ

އެ ފަރ ތްތައް ެވސް  މެންކ ރެިވފަ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ އެނިގފަިއވ  ޮގތ ން މިލިއަނެްއހ  ރ ފިޔ  ެވސް ނެތް ރިކަަވރ

، އިއަންގަ  ކޮރަޕްޝަނ ން-، ެއންޓިއި ެގއްިލފައިވ  ފަިއސ ތައް ހޯދަ އި ޮގތެްއގަ ޒިންމ ދ ރ ޒިންމ ވ ން.  އިޖެހޭ މިކަމ ަގއެބަ

ޖެހޭ އެ ތަކ ން ެވސް އެބައަންގ  އެްނގ ންތަކަށް ރަނަގޅަށް ސަރ ކ ރ ެގ މ ައއްަސސ  އަދި  ،ވ ކޮށްފައިޢ ހޯދ މަށް ދަ

އް ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތްތައް ސ ތަފައި ވ ން ެގއްލިފައި ތ ކޮްށ، އެކަީށެގންވ  ޮގތެްއަގއި ރައްޔިތ ްނެގ އަ މަސައްކަތްތައް

 ބ ރ  ސްޕީޑެްއގައި ެގންދަން. ޝ ކ ރިއްޔ  ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ަގޑިއިރ ެގ ަވގ ތ ، ަބހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅ ފަިއވ   1ފައިވ  މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 . ަވގ ތ  އެ ހަމަީވ

ދިެވހިރ އްޭޖެގ ) 2019/14. އެީއ ގ ނޫނ  ނަންަބރ  5.2އެޖެންޑ  ނަންަބރ   ،ަގނޑ މެން މިހ ރ  މި ފަށަނީއަޅ  -{ 5.2} 

މަތީްނ  އެްއޮގތްވ  ޮގތ ެގ ަވނަ މ އްދ އ   86ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވ އިދ ތައް ެއ ގ ނޫނ ެގ (މަސްެވރިކަމ ެގ ގ ނޫނ 

މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް  ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .  ކޮމިޓީން ދިރ ސ ނ ވ ތީ، އެ މައްސަަލ ަގވ އިދ ހެދިފައި
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މި ރިޕޯޓަށް  . މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޢ މިރ ިއއްޒަތްތެރި ކ ޑަހ ަވދޫ ދ ިއރ ެގ ެދްއވ ނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ، އިހ ށަހަޅ އްަވ

ރިޕޯޓ   ؛ރި މެންބަރ ތެ، ިއްއޒަތްަގިޑއިރ . ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ   1 ލަަވނީ ޖ މ ފައިކ ރ މަށް ކަނަޑެއޅިެވސް ބަހ ސް

 އެދެން. ެދްއވ ންވައިހ ށަހަޅ އް

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޢ މިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ކ ޑަހ ަވދޫ

ެގ ގ ނޫނ ެގ މަސްެވރިކަމ  ދިެވހިރ ްއޖޭެގ ) 2019/14ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ

އެ މައްސަލަ  ،ނ ވ ތީމަތީން ހެދިފައި އެްއޮގްތވ  ޮގތ ެގ ަވނަ މ އްދ އ  85 ގ ނޫނ ެގ ވ އިދ ަތްއ އެހަދަންޖެހޭ ަގދަށ ން 

ދިަޔ ޮގތް. ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .  ިއދ  ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިްނމެިވރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ  

އެ ގ ނޫނ ެގ  ތައްެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގވ އިދ (މ ެގ ގ ނޫނ ކަރިދިެވހިރ އްޖޭެގ މަްސެވ) 2019/14ގ ނޫނ  ނަންބަރ  

 3ލަ މ ޖ ނ ވ ތީ، އެ މައްސަލަ ދިރ ސ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮމިޓީެގ މަތީން ހެދިފައި އެްއޮގްތވ  ޮގތ ެގ ަވނަ މ އްދ އ  86

ތަމަ ބައްދަލ ވ މ ގައި ެގ ފ ރަމި އަހަރ  ަގިއ އޮތް ކޮމިޓީެގ  2020ރީ ަވފެބްރ  11 ،ތ ންޮގ. އެ ބައްދަލ ވ މެއް ބ ްއވ ފަިއޭވ

މި ގ ނޫނަީކ  ،. މި ޮގތ ންމެދ  މެންބަރ ންެގ މެދ ގައި މަްޝަވރ ކ ެރވ ނ  ޮގތަކ   ދ ނެ ެގންސަލަ ކ ިރއަށްމި މައް

ކ ރ  ފަރ ތްތަކަށް ރަނަގޅ   މަސަްއަކތްގައިތ ަވޒަންކޮްށ، މަސްެވރިަކމ ެގ ސިނ ޢަޖޭެގ މަސްެވިރކަމ ެގ އަގ  އްދިެވހިރ 

ތައް ަރއްކ ތެިރކޮށްދީ، އެ ފަރ ތްތަކަްށ އިޖ ތިމ ޢީ ޤ ެވރިންެގ ަޙއްމަސް  ،ދ މަށް ެއހީތެރިެވދިނ މ އިނަފ  ހޯ ނީއ އިއ މްދަ

މަސްެވރިކަމ ެގ ދިރ ންަތކ އި އެ ތަކެީތެގ މ ޙައ ލ  ިދެވހިރ ްއޖޭެގ  ،އިަކށަަވރ ކޮށްދިނ މ ރައްކ ތެރިކަމ އި ޕެންޝަން 

ކ ރ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދިނ މަކީ އެ ޮގެތއްަގއި ބޭނ ން ށް ޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިިވެގ ޖީލ ތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަމ ސްތަޤ ބަލ 

 އް ނ ހެދި ކ ރ  ަގވ އިދ ތަލ ިޒމ  ންއެކަން ހިންގ މަށް އެ ގ ނޫނ  ،ަޞދ  ކަމަށް ވ އިރ ގ ނޫނ ެގ މަިއަގނޑ  މަޤް

ޢަމަލ ކ ރަން ފަށ    ށްގ ނޫނަރެވ ނ . ކ ބަރ ންނަށް ފ ހަަގކަމ ގައި މެންޖެހޭ ކަމެއް ންވ އިންތިހ އަށް ކަްނބޮޑ  ލަސްވ މަކީ

 އިަލއި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މިނިސްޓްރީން އެކ ލަަވ ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ގ ނޫނ ަގއި ބަޔ ންކ ރ އަހަރ  1ތ ރީޚ ން ފެށިެގން 

ފަށ    ންކ ރައަދި ެއ ގ ނޫނަށް ޢަމަލ  .ިއޭވަވނަ މ އްދ ގައި ަބޔ ންކޮށްފަ 19ންވ ނެ ކަމ ަގިއ، އެ ގ ނޫނ ެގ ކ ރަޒ ތަންފީ

ދ ަވހ ެގ ތެރޭގައި އެ ގ ނޫނ ެގ ދަށ ްނ ހަދަންޖެހޭ ަގވ އިދ ތައް ހެދ މަށް، އެ ގ ނޫނ ން ކަމ  ބެހޭ   90ން ތ ރީޚ ން ފެށިެގ

ކޮށްފައިވ  މަށް ލ ޒިމ އިދ ަތއް ހެދ ަގވ  ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން އެ  ،އެހެންކަމ ން. ޭވމިނިސްޓްރީެގ މައްޗަށް ލ ޒިމ ކޮށްފައި

. ނަމަެވސް، ސ ވ ލ ކ ރަންޖެހޭކަން މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރި ކޮމިޓީއަށް ހ ޒިރ ކޮށް، މިނިސްޓަރ   ރ މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަ

އެ ކަމަނ އަްށ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ މ ަގިއ  ޮގތ ން ވ ލ މަށް މިސްޓަރ ެގ މަސައްކަްތ ހ ރިނަކޮމިޓީން ދަންނަވ ލި ދަން

މެރިްނ  ،ފް ފިޝަރީޒްމިނިސްޓްީރ އޮ ،ތީ ވ ފޮނ ވ ފައިސިީޓއެްއ  ނ ެގންނެޭވނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްޑައިބައިެވިރެވަވ

 ަވނަ ދ ަވހ  2020ޗް ރިމ  10ނިންމ ނ .  ބައްދަލ ކ ރ މަށް ކޮމިޓީން ބޭފ ޅ ންނ  ެގކަްލޗަރސް އެންޑް އެްގރި ސަރިސޯ
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ރެގ ކަްލޗަސް އެންޑް އެްގރިސަ ރީޒް، މެރިން ރިސޯަވނަ ބައްދަލ ވ މ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ 4ބޭއްިވ ކޮމިީޓެގ 

ެގ ފަރ ތ ން ޓްރީބައްދަލ ކޮށް، މި މައްސަލައަށް ޙައްެލއް ހޯދ މަށް މަޝްަވރ ކޮށްފައިެވއެެވ. މިނިސް ފ ޅ ންނ ބޭ

 ،ރަލްމިނިސްޓަރ، އަލްފ ޟިލް ޙަސަން ރަީޝދ . ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ ސްޓޭޓް  ؛ަވޑަިއެގންެނިވ ބޭފ ޅ ންނަކީބައިެވިރވެ 

ނ . ސީނިއަރ ލީަގލް އޮފިސަރ، މިނަތ  ލ ބްޓަރ، ައލްފ ޟިލ  އ އ ދަމް ޒިޔ ދ . އެސިސްޓެންޓް ޑިެރކް ފ ޟިލްއަލް

ނ ކ ތ އެްއ  11އި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގަ ެގ ތެރޭ ކ ަކންތައްތަފ ހަަގކ ެރވ ނ   އަށްފަރ . ކޮމިޓީޢ އަލްފ ޟިލް ނިހ މް ޖަ

ިގަނ  ފައިވ ށްމ މަށް ބަޔ ންކޮދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ނިން 90ގ ނޫނ ަގިއ  ؛ކަށް ފ ރަތަމަ ކަމައި ތެޭރަގަގކ ރެިވަފއިޭވ. ޭއެގހަފ 

އޮްފ ަވަޑއިެގންެނިވ މިނިސްޓްރީެގ، މިނިސްޓްރީ ނ ވ ކަން ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލ ވ މ ަގއި ަބއިެވިރވެ ަގވ އިދ ތަެކއް ހެދިފައި

ލޫމ ތ  ދީފައިވ ކަން. ގ ނޫނ ަގއި ޢ މަ ސް އެންޑް ެއްގރިކަްލަޗރެގ ބޭފ ޅ ންސަމެރިން ރިސޯ، ޒްރީފިޝަ

ގ ޅިެގން ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން  ނ ވ  ސަބަބ ްށ ނިންމ ފައިކަނަޑއަޅ ފަިއވ  މ އްދަތަ، އިދ ަތއް ވ ގަ  ރެިވަފއިވ ބަޔ ންކ 

ތ ން މެނޭޖްމަންޓް މިނިސްްޓރީެގ ފަރ  ،ަވނީހެދ ްނ ލަސްެވފައި ަގވ އިދ ަތއް ެއ  ސ ވ ލ ތަކ ެގ ޖަވ ބ ަގއި  ކ ރެްއިވ

ލ މ ެގ އިކ ލަަވމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެ ،މަށ އިކަ ލ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރަމ ން ެގންދ ތީއިޕްލޭންތައް އެކ ލަވަ 

ވ ކަން. ގ ނޫނ ެގ ފ ހަަގކޮށްފައި މިނިސްޓްރީން  ންކަދ ަވހ ެގ މ އްދަތ  ބޭނ ންވ ނެއަހަރ  2މަދ ެވެގން  ކަށްމަސައްކަތްތަ

ލ މ ެގ އިވަ  އެކ ލަޖްމަންޓް ޕްލޭންލަންޖެހޭ މަސްެވރިކަމ ެގ މެނޭއިރީން އެކ ލަވަ ޓްެގ ދަށ ން މިނިސްަވނަ މ އްދ  18

 ތައް އެ މަަސއްކަތް ،ހިސ ބ  ސ ފ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ޮކމިޓީެގ މެންބަރ ން ސ ވ ލ ކ ރ މ ންމަސައްކަތް ޮގސްފަިއވ  

ަގެވފަިއވ ކަން. ހަދިން ޖަވ ބ ތަކ ން ފ  ތ ންނ ވ ކަން މިނިސްޓްރީެގ ފަރ ީށެގންވ  މިންަވރަށް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިއެކަ

އެކަީށެގންވ   ،ނ ވ  އެއް ސަބަަބކީދ ތަެކްއ މިހ ތަނަށް ހެދިފައިޖެހޭ ިގނަ ަގވ އިންލަ އިގ ނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ަލަވ

ކ ރަން ބޭނ ްނވ  މިންަވރަށް މ ަވއްޒަފ ްނ ނެތ މ ންކަން މިނިސްޓްރީން ެއ މަސައްކަތް  ،ލަތްތައް ނެތ މ އި ސީަވ

ގ ޭޅ ޮގތ ްނ  ލަތްތަކ ސީން. ަވދަންަނވ ލަކ ރ ކޮށް  ނޑ  ދެންގ ޅޭ ޮގތ ން އަޅ ަގ ލަތްތަކ ސީ މި ަވފަިއވ ކަން. ށްފ ހަަގކޮ

 ،ރަލްެގ އޮފީހ ންނ އި އެޓަރނީ ޖެނެމެއް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ންނ އި އަދިކައެްއެވސް ކަމެްއަގއި އެހީތެރިމިއިން 

ކަމަްށ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ކ ރި އެ  ޯތ،ން ެއއްެވްސ ކަހަލ ލަފަެއއް ހޯދ މަށް އެދިފައިވ ނެތ ސް އޮފީހ ެގ ފަރ ރައީ

 އް ހޯދަންއެހީތެރިކަމެ ކަމަކަށްން އެއްެވސް އެްއެވްސ ފަރ ތަކ  ،ޭބފ ޅ ން ިވދ ޅ ަވނީ އި އެގަ ވ ލ ެގ ަޖވ ބ ސ 

ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން  ؛ަވނަ ނ ކ ތ ެއްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލ ނަން 8އެއ ެއކ  ދެން ހަމަކަމަށް. ނ ވ ނެ އެދިފައި

ސިޔ ސީ ބޭފ ޅ ްނެގ ފަރ ތ ން އެްއެވސް ޕްރެޝަެރއް ަމށް ތަށް ނިންމ މ އްދަ ފަިއވ ހަދަންޖެހޭ ަގވ އިދ ތަްއ ކަނަޑއެޅި

ެއއްެވސް ޕްރެަޝރެއް ނެތްކަން މިނިސްޓްރީެގ ބޭފ ޅ ން ފ ހަަގކޮށްފައިވ ކަން.  ،އިވ ލ ގަ ޭވތޯ ކ ެރވ ނ  ސ ކ ރިމަތިެވފައި 

 ކެޓް ހ ޅ ވ މަށް ދިމ ެވފައިވ  ދަތިކަެމއްެގ މ ކަމަީކ މަސްެވރިކަމ  އެ  ،ލ ަފއިވ ތީ އިއެކްްސކްލޫސިްވ ެއްގރީމެންޓެްއ އެކ ަލަވ

މަސައްކަތް ޮގސްފަިއވ   ލ ަމށްއިއް އ ަވތަޓ ވ ކަން. ެއކްސްކްލޫިސްވ އެްގރީމެންކަމަށް މިނިސްޓްރީން ފ ހަަގކޮށްފައި
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ން ފ ެގ މަތީޖެނެރަލްެގ ލަ އްލ ކ ރ މަށްޓަކައި އެަޓރނީޙަެއކަން  ،ކ ރ މ ންލ ވ މަށް މިނިސްޓްރީއ  ސ ވ ލ  ފިހިސ ބ  އޮޅ ން

ތަެކްއ . މަސްެވރިކަމަށް އެކްްސްކލޫސިްވ އެްގރީމެންޓ ކަން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ފ ހަަގކޮށްފަިއވ  ދ މަލ ކ ރަމ ންޢަ

ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ކ ރި  ،ކަމ ަގއި މިނިސްޓްރީން ފ ހަކ ރަމ ން ެގންދިޔަކަމ ގައި ީވނަމަެވސް  ވ ލ ފައި އިއެކ ަލަވ

ތަކ ގައި އެްކސްކްޫލސިްވ ަރއިޓްްސެގ ވ ހަކަ އިވ  ެއްއބަސްވ ންމަށް ެވފަ މަސްކިރ ސ ވ ލ ެގ ޖަވ ބ ަގިއ 

ެގ އެއްެވސް ހިސ ބެއްަގއި އަދި އެްގރީމެންޓ   .ށްފައިވ ކަންނ ވ ޭނކަން މިނިސްޓްރީން ފ ހަަގކޮބަޔ ންކޮށްފައި

ޑ  ދަންނަވ ނަން. މި އްދ ެއއް ނެތްކަން. ކޮމިޓީެގ ނިންމ ން އަޅ ަގނއެކްްސކްލޫސިްވ ަރއިޓްސްއ  ގ ޅޭ ެއއްެވސް މ 

 އޮްފ މިނިސްޓްރީ ،މެންބަރ ން ފ ޅ ކޮށްފައިވ  ޚިޔ ލ ތަކ އި ަގއިަގިއ ކ ރި މަޝްަވރ ތަކ  މައްސަލައ  މެދ  ކޮމިޓީ 

އެ މިނިސްޓްީރްނ  ،ކ ރިއިރ ބައްދަލ  ންކޮމިޓީ ނ ެގ ބޭފ ޅ ންސް އެންޑް ެއްގރިކަްލޗަރސަ ފިޝަރީޒް މެރިންގ ރިސޯ

ެގ (ިދެވހިރ އްޭޖެގ ަމސްެވރިކަމ  ބެހޭ ގ ނޫނ ) 2019/14ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ށްތްކޮޔަޢ ހިއްސ ކ ރި މަޢ ލޫމ ތަށް ރި

އިދ ތަެކއް ގ ޫނނ ގައި ަބޔ ންކ ރ  މ އްދަތ ަގއި ނ ނިމި ވ ކަން ކޮމިޓީްނ ދަށ ން ހެދ މަށް ލ ޒިމ ކޮށްފައިވ  ިގނަ ަގވ  

އެީއ  ،ެގން ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ނަމަނޑައެޅިކަމަށް ކަ މަލ ކ ރަން ވ ނޭޢަޮގތަށް  ފ ހަަގކޮށްފަިއޭވ. ގ ނޫނ ަގއި ަވކި

މ ނަކ ރ މ ެގ ) 2011/4ރ  ގ ނޫނ  ނަންބަ  ،ކަމަށް ބަލަްނވ ނޭ ކަމަށް މެްއ ނެތް ވ ޖިބެއް ޢަވ ގ ނޫނ ން އ ފައްދ  ބަރީ

މ ެގ ިދެވހިރ އްޖޭެގ މަްސެވރިކަ ،ަވނަ މ އްދ ަގއި ބަޔ ްނކ ރޭ. ކަން މިހެން އޮތްއިރ  37ެގ (ހަމަތައް ބަޔ ންކ ރ  ގ ނޫނ 

އިވ  ކޮށްފަ  މަތިސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ސަމެރިންގ ރިސޯ، ފް ފިޝަރީޒްގ ނޫނ ން ަވރަށް ސ ފ ކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮ

ެއ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދ ކ ރ މަށް ގ ނޫނ ަގއި ކަނޑައަޅ ަފއިވ  މ އްދަތ ަގިއ އަދ ނ ކ ރ މ ެގ  ،މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކެއް 

ނ ވ ކަމ ން ެވސް މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދ ކޮށްަފއި ފަހ ން މިއަދ  ހަމައަށް ޔަދިއިސަބަބ ން އަދި އެ މ އްދަތ  ފަހަނަޅަ

ޖެހިަވަޑިއަގންނަވ  ނިސްޓަރ  ނަންަގަވންމި ،އިކަމަށ   ކޮމިޓީން ަގޫބލ ކ ރ ކަމަށް އެ ގ ނޫނ  ޚިލ ފ ެވފައިވ  ންމިނިސްޓްރީ

ޒިރ ެވ ހ ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި  8ެގ ޓީަގވ އިދ  ކޮމި ،ގައި ޭބއްވ ނ  2020 މޭ 8 ށްކަމަ  ނ ވ ަފއިޒިންމ  ނަންަގވ 

ން ނިންމ ނ ކަން. އަދި މި މައްސަލައ  ގ ޅިެގން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވ  ޤ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރިިވ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފ 

މަށް ދެްއވ ން މި މައްސަލަ ނިންމަަވއިރައްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފެނިަވޑަިއަގންނަވ  ޮގެތއްެގ މަތީ އިމަޢ ލޫމ ތ ތައް ހިމަނަ

ޓް ރައްޔިތ ންެގ ެގ ރިޕޯޓީކޮމި ،ންޮގތ ެގ މަތީ ވ ަވނަ މ އްދ ެގ )އ( ަގއި  111ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ެގ އެދި 

ޓ  މެދ   ފެނިަވޑައިަގންަނވ  ޮގަތކަށް މި ރިޕޯ ށްމަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމީ. ީވމ ، ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަ

ޓް ތިޔަ މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅީމޭ. އަދި މި މައްސަލަ ޓަކައި މި ރިޕޯ މަށްޮގތެއް ނިންމަވައިެދއްވ 

 ޒިރ ިވ ޮގތ ެގ ނިސްބަތް އަޅ ަގނޑ މެންހ ދިރ ސ ކ ރ މ ަގިއ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ  ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން 

މެންބަރ ން. ަވކި ޕ ޓީއަކަްށ  8ެގ އެމްޑީ.ޕީ  ؛ކީތަޮގ ވ ަގއި ހިމަނ ފައިވ ނެ. ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން އެކ ލެިވފައ1ިޖަދ ަވލ  

ެގ މަަސއްކަތ ަގިއ ޓީމެންބަރ . އ ދެ! މި ކޮމި 1ެގ މެންބަރ . އެމް.ޑީ.އޭ  1ެގ މެންބަރ . ޕީ.ޕީ.އެމް 1ނ ވ  ނިސްބަތް
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މ ެއކ  ރިކަލ ޞްތެލެްއވ މަށް ަވރަށް އިޚ މެންބަރ ން ދެއްިވ ެއއްބ ރ  އިކޮމިޓީެގ އެންމެހަކޮމިޓީެގ އިދ ރީ ބޭފ ޅ ންނ ިއ 

ފެނިަވޑައިަގންަނވ  ޮގެތއް ނިންމެވ މަށްޓަކައި  ށް މި ރިޕޯރޓ  މެދ  މި މަޖިލީހަ ،ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އެހެންަކމ ން

 ހ ށަހަޅ ލަން. ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޓްއަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ަޑިއަގންނަވ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ދައްަކަވން އެިދަވޓަށް ވ ހަަކފ ޅ ޕޯމި ރި  ެމންބަރ .ރިޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެ

ރައީސް، ަރއީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ރިޔ ސަތ  މަޖިލީހ ެގ )ވ ން އެދެން. ނެ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގން

ރި ރ ެގ އިްއޒަތްތެއަރ ަވނީ ފޭދޫ ދ އިައއްސަލ މް ޢަލައިކ މް. އަޅ ަގނޑ  ިމހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  (ހަވ ލ ެވަވަޑއިަގތ ން

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހ ދަށް. ފޭދޫ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން:ފޭދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހ ދ  

ައޅ ަގނޑ މެން ވ ޖޫދަށް ެގނަީއ  (ދިެވހިރ އްޭޖެގ މަސްެވރިކަމ ެގ ގ ނޫނ ) 2014/14ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑ މެްނ އަޅ ަގ .ފަހ . އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ިގނަ މަސަްއކަތް މި މަޖިލީހ ން ކ ރ މަށް ެގނައ މަށްަޓކައި ަވރަށްއެ ގ ނޫނ  

މި ގ ނޫނ  ވ ޖޫދަށް ެގނައ މަށްޓަކައި އެަތއް ަގރ ރެއް ެގެނސް އެތައް ަގިޑއިެރއް ަވންދެން މިތ ނގައި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ 

ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސްެވރިންނަށް 19ކ ރީ އެޖެންޑ   މަސައްކަތް ކަތްކ ރި. އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މަސައް

ަގިއ  2019 ބަރ ންސެޕްޓެ 16ދިނ މަށްޓަކައި. ހެޔޮ ނިޔަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި މަސަްއކަތް ެވފަިއވ  ަވޢ ދ  ފ އްަދއި

ިރޔ އަށް އެްއެވސް ފައިދ އެްއ މަސްެވ ެއއީ ނަކީގ ނޫ އެމިއަދ  ހަމައަށް އަިއއިރ   ،އެ ގ ނޫނ  ގ ނޫނަަކށްެވ އި،ނިންމަ

 ޮގތެްއ ނ ިވ. ސަބަބަކަްށވީ  ށް ލިބޭކ ރ ަވިނިވ ެއއްަޗކަށް ނ ިވ. ައޅ ަގނޑ މެން ކ ިރ މަސަްއކަތ ެގ ނަތީޖ  މަސްެވރިންނަ

 ަގވ އިެދއް  ެވސްެއއްދިއ ން. މިއަދ  ހަމައަށް އައިއިރ  ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދ ންޖެހޭ ަގވ އިދ ަތއް ނ ހެދި ލަސްަވމ ން އެ

ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން މަސްެވރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނ ޔަތްތަކ އި ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ހ ޅ ިވެގނެއް ނ ދިޔަ.  ،ހެދި ތަންފީޒ ެވ

ަގއި. 2020ރީ ަވފެބްރ  11ފެށީ  މަސައްކަތް މ ެގއަޅ ަގނޑ މެން މި ަގވ އިދ ތައް ހެދިފައިޭވތޯ ބެލ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިނިސްޓްރީން ސ ފ ކޮށް  ށްަކމަ ނ ވ އަށް ީވ މަސް. އެްއެވސް ކަމެއް ކ ރެިވަފއިނަަވ 8ށް އައިތ  އެއީ ގ ނޫނ  ވ ޖޫދަ

 2ެވސް ހަދަން  ނޑ މެންެގ ކޮމިީޓގައި ިވދ ޅ ިވ. މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއެްގ ވ ހަކަ ިވދ ޅ ިވ. މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއަޅ ަގ

ވ ނަމަ މި ގ ޫނނ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް. އަިދ ށްއެހެންކަމަ .އަހަރ  ބޭނ ންވ ނެ ވ ަހކަ ިވދ ޅ ިވ. އިްއޒަތްތެރ  ރައީސް 

އް ެވްސ ެއްކސްކްލޫސިްވ ރައިޓެ  ،ދިޔައީނޑ މެންެގ ކޮމިޓީަގއި މިނިސްޓްރީެގ ފަރ ތ ން ބ ނަމ ންކަނޑައެިޅެގން އަޅ ަގ

ހ  އި ދ ަވޖެހިެގން އަވ ހަކަ ިލޔެިވަފއި ނެތޭ.  ކަށް ދީފައެއް ނެތޭ. އެއްބަްސވ މ ަގއި އެޔަ އެްއެވސް މަްސެވރި
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ނޭ ތަެކއް އެަބހ އްޓޭ. ޭއެގ ސަބަބ ންއެކްްސކްލޫސިްވ ަރިއޓްސް ކޮންޓެކްޓ  ،ޅ ީވަގއި ިވދ  މިނިސްޓަރ  ޓީ.ީވ

އ ޅެނީ. އެ ެއއްބަސްވ ންަތްއ އ ވ ލ މ ެގ މަސަްއކަތް އެބަ  މި މަސްެވރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފ ރ ޞަތ ތައް ނ ލިބިެގން

 ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ސ ފެއް  ވ ހަަކއެްއކަންބޫލ ކ ރަންޖެހެނީ ކޮންން ަގެގންދަމޭ. މިތަނ ން އަޅ ަގނޑ މެކ ރިއަށް 

 ، މިަފދަ ބ ރަ މަސައްކަެތއް މި ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކޮށް ،ކ ރަނީއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  .ނ ިވ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ދިނ މަށްޓަކައި އިނަްށ ޙައްޤ  ހޯދަރިންސްެވމަ ،ެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ެވަފއިވ  ަވޢ ދެއް ފ ްއދ މަށްޓަކައިދިެވހިރ އްޖޭ

ކަމަށް  ކަނަޑއެިޅެގން ގ ނޫނ  ޚިލ ފ ެވފަިއވ  ތީއޮ ކ ރި މަަސއްަކތ ެގ ނަތީޖ އެްއ މިއަދ  ނ ލިބ ނ . މިއަޅ ަގނޑ މެން 

ން ތ ޮގ ނ ަވަތ ޔޫރަޕަްށ މަސްިވްއކ މ  ގ ޅޭ އަށްހަމައެކަިނ ޔޫ.އެން  .އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތެްއ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަނީ. ޭއެގ ަސބަބ ން މަސްެވރިކަމ  ގ ޅޭ ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ  

ނަންަގަވިއެގން ހ ރ މ ެގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެފަދަ ބޭފ ޅަކ  ޒިްނމ  ،هللا حانسبހަދ ކަށް ަވގ ތެއް ނ ިލބޭ. ަގވ އިދ  

 އެހެންީވމ ، ؟ކ ރ ންތޯއޭ ވ ޒ ރ އ  ހަވ ލ ެވެގން ހ ންނަަވންޖެހެނީންމެ ކަމެއް ހަމައެަކނި އެ ؟ތޯއިބޭނ މަކީ ކޮބަ

އްޔ  ވެއްޖެ  ެއކަން ކ ރ ކަމ ަގއި .އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މިަކމެއް ނ ވިއޭ. ެއއީ ހަމައެަކނި މަސްކިރ މ ެގ ވ ހަކަ

ބިލ ކަން ނެތްކަމ ަގއި ޤ  ،ަތއްނެ އިންތިޒ މ މިކަން ކ ރެޭވ ،ދީއިޓަކައި ޭބނ ންވ  ަވސީލަތްތައް ހޯދަަގވ އިދ ތައް ހެދ މަށް

ވ ހަކަ  މިއަދ  މިައޅ ަގނޑ މެން  ؟ގައި ަހވ ލ ެވ ހ ރ މ ެގ ބޭނ މަކީޯތއޭ މިކަމ އިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮބަވެއްޖެ 

ނަށްޓަކައި ީވ އަޅ ަގނޑ ެމން މަސްެވރިން ،ަވނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްަވރަށް ހިތ މަެވރިކަމ ެއކ  މިދަންނަ ؛ޖެހެނީދައްކަން

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކެއް  ،ަގވ އިދ ތަެކއް ނ ހެދި ދ ަވސް. ޭއެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭއަހަރ  1ދަނީ  ފ އްދި މިަވޢ ދ  ނ 

ދަްއކަމ ން ވ ހަކަތައް ދައްކަމ ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ  ،ނ ހެދި. މިއީ ގ ނޫނ ން ލ ޒިމ ކޮށްފައިވ  ކަންަތއްތައް 

 އެކްސްކްލޫސިްވ ކޮންޓްރެކްޓް ދަށ ެވފައި ނޫން ކޮންމެެވސް އެްއ ދިމ ލަކ ން ،މެން ޮގްސ ޖެހޭއިރ އައިސް އަޅ ަގނޑ 

އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ ފަދައިން ހިނގ  ގިނަ  އ މ ގައި ޤަމިއީ މި  . ޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެން ތިބެން މި ޭގެވސް ނޭނ ކަމެއް

.  އް ނޫންޮގތެ ވ ންޖެހޭމިއީ މިކަން  . ރައީސްއ މ ަގިއ ހިނަގމ ންދ ތީ. އިއްޒަތްތެރިޤައްތަެކއް މި ކަންތަ

ދަނީ މަދ  ބައެއްެގ ސަބަބ ން.  ސް ބަދ ނ މ ަވމ ން މިމި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލި ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރ  ަބދ ނ މ ެވ

 އި،ޅަ ގ ޅޭ ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅެއް އަ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމ މަޖިލީހ  މިއަދ  މި ،ނީޮގވ ލައަޅ ަގނޑ   ،އެހެންކަމ ން

 މަސްެވރިންެގ ަޙއްޤ ަގއި މިއަދ  ތެދ ވ ށޭ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ ޝ ކ ރިއްޔ . 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މ ޅި މަޖިލީހ ެގ  ،ކޮމިޓީެގ ޞްލ ޙ  ގ ޅޭ ެގ އިއަސ ސީނޫނ ޤ   ،އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  

ން ފަހަރެއްެގ މަތީ 3 ،ފަހަރެއް ފ ޅ ންނ  ދެބޭ ން އެ ޮގތ މ  ގ ޅޭއ ެގނަ މަޖިލީހ ެގ ަތޅ މަށް މިއަދ ޓް ެގ ރިޕޯކޮމިޓީ
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ަގވ އިދ ަގއި  ،ބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ ަވނީ އެ .ހޯދ ނ ނ  ށް އެއްަބސްވ މެއްއަޅ ަގނަޑކަ ެގދަްއކައިފީމ . މައިނޯރިޓީ ލީޑަރ ވ ހަކަ

 ،ޮގތެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް މެ އެދޭދ ްނ. ދެން މިއީ އެންނޑ މެން ކ ރިއަށްޮގތަށް އެއްބަްސވ މ  ނ ލ  އަޅ ަގ އޮތް

ޮގނޑި ދީފައި އޮތ ން.  65ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ީޓއަްށ  ދިެވހި ،ޮގތަކީ އޮތް ރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ނިންމ ފަިއ މި

ިވްއޔ  ންނަށް މި މަސައްކަތް އިރ ދަކ ެރއް މަޖިލީހ ެގ އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނ  އެީކގައި އަޅ ަގނޑ މެ މި އަދި

ައޅ ަގނޑ  އަދިެވްސ  ،ނޑ މެންނަށް މިކަމ ަގެއއް ނޫޅޭ. އެހެންނަމަެވސްދަދ ެގ މައްސަލައެއް ައޅ ަގއަ .ނިންމޭނެ ކޮށް

ަވަޑިއަގންނަވ ނެ ކަމަށް. ދެން ޓީ ލީޑަރ  އެއްބަސްވެ މައިނޯރި ،ދަނީ މީދ ކ ރަމ ން ބަލަމ ން މިއްއ 

ބޭފ ޅ ންެގ  ބޭފ ޅ ން ދަންަނަވިއފި. އެހެންީވމ ، ތި  މ  އަިރހ ގައި އެޢ އްަކމަށް މިހ ރ  އަމީން ނ ަގންނަވ  އެއްބަްސެވަވަޑއި

 އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ،އަރ ަވނީޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލީ. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  މަޢ ލޫމ ތަށް

އ ދެ!  ކ .ނަންަގވ  މެންބަރަ ބައް އެއެނިޒ މީ ؛. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔ ސިރ  ޢަބްދ އްލަތީފަ

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ . 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒ މީ

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން:ޝަރީފް މް މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ ެގ ިއބްރ ހީ

ޑަކ ަޑ ތަންކޮޅެްއަގއި ހިފަިއެގން ނޑ މެންެގ މަޖިލީހ ެގ މަސަްއކަްތ ަގވ އިދ ަގިއ އޮންނަ ކ  އަޅ ަގ ؛ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި

އަޅ ަގނޑ މެން  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްކ ރެިވދ ނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން. ތަކަށް ަހއިޖެކ އެްއެވސް ފަރ 

މިއަދ  މިކަން އެބަ   ،ސްޔަ ލ ޙެއް ެގނެސްެގން ވި ޞްތްތެރި ދަނޑިަވޅ ަގއި އި ރަޠޫޚ ވ އިދަށް މި މަޖިލީހ ެގ ަގ

ތިބި ހ ރިހ  ަކއ ންިސލަރ ންެގ ޙައްޤ ަގިއ އަިދ  އި ޖެހ މ ެގ ކ ރިން ދިެވހިރ އްޖޭަގހޭ. ނޫނިއްޔ  ަގޑި ނިންމަންޖެ

ށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ކަމަ ކ ރ މަށްޓަަކއި ެއކަން ކ ރަންޖެހޭނެަވނަ މ އްދ އިން ހިމ ޔަތް 231އަސ ސީެގ ނޫނ ޤ 

 ންމ ހިފެހެއްޓ މަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މ ރ މަތް ހިއަސ ީސެގ ޙ ނޫނ ޤ  ،ަވަނ މ އްދ އަށް 231އަސ ސީެގ ނޫނ ޤ 

 ،ސް ޔަކޮށްެގން ިވައޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ަގވ އިދ ެގ މ އްދ އެއް ަސސްޕެންޑ  !ޮކށްދެއްވ ކަމެއް. ރައީސް މަސަްއކަތް

ނަށް މެންނޑ ތްތެރި ދަނޑިަވޅ ގައި އަޅ ަގރަޠޫޚ ރީޒަނަބަލް ެވެގން މި އަންއްެވްސ ފަރ ތަކަށް އެކަން ކ ރަން. އެ 

ެވްސ އެ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދެޭވނެ ެއއްޮގަތކަށްކ ރެޭވކަށް. ފ ރ ޞަތެއް ނޯންނ ނެ މި މަޖިލީހ ެގ މަސައްކަތް ހައިޖެކ 

އެބަޖެހޭ  ،ެވސްނަމަ އިަލްއވ ފައްވައިދ ކަނޑ ރައީސް. އެހެންީވމ ، މަޖިލީހ ެގ ރައީސް މަޖިލިސް މެ އިްއޒަތްތެރި

އްދ  މ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ   އްޔ އްލެއް ނ ލިިބއްޖެޙަ. އްެލއް ހޯދަންޙަ ކ ރަްއަވއިެގން މަޝްަވރ 
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ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ މެޖޯރިޓީ ބޭނ ންކޮށްެގން މިކަން ކ ރަން ޭބނ ންވ  ވ ހަކަ އިްއޒަތްތެރި  އިސަސްޕެންޑްކޮށްފަ

 މިއީ ަވރަށް ބޮޑ  ނިޒ މީ މައްސަލަެއްއ.  ދަންނަަވން. ށްރައީސަ

 

 ްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

ކ ރަނީ ަގވ އިދަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން  ަގސްތ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ   އޮތް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހ ރ  މި 

އްވ ފައި އަޅ ަގނޑ މެން ލްސ އެއް ބޭްއވ ން. ބ ޖަހ އިރ  ައޅ ަގނޑ މެން ޖަ 11ަވނަ ދ ަވހ ެގ ރޭަގނޑ   1ކ ރ މަށްޓަކައި 

ޖަހ އިރ . ދެްނ  11ރޭ  އެ ،ަވނަ ދ ަވހ ެގ ޭރަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން ޖަލްސ އެްއ ބޭްއވ ން 1 ،ރ ން އެޭރ ދަންަވރ އޭ

 އަބަދ ެވސް ޖަހ އިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ޯވޓަށް އަހ ަނން. އަޅ ަގނޑ   1އިރ ޮކޅ   ،ަވނަ ދ ަވހ ެގ ދަންަވރ  2އެހެންީވމ ، 

ރަނ ން  ،ބ  ފެނޭ. އެހެންެވ އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ ެތއް މިއީ. ައޅ ަގނޑަްށ އަބަދ ެވްސ މި ހިސ ން ޮގޖަހައިެގން އިހިސ ބ 

އެީކަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންނ  ންރަނަށޭ. ރަނ ން ރަނަކީ ަވރަށް ގ ތ ން ގ ތަށް. ދެން މީގައި ޕީ.ޕީ.އެމ 

ބަންނ ނެ ޮގތް  ބައެްއެގ ފޮށި އެ ،ބަަޔކ  އަޅ ަގނޑ  ދެޭކ ޮގތ ގައި އެަވޑައިނ ެގންނެިވކަްނ އެއީ ދެން ބައިެވިރވެ 

ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ،އަރ ަވނީސަތ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ  ނިންމ ނީ.

 މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި ތިލަދ ންމައްޗަށް. ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން:ފް ޠީދ އިރ ެގ ެމންބަރ  ޔ ސިރ  ޢަބްދ އްލަ ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ 

ންނަނީ ެވސް އަ ންކޮންެމ ފަރ ތަކ  ،ެވސް  އްީއސް. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ޮކންމެ ެވރިކަމެއްޒަތްތެރި ރަ ޝ ކ ރިއްޔ  އި 

ންެގ ނަކީ ދިެވހީމަސްެވރިން ،ެވެގން. އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކ  ވ ހަަކއަކީ  ިގަނ ަވޢ ދ ތަކެއް މަސްެވރިންނަށް ަވރަށް

ކަމަށް.  ެދއްވ ނެއިެކްއ ހައްދަަވރަނަގޅ  ޮގތްތަބޭފ ޅ ްނނަށް  މަސްެވރިންނަކީ ހީވ ިގ ަބއެކޭ. އެ .ލޭނ ރޭ

ޚ އްޞަކޮްށ  ؛ައޅ ަގނޑ މެން ،މައްސަަލއަކީ  ޅޭއ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިއަދ  ދިމ ެވެގން މި ،އެހެންނަމަެވސް

ދޭން ބޭނ ންވ  އިބޭފ ޅ ންނަށްަޓކައި ފ އްދަ  އެ ،ްނވ  މަސައްކަތް ނަށްަޓކައި ކ ރަން ބޭނ  މަސްެވރިންންއެމް.ޑީ.ޕީ

ޓަކައި ކަންތައްތަެކްއ  ނޑ މެންނަށް މަސްެވރިންނަށްފަހ ން އަޅ ަގ އ ޅެނީ. އެންމެ  މި ދ ތައް ނ ފ އްދިެގންަވޢ 

ށް ންނަޑ މެފަހ ގައި އަޅ ަގނއި. ެއައށްދ ެގ ޒަޢ މަތ ގަ މ ޙައްމަދ  ަނޝީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ަވނީކ ރެިވފައި 

 ންދިޔައީއަހަރ  ނިމިެގ ފަސްެއ  ،ންނަމަެވސް ކަެއއް. އެހެލިބޭނެ ވ ހަ  ދިހަ ހ ސް ،ަޔސްސް ނ ބެއީ ބެޔަ ފެނިެގންދިޔަ

ތިޞ ދ  ކ  އިޤ އްއަނެ ެމންއަޅ ަގނޑ  އަދ . މިއް ނ ކ ރެިވަތކެސައްކަތްކައި ެއްއެވސް މަޓަ ނަށްއެބޭފ ޅ ން

މި  ެގޅ ަގނޑ މެންއަ ،ޖެހޭ ވ ހަކަ ދައްކ އިރ ަގއި ންރ ަވއަ ކ ރިމަސްެވރިން  ،އި އ ވ ހަކަކ ރަންޖެހޭނެ ސިފައި ރޑަިއަވ

 އްނޫނެ ގ  ރިކަމ ގެ އަލަްށ މަސްެވ އިދެ ދިެވހިރ އްޭޖަގއ  ،2019/14 ،ކީ ައއިސްއެ  އ 19-މަޖިލީހ ން އެޖެންޑ 
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ނޑ މެންެގ ޅ ަގއަ ،ކޮށްނ  ފ ސްގ ނޫ ެއކީަގއި އެ ކ ޙަލ  ޞްއެަތއް އި ަސއްތައިދ ހ ން ލީމަޖި މި ،ަލއިއިއެކ ަލަވ

ީމެގ  ،ފައިވ ލ ކ ަރްއވ ހަަވނީ  ރ ޓަސްމިނި އިއްވަ ރަ ކ ގ ނޫނ  ަތސްދީގ  ޖ މ ހޫރިއްޔ  އެލްސ  ރައީ  ިއ،ފޮނ ަވސަރ ކ ރަށް 

ފ ހަަގަވީނ  ރޭެވ ރިޕޯޓ ން މިކ ބަހ ސް މި ނަށްމެންަގނޑ ޅ އަދ  އަމި ،ސްނަމަެވންން. އެހެދ ަވސްތަެކއް ކ ރި އެތަކެއް

 ތަށް ޮގ އި އޮތްގަ  މ އްދ ނަަވ 86ގ ނޫނ ެގ  އިދ ތައް އެަގވ  ޖެހޭ ހަދަންނ ންެގ ގ ނޫމ  ެވރިކައި މަސްޖޭގަ ދިެވހިރ އް

 އަށް ކަމަނ  އެ ަގއިކ ކަންތަ ރިޕޯޓ ން މި މި ، ވ ހަކައަކީ ޭވއި  ނ ވ ކަން. އަދި ހަމަ ަވރަށް ސ ފ ކޮށް މިހެދިފައި

 ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންވ  ޅ ނ ވ ކަން. އަ އިޒ ެރއް ެވސް ދެއްކިފަ ޢ އްެވްސ އެ  ކަމަށްއެ  ިވަފއިވ ކަން. އަދިހ މ ލ ެވއި

ށްލަން ބޭނ ން. ފ ހަަގކޮަގނޑ  ހަަމ ޅ  ެވރިންެގ ވ ަހކަ އަ، އ ތ ރ ެގ މަސް ތެރި ރަީއސްޒަތްިއއް  ައކީވ ހަކަ

ަވނީ ެއްއެވސް ަވރަކަށް އިފަށަށް ޮގސް އަދ  ދަ މިރިކަންސްވެ އަތޮޅ ަގއި މަ .ހދށް ކޮ ޞަ ޚ އް ،ށްމެންނަަގނޑ ޅ އަ

މެން ަގނޑ ޅ ކީ އައަދި މިކަމަ، ްސެގ ވ ހަކަ ޓްރައި ރިޕޯޓ ގައި ެއކްސްްކލޫސިްވ ނ ެލިވެގން. މިއިއަޅަ ނަށްަގނޑ މެންޅ އަ

 އި ިއވ  ވ ހަކަެއއް. ޖަވ ބ ަގފަިވކ ރެސީދ  ސ ވ ލ  ނަށްަގނޑ މެންޅ އަ ރި މިނިސްޓަރ ތެގައި އިްއޒަތްހ ލީ މަޖި މި

 ފީހ ެގއޮ ޖީ.އޭ ،ށްކަމަ ެގންދ ަތއް ކ ރިއަށް މަސައްކަތް އެ ،ަވނީްއވ ަފއިދ  ޖަވ ބ ގައި ދެއޭރ ަގއި ސީ ،ދެއްވ ފަިއަވނީ

 އި އެަބވޭ އްވ ފަކ ރަގައި މެންބަރ ން ފ ހަަގޓީމިކޮ މި، ސް ރައީތެރިަޒއްތްކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް އިއް އެދިފައިވ  ށްޔަލަފަ

 ..މަށް.ކަ ކަ ނެތްސްެގ ވ ހަޓްިސްވ ރައި އެކްްސކްލޫ ،މަށްކަ ްއވި ަގކ ރެަގން ފ ހަނިސްޓްރީމި

 

  ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޒ މީ ނ ކ ތ އެއް.ްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ނި ދ އިރ ެގ އި ތިނަދޫ އ ތ ރ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

  ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދ އރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ

ތަްއ ން ލިބިެގންވ  ޙައްޤ ސީޤ ނޫނ އަސ  ޖ މ ހޫރިއްޔ ެގ ހިރ އްޖޭގެ ެވދި ،ނެީގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެްއ މި ަގނޑ ޅ އަ

ދައްކަމ ންދ  ވ ހަކަދެްއކ ން  ހ ގައި ވ ހަކަ މިަވގ ތ  މަޖިލީ އަޅ ތީ މިރަސްބަޔަކ  ހ  އި ދިނ މ ަގދައިށް ހޯނަތ ންޔިއްރަ

ދަނީ  ލިބިެގން މި ެގއްލ ންތައް ނަށް މިރައްޔިތ ން ،ެއބަޖެހޭން ތ ންނަށް އޮޅ ންފިލ ވައިދޭޔި ރައް  ންމިކަ ،މަޑ ކޮށްލ ފައި

 ށްޓަކައި މި މިކަްނ ހ މަކޮށްދިނ މަ އްޔިތ ންނަށްރަ ދިެވހި ،ށްމެންނަަގނޑ ޅ އަިރޔ ސަތ ން  ،އެހެންީވމ  ؟ކިހިނެއްތޯ

 އެދެން. ޝ ކ ިރއްޔ . ނ ންދިލަވ ށް ހ ޅ ަގނޑ މެންނަޅ ޞަތ  އަރ ފ 

 

  ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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އި ަވތ ގަ ބ   އެ ، މޭޒ ަގއިނަން އިދ ރީލ އިޑަ މަްޝަވރ ައކަށް އަހަ ކ   ޅ ަގނޑ ބަރ . އަމެން އްޒަތްތެރި ޔ  އި ޝ ކ ރިއް

ބޭފ ޅ ން  ރޭަގއި ތި ތެބަހ ސްެގ ؛ޒަތްތެރި މެންބަރ އިއް  .ތޯތަކަށްކޮންޮގތަންދެނީ ދ  ަގަވއިކަށް އެޖެންޑ  ބަދަލަ

ޑ  ދެކެނީ. ިމއަދ ެގ ޖަލްސ  ނިންމ ލަން ނަގޅ  އަ އި  ޮގތ ަގްއެގމެން ެގންދެވ ން އެީއ ބ އްިދެވރިކަކ ރަްއަވމ އިންސ ފ 

ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި  ތީމ އަރ ަވނީ ކަނޑި ތ ފ ރ ޞަ  މިހ ރ  މިއި. އަޅ ަގނޑ ަގ 4:15ޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ އަ

 !ެގންަދވ ށްއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިެގ ކ ޅ ދ އްފ ށީ !. މ ފ ކ ރައްވ ށްޙަކީމަޢަބްދ ލްހީމް ޝަهللا މެންބަރ  އަބްދ 

 

  ކެވ ން:ވ ހަކަދެއް  ސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފްޔ ެމންބަރ   ދ އިރ ެގއ ތ ރ   އްފ ށީދ ކ ޅ 

ޫލސިްވ މި އެކްސްކް ،ނިމިށ. އަޮތޅ  ީކކި ،ކީ މިދަންނަވ  ވ ހަކައަ ޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަ 

 ަތއް އަހަރެއްތ  އެންނައޮ ދީފައި ޓަަކއި  ްއކ މަށްމަސްިވ އ ތ ރ ެގ މަްސެވރިން ެގމެންޅ ަގނޑ  ްސެގ ދަށ ން އަ ޓްރައި

ްވ އެކްްސކްލޫސި  ،ންމ ދެއްަވޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަވ ބ އަ އި ހ ަގލީޖިމަ މި ،ތަނ ަގއި  މި ރ ޓަސްމިނި ެވފަިއވ އިރ ،

 އެ  ،ޭވގަ ހަފ  އެބަ އިޓ ަގޕޯރި ކޮމިޓީ ނަށްންމެަގނޑ އަޅ   ވ އިރ ށް ދަންނަވ ފައިަކމަ ތްެގ ވ ހަކަ އޮސް ޓްރައި

މަސްެވރިންެގ ނޑ މެން ަގޅ ދ  އަށް. އެކަމަކ  މިއަމަކަ ތްއް ނެކައެ ްސެގ ވ ހަ ޓްކްޫލސިްވ ރައިއެކްސް  އިތަކ ަގޓ އެްގރިމެން

ހަމަެއކަނި  ތ ަވގ  ގައި މި އްފ ށީދ ކ ޅ  ެގންމެަގނޑ ޅ ދެަރޭވ އަ ަގނޑ  އެބަޅ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް އަހަކަދަްއކ އިރ ަގިއ ވ 

 މި  ،ސްންނަމަެވެއބަދޭ. އެހެތަކ ން މަހަށް ފަރ  78 ހ ރި.ފ ރ  ދޯނި އެބަމަހަށް އަްށ ސް ވެ  އިަގލ ހ ދަތި މި

 ތިންނދަކ ން އ ޅަ ޑަ. ކޮންމެ ކ ފ ރ  ށް މަހަދ  އެބަހ ރިކ ދި އ ޅަނ ިވހި ނެތް. އްޮގތެ ނެސްވިއްކޭމަ ށްތަކަތްފަރ 

ކަްށ ބޭފ ޅ ންނަ މި ،ސްލ ޭވ. އެހެންނަމަެވޝ މި އިލ  އެބަ މިކަމ ަގޢ އި 60ށް ދޭ. ގ ތަްގނޑަކަ ޅ ން އެބަ މަހަށްބޭފ 

 އައިއިރ ަގިއ ނަޑ މެން މި ސަރ ކ ރ ަގިއ މިހ ހިސ ބަށް ޅ ަގދި އަ ދެޭވނެ. އަިރއަށްމ ގައި ކ ނެތް މިކަ އެްއެވސް ޮގެތއް

ެމްއ ކަ ށް އެއްެވސްބޭފ ޅ ންނަ ފ ސްކ ރި ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން އެލީހ ން މަޖި މި ެގޑ މެންނޅ ަގންނަށްޓަކައި އަސްެވރިމަ

މެން ަގނޑ ައޅ  ،ވ ހަަކއަކީ  ވ ލަްނ ބޭނ ންވ  ންނަދަ ަގނޑ ޅ  ފ ހަަގކ ރަން. އަ އެކީޔ ަގނޑ  ހިތ މަޅ  ރެިވފައިނ ވ ކަްނ އަކ 

ޅ ަގނޑ މެން ންޖެހޭ. އަތިބެ ޓަރ ން އެބަ ކ ރެޭވނެ މިނިސްޒ  ަތއް ތަންފީދައްކ  ވ ހަކަ ެވރިކަމަށް އަންނައިރ ަގއި މި 

ކަމ ަގިއ  ލެވ ނ އިދީެގން ރަނަގޅ  ގ ނޫނެއް ެއކ ލަވަ  ްސކަމެއްބޮޑަށް އިމަސްެވރިންނަށް ަވރަށް ދަށ ން  ެގ19 އެޖެންޑ 

ަތްއ ވ  ަވޢ ދ ނައިރ ަގއި ށް އަންސަރ ކ ރަ ،ންނަވ ލަން ބޭނ ންަވނީންމ ލަމ ން އަޅ ަގނޑ  ދަބޫލ ކ ރަން. ނިަގއަޅ ަގނޑ  

ލީހ ން ރައްޔިތ ްނެގ މަޖި އަިދ މި ،ކ ެރޭވނެނ ޒ  ތަންފީަތއްގ ންްނގ  އެންއްޔ  އަހޫރިލްޖ މ ސ އަދި ަރއީ ،ނ ފ އްދޭނެ

ަކ ހަވ  ވ ަގނޑ  ބޭނ ންނ ޅ  ރެއް އަ ޓަޭވނެ މިނިސްނ ކ ރެޒ ތަންފީނޫނ ތައް އި ހަދ  ގ ތ ންނަށްޓަކަ ރައްޔި ހިދިެވ

 ސް. ރައީޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްަޒތްތެރިށް ބޮދަންނަވ ލަމ ން ަވކިެވލަން. ަވރަ
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އްޒަތްެތރި ދ އިރ ެގ އި  ނޑިތީމ ކަ ،އަރ ަވނީޞަތ މިފ ރ    މިހ ރ ނޑ ަގއަޅ  ތްތެރި މެންބަރ .ޒަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއް

 ބަރ .ތެރި މެންދ އިރ ެގ ިއއްޒަތް ޑިތީމ ށް. ކަނލްޙަކީމަޝަހީމް ޢަބްދ هللا ބަރ  ޢަބްދ ންމެ

 

 :ވ ހަކަދެއްެކވ ން ޙަކީމްޢަބްދ ލްހީމް ޝަهللا މެންބަރ  އަބްދ  ދ އިރ ެގ މ ތީނޑިކަ

އިދ  ވ ދ  ގަ  މި ންމ ބަހ ްސކ ރަަވގ ތ    މިއިތަނ ަގ ޅ ަގނޑ މެން މި އ ދެ، އަ ސް.އްޒަތްތެރި ަރއީ ޔ  އި ޝ ކ ރިއް

މެަގިއ ށް ދެންނަންޑ މެނަގއަޅ  ްއަވރަށްއެހަމަ އެއ   ،ޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކަދަްއކ އިރ ޮގތ ްނ އަ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  

 ެގރ އްޖޭ  މިެގ ަގނޑ މެންޅ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ  ،ނޑ މެން ކަންޮބޑ ވ  ަކމެއް އަޅ ަގދިަޔއީ ނ ހަނ   އަޑ އިިވެގން މި

 ،ފެށީމ  މަސައްކަްތ ކ ރަން  ނިކ މެ މި ޓިކް ޕ ޓީ ވިއަން ޑިމޮކްރެލްޑި މަށްޓަކައި މޯނ ދިށް ކަްނކަން ކޮތ ންނަށް އްޔިރަ

 ައރ  މަސައްކަތްކ ރ  ސިޔ ސީތިލަ ހިއްޕ ނަމޭ ހިތަށްއެކ ަގއި ފައި ައޅ ަގނޑ މެންނ  ،ސ ްނކ ރ އ ނދަޫގކޮށް ެޖއް މިކަމަށް

ތ ންެގ ޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިއަ ،ދަނީ ިގެގން މިއެނށް ށް ސ ފ ކޮަވރަ އްޔިތ ންނަށްެގ ރަޕ ޓިތަކ ން މިއަދ  ދިެވހިރ އްޖޭ

 ރ  މި ރ  މަންޒަކ ޖެއްސ ންޑ މެންނަށް ނަގޅ  އަކ ން ެވސް އަތީމ  ހަނި ދޭތެރެކ ނި ޤ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރަންޙައް

ެގ އެމް.ޕީ.ޕީ އި މިތިބަނ ަގތަ  މި ،ންމިހ ރަށް ޮގވ ލަ  މިހ ރ ންޅ ަގނޑ އަ .ސްރި ރައީތްތެެގންދަނީ. އިްއޒަފެނި

ބޭފ ޅ ންެގ މ ލިއްޔަތ   އެެވސް  މިއަދ  ،ންއިދިކޮޅަށް ނިސްބަތްވ  މެންބަރ  ކ ރ ސަރ  އެމް އަދި މި.ޕީ.ޕީ ،ންރ ބަމެން

ޔ ނ ތ ގައި ހިމެނޭ ބޭފ ޅ ން މިހ ރ ން މިހ ރަށް  ޚިެގ ސީ.އ ރ  .ޕީ.އެމް.ބަލ ފައި އެމް .ބަލަންޖެހޭ ޅ ަގނޑ މެން އެބައަ

އްޒަތްތެިރ އި ،ޑ މެން އެބަ ސ ފ ކ ރަންޖެހޭނެވސް އަޅ ަގ ތެރެ  ސްލިމަޖި މި ،ށް ކޮހައްޔަރ އި ފަހިން އެބަ ަގނޑ މެޅ އަ

ނަށް ނ ހަނ  ބޭނ ންވ  އްޖޭެގ ަރްއޔިތ ންދިެވހިރ  ،ދަނީ ެގމ ން މިށް ސ ފ ކޮށް އެނރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަ

  ނީ އެ ފެންނަ ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިދ  އަމ ން. މިއަރަދ ްއތ ރ ކ  ،ށްކޮއަންނަނީ ޖެއްސ ން މިބޭފ ޅ ން  އެ އިގަ ކަމ ކަން

ންިގެގން. ނ ހި ކ ރ  ސަރ ނީ އ ޅެ  މިށްޅ ަގނޑ މެންނަމިއަދ  އަ  ،ކީޙަޤީޤަތަ .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ މަންޒަރ . 

ެވސް  ރ ޓަޒް މިނިސްރީޝަދެްއވ ށޭ. ފި ފ ޢ ެވސް އިސްތި ޓަރ ރީޒް މިނިސްޝަފި ،ަވނީމިދަންނަ ޅ ަގނޑ މެންއަ

 އެ  އި،ނޫނ  ހަދަތަނ ން ގ  މި ޅ ަގނޑ މެންއަ .ވ ނަމަ ށްމަ ކަ ކ ެރޭވނ ލިއްޔަތ  އަދ ެގ ަމސްޢޫމަޤ މ  ށޭއްވ ދެފ ޢ އިސްތި

ްށ އެޮގތަ ހަމަަގންަނަވންީވ. ަވަޑއިފ ދީފައި ޢ ަވންޏ  އިސްތި ކަމަށް އިދ  ނެހެދޭޮގތަށް ަގވ  ވ ނ ަގއި ގ ނޫ ބޭފ ޅ އަށް އެ

ިއ ތ ަގލަ ހ މި ،ގައިލަތ ހ މިތިބަ މިއަދ   އަމ ދ ން ައދި ންނޑ މެޅ ަގއަ ދ ތ ންނަށް މިއަެގ ރަްއޔިހިރ އްޖޭދިެވ

 . މި ންކަންކަން ކޮށްދޭ ށްނަރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ހިދިެވ،ޭވ ބޭނ ންސަރ ކ ރ ން ެވސް ނ ހަނ   މި ެގޅ ަގނޑ މެންއަ

ތިހ އަށް  އިންޓަކައި މަށްނީ ެއކަންކަން ކ ރ ންނައަ މި  ޅ ަގނޑ މެންއަެވސް  ހަމައަށް ދ މަޖިލީހ ން މިއަ

ޅ ްނެގ ބޭފ ެގ އެމް.ޕީ.ޕީ ،ދިަޔއީ ިއިވެގން މިޑ އަ ނަށްޅ ަގނޑ ެމންއަ ިމއަދ  ،ެވސްނަމަންމ ން. އެހެރަތްކ އްކަމަސަ
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 ،ނީަވދަންނަ މި ޅ ަގނޑ އަ ،ހެންީވމ  ކަމަށް. އެ ނ ވ ބޭނ ން ދޭންލ ންނަށް އެއްބ ރ ޅ ަގނޑ މެންއަލިޝަނ ން މިއަދ  ކޯ

 ތެރޭަގއި އެ ބަރަކ  މިތ ސް މެންެއއްވެ  ވ އި ެވފަތްތެރިނ ޔ ޚި  އަށްެގ ފަިއސ ދ ން ރައްޔިތ ންދިެވހިރ އްޖޭެގ އަދި އަމ 

މިހ ރ ން   ޅ ަގނޑ މެންއަކަންކަން  އެ އިބަލ ފަ .އްސަލަތައް ބަލަންީވމަ . މިހ ރ ން މިހ ރަށް އެނ ވ ނޭދެެގންއިނ

 ށްތ ންނަރަްއޔި ގައިތ ށް ހަމަ ޙަޤީޤަމެންނަަގނޑ އަޅ  ސް. މިއީއިއްޒަތްތެރި ރައީ ،ތައް އަަޅންޖެހޭަވޅ މިހ ރަށް އެބަ ފިޔަ

 ،ކަމަކީ ރަތަމަފ  ،މަވ ނަ ކަމަށް  ވ ންކޮށްދޭން ބޭނ  ކަްނކަން ޅ ަގނޑ މެންއަޮގތަށް  ންފ ވ މަ އިޔ ލ ބަ ންޅ ަގނޑ މެއަ

މީހ ްނ  އެ ،މެންޅ ަގނޑ އަ ؛ހ ންތިބޭ މީ ޔ ނ ތްތެރިެވފައިޚިރ އްޖޭެގ ފައިސ އަށް  މި ،ނަށްރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މި

 ،ވ ނަމަ ށްކަމަ ވ ކ ރަްނ ބޭނ ންފ ސ  ޅ ަގނޑ މެންއަ  ރ އްޖެ . މިންނަންީވޗަށް ގެ އިންސ ފ ެގ ކ ރިމައް 

ބަލ   ތައް ނ ދ ރ  ޢަމަލ ޑ މ ޑިތިބި ހަ  ކޮށްފައިބޭފ ޅ ން  އެ  ،އިަގިއަގއި އަތްނ ލަެގ ބޭފ ޅ ން އެނަށް ޅ ަގނޑ މެންއަ

ެވސް މ ދަމ އެއް  ށްކަތ ންނައަދި މިރ އްޖޭެގ ރައްޔި .ނ ދެޭވނެށްން ކ ިރއަރ އްޖެއ ިއެގ ނަކަށް މިޅ ަގނޑ މެންއަ

 ދޭން ބޭނ ންވ  އިހޯދަ ނަށްންރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ   ސް. މ ދަމ  މިަރއީ ތްތެރިދެޭވނެ ިއއްޒަނ  ށް ހޯދައެއް ކަނަޅ ަގނޑ މެންއަ

 ފަސްށް މިދިޔަ ފައިސ އަ އިދިެވހިރ އްޖޭގަ  މި ،ނޭގއެ ެވސް އެބަ ންމެނަށްއެ ޅ ަގނޑ ެމންއަ ،ވ ނަމަށް ކަމަ

ނޭގ. އެ ބައެނަށް ޅ ަގނޑ މެންއަ ެވސް  އްކަންއެ ކޮންބަ ީވރިތެ ތްޔ ނ ޚިިއވ ކަން. ފަެވޔ ނ ތްތެރިޚިގައި ހަރ ދ ަވހ ެގ ތެރޭ އަ

ތިބި    ބަލަންކަންކަން އެ ،ނެތް. އެހެންނަމަެވސް  އެއްޮއޅިފަހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ިދެވ .އެނޭގ ތައް އެބަވ ހަކަ އެ

ންޖެހޭ. އް އެޅެޅ ަތކެަބ ފިޔަަވނަށް އެޅ ަގނޑ މެންއަތެރޭގައި ދޭ ބޭފ ޅ ންނ  އެ އި،ކަންކަން ަބލަ ރ ތްތަކ ން އެފަ

 ،ސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީލިސް ހ އްޓައެއް ެވސް ޖިމަ އަދި މި .އެއް ނޯންނ ނެސް ހ އްޓިފަލިމަޖި  މި .ސްތްތެރި ރައީއިްއޒަ

ނަށް  ރަނ ން ރަ ޅ ަގނޑ މެންއަ ހ ރި ކަންކަން ދޭން ކޮށްންނަށް  ރައްޔިތ ެގޖޭއްހިރ  ދިެވންަގނޑ މެޅ ޭވނެ. އަދި އަނ ލެ

ޖެހޭނަން. ޔ  ފަސްނ ކަމަށް އިރ ދަކ ރެއްިވއްއެ ޅ ަގނޑ މެންއަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަ ،ކޮށްދޭނަން ންޅ ަގނޑ މެއަ

 ނަށް ޅ ަގނޑ މެންއަ. ޖެހޭފ ކ ަރންއެބަ ސ  ޅ ަގނޑ މެންއަ ރ އްޖެ މި ، ވ ހަަކއަކީ ނަވ ންިމދަ ޅ ަގނޑ އަ ،ންނަމަެވސްއެހެ

 މި  ިއ،ލަކ  ބަޔަކ  ލ ލްމ ތ ެގ ބައިއްޖޭ ރ  މި ،ބަނގ ރޫޓ ކޮށް ރ އްޖެ ދ ަވހަކީ މިއަހަރ ފަސް ެވދިޔަ ޭވތ   އީ،ދިޔަފެނިެގން

. މިހ ރ  ދިޔައީ ެގން މިނަށް ފެނިޅ ަގނޑ މެންއަަވއްޓ ލަިއެގން ދިޔަ ދ ަވސްތަކެއް ްށ ޮބޑަށް ދަށަ ރަށް ަވރ އްޖެ

ެގ މަސައްކަތްކ ރަނީ ރ އްޖޭ ޅ ަގނޑ މެންއައަހަރ   ފަސްމި  އިސްމަށް އަކަބ ރ  ެވރިއަނެއްކ  އަނ ަގނޑ މެންޅ އަ

ނަށް ޅ ަގނޑ މެންއަ ދ ަވސްތައް  މި ،ންނަމަެވސްހެއެ .ދޭންއިސްތަެކއް ހޯދަަވ ދ ތިފ ެވރި ފ ގަ ންނަށް އ ރައްޔިތ 

 އި އޮތްގައި ކަން ހިނގ ފަރޭ ެގ ތެދ ަވހ  އަހަރ  ފަސްމިދިޔަ  ،ރެެވން އަންނަނީނަށް ފ ަގތިކ ށް އަޅ ަގނޑ މެންއ ޖ ލ ކޮ

ެގ ޖޭ ރ އް ެގ މިންޅ ަގނޑ މެއަ  ،ވ އި ފަެވރިޔ ނ ތްތެޚިައށް ރ އްޖެ ެގ މިޅ ަގނޑ މެންއަެރއިން ތެއޭެގ ،އިބަލަ ޮގތް

 ންން ނޫކަރ ަގިއ ހިފ   ަރއްޔިތ ންެގހިރ އްޖޭެގސީދ  ދިެވ ،އީސް ރަ އްޒަތްތެރި  އި ދި އެއީ އަ  .ހ ރީ ފައި ލްމ ލ  ކ ޅެތ ބައި

ހިރ އްޖޭެގ ދިެވ  ސީދ  މިމަކީ ެއއީ ޔ ނ ތްތެރިެވފައި އޮތ ޚިސ އަށް ތ ންެގ ފައި ެގ ރައްޔިދިެވހިރ އްޖެ  ؟އްތޯމެކޮންކަ
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 ދިެވހިރ އްޭޖެގ ،މ ީވންޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް މ ނައެއް ނ ކ ެރޭވ. އެހެ އެނޫން .ންފ  ހިންެގ ކަރ ަގއިރައްޔިތ 

ަވރަށް  ނޑ ަގޅ  ަރށް ެވސް އައަދ ެގ ސަރ ކ މި. ކ ރަންޖެހޭ މެން ެއކަން އެބަޅ ަގނޑ ިމއަދ  އަ އިަގޤ  އްޙަރައްޔިތ ންެގ 

ްށ އްޖެއަރ  މި ،ވ ލަންގޮ  ޅ ަގނޑ އައެކ  ހ  ރަށް އ ދޭަވށް ްއސަސ ަތކައަަވން މ މިނި އަދި ،ެއކ  ޮގވ ލަންތެރިކަމ ޞްލ އިޚ 

 މިއަދ  މި ިއ،ޅައަޅ  ތެރޭަގިއ ފިޔަަވދޭ ނ ންޅ ބޭފ  އެ ިއ،ދަހޯ ޅ ަގނޑ މެންއަބެިވ މީހ ން ިތއް އިެވފަޔ ނ ތްތެރިޚި

ެގ ރ އްޖޭ މި .އްޖެ ހިންގ ނެ ފައިސ ރ  މި ،ރ އްޖެއަށް ބޭނ ންަވނީ މި އިލަތ ަގހ ޮއތް  ެވފައިދިމ މި ރ އްޖެއަށް 

 ހ ރި  ތްތެރިެވފައިޔ ނ ޚިރ އްޖެއަށް   މިދ މިއަ ،ބަހ ރި. ޙަޤީޤަތަކީފައިސ  ހޯދެން އެ އިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތެރެ

އް ށެފަހަތަކަ ޅ ަގނޑ މެންއަ ަގއި ޤައ މ  މިއަދ  މި ،ވ ނަމަ ކަމަށް ރަނަށް ހޯދިއްޖެ ނ ންނަށް ރަޅ ަގނޑ މެންއަސ  އިފަ

 ކޮޅަށް އި ނަަގރ އްޖެ ނަށް މިޅ ަގނޑ މެން އައަނދަަވޅ ން  އޮތް  ރ އްޖެ މި މި ،ރ އްޖެ ހިންޭގނެ  މިނެ. މިއަދ ނ ޖެހޭ

 ޅ ަގނޑ އަ .އީސްރަތްތެރި . އިއްޒަ ވ ނަމަ ށްކަމަ ސ  ހޯދައިފިވ  ފައިއި ފަެވސް ެގއްލިހ ރ  އަށް މިރ އްޖެ މި ،ނެޖެހޭ

 ހިރ އްޭޖގެ  ދިެވެއކ ަގއިއެއ  ހަމަ  .އެބަޖެހޭ ށްދޭންހިމ ޔަތްކޮ ޅ ަގނޑ މެންއަޤ ތައް އި މަސްެވރިްނެގ ޙައްޮގތ ަގ ކ ރ ބޫލ ަގ

ެގ ރީޓް ކަންކަން މިނިސްހ ރި ފައިކޮށްދީމ ޒިމަޖިލީހ ން ލ  މި  ން ނޫނ ބޭފ ޅ ންނަށް ގ  އެ ،މަސްެވރިން ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ޭވ

ން ކޮށްެގލ މިނިސްޓަރ  ބަދަ ،ންީވމ ކަމެއް. އެހެ ނ  އެދޭރިން ނ ހަމަކީ މަސްެވިދއ ން ެވެގންތެރެއިން އެކަންކަ

 ސްެވރިންނަށް މިޖޭެގ މަިހރ އްިދެވ ،ސްމަެވށްެގން ނަކޮފ ން ބަަދލ ތިބި މ ަވއްޒަމިނިސްޓްރީގައި  އަދި އެ ،ނަމަެވސް

 ރިްއޔ .ޑަށް ޝ ކ ށް ބޮކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި. ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަ  ނ  އެދޭނ ހަ ،އެއީ އް ހޯދައިދިނ ންނޫން ދ ަވހެ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 ރި މެންބަރ ތެ ިއއްޒަތްދޫ ދ ިއރ ެގ ފޮނައަރ ަވނީރ ޞަތ ފ މި މިހ ރ  ޅ ަގނޑ  ބަރ . އަޒަތްތެރި މެން އް އި ޝ ކ ރިއްޔ  

 ރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ދޫ ދ އި ސިރ ޖަށް. ފޮނަމޫސ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން:  ސިރ ޖް މޫސ މެންބަރ  ދޫ ދ އިރ ެގފޮނަ

އިދ  ވ   ގަ ސްއަޅ ަގނޑ  ެވ ހަމަެގން ގ ޅި  ޕޯޓ ލި ރިއިން އެކ ަލަވދ  ކޮމިޓީއިވ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގ

ބެހޭ  ޅ ަގނޑ މެން މަސްެވރިކަމ ެވ. އަތީވ ކަންކަން ފ ަހަގކޮށްލަން ބޭނ ން ޔަތ ން ބައެއް އް ސިއި ހަރެްއެގ މިޓީެގ މެންބަކޮ

މިޓީެގ ފަރ ތ ން ރ ވ މަށް ކޮހ ޒި މިޓީއަށްށް ކޮޓަރަިމނިސް ،އިދ ތައް ނެހެދިވ ީތެވވ  ށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގގ ނޫނ ެގ ދަ

ޅ ަގނޑ މެންނަށް އެީކގައި އަ ބަޔަކ   ރ ން އިތ ޓްރީސްމިނި ،ޭވ އެހެންނަމަެވސްރެއް ނ ހ ޒި ޓްރެއް މިނިސް ،ދ ނީމ އެ

ދ ަވްސ  90 ،ފ ކ ރެވ ނ  ބައެއް ކަްނތަކ ެގ ތެރޭަގއިކަދެކެވ ނ  ސ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ހަންއިދެވ ނީ. އެ ރިއަށް ެގންކ 

 މިއީ  މިހ ރ  .ތައްޖެހޭ ަގަވއިދ ތެރޭަގއި ހަދަން މަސް ހަެއީއ ؛ ިމއީ ދ  މިހ ރ ދ ތައް މިއައިންޖެހޭ ަގވ  ހަދަ ރޭަގއި ތެ
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 ބެހޭ  އެކަމ  .ނ ޭވ އްދ ަތއް އަދި ހެދިފައެއިަގވ  ،ސްނީ. އެހެންނަމަެވއ ޅެ މި ގައިަވނަ މަހ ނ ވަ ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން

އެކްްސކްލޫސިްވ  ރ މ ެގ މ ކެޓްކިއޮތީ މަސް ޅ ަގނޑ މެންއަކަށް މަޑ ވ ކަންބޮ ތ ން ވ ހަކަދެެކވ ނ . ދެން އެންމެ ބޮޑ ޮގ

އޮތްހ  ދ ަވހ   ވ ބ . މިްނ ކ ރެވ ނ  ސ ވ ލ ތަކަށް ެދވ ނ  ޖަގ ޅިެގ ކެޭވ ވ ހަކަތަކ  ކަމަށް ދެ ވ އި ިވފަޓްސް ދެ ރައި

ްވ ކްްސކްލޫސިއެ ،ޅެނީއ  މި ނ ެލިވެގންއިަވބީ ރ އްޖޭގައި މަސްކިރ މ ެގ މ ކެޓ  ހ ޅ ތި ން މިލ ކޮށްެގބޫަގ ޅ ަގނޑ މެންއަ

 ،ން ސ ފ ވީ ދ ަވހ ެގ ކޮމިޓީ ޑ މެންނަށް އެ ޅ ަގނއަ ،މަެވސް ކަމަށް. އެހެންނަ ތީތަެކއް އެކ ެލިވފަިއވ ޓ އެްގރީމެން

 އި ނެތް ގަ ތަކ ެއކްސްކްލޫިސްވ ރައިޓްްސެގ ވ ހަކަ ެއްގރިމެންޓ  ،ފ ީވރ ިވ ފަރ ތްތަކ ން ދިން ޖަވ ބ ން ސ ހ ޒިއަށް ކޮމިޓީ

ެގ ަވރަްށ ޅ ަގނޑ މެންއަ  .ޢ ލޫމ ތެއްގައިނޫން މަ ތިބީ ރަނަގޅ  މި ޅ ަގނޑ މެންއަހ  ދ ަވ ތްހ  އޮ މި ،ންީވމ ކަމަށް. އެހެ

ޮގތަށް މަސްެވރިންެގ  ބޭލި ންނަށް ހަމައަގ ރަށް ބޮޑ  ަވޢ ދެއް މަސްެވރިެގ ަވ.ޕީޑީ.އްަޞކޮށް އެމްޚ  ،ަވޢ ދެއް ބޮޑ 

މެއް ގ ނޫެނއްަގއި ސް ކަން ެއއްެވއިދިޔައީ މި މި ނިެގންނަށް ފެމެންޅ ަގނޑ އަ ،. ނަމަެވސްކީޙައްޤ ތައް ރަްއކ ތެރިކ ރ މަ

ނ ދ ކަން. އަދި ލ ކ ރަމ ންށް ޢަމަެވސް ެއއަ ކ ރީމ ގ ޖ މ ހޫރިއްޔ  އެ ަތސްދީއަިދ ރައީސ ލް އި،ޖަހަ އްދަެތއްަވކި މ 

 ޕޯޓ  ރި ެގނޑ މެން ޅ ަގއަ . ިދޔަެގންހިނަގއި އިމ ގަ ަކމެއް މިކަ އެހެންވ  ބޮޑ  ކަންަވރަށް  ޅ ަގނޑ މެންއަ  ރ ންތ އިއޭގެ 

. ޖަވ ބ ދީފަ ރިޕޯޓަށް ،މަޖިލީހަށް ފޮނ ވ ފައި އެއް މިސިޓީ ތްޓަރ  އެބައޮޒް މިނިސްގައި ފިޝަރީއެކީ  ރ ކޮށް ނެރ މ ތައްޔ 

ތ ދެވ ނ  ަވމަ ދަޢ ފ ރަތަ މެން. އަޅ ަގނޑ  ށް ކަމަކަތްޮގ ކަން އެކަން ހިނަގންޖެހޭނެބޫެލއް ނ ކ ރަން އެއީ ަގ ޅ ަގނޑ އަ

. ީވއްެވސް ސިޓީެއއް ފޮނ ން އެހެންނަމަވ ބ ދޭން. ދެޖަ ށްނަޅ ަގނޑ މެން އަ ،ރ ވެ ހ ޒި ށްކޮމިޓީއަޓަރަށް  މިނިސްޒްރީފިޝަ

ެއކަށީެގްނވ   ،ގައި ނިންމ ލަމ ން ބ ނެފައިަވނީޅިން ޯގސް. ސިޓީ މ  ،ފެނ ނީ ންރ  ސިޓީސިޓީ ކިޔ ލިއި   އެޅ ަގނޑ އަ

  ށް ފެންނަ ކަމަ ނިންމަންޖެހޭމިހ ރަށް  ން މިހ ރ  ،ށް ފެންނަމިނިސްޓަރަ އަދި  ،މ އިކަ ނެއިދ ަތއް ހަދ މ އްދަތެއްަގއި ަގވ 

ޖިލީހ ން   މަރައްޔިތ ްނެގ ،ޅ ަގނޑ ެމންއަށް. އެއީ މ ޅިން ޯގހެއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކަމަ އިދ ތައް ނިންމ ނެަގވ  

 އި އެގަ އޭ ،އަކީެގ މ ނައޭ ކ ރީމ  ގ ސްދީގ ނޫނ  ތަ ރައީސްލ ޖ މ ހޫރިްއޔ  އެ ،އް ދީފައިހަދ ފައި މ އްދަތ ތަކެ ގ ނޫނެއް 

ރަކަށް ޓަ. މިނިސްކޭ ދ ތަވައިއިދ ތަކަކީ އެީއ ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ ަގ ވ   ަގހ ރި އިަގއޭ ގ ތ އި ވަ ެގންވ  އެކަށީ  އޮތީ

މިހ ރ ން  ،އަދި އެކަީށެގންވ   .ކަމަށް ްށ ފެންނަ ަވގ ތެއްއެކަށީެގންވ  ަވގ ތަކީ މިނިސްޓަރަ ،ނެޭވނެ ނ ދެންފަހ ން

ން  ނޫ އްމެކަ ންނަޮގތަށް އޮއެެއއީ . ށްއް ކަމަޗެ އެއް ނަ ނިސްޓަރަށް ފެންކީ މިިއދ ތަކަނިންމަންޖެހޭ ަގވ މިހ ރަށް 

 ،މިދިޔަ މ އްދަތަށް ބަލ އިރ ަގއި  ޅ ަގނޑ މެންއަކަށް ނ ފެނޭ ޅ ަގނޑަ އަ ،މ ސް. އެެހންީވްއޒަތްތެރި ރައީއި

 ،ީތެވނގ ން ނ ހިެވސް ކަންކަ ގ ތްކ ރ  ަވރަށް ަވރ އ އްީމދ ކ ރި ޅ ަގނޑ މެންއަން ލިބ ނ  ަކންކަ ސްެވރިންނަށް މިމަ

ިއ ޮގތ ގަ  ހަމަ ރީތި ،ނަނީންށް ފެޅ ަގނޑައަ މަޤ މ ގައި ހ ންނ ކަށެއް.  ްސޓަރ  ޒަހ  އެ މިނި ފެނޭނ ށް ކަަގނޑަޅ އަ

ނެތްކަމ ެގ ޯވޓެްއ  ބ ރ ލީހ ން އިތ މަޖި  ށް ފެންނަނީ ހަމަ މި ޅ ަގނޑައަ ، ނަމަ ނ ދޭފ ޢ  ން. އިސްތިއްވ ދެފ ޢ އިސްތި

ހ ންނަން.  މަޤ މ ގައި މިނިސްޓަރެްއ އެަވރ ެގ ންޭގނެހި އިރ ދ  މި ،ޭގނެހިން މަސްެވރިކަން ،ިއެގން ނަމަެވސްނަަގ
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 ޅ ަގނޑ މެން އަ .ށްއަރިޒަމަޓ  ތީ އޮ ބަރޯސ ެވަފއި މި ރ އްޖެމ ޅި  ެވސް ަގއިމިކ ޑެދިމ ިވ ޕެން ނަށް މިޅ ަގނޑ މެންއަ

ށް ނޑަ ބަ ތީއޮ މި ަގނޑ މެންޅ  އަ ަގއިދިމ ވ އިރ  އްކަމެ ،ެވސްކަމޭ. އެހެންނަމަ ިކޔަނީ ލޭނ ރަކީ މަސްެވރިއަބަދ ެވސް

ޒަރ ަގިއ  ނަނޑ ެގޅ ަގއަ ،ނަމަ  ޭގޓްރީ ހިންޝަރީޒް މިނިސްއްަގއި ފިސ ބ ގައި. ރަނަގޅ  ފެންަވރެ ހޭ ހިބެންޖެތި

 އިދ  ނ ހެދ ނ ވ މިނ ން ަގަވއިދ  ހެދެންވ ނެ. ގަ ންމެ ކ ޑައެ ނޫނެއް ހަދ ފައި ދިނީމ . ގ ނޫން މިކަން ހިނގ ނީ ޮގތަކަށްމި

ކަމަށް. ދެން   ފ ން ނެތްތްތަކ އި މ ަވްއޒަސީލަަވީށެގންވ  އެކަ ،ވ ބަކީދެއްިވ ޖަ މ ރީކ ލ ން ސ ވ ޮގތ  ބެހޭ މ ކަ

 ޖަވ ބ ަގއި ؟ެގ މަޖިލީހަށް އެންިގންތޯރަްއޔިތ ން ،ކަން އެޮގތަށް ނ ހިނގ ތީެވއެ ،ކ ރިންލ ސ ވ  ޅ ަގނޑ މެންއަ

ތްތަކަށް  ބެހޭ ފަރ  ކަމ  އިީފހ އީސް އޮން ރައެންިގ ޅ ަގނޑ މެންއަންަގމޭ. ނ ހިނގ ކަން ނޫނެކޭ އެކަން ނ  ،ދެންނެީވ

 ،ންނެިވދެން ޅ ަގނޑ މެންއަ. ދެން ނޫެނކޭ ެއކަން ނ ކ ރަމޭ ،ދެންނެވީ  ؟ތޯއްިވންކ ރެސ އްހިއެކަމ ެގ މަޢ ލޫމ ތ  

ެވްސ ެވސް ކޮންމެ  ޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ ންއަ ،އ އިން އެދ ނިންތޯލްެގ އޮފީހ އެޓަރނީ ޖެނެރަ މަށްރިކަތެއެކަމ ެގ އެހީ

ކަށް މަގައި ެވސް އެހީތެރިކަހ  އޮފީ ލްނޫނެކޭ އެޓަރނީ ޖެނެރަ ،ނެވީ އި ދެންބ ގަ  ަޖވ ެވސް އި ޭއަގ ؟ތޯހެދިދ ނެނޫން އްތެޮގ

މިނިސްޓްރީގައި ިތއްބެިވ  ،އިދ ތައް ނެހެދޭތީވެ ަގވ   ެއއީ އެ .އްސ ވ ލެ ކ ރިން އެހެން ޅ ަގނޑ މެންއަނޭދެމޭ. ދެން 

 ،ގައި ދެންނެވީ ސް ޖަވ ބ  ެވ އޭަގއި ؟ންމ މަށް އ ދޭތޯއޭނި އެއް ރެޝައެްއެވސް ކަހަލަ ޕްރެސިޔ ސީ ފަރ ތްތަކ ެގ 

ޚ ްއޞަކޮްށ  ،ރިކަންެވތަށް ަމސްމިޮގ ޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭއަ ،މ ޝަރެްއ ނ ދެއޭ. އެހެންީވެވްސ ޕްރެނޫނެކޭ ެއއް

މިނިސްޓަރ   ،ވ ލަންހަމަ ޮގ ޅ ަގނޑ އަމަކަށް. ކަ ދ ނެިހންިގ ޮގތަށްރީއެއް ބޮޑ  މިނިސްޓް އެހ  ،ޒް މިނިސްޓްރީޝަރީފި

ތްކަމ ގެ ނެ އިތ ބ ރ  ،ނަމަެވސް މަޖިލީހ ން  ހަމަ މި  ޅ ަގނޑ އަ ،ނަމަ ނ ދޭފ ޢ ސްތިއި .މަށްނ ދިފ ޢ އިސްތި

ކަމަކަށް  ކަމެއްމ  ންބައްޓަންކ ރ މަީކ މ ހިކަންކަން މިނިސްޓްރީ ހިންޭގނެ ޮގތަކަށް  ވައްަދއިެގން މައްސަލަެއއް

 ތަކަށް އެދ ނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޞަނަވ ލަން ފ ރ ހަމަ އެ ވ ހަކަ ަދން ،ފެންނ ތީެވ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 އްމަދ  ރ ޢީ.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  މ ޙަ

 

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

 ، މެންބަރަކަށް ހޮިވ ހ ެގރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީ `. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްެތރި 

މަކ ނ ދޫ ދ އިރ އަކީ މަްސެވރިކަމަށް  ،ރ ޢީއޭ  ؛ަބއްދަލ ިވ. ަރީއސް ިވދ ޅ ީވ އި އަޅ ަގނޑ ހ ވައިކ ރ މ ެގ ކ ރިން ރަީއސ  

. މ ވ ނޭން މ ހިށްރައެމް.ޑީ.ޕީެގ މެިނފެސްޓޯ ަވ ދ އިރ އެކޭ. މަސްެވރިކަމ ެގ މ ންއިރ ެއކޭ. ަވރަށް މ ހިަވރަށް ރަނަގޅ  ދ  

ކޮްށ އްއެ ޤ ެވރިމ އ . އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ޝަމަސައްކަްތކ ރައްޗޭ އްކޮށްއެ  ޝައ ޤ ެވިރކަމ ށްއެއަށް ަވރަ
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މަްސެވރިކަމ ެގ ބިލ .  ،ކީލަބިޮގތ ަގއި މި މަޖިލީހ ން އެންމެ ފ ރަތަމަ ނިންމި  އަޅ ަގނޑަްށ އެނގ ނ   ން.މަސައްކަތްކ ރި

ެއ ބިލ   ،ތަނ ަގއި މި ރެްއިވސ ވ ލ ކ  ތަނ ަގއި  ނިސްޓަރ ހ ޒިރ ކޮށްފަިއ މިމި ންފޮނ ިވ އަޅ ަގނޑ  ދ ށިއެ 

  ނަ ތިމަން ،ދ ަވސް ދެއްވ ށޭ މަސް 6 ،ިވދ ޅ ވީ  ؟ދ ަވހެއް ނަގ ނެތޯ ކިހ  ،ަގވ އިދ  ނ ހެދޭތީެވ ،ތީނ ދ ކ ރިއަށް

ނޫނ ަގއި ގ  !އަޑ އައްަސވ ތިހ ރިހ  މަސްެވރިކަމ ެގ ބޭފ ޅ ން ެވްސ  ،ަގކޮށްލ ނަންހަަގނޑ  ފ ގައި އަޅ  ނިންމ ނަމޭ. ރިޕޯޓ 

ގ ޅިެގން ކޮމިޓީ މެންބަރ ން ކ ރެއްިވ  ސަބަބ  ެގނ ވ މ  ބަޔ ންކ ރ  ަގވ އިދ ތައް ކަނޑައެޅިަފއިވ  މ އްދަތަށް ނިމިފައި

  ޕްލޭންތައް  ޓްރީެގ ފަރ ތ ން މެނޭޖްމަންޓްމިނިސް ،ލ ެގ ޖަވ ބ ަގއި އެ ަގވ އިދ ަތއް ހެދ ން ލަސްެވފައިަވނީސ ވ 

 ށް ލ މ ެގ މަސައްކަތައިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކ ލަވަ  ،ކަމަށ އި  ަގއި މަސައްކަްތކ ރަމ ން ެގންދަވ ތީލ މ އިއެކ ަލަވ

ރ . އެްއ އަހަ 2ކަމަށް މިނިސްޓަރ  ފ ހަަގކޮށްފަިއވ  ވ ހަކަ. އަދި  ދ ަވހ  މ އްދަތ  ބޭނ ންވ ނެއަހަރ  2މަދ ެވެގން 

އަހަރ . އަޅ ަގނޑ މެްނ  4އަހަރ . މަޖިލީހަށް  3ރިކަމަށް . ދެން އޮތީ ެވހަރ  އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ގައި ނިމ ނީއަ

ރައީސް  ،މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ؛ރައީސް ނަޝީދ  ،ޑީ.ީޕެގ ރައީސް.މެންބަރ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ. އެމް 65 ހ ެގމަޖިލީ

 ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން. އިބްރ ހީމް މ ޙައްމަދ  ޞ ލިޙްޖ މްހޫރިއްޔ  އްޖޭެގ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސ ލްރ  ،ނަޝީދ 

 އަދި މަސްެވިރކަމަށް ށްަވގ ތަ ކަމ ަގިއ ވ ނަމަ ފެއިލްެވެގންދ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މިކަން ނ ވެއްޖެ

ީނ ލައި، އަޅ ަގނޑ  މި ޮގަވއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ޒީރޯ. އެއްެވސް ކަމެއް އެ ބޭފ ޅ ންނަކަށް ނ ކޮށްދެޭވ. އެހެންީވމ 

 ކ ޑަ ،ނަގ ަނން. މި މަސްތެރޭގައިކޮންފިޑެންސް ޯވޓ ތަނަށް ެގނެސް ނޯ ޑ މެން މިއަޅ ަގނ ،ޒަހ އަށް މިނިސްޓަރ 

މިހ ރ ން މިހ ރަށް   ށް،ަވގ ތ ްނ ަވގ ތަ ،ަކންތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ ނަން. އެހެންނޫނިއްޔ  ތެރޭގައި އެ ެގދ ަވސްކޮެޅއް 

 މެންބަރ . ެއންމެ ބޭފ ޅަކ  ެވސް ެއކަމ  60މިތ  އެބަތިބި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ކ ރ ނަްނ. އަޅ ަގނޑ މެން އެކަންއިސްތިޢ ފ ދީ. 

އިެގން ތިބި އެހެން ކޯލިޝަނ ެގ ރަޖ  އަޅަ ،އަޅަިއެގން ތިބި އެހެން މިނިސްޓަރ ން ެވސްނޯ ނ ބ ނ ނެ. ކޯލިޝަންެގ ރަޖ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޖިލިސް  ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރ އި  ،މިނިސްޓަރ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެނިފެސްޓޯއ އި 

ކޮންފިޑެންސް ައޅ ަގނޑ މެން އެ މިނިސްޓަރެްއެގ ނޯ  ،ގެ ެޅއްެއ ބޭފ  ،ފެއިލްކޮށްލަން މަސައްކަތްކ ރަންޏ  ރ ންމެންބަ

 ކީ  ހ ލ  ބަލައިލީކޮންފިޑެންސް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަމސްެވރިންެގތަނ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނޯ ނަގ ނަން. ޒަހ ެގ ނަގ ނަން މި

ނެތޭ. ސިޔ ސީ  އެްއެވސް ހ ރަހެއް ؟ޖަހ ފައި އޮތީ ކޯއްެޗކޭތޯ ،ނިންމ ލިއިރ  އިމ ޅި ރިޕޯޓް އެއްކޮށް ބަލައިލަ ނޫން.

ެވްސ  ޑިސްކަްސެއއް ނެތޭ. އެކަމަކ ، ތިމަންނަ ރައީސް އޮފީހަކ  ހ ރަހެއް ްއެގނެތޭ. އެްއެވސް ތަނެ ހ ރަހެއް އްެގފަރ ތެ

މ ސ ރަ ނަގައިެގްނ  ؟ންކަމެއްތޯ ކ ރީނ ކ ރަމޭ. ދެން ކޮ ެއއްޑިސްކަސް ެވސް މަވ އިރ . މަޖިލީހަކ ނ ކ ރަމޭ ަވގ ތ  ހަ

. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދ އިރ ެގ މަސްެވރިން ޖެހިފަ ނ ލ  ވ ނ ވ އެއް. ައޅ ަގނޑ މެންެގ މީހ ން ހ ލ ގައި ބަލައެއް ؟ހ ރީތޯ

ތަނަށް   އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަދ ލައިެގން ނ ތިބޭނެ. ދެން  އަށް އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން ޒީރޯ  ޖެހިފައި ތިބީ. ހ ލ ގައި

ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ެވސް ައޅ ަގނޑަށް އަޑ އިެވނީމިހ ރ  ؟ހި ކޮށްެގން. ކޮންކަމެއްޯތ ހ ސިލ ކ ރެވ ނީެއއްޗެ ޢ ދ ތަކ  އަީއ ަވ
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ފަރ  ދ އިރ ެގ ރައީސް ނޫން. އެކަމަކ ، އެމް.ޑީ.ީޕެގ ނައި ދ އިރ ެއއްެގ ރައީސް އިނޭގޯތ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ އެއް

އެ މީހ ންެގ  އެލް.ޖީ.ޭއ ތެރޭގައި ތިބީ ،ތެެރއިންެގ ގ ޅިެގން ެއލް.ޖީ.އޭ ންބަރ ރަްނެވެގން އެ ދ އިރ ެގ މެކިކ ން ަވރިކައި

 ނެ. ސިިވލްރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ން ނ ކ ރެޭވ ނ ކ ރެޭވނެ އިނޭގތޯ. ހިއ މަން އެ ކަމެއްއެހެންީވމ ،  ؛މީހ ން

އޭެގ މީހ ން  ،ކޯލިޝަނެއް ހަދައިެގން ެގނެސް ކޮންމެ ފަހަރަކ ޭވނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ސަރިވްސއަކ ން ނ ކ ރެ

ކިޔ ފައި ެއޮގތަކަށް ެއކަން ިވަޔަކނ ދޭނަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ކ ރެޭވނޭ ނަށް ކަމެއްންރަޖ ތެރެއަށް ލައިެގން ތިމަންނަމެ

 ްއޔޭ.ންިވިމ ހ ރިހ  ކަމެއް ބަލަ ،ލަނީއިޅ ަގނޑ  މި ޮގވަ ނ ދޭނަން. އެހެންީވމ ، އައޮަތކަ އިވ ެވފަ  އިންތެރެހ ެގ މި މަޖިލީ

ލަްނީވ. އެ މީހ ންެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީެގ ަމއްސަލަ ެވސް ބަ ،މިތ  ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރ ންނ އި

 ތައް ކަންމި  .ނޯންނ ނެ. އެހެންީވމ ، ބަލަންީވ ެއއްނ ޭވ. ައޅ ަގނޑ މެން އެްއޗެްއ ނަގ ފަ އަޅ ަގނޑ މެންނެއް ޖެހިލ މެއް

 މަސްެވރިމ ެގ ބިލ  ތަންފީެޒއް ،ސް މި އެދެނީ ތިބި މެންބަރ ންނަށް ެވމިތ  ،އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނީ ،ކ ރަންީވ. ރަީއސް

ޮގތެއް ވ ްނ  ވ ނެ .ނެއްނ ކ ރެޭވނެ ރަީއސް ިވދ ޅ ެވެގ އިތ ރަކަށް ކެތެއް ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަކަ ސްނ ކ ރެޭވނީ

 ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން ކައިރީަގއި އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނީ  ،މެންނެއް. މި ބ ނަނީޅ ަގނޑ ނަން އަދޫކޮށްލައިެގން މަޑަކ ން ނ ތިބ  

އެ ކަންތަްއ  .ނޑ މެންެގ ަވީޒރ ން އެބަތިބިެވސް ައަވހަކަށް. އަޅ ަގފިޑެންސް ނަަގން ީވހ ކޮން ޒަހ  ަވކިކ ރަން ނޯ ،ެވސް

ށް ލ ނީްވ. މ ޅި ރިޕޯޓް ބަލައިލިއިރ  ނަތަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވޒީރ ން ތިބޭނެ. އެ މީސްމީހ ން އެ ރަނަގޅަށް ކ ރެޭވނެ

ހ ރިހ  ކ ލައެްއެގ ބޭފ ޅ ން ިއއްތިފ ޤ   ،މ ޅި ރިޯޕޓ ން އޭަގއި ތިބި ހ ރިހ  ޕ ޓީއެްއެގ ބޭފ ޅ ން ،ފެނޭ ޑަށްނއަޅ ަގ

 ؟ދެން ތިބެނީއަޅ ަގނޑ މެްނ މަޑ ކޮށްެގން  ގައިތަނ  ކަމަށް. ދެން ކީއްެވެގންޯތ މި ނ ކ ރ  ެއއްެވސް ކަމެއް ،ބަވޭ އެ

ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ަމސައްކަތްކ ރިން. އަޅ ަގނެޑްއ  ނ ނީކީރ  ފެޓަބޮޑ  ޗ އްޓީެއއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް. މިނިސް އީމިދިޔަ

 ނ ެދކެން.  ެވސްޮއއްވ  އިަބޔ ނެއް ނެިރފަނޫސް ެވެގންއެންމެ ދެރަ ލައި،ބަހ ލ  ރ  އެްއެވްސ ބައެްއެގޓަނ ދެކެން މިނިސް

ެގ މަ މަސްެވރިކަމ ތިލަދ ންމައްަޗކީ ހަނެ. ބޮޑ ތިބެޭވަގނޑ މެންނަށް ދޫކޮށްލައިެގން ނ މަސްެވރިން ހ ލ ގައި އ ޅެނީ. އަޅ 

ނ ެވެގން  އްތައް ޯލނ ދެއްކޭނެ ޮގތެ ރިން. މަސްެވބޮޑ  ސަރަހައްދެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ދޯނިތައް އެހެީރ ހ އްޓިފަ

ޑ  ދ ށިން ނޫސްތަކ ން މަސްެވރިންނަށް ަގނއަޅ   ،ޮގެތއް ނޭނޭގ. ައޅ ަގނޑ  ދ ށިން ނޫްސތަކ ން ތެޅިފޮޅެނީ. ވ ނެ

އެ މީހ ންނަކަށް  ހި. އޭެގ އަސަރެއްެއއްޗެ ހިަތއް ލިބޭނެ ޮގތ ެގ ވ ހަަކއ ޗެއް އެކ ެލިވެގން އެ އެ ޓަކައި ޚ އްޞަ ފަންޑެއް

ކަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދ އިރ ެގ މަސްެވރިންނަ ހ ރި، ނ ން ެވސް އަޅ ަގނޑަށް އެނިގފައިޤީ ޔަ ،ރޭ. އަޅ ަގނަޑކަށްނ ކ 

ހ ލ   ެގރ  ޓަމިނިސް ،އަޅ ަގނޑ މެން ނ ގ ޅަން .ޤ ަގއިޙައް ނަށް އަންނަނީ އެ މީހ ންގެ ތަ  ނ ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މި

  ، ކައިީރގައި އެ މީހ ން ބ ނީމ  ކަށް. އަޅ ަގނޑ މެންކ ރ  ކަމެއް އެހެން ،ޕްރޮޖެކްޓެއް ހޯދ ކަށް ،ބަލައިލ ކަށް

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޝަކ ވ  ހ ށަހަޅ ލަން  ނޑ މެން ޮހިވ މީހ ން ބ ނީމ އަޅ ަގނޑ މެން ދ އިރ ެގ ަރްއޔިތ ން އަޅ ަގ

 ދެ މަސްދ ަވހ   ،ދ ަވސްެއޮގތަށް މަސް ،ބަލައިނ ލައި، ފޯނަށް އ ންސަރކޮށްނ ލައި ޑ މެން ފޯނ ކ ރަނީ. މެސެޖ އަޅ ަގނ
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 ތިޢ ފ ދެއްވ ށޭ. މި ސްއި މިނިސްަޓރ  ،ނީއިލަކަނ ދޭނަން. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  މި ޮގަވޔަނ ތިބެޭވނެ. އެކަން ކ ރި

 ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ދެްއަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ   ބޭރ ނ ކ ރަނީސް އިސްތިޢ ފ ށް ެގނެސް ހަޑި ޮގތަކަށްތަނަ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

ތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ ދިއްދޫ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތް

 . ދިއްދޫ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ށްަވޙީދަهللا ޢަބްދ 

 

 ަވޙީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ އްދި

ކ ރ މ ެގ ޙ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ރިޯޕޓަށް ދިއ މ ެގ ކ ރިން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔ  އި 

 ،ނަމ ންދިޔަރ ގައި ބ ދިކޮޅ  ފަރ ތްތަކ ން އޭއި ންދިޔައީރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގވ ހަކަ ފެށިެގންދިޔައި

ކަމަށް. އެ ދ ަވހ  އެ ބޭފ ޅ ން   ން މަސައްކަތްކ ރ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެ ކަމެއް ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ނ ކޮްށ އެހެން

 ބައްދަލ ކ ރ މ ެގ މަަސއްކަތް  ނީއ ރއަދި އެޓަ ،އިދ ނެ ވ ހަކައ   ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރ މ ެގ ކަންކަމ ަގިއ ކޯޓަށް

މަަވން  ނިންއެކަން ،ންދިޔަ. މިއަދ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅައިކ ރަމ ންދ  ވ ހަކަ ެވސް ިއިވެގ

ޮގތެްއ ަރއީސް ޔ މީން ދޫކޮށްލ ން ނޫން  ،މިއަދ  ެއ ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކައިީރގައި މި ބ ނަނީ ،މަސައްކަތްކ ރީމ 

ެވސް އަިދ އަސ ސީ އިޞްލ ހ ކ ރަން ައޅ ަގނޑ މެންނެއް ޤ ނޫނ  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަމަށް.  އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނެތް

ގައި ށް އެކަން ނ ވ ެނ. އ ދެ، މިއަދ ެގ ރިޕޯޓ  ކަކަމަ މަީތގައި ޮއންނ ނެޒ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ މޭ ކ ރަން ކަމެއް އެހެން

. އެމް.ޑީ.ީޕެގ އަމ ޒަީކ ށްފިަވަރށް ިގނަ މެންބަރ ން ފ ހަަގކޮ  ކަންަވރަށް ިގނަ ކަން ދ  އަޅ ަގނޑ މެނަށް ފ ހަަގެވެގން

. މަްސެވރިންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއކީެވސް މަސްެވރިންނ  ނިފެސްޓޯ ފެށިެގން އަންނަނީއަދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެ ،ެވސް

 ބިލ  ،ބެހޭ ގ ނޫނ  އި މަްސެވރިކަމ މަޖިލީހ ަގއަދި މި  ،ކަމަށ އި ލ ތަކެއް ެވެގންދ ނެޢ އި ެވރިކަމ ަގއި ަވރަށް ިގނަ 

ތަނަށް  ރ ރ ތަކެއް މިނ . ިގނަ ަގނަ އ އްމީދ ތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވ މަސްެވރިްނނަށް ިގ ެއކ ަގއި އައ މ 

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން   ،ސ ްސކ ރެވ ނ  ހ ހ ށަހެޅިެގން އެ މަސައްކަތްކ ރެެވމ ންދިޔަ. އެ ދ ަވހ  ައޅ ަގނޑަށް އި

 ، ތައްޔ ރ ެވއެ ބޭފ ޅ ން ަވރަށް ބޮޑަށް .ކަމަށް އ ޅޭ ދޭލެއް ލަސްެވެގންަގނޑ މެންނަށް އެ ގ ނޫނ  ހެއަޅ 

ކަމަށް.   ކަން ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޕްލޭންތައް ހ ރި ަގރ ރ ގައި ހ ރި ކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ

. އޮތީ މި ނަށް ފެންނަންއެހެން ވ ހަަކއެްއ ައޅ ަގނޑ މެންން މ ޅި  ރ ަގއި އިކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް އައި  އެހެންނަމަެވސް، ަގވ އިދ 

އަދި މި ރިޕޯްޓ  ،މަށ އިކަ ިވަފއި ނެތްޓަކައި އެްއެވސް ަވަރކަށް މަސައްކަްތކ ރެއެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ކަްނކަން ކ ރ މަށް 

 ރެވ މި ރިޕޯޓަށް  ،ފެށީ . ަދއްކަންފެށީ ަދއްކަން އެކ ަގިއ މީިޑއ އަށް އަރ ފައި މ ޅިން އެހެން ވ ހަަކއެއް މަޖިލީހަށް އައ މ 



2020 މޭ 30                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  24 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

46 

 

 ީވމ ، އަޅ ަގނެޑއް ަގބޫެލއް ކަމަށް. އެެހން ގައި ހ ރިއެ ބޭފ ޅ ންެގ އަތްމަތީމ  އެތައް ކަެމއް ންމ ހި ރެވ އިދަށް ަގވ އަދި 

 ަގއިޮގތ  ެގ އެ ބޭފ ޅ  އަރ ފައި ަދއްަކންޖެހޭނެ ވ ހަކައެއް  ،ތަނަށް އަިއމ  ކ ރަން މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓް މިނ 

 މަސްެވިރްނ މަްސެވރިން ފ ހަަގކ ރ  ަވރަށް ިގނަ ކަްނކަން އެބަހ ރި. އެ ،އެ ކަންކަެމއް. މިއަދ  ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ތައް ކ ިރއަށްެގންެދޭވނެ އިންތިޒ މ ތަްއ ެގ ކަންޕެކިންލެއަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ިގީރެގ ބަދަލ ަގއި ހ ޅ މ ތް އެދޭ ކަނޑ އޮ

މ  ރަނަގޅ  ޚަރަދަކަށް   ރެ ވ ނޫނީ ހެދ މަށް ދ  ޚަރަދަށް ،ެގ ބަނދަރ  ހަދައިެގންރީ ިގތްކަނޑ އޮ ،ހަމަޖައްސައި

ިގީރެގ ތްނަށް ކަނޑ އޮކަމަށް ެވސް އެބަ ފ ހަަގކ ރޭ. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނެފެކްޓްރީއެއް ހ ޅ މ ޭލގައ ެއޅޭ

 ..މަސައްކަތް.

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް. ެގންބަރ ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެ

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ޝިޔ މް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ 

ިދކޮޅ  ޕ ޓީތަކ ެގ ިވސްނ މ ެގ އި މަޖިލީހ ަގިއ ވ ހަކަެދކެޭވއިރ ގައި ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ިރއްޔ ރަަވ

ފަށް ވ ހަކަދެކެޭވތީ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެރީ ރަނަގޅ ކޮށްލ ނަމޭ. އަޅ ަގނޑ މެްނ ލ ޚި ދަްއކަވ އިރ ގައި ޙަޤީަޤތ  ވ ހަކަ

އެ ކަންތައްތައް ނިމިެގން އެ ދަނީ. ދެކ ނ  ޮގތަށް ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ދެތޭރޭ ޙ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލ 

ނީ. އަދި ރަީއސް، މަޖިލީހ ެގ ރިޔ ސަތ ން ދަ އެީކގައި ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރެިވެގން އެ ކ ޔަޕްރީމް ކޯޓ ެގ ލަފަސ 

އެްއޮގތަށް އެ ކަންތައްަތއް  ެގ ަގވ އިދ ތ ތައް ފ ރިހަމަކ ަރއްަވއި މަޖިލީހ އައިޖ ރ  ،ެވސް މަސަްއކަތްކ ަރއްަވނީ 

ދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ެއޮގތަށް ތ އީ ށްއެ ކަންތައްތަކަަވރަށް ބޮޑަށް ެގންދެވ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެްނ ެވސް 

ނޫން.  ޮގެތއް ކެވ ަމކީ ެއއީ ެއންމެ ރަނަގޅ އް ދެ އ ޅޭ ވ ހަކަ ދެކޮޅ ެވެގން މި އިޞްލ ޙ  ނ ނިންމަން ޙ ލ އިޞް

 .ަވނީ..މެން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ؛ރި މެންބަރ ިއއްޒަތްތެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކ ަރއްވ  އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ސ ފ ކޮށް ދަންނަަވންޖެހޭނެ

ތީ. އޮ  މިެގނެިވތަނ ެގ ތަޅ މަށް ނ  ަވޑައިނ ަގންނަަވިއެގން ރިޕޯޓް މިެވމައިނޯރިީޓ ލީޑަރ  އެއްބަސް  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ހައ ސް
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޕ ޓީެގ ފަރ ތ ން ރިޕޯޓަށް އިޞްލ ޙެއް ހ ށަހަޅ އްވ ކަށް ނޫޅ ްއވ . އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ 

އިްއޒަތްތެރި  ،އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަކަށް ނ ަވތް އެްއެވސް ސަބަބެއްއި ހިނގައްޖެ. އަޅަ ނަަގޑި ެވސް ފަހަ

ރ  މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް ނ ެގންނަަވިއ ހިފަހައްޓަަވންީވ އެްއެވސް ޑަސް މައިނޯރިޓީ ލީނ ަވތަ ހައ  މެންބަރ 

 ރ .ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދިއްދޫ ދިއްދޫ ދ އިރ ެގ ސަބަބެއް.

 

 ަވޙީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ދިއްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

އަދި  ،މަޖިލީހ ގައި ކ ރ  މަސައްކަތ އި  ޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ސ ފ ޭވ އެ ބޭފ ޅ ންޔ  އިއް ޝ ކ ރިއް

ފ ޅ ންނަކަށް މިއަދަކ  ކައ ންސިލަރ ންެގ ަވޒީފ ެއއް އެ ބޭ ކަ ތަފ ތ ކަން. އެ ބޭފ ޅ ންެގ ިގނަބޭރ ގައި ަދއްކ  ވ ހަ

ށް ރަނަގޅަށް ކަންކަން އެ ބޭފ ޅ ންެގ ބޭފ ޅ ންނަ ،ަދއްކަނީ ރ ގައިޅ ން ބޭނ ިވ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ބޭފ  މެއްންމ ހި

ގ ިޅެގެނއް ނ ދ ނެ.  ިމ ރިޕޯޓަކ  އްަރއީސް ޔ މީން ދޫކޮށްލ މެ .ކަަމށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޮށްދޭން މަސައްކަތްކ ރ 

ބެހޭ ތަފ ތ  މައްސަލަތައް  ެވރިްނނ މަސް ،ޔަހަަގެވެގންދި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ންނ ކ ރ ނަ އެކަމެއް ައޅ ަގނޑ މެން

އްެލއް ހޯދ މަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހ ން ިގނަ މަސައްކަތްތަކެްއ ޙަޮގސް އެ ކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގެވެގން

. ޮގތ ަގއި ކ ެރިވދ ނެ ކަެމއް ިގނަ މަސްެވރިން ފ ހަަގކ ރ  ކީ ެވސްބޭރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތަ  ސްމަކ ރެވ ނ . ފަރ 

ނ ކ ރެވ މ ެގ  އްކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ އޮތޯރިީޓެގ ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން އެންޑް ޑްަރގ  ސް، މިއަދ  ފ ޑ ންނަމަެވއެހެ

މިއަދ  ެވސް ެއ  ،ޮގވ ލަންއެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް އެބަ ފ ހަަގކ ރޭ. އެކަން ެވސް ނ ެވ އޮތް ،ސަބަބ ން

ލިބޭނެ ޮގތަށް ކަންކަްނ  ްއލ ޙަކ ރ  ޝަކ ވ ތަކަްށ  ންސްެވރި ެވްސ މަ ކޮށްެގން  ަކތްބޭފ ޅ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައް

 ،ންދޭެއއްކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  އެބަ ފ ހަަގެވެގދިއ ން. ހަމަ އެއ  ބައްޓަންކ ރެިވެގން

ޑ މެން ައޅ ަގނީވމ ، މ ކަން. އެހެންންމަސްެވރިކަމ އި ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ މ ހި ަގއިތިޞ ދ ދިެވހިރ އްޖޭހެ އިޤ 

ކ ރިއަށް  ކޮށްެގންމި ދެންނެިވ މަސައްކަތްތައް ބަރ ަބރަށް ތަރ ތީބ  މިނިސްޓްރީއެއް ގ އިމ ކޮްށެގން މި މަސައްކަތްކ ރަނީ

ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީން އެ ކ ރ  މަސައްކަތަކީ މި ދެންނެިވ ޮގތަްށ  ،ނޑ  ޮގވ ލަންެގންދިއ މަށް ޓަކައި. މިއަދ  ައޅ ަގ

އަދި ދިެވހިރ އްޖޭެގ މަސްެވރިންނ ިއ  ،ފަދަ މަސައްކަތަކަށް ނ ވ ތީއ އި ކޮޅަށްޖެހޭނެތިޞ ދ  ެގ އިޤ ދިެވހިރ އްޖޭ

 ،ކަށް ނ ޭވ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކ ެރްއަގއި ކ ރ  އ އްމީދ ތަަކށް ފ ރިހަމަ އ އްމީދެއް ލިިބެގންދ ނެ މަސައްކަތަ ދަނޑ ެވރިން

ތްތަކަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ސިޔ ސަތަކ ންނެއް އ އްމީެދއް ނޭ ފަރ ށް ހިމެއެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔ ސަތ ަތކ ެގ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަ

ޓަރ  ފިޝަރީޒް މިނިސް ،ައޅ ަގނޑ  ެވސް ޮގވ ަލން މ ، ަމކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޮގވ ލި ފަދައިންނ ލިބޭ. އެހެންީވ

ޅިފައިވ  ށް މި ހ ށަހެަގނޑ މެންނަޅ  އަ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަވގ ތ ން ަވގ ތައް އިސްތިޢ ފ ދިނ މަށް ޓަކައި ންމިހ ރ 

ޤ ނޫނ ައސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރ މ ެގ ރިޕޯޓް  ނ ެވ ަގބޫލ ކ ރަނީ އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  ލަސްތަކެއް އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ރިޕޯޓ 
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ކަމަށް.   ަކއ ންސިލަރ ންތަކ ެގ ވަޒީފ ތަކ ެގ ކަންތައް ެވްސ ހަމަޖެހިެގންދ ނެ ނަިގ ،ެވސް މި މަޖިލީހ ން ފ ސްެވ

 .ތްތެރި ރަީއސްއްޔ  ިއއްޒަޝ ކ ރި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ރ ަވނީ އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ އަ

 . ށްމެންބަރަ

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ަވޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ނޫގފ ރ އ 

ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،މިޓީެގ ފަރ ތ ންރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ  ކޮ `. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 ދ އ ަވނަ މ އް 86 ެއ ގ ނޫނ ެގ ،ދަންޖެހޭ ަގވ އިދ ތައް ހަެގ ދަށ ްނ (ިދެވހިރ އްޖޭެގ ަމސްެވރިކަމ ެގ ގ ނޫނ ) 2019/14

ޓަަކއި  ކަމަށް ިވަވއިދެއް އްނ ޮގތ ެގ ރިޕޯްޓ ފޮ ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ެއ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ،އެްއޮގތަށް ހެދިފައިނ ވ ތީ

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢ މިރަށް އަދި އެ ކޮމިީޓެގ  އްރިރ ، ކ ޑަހ ަވދޫ ދ އިރ ެގޤަަގވ އިދ  ކޮމިީޓެގ މ 

ނެޓް ރނޫން. އިންޓަ އްރ އްޖޭގައި މަްސެވރިކަން ެއކަންޏެ .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދަންނަަވން. މެންބަރ ންނަށް ޝ ކ ރ 

މިއިްނ ކޮންމެ ކަެމްއ ެވްސ އ ޚިރ ަގިއ ައއިސް  ،ިވޔަސް  ށްޔަްސ، ލ މަރ ކަޒީ ިނޒ މ  ހިންގ ން ކަމަިވ ންއަގ ހެޮޔކ ރ 

ެގ ދ ެވލީަގއި ޤީ ރ އްޖޭެގ ތަރައް ަމއްސަލަ. މި ކިޔ  އޭއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީ ،ަވނީ ހިފެހެއްޓޭ ހިސ ބަކަށް މިހ ރ  މި

ޖިލިސް ހ ޅ ވި އީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔ  މި އަހަރ  މި މަކަށް ވެއްޖެ މިހ ރ  މި މައްސަލަ. ރައޮޅިފައި އޮތް ދ ަގނޑަ

ކ ެގ ރިޕޯޓް ަވްއކަމ އި ކޮރަްޕޝަންެގ މައްސަލަތަ ެގސީ.ޖަލްސ ގައި ރިޔ ސީ ބަޔ ން ިއއްަވވައިެދްއަވމ ން އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް

ތަށް ޮގލައްކަ ިގނަ ޮގތްކަމަށް ިވދ ޅ ިވ ހިސ ބ ން  ްއޓަވ ނެޭއެގ ތަޙ ޤީޤ ތައް ފަ  ،ކަމ އި ްއވ ނެަވރަށް ައަވހަށް ނެރެދެ

ދިޮކޅ  ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން ެވސް. . ދެން ޭއަގިއ ޖެހިފައި އެބަތިބި އިކ ންށައިފި ަވރަށް ިގނަ ފަރ ތްތަފަ އެނބ ރެން

ގ ޅޭ ބޭފ ޅ ެގ  ޓ މަތ  އެބަޮއތް. މި ރިޕޯހ އޭެގ ތ ެވސް ިއ ހިމެނޭ ބައެއް ަވޒީރ ންނަްށ ގަ ންޝައަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޯލި

ެވސް އަދި މި  ންޙަޤީޤަތ ގައި މަސްެވރިކަ ،އިޭވ. އެހެންީވމ ، މި ކަންކަން ގ ޅިެގން އެއ  ދޭތެރެއިންެވސް ނަން ދޭތެރެ

ހަމަ  ގައިމި މަޖިލީހ ެގ ޔައ މިއްޔ   ،ަނވ ނެަވޑަިއަގންހަމަ އެނިގ ؛ހ ރިހ  ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން

ލަފަެއއް  އިސްތިޝ ރީޓ ެގ ޕްރީމް ކޯ ސ  ،ބޭފ ޅ ްނ ެވސް ެދއްެކީވވ ަދެވރި ޕ ޓީތަކ ެގ  ،އްކެިވ ވ ހަކަ ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން ދެ

ކ ރ މ ެގ އެންމެ މަތީ  . ރ އްޖޭެގ ދ ސްތޫރ  މ ނައޮތީ ލިބިފަ ހޯދަންޖެހޭނެ ވ ހަކަ. އެހެންީވމ ، އެ ލަފ  ެވސް މިހ ރ  އެ

މިހ ރ  ބަހަނ  މި   ،ީވމ  އްކަމެ ބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ ިވ ޮގތަށް ހ ރިހ ޕްރީމް ކޯޓަކީ. އެ ލަފ  ލިބިއްޖެ. ހަމަ އެ ރ ތް ސ ފަ

 ނޫން އެ އ ޅެނީކީ. މީން ދޫކޮށްލ ކަށް. ޙަޤީޤަތ ަގިއ ރައީސް ޔ އޭ ަރއީސް ޔ މީން ދޫކޮށްލީމަދައްކަަވނީ
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  ހަމަ ެއއް ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަށް ެވްސ އެ ބޭފ ޅ ން ގ ޅ އްވ ަފއިންތަކ ގައި އެ އ ޅެނީ. ަރއީއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީެގ ކަ

ނަްނ  ެގތިމަންނަ ން. އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީ މަްއސަލައިއްޭވ ރައީސް ޔ މީން ދޫކޮށްލ ކަށެ ނ  ފަހަރަކ  ެވސް ިވދ ެޅއް

އިްއޒަތްތެރި   ހ ރިހ  ކަމެއް ހ އްޓ ފައި ެވސް.ހ ރ މި ،ގައިދޭށޭ. އެހެންީވމ ، މިަކން އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންެވްއޖެނަ

ހ ެގ ަވނަ ދ ަވ 2019ޖ ލައި  12 ، އަންނަނީްއކ އިރ  ައޅ ަގނޑ  ހަނދ ނަށްދަވ ހަކަ ޫނނ ެގގ މަސްެވރިކަމ ެގ  .ރައީސް

 ސިޔ ސަތ ެގ ނިކ ފ ނ ެގމަ އެ ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އިްއަޒތްތެރި  ތިނަދޫގައި އިންނަަވއިެގން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރޭ ގދ.

މަނިކ ފ ނ  ތަޞައްވ ރ ކ ަރއްވ  ތަޞައްވ ރ  ކިަޔއިދެްއިވ. ައޅ ަގނޑ މެން މަސްެވިރކަމ ެގ  ތެރެއިން މަސްެވރިކަމަށް އެ

ޅަިއެގން އެކަމަށް ެއތައް ަގރ ެރއް ހ ށަހަ ނޫނީ ބ ރ  ހޯދަންެވެގން. އަޅ ަގނޑ މެންށް ގ ރަ ނޫނ  ހެދީ އެ ތަޞަްއވ ގ 

އިރ ގައި ެވސް ހަަމ މަޖިލިސް ެވބްސައިޓ ަގއި ޖަހައިެގްނ އ ޅ ނ  ، ކޮމެންޓް ހޯދައިއެއަށް އ އްމ  ރަްއޔިތ ންެގ

މީެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ މަސްެވރިކަމ ެގ ެއކި ދ އިރ ަތކ ެގ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް  ،ރަނަގޅަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ

. ެއަކން ކ ރިއިރ ގައި އެ މ އްދަތ  ންހަދަންޖެހޭނެކަ ދ ަވސް ެތރޭގައި 90ަގވ އިދ ަތއް  ގ ޅޭ އެކަމ  ،ކަމ އި ހަދަންޖެހޭނެ

މީހ ން  ؟ނ ަވންޏ  ނ ވ ނެ ވ ހަކަ ކީްއެވތޯ އޭރ ަގިއ ފ ހަަގނ ކ ރެއްީވ ؟ކ ރިއްޔ  ީކްއެވެގންތޯ އެކަން ފ ހަަގނ ކ ރެްއީވ

 ދ ަވސްއަހަރ  ؟ކެީވެވެގންތޯ އެ ވ ަހކަ އޭރ  ނ ދެއްއްބަޖެޓ  ނެތިއްޔ  ބަޖެޓް ނެތްކަން ކީ ،ނެތިއްޔ  މީހ ން ނެތްކަން

ތޯ އެ ވ ހަކަ ެގން މިހ ރަކ  ނޫނެއް ނޫންބެއެޅިެގން ޚިލ ފ ެވފައި ތިޑަހަމަ ކަނ ޅިެގން މި ގ ނޫނ ހަމަ ކަނޑައެ ީވމ 

ންނަ ގ ނޫަނކ ން ކަނޑަައޅ ފައި އޮ ؟ތޯ ކޮަބއިތަކީ ސްއޫިލއްޔަމަނިސްޓްީރއެްއެގ މިނިސްޓަރެއްެގ މި. ކީއްކ ނީދަ

ްއެގ މެންޑޭޓަކީ. އެ ަކންކަން ނ ކ ރެޭވ ކަމަށް ަވންޏ  އެހެރީ މަސްއޫލިއްޔަތ  ރީއެޓްސްނިމަސައްކަތްތަެކއް އެ މި

 ރި ރަީއސް،ތްތެހަމަނ ވ  މީހަކަށް ބަދަލ ެވަފއި ެއހެރީ. އިްއޒަމ ލ ެވފަ. އެހެރީ މަޤ މަށް ކ ފޫހ އަދ ނ ކ ރެިވފަ. އެހެރީ އި

 ،މަކީ ކަމި ބޭފ ޅ ން ތިއްބަަވއިެގން ިމ ކ ަރއްވ  ން މިހެ ،ން ބޭނ ންލަަގނޑ  ފ ަހަގކޮށްްސ އަޅ  އި ެވަގހަމަ ޙަޤީޤަތ 

ަތއް އްޔ ެގ ިއސްތަށިފ ޅަށް މި ހ ރިހ  ކަމެއްެގ އިލްޒ މ ރިައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެވރިކަން 

އެއް ބޭފ ޅ ން އެ މިހިނދ ން މިހިނދަށް ބަ ،ލަންގ  ޖަރީމ . އަޅ ަގނޑ  ަހމަ ޮގަވއިންއަޅ ަވްނެވެގން ހަމަ ރޭިވެގން ހި

 ދެއްވ ފައި ެގއަށް ަވޑަިއަގންނަވ ށޭ. މަްސެވރިކަމ އަދ ނ ކ ެރެވންޏ  ިއސްތިޢ ފ  ޫއލިއްޔަތ ސްމަ ،ކ ރެްއިވ ޮގތަށް ަގފ ހަ

ކަންކަްނ . އިން ެވސް އެބަތިބި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގަ ސްެވރި މަރަނަގޅ   މ  ،ބެހޭ ވ ޒ ރ  ހިންގ ނެ މީހ ން

ްށ އެިޅެގން ހަމައެކަނި އޮފީހަރ ްނެގ ނަންޒީމ ސ ރަ ނަަގއިެގން ަވ ޑ ބޮ .ބަވ ނީަވންޏ  ޭގަގއި ތިއް އްނ ކ ރަ

ދ ތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ަވރަްށ އިންތިޚ ބ ަގއި ީވ ަވޢ  ރިޔ ސީ ެގ2018މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން . ކީ ނޫންނީނ ކ ންނަވ 

ރިކަން އިތ ރ ކ ރ ން. ތެއ ފެްއދ ން ެގން ސްެވިރކަން ކ ރިއެރ ވ ން. ދިެވހީމަ ރ އްޖޭެގ ،ބޮޑަށް ދެއްކި ވ ހަަކއެއް 

އެޅ ން މަނ ކ ރ ން. އްދ ގައި ދ ހަރޭ ޮގތް ހެދ ން. ރ އްޖޭެގ ސަރަދ ން.  ބ ނ  މަސް ކިހޯ އަގ ށް ހަމަމަސްެވރިކަމަ

 ،ކަންކަން ކ ރަްނެވެގން ޕްލ ންޓް ހެދ ން. މި މަސްިރކަން އިތ ރ ކ ރ ން. ޭގދޮށ  މަސްެވރިކަމ ެގ އ ފެއްދ ންތެ
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ން ކަރިތެއްދ ންފެއިން އ އ ެގ ަޒރީގ ނޫނެއް ދޭކަށެއް ނޫން.  ދަބ އަމީހ ންނަށް  . ގ ނޫނ  ހަދަނީންއަޅ ަގނޑ މެ

 އެއް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ބޮޑ  ޓަކައިމަށް  ރ އްޖޭެގ އިޤ ިތޞ ދ  ރަނަގޅ ކ ރަންެވެގން. އެކަންކ ރިއަރ ަވ

 ،ީވއެްއޮގތަށް ޢަމަލ ނ ކ ރެޭވ. މި ދެންނެ ނޫނ ސްކ ރި ގ ނޫނެއް މިއީ. މި ގ ފ މެން ސިޔ ސަތ ެގ ތެެރއިން އަޅ ަގނޑ 

އޮތް މަްސެވރިކަމ ެގ ޝަން ސަރ ކ ރ ެގ މެނިފެސްޓޯަގިއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ައޅ ަގނޑ މެން މި ހިމެނޭ ކޯލި

ށް ޖައްސަަވއިެގންެނއް. އަަވހަރީތިކޮށް ފ ށް ވ ެނ ކަމެއް ނެތް ބަ ޅ ން މިނިސްޓްރީތަކ ގައި ތިއްފ ބޭސިޔ ސަތ  ނ ހިންޭގ 

ންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ބަލައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ޮބޑަށް ގަ ޙަޤީޤަތ  މިއީ ، . ެއހެންީވމ ްނީވަވނައަްށ ަވޑަިއަގންެގ

ަވރަްށ ބޮޑ  މައްސަަލއެއް. މިކަން ނ ކ ރ ން މިއީ ދ މަތިކޮށްފަިއވ  ިޒންމ  އަ ޒް ިމނިސްޓްރީއ ރީ ގ ނޫނަކ ން ފިޝަ. މިއީ

 ރ އްޖޭެގ... ،ގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގ ނީ އ 19-ޑ ރަީއސް، ޮކިވ . އިއްޒަތްތެރިނެބަލަންޖެހޭ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

މިހ ރ  މި މައްސަލަިއެގ ަބހ ސް މިހިސ ބަށް އަޅ ަގނޑ   ،ދެންނެިވހެން އަޅ ަގނޑ  މެްނބަރ . އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔ  

 އްވ ނަން. ބ 

ޙ ކ ރ މ ެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މި ތަޅ މަށް ެގނައ މަށް އެޅިފަިއ ލ ސީ އިޞްނ އަސ ، ޤ ނޫކ ރަނީތ އަޅ ަގނޑ  ަގސް -{ 5.3} 

ރި މެންބަރ ންެގ ތްތެއިްއޒަަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ  ؛ަގއިކ އެ ޮގތ ްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނ  ގ ޅޭ ހ ރި ހ ރަސްތަކ 

ކަމެއް. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ   މ ން މ ހިޚިޔ ފ ޅ  މިކަމަށް އެބަ ބޭނ ންޭވ. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ިމއީ މި ަގިޑއަށް

ންބަރ ންނަށް ިވއްސަކަށް މިނެޓ ެގ ަވގ ތ  މެރި ތެތްއަރ ވ ނަން ޕ ޓީތަކަށް. އަޅ ަގނޑ  މިކަމ ަގއި ިއއްޒަފ ރ ޞަތ 

ރި ތެތްއިއްޒަ ، އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ ދ ެގ ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ނީ. އެހެންީވމ އަނަން. ެއއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ  މިއަރ ވ 

ގ ިޅެގްނ  އިޞްލ ޙ ކ ރ މ ެގ މައްސަލައ  ،ގ ިޅެގން ނީ ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ މަްއސަލައ ަވރ އަ ފ ރ ޞަތ މި ރ ންނަށް ންބަމެ

ނަށް ސ ފ ވ ްނ ންއްޔިތ ރަެގ އްޖޭތިެވފައި ހ ރި ޮގތް ރ  ކ ިރމަ ކަންކަން ތަޅ މަށް، މި މަޖިލީހަށް، މި ެގއަށް މިހ ރ 

މި ފ ރ ޞަތ    ހ ރ  މިޑ ، އަޅ ަގނފެދޭ. އެހެންީވމ އި ޝައްެކްއ ނޫގަ ންވ ނެ. އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ގައި ެއކަމ ބޭނ 

ށް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި  ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ބަހަކަ ތެރި މެންބަރ ންނަށް މިކަމ ތްހ ޅ ަވއިލަނީ ިއއްޒަ

 ށް.  އަރ ަވނީ މަރަދޫ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއބްރ ހީމް ޝަރީފަފ ރ ޞަތ 

 

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

މައްސަލަެއއްކަން. ިމ ރި ތެތްޠޫރަޚ ަވރަށް އޮތީ ރިަމތީގައި އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ެވސް އިނޭގ ކ 

. ނޫންއް ދެިވެގްނވ ނެ ަވގ ތެކ ރ މަށް ޖ ގަ އްކަތް ހައިޖެކ ސަ ެގ މަހ  މި މަޖިލީށްސް ފަރ ތަކަެވދަނޑިަވޅަކީ އެއް 
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 އ ޅޭ އިޞްލ ޙ  މި ސ ީސއަށް ެގންނަންއަ ޤ ނޫނ ެގއަޅ ވައި ިދެވހިރ އްޖޭ ެއްއެވސް ކަމަކ  .ސްތެރި ރައީތްއިްއޒަ

ޑީ.ީޕއަށް .ނ ވ ނެ. މި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހ ގައި އެމްދެިވެގންތަަކށް ހ ރަހެއް އެޅ މަށް ޖ ަގ ފަރ ސްެވމަށް ެއއް ެގނައ 

ެނއް ނ ވ ނެ. މި ސްެވެގ ހ ތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޮގން އެބަ ތިއްެބިވ. ރ ބަިރ މެންތެތްިއއްޒަ 65ވ  ބަތްނިސް

ދ ަވސް ރިޕޯޓަށް  3ތެއްގައި އ އްމ  ހ ލަ !އްދެތެ ،ތް އޮމ އްދ ެއއް އެބައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ގަ 

ގައި ހިމެނޭ ހ މަޖިލީ ،އޮތްއެފަދައިން އެބަ އަޅ ަގނޑ  ދެބަްސަވނީކީ ނޫން. ހަމަ ނެ ކަމަށް. އެއ ހޭރަން ދޭންޖެކ ހ ސްބަ

ޖެއްޔ  އްހޯދިނ ޮގތް ެވސް  . އެންސިޔ ސީ ޕ ޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ންެގ މެދ ގައި ވ ހަކަަދއްކަިއެގން ޮގތެއް ހޯދަ

އެ  ދ ަވސް 3 ؛އްދ  މ އެޮގތ ްނ  ެގ ަގވ އިދަށް ަވގ ތީހ  ހ ސްނ ެވ މަޖިލީ ތްޮގ ،ށް އެބައޮތޭ ިއނޭގތޯނައަޅ ަގނޑ މެން

އް ނަންަގަވއިެގން ހަމަ މިއަދ  ޖިލީހ ން ޯވޓެމަކ ރ މަށް މި ސްޕެންޑ  ސަަވތަ ނ ިއެގން ަވހ ށަހަޅ އް މ އްދ އަށް އިޞްލ ޙ  

ަވނަ  1ށް ރަނ ން ރަނަށް ތަ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ިވދ ޅ ިވ ޮގ !ތެދ ފ ޅެއް ންމަން.އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ މިކަން ނި

  ނަ ދެން ނ ކ ން  ،ނަމަ ކޮށްފި ންޮގތަށް މިކަމިނޑ މެން ސްކ ރެިވދ ނެ. ެއކަމަކ ، ައޅ ަގފ   ށް ެވސް މިއަެގ ރެދ ަވހ 

 ލަޙަތ ޞްންެގ މަތ މ ޅި ރައްޔި ،ކަމެއްަގއި  މ  ންހިއެއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މ  ؟ންތޯގެ ނަތީޖ  މ  ޯގސް. އެއީ ކީްއވެ 

ށްފައި ބަހ ސެއް ކޮމިހ  ދިގ  މެދ   މ ެގނައ  ގ ޅިފައި އޮތް ކަމެްއގައި ިދެވހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ީސއަްށ އިޞްލ ޙ 

 ނ ދ ަވްސ ަވންދެން ިމ ރިޕޯޓް ހޫނ ކ ރަން ބ ްއަވންެޖހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން 3 ،ތިނެސަބަެބއް  އެްއެވސް މަޤްބޫލ 

ނިންމ މަކީ ހިތ މަހ ރި ކަމެއް. އެ ނިންމ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ށްެވިރކ ރަން. ރ ން ނިންމިޑަޔ ސީ ޕ ޓީެގ އިްސ ލީވ ދަެވރި ސި

ކޮންމެހެން  ،ނޭގތެރި ރަީއްސ. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ެވްސ އިތްމޭނެ ކަެމއް ނޫން އިްއޒައެީއ ެއޮގތަށް ނިން

ނެްސެގން ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގ ޞްލ ޙ އި ދި ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ މި މ އްދ އަށްކ ރަންޖެހިއްޖެ ކަމެއްކަްނ މިއީ. އަ

ޮގތ ން ިއދ ރީ ދ އިރ ތައް އެ މަަގށް މަރ ކަޒީ  ޮގތަށް ލ ވ ން ެގވެ ންއްދ ގައި ބަޔ މ ަވަނ  231ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ 

ތީ އައިސްފަ. ކަްނ އޮ ޓ ެގ ލަފ  ެވސްސ ޕްރީމް ކޯއެޮގތަށް ނ ހިންޭގނެކަން އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެންނަށް ެވސް އިނޭގ. 

ރި ވ ދަެވ ތި އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ެރޭވ އަޅ ަގނޑ މެންނ ނެސަބަބެއް  ެއއްެވސް މަޤްބޫލ  ،މިހެން އޮތްއިރ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ކޮށްެގްނވ ނެ ކަމެއް ނޫން.  ،ޔ ސީ ޕ ޓީތަކަށް ެއކަމަށް ހ ރަސްއެޅިދ ނެ ކަމަކަށްސި

 ވ ނެ ކަމެއް ނޫން. ންްށެގކޮެވސް އެްއޮގތަކަށް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ނ ކ ތ އެއް.  އްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ނިޒ މީފޭދޫ ދ އިރ ެގ އި 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(
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 ވ ހަކަދެއްކެވ ން:ނިހ ދ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފޭދޫ 

ބަރ  މެން ތްތެރިމަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަ ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް މި ނެީގ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބޮޑ ސިންގ ހ  ަވަގކ   ، ނެތިއޭ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީއް ޢ ޒ ރެ ބޫލ މަޤްެއއްެވސް  ،ްއކަަވމ ން ިވދ ޅ ެވއްޖެ ދަވ ހަކަ

ށް ކޮޚ އްޞަ  ،ސަތޭކަ ަކއ ންސިލަރ ން  އެތައްހ ދ ންމ އަދ ކ ރަ ގައި ވަޒީފ ޖޭކޮށްެގްނ ދިެވހިރ އްރ ތ ރަން ޝަމިނިަވންކ 

ބޮޑ ސިންގ ހ  އި ލަރ ންެގ ވަޒީފ  ެގއްލ ަވއިލ މަށް ޓަކަ ަކއ ންސިެގޕ ޓީތަކ  ،ެގއަދި އިދިކޮޅ  އެހެްނ ފަރ ތްތަކ ޕީ.ޕީ.އެމް 

މި ކަންކަން ކ ރަން މި   އަޅ ަގނޑ މެން ، ޝަރ ތ ކޮށްެގން މިއަދ  މި މަޖިލީހ ގައި ބަިއެވރިނ ވެ ށްނިަވންކ ރ މަމިކ  ަވގަ 

. ީއސްތެރި ރަތްިއއްޒަ މެއްކަން އ ޅޭ ެގ ކޮށް ންށް ބޮޑ  ސަބަބެއް ދައްކަިއެގަވރަ މިއީ ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން ހަމަ،ތިބީ 

. އިރ މަށް ަޓކަކ ތްމަ ކޮށްލަނީ ބޮޑ ސިްނގ  ަވެގއް ސަލ މިވަޒީފ  ޤ ރ ބ ން ސަޭތކަ ަކއ ްނސިލަރ ންެގ  މިއީ އެަތއް

 ، އެޮގތަށް ދެންނެީވމ ކަންބަރ  އެ ވ ހަމެތެރި ތްއިްއޒަ ،ވ ތީެވ ޢ ޒ ރަކަށް ން، މިއީ ަވރަށް މަޤ ބޫލ މ އެހެންކަ

 ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔ . ފ ސ ޮކށްލީ. ދެއްިވ އެ ވ ހަކަ ހިއް އަޅ ަގނޑ 

 

 ން:ހަކަދެްއެކވ ރިޔ ސަތ ން ވ 

އަރ ަވނީ ގައި ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ކ  އެ ތ މ އޮއ ދެ! މަރަދޫ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ެގ ަވގ ތ  ެވސް ހަމަެވަފިއ 

 ރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަށް.  ތެތްޒަހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ އިއް 

 

 :އްކެވ ންވ ހަަކދެޙ ސައިން ޝަހީމް ދ އިރ ެގ މެްނބަރ  ހެންޭވރ  ދެކ ނ  

ނޫނ އަސ ީސއަށް ޤ އްޔ ެގ )ިދެވހިރ އްޖޭެގ ޖ މްޫހރި 2019/22 ގ ނޫނ  ނަންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 އައީމ  ބިލ  މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް ހ ށަހެޅިެގން މި ންހިމ  ެގޞްލ ޙ ކ ރ މ  ގ ނޫނ ( އި ަވނަ އިޞްލ ޙ  ެގަނއ މ ެގ5

ެއ  ،މަޤ މ ެގ ވ ޖިބ  އަދ ކޮށް ންެގ މ އްދަތ އިރ ންމެ ލޮބ ެވތި ކައ ންސިލައްބެިވ އެތަކ ަގިއ ތިޖޭެގ ކަންޮކޅ އްދިެވހިރ 

ންނަ އިޞްލ ޙ  ސ ސީއަށް ެގއަނޫނ ޤ ންމެވ މަށް ކަމ ގައި ނި ފ ޅ ންބޭވ ނެ ބޭފ ޅ ންނަކީ އެ ބަ މަޤ މ ތަކ ގައި ތިއް

ތަ އެތަެކއް އްސައިެބިވ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ެވސް ދ  ތިއް އެބަ ހިރ އްޖޭެގ ކަންކޮޅ ަތކ ަގއިެވދި .ަރީއސްތެރި ތްިއއްޒަެގނައ މަށް. 

ެގންދަވ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ންްއަވމ ތެރި ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލިސް ތަމްސީލ ކ ރަތްަވގ ތ  އިްއޒަ ލަރ ންނެއް. މިކައ ންސި

 ަމއްސަލަތަކ ެގވ ފައި ހ ރި މަ ނިން ންޝަރ ޢީ ކޯޓ ތަކ ެގ ތެރެއި ެގދިެވހިރ އްޖޭ  ،މ ީވންހިމެންބަރ ންނަށް މ  ރިއިްއޒަތްތެ

 ،ހ ންނެިވ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ކ ރީެގ ރައީސް  އިަގކ މެއްހ  ،ޚިލ ފަށް ަވދެ ސް ަގވ އިދ ތެރެއަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލި

މް ެގއަށް ބަދަލ ކޮށް ޤައްޔޫލްދ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ކަން ކ ރަްއވ ަފއި ހ ންނެިވ ޔ މީން ޢަބްރީ ކ ތެރި އިްއޒަތް

ަގއި ރައްޔިތ ްނެގ ކ މެއްެގ ޮގތ  ހ ޚިލ ފަށް ކޮށްފައި އޮތް  ދ ަގވ އި ،ކ މަކީ އެއީ ޭބކ ރ ހ  ތްއޮ ،ކޮށްފައި މިނިަވންކޮށް
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އަޅ ަގނޑ މެން އަީއ  .ތެރި ރައީސްތްއިއްޒަ ،ތެރެއަށް ަވދެ އެކަން ނިންމ ން. ނޫން އެކަމ ެގ ،މަޖިލިސް ަވދެ

ެގ މްޕީ.އެ.ެވރިކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ޕީ ޔޮހެ ނޑ މެން ކ ރ ނީަގެވރިކަެމއް ކޮށްދޭން. އަޅ  ތ ންނަށް ހެޔޮ ޔިރައް

އެ ބޭފ ޅ ން އެ މަޤ މ ަގއި  ،ސް ފ ސްކޮށްފައިމަެވދ ަވސް ަފހ ން ނަ 3އި ބޭތިއްބ މަށް ގަ ކައ ންސިލަރ ން ެވސް މަޤ މ 

މި  ؟ތޯވ ަހކަ ންނަަވނީ ކިތައް ޢ އިލ ެގ އ މްދަީނެގބައިތިއްބ ނަން. ައޅ ަގނޑ މެންެގ އިޙ ސ ންތެރިކަން އެބަހ ރި. މި ދަ

 އްނ އި، ކިތަ ންއިންނ ިއ، ކިތައް ޅަދަރިމަކިަތއް  ،ތ ންނ އިތެރި ރަްއޔިތްކިތައް އިްއޒަ ޭޖެގެވހިރ އްދި ،ދަންނަަވނީ

 .އީސްރަްއޒަތްތެރި އި ؟ެއަކމަށް ހ ރަސްއަޅ  ބައެްއެގ ވ ަހކަތޯ އި،ހ އްޓ ވައިލަ  ކ ޑަކ ދިންނަށް ލިބެމ ން އަންނަ އ މްދަނީ

ލީހ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދިެވްސ ޖިަވނަ މަ 19މި  ،ެގ ަގވ އިދ  އިޞްލ ޙ ކ ރީއަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ 

ަވރަށް ރައްޔިތ ން އޮތީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މޭެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނިން ޕީ.އެްމެގ ބަހެއް ނެތި.ކ ެރޭވނެ. ޕީޙ އިޞްލ 

ހޭނަން. ޖެހަތަކަށް ނ ޖެހޭނަން. ފަހަތަކަށް ނ ނޑ މެން އެކަން ކ ރ ނަން. އަޅ ަގނޑ މެން ފަމެންޑޭޓް ދެްއވ ފަ. ައޅ ަގ

ތަނ ގައި އެްއެޗއް  ޚިލ ަފށް މި ސް ަގވ އިދ ެވކޮށްފައި ހ ރި އެންމެ މީހަކ   ކ މެއްހ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޯޓަކ ން 

  ެއކަން ކ ރ ކަށް ނޫންކީއައީ  އަޅ ަގނޑ މެން  .ނ ެވސް ކ ރ ނަން. ދ ލެްއ ނ ކ ރެޭވނެ. ނ ކ ެރޭވނެޓަކައި ފ ސްކ ރ މަށް 

 ބަދަލަށް އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ަވނީ ދީފަ. އިެގނަ ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ މިކަމަށް ސް.ރި ރައީތްތެއިްއޒަ

ތެިރ ތްހ ށަހަޅ ފައެއް ނެތް. އިްއޒަެވސް އް ޙެޅ ން އެންމެ އިޞްލ ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ގައި އެ ބޭފ  އިޞްލ ޙ 

ލ ފަިއ އިމެންބަރ ންނަށް ގ ޅަނީ. ފޯނ  ނިއްވަ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޅ ަގނޑ  ސްެގ އެންެގވ މަކަށް މިައދ  ހެނދ ނ އްސ ރެ އައީރަ

އްދަ ެވްސ ހ ީދފައި އޮތް  އ ޅެނީ ރޭގައި މި ،ނީ. ިވދ ޅ ީވޅ ގ  ދ ފަ. ދެ ބޭފ ޅަކ ނިފ ޅ ން ތިބީ ބޭހ ރިހ  

ސް އަޅ ަގނޑ  ެއ ެވސްފައި އި ތަނަށް އަ  ގ ޅިެގންނޭ. މިނ އ ޅެނީ  . މިނީ ނ ގ ޅިެގންނޭޅެ އ  އަދި މި ކޮށްެގންނޭ.ތިލ ބ 

 އި އެންމެ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަ . ަހމަ ވ ހަކަދައްކަނީ ސްފަިއ ެވސްއިތަނަށް އަ . މި ކަނީވ ހަކަދައް ބޭފ ޅ ންނ 

ީއ ވ ނީ. އެެގނެ ،ކޯޓ ްނ ދޫކޮށްލީ ނ ެގނެޭވނެ. ށްކަމެންނައަޅ ަގނޑ ނ ެގނެޭވނެ.  ؛ޔ މީން ެގއަށް ،ހ ށަހެޅ މަކީ

އަޅ ަގނޑ މެންނެްއ  ؛ިރ ރައީސްޒަތްތެއްންނ ނަން. އިަވށް ނ ކަ އަްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމެ ބެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަކ 

ެގ ން ފ ޅ ބޭއެ  އްީވތަނަށް ފޮނ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރ ން މި ،ޅ ން ޕީ.އެމްެގ ބޭފ .ޕީ ؛ދޭެތރޭަގއި  ލ ޞްތެރިކަމ އިޚ  ތިންނެ

 އ މްދަނީ ެގެއއް ލ އިޢ  އެތައް  ، ަވޒީފ ގެ އެތައް ޢ އިލ ެއއް ؟އްތޯ ކ ރީ ށް. ކޮންކަމެމަކަންަކން ކ ރ ތަނ ަގއި  އި މިގަ ޙައްޤ 

ހިރ އްޖޭެގ ެވމ ވ ންޖެހޭނީ. ދިން މ ހި ނޫން ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ޔ މީނެއް ރަން. މިނިަވންކ ންޔ މީ މިތަނަށް އައިސް ަލއިދ އްވ 

 ިއ މަޝްަވރ އ ޔ ފަލަެގ މް ކޯޓ ސ ޕްރީއޮތީ  އަސ ސީ މިނ  ޤ ނޫމ ވ ނީ. ންހިމ ރައްޔިތ ން. ިދެވހިރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން 

  މިން  ކ ރަންޅ ން ހިމަނައިެގޙ ކ ރަނީ. ިތ ބޭފ ލ ރ ން މި އިޞްންބަިރ މެތެހ ެގ ިއއްޒަތްލީަރއްޔިތ ންެގ މަޖި ިއ،އެީކަގ

 އި ދައްކ ނަން. ޔ މީން ނެރޭކަށްފަމިކަން ކ ރ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ ނަން. ކޮށް ނ ލަިއ ދެން އ ޅެނީ. ތި ބޭފ ޅ ންނ 

މިލިއަން ޑޮލަރ   ެއމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ ފައިސ ިއން އެއް ަގއިމެންނެއް ނ ދ ނަން. އެއީ ދިެވހިރ އްޖޭއަޅ ަގނޑ 
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. އިންނ ނީ ޔ މީން ގައިަގއޮ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ ފ ރަތަމަ ޚިޔ ނ ތ ގައި ހިފ ފައި ންއަޅ ަގނޑ މެ ،ލީމ  އެަކއ ންޓަށް

ކޮން ވ ހަކަެއއް ަދއްކަްނ ްއ ނޫން. ތޯ ވ ހަަކއެތޯެއއް ނޫން. މިއީ ކަ ވ ހަގ ދޮ  . މިއީންނަންފެއެހެރީ ެއކައ ންޓ ން 

 ބަލ ފައި އެ އޮތީ. ން.ސީެގ މައްސަލަ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ  ؟ނީޅެއ  މިތ ނގައި އަޅ ަގނޑ މެން މި

މި  ދެން ،ދަށަށް ތިއްބެީވ ؟ހަދ ނީ އޭރ ެގ ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔ . ދެން ކިހިނެއް ،ހިފ ނީއްސަލައިގައި ެވްސ މަރަތަމަ ފ 

ޅ ޮގހޮރަށް ަކއިފަ. ސްޓަރަކަށް އިނދެެގން ކޮނިކޮނޮމިކް މިއި  ،ންބަރ  ސަޢީދ މެތެރި ތްތިއްބެީވ މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަ

ިއ ހިފަ ،އްޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށް މ ލި . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވނީއިފ ޅ  ަގއިގަ ބޭދެން އަތްލަންޖެހޭނީ މި 

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ؟މިހ ރ ން މިހ ރަށް ކޮމިޓީ ބ އްވ ފައި މަްއސަލަ ބަލ ށޭ. ކޮން ވ ހަކައެްއ ދައްކ ކަށްކ ރަން. ހައްޔަރ 

ކ ރަން. އަމިއްަލ  ކަންއެ ތަނަށް ައއީ  އަޅ ަގނޑ މެން މި .އިނީ ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަގތެދ ެވ ެއއްެޗއް ބ ނަން މި ެޖހެ

ރ ންެގ ނަގ ލަކ  މެންބަ 65ތަނެއް ނެތިެގެނއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  .އިބަހ ރި ކ ންފ ނީަގެއްއޗެހި އެ ިވޔަފ ރިއ 

އެކީަގއި ތެދ ެވ އަޅ ަގނޑ މެން މިތ ނގައި މި  ލ ޞްތެރިކަމ ކަެމއް ނ ކ ރ ނަން. އިޚ  ވައް ން،ނ ހިފޭނެ. ލ ރިއެއް ނ ކ ނަ

 ަވކ ލ ތ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ިއއްޒަތްތެރި އަރ ަވނީ އިަހަވންދޫ ދ އިރ ެގ ެމންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރަށް. 

  

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: މ ޙައްމަދ  ޝިފ ޢ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިހަަވންދޫ 

ެވހި ރައްޔިތ ންނަްށ ނޑ މެން މިތަނަށް އެއްެވ ިމ ތިބީ ދި، މި ނ ޒ ކ  ހ ލަތ ަގއި ެވސް ައޅ ގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދިޮކޅ   އިމ  ޔަށް ދިއަހަމަ ޖ  ސްޓޭހ އެންމެ ފަ ތެއް ކ ަރން. މި މަސައްކަތ ެގޓަކައި ބޮޑ  މަަސއްކަ

ކޮށް ޖަލަށް ންކ ހ ޓ ން ެގ މައްސަލަެއއްަގއި ކްރިމިނަލް ކޯމަނީ ލޯންޑްރިން ،ކޮމ ކޯޅިއަކަށް ލ ފައި މި ބ ނަނީ ވ ދަެވރިން

 .ތްތެރި ރައީސްޒަ. އިއް ތައްޔ ރޭތިކަން މި ތިބީ ކ ރަން  ،ނީމ  ެގއަށް ެގނެސްދިރެފ ޅ  ޖަލ ން ނެބޭ ތްލ ފައި އޮ

ްއ ކްމެއިލެމެންބަރ ން ބްލެ ސްމި މަޖިލި ރެއް ނ ކ ރެޭވނެ. ހިސޯރ ތްތަކަކަށް ފައިދިކޮޅ   ސް  މި މަޖިލިންމެއަޅ ަގނޑ 

ެއއްކޮށް އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  ޤ ަގިއ އެކަން ކ ރ ނަން. ެއއ އްޙަނޑ މެން ރައްޔިތ ްނެގ ނ ކ ރެޭވނެ. އަޅ ަގ

ހ ރި  ްއކޮށް ޖެހިެގންއެ ޔ މީނ هللا ދ ބްރައީސް ޢަ ،ރިިވ އެންމެންތެމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ ަފއިސ އަށް ޚިޔ ނ ތްއެ.އެމް

 އިއްޖޭގަ ެވހިރ މިއަދ  ދި ،ޙަޤީަޤތަކީ .ރައީސް ރިރައީސް. އިއްޒަތްތެ ަގއި ތަރ ތީބ ން އަތ ރައިލ ނަން އިއްޒަތްތެރިކ  ތަޮގޅި

ލްޤައްޔޫމް. ޔ މީން ޢަބްދ هللا ރައީސް ޢަބްދ  ،ޑައިަގްނނަވ  ބޭފ ޅަކީަވބިޅަށް ލިއިންސ ފ  ެއންމެ ރަނަގ އިކ މެއްަގހ  ޖަލ 
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ށް  ފައިސ އަެގއ މަކ  ނ ހ ންނ ނެ. ދިެވހި ރައްޔިތ ންޤަ ފ ން ޖަލަށް ލެިވފައި އޮތް ބޭފ ޅެއް މިސ ްށވ ރެ އިންއެއަ

 ރައްޔިތ ންނ  ؟އަށް ލ ނީެގ ކިހިނެއްތޯ ެގނެސް ބޮޑ  ަވެގއް.  ،ދެ އަކ ރ ން ،ނަމަ ޮގަތކަށް ބ ނަނީ ރިީވ. ކ ރ ނ ތްތެޔ ޚި

 ،މ  މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިަވެޅްއަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ ޚިޔ ނ ތް ނ ބެލ މަށ އިންގ ޅ ންހ ރި މ ހި

 އަޅ ަގނޑ މެން ންކަން މަތިކޮށްެގންމިކަހަލަ ކަ ، ނ ދެއްކ މަށ އި ކަވ ހަ ންެގހ ން ަވްއަކންކ ރި މީއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ

ގ ނެ. ނ ހިނއް ޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ަމަގކ ން ެއކަމެއިއް  ،ނޫން ؟ޖަހ ނެތޯއަޅ ަގނޑ ެމން ކ ޑަކަކޫ ކައިިރއަށް އައިމ 

ެގ ޤ ނޫނ އަސ ީސ ޖޭމި ދެިވހިރ އްއްޔ  އަޅ ަގނޑ މެން އިރ ދަކ ރެއްވި  ،ކެރެނީކޮށް އަޅ ަގނޑަްށ ދަންނަަވން ސ ފ ަވރަށް

ނޑ ނަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދޭނަން. އިންސ ފ ން ޖަލ   ކެ މ އްދ ެގ  ބ ރ  ނަަވ 231އަސ ީސެގ ނ ނޫޤ ނަަގހައްޓ ނެ. 

ސް ެގއަކަށް ނ ލ ނަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ ފައިސ ެގ ނެކ ރަމ ންދ  ބޭފ ޅަކ  ެގޒ ފީންކ މެއް ތަހ 

ންޖެހޭނެ ބޭފ ޅ ން ެވސް ޖަލަށް ލަށް ލ ޖަދައިދިނ މަށް ޓަކައި ދެން  ހޯސ ފ ތ ންނަށް އިންޔިިދެވހި ރައް މައްސަލަިއގައި

ފ  ސ އިން އިމަތީ ދަރަޖައިަގ އެންމެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ ީވދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ލ ނެ. އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  

 އިމ ކޮށްދޭނެ. ދެްއިވ ފ ރ ަޞތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .އިނ  އ ދ މްމެންބަރ  ރޮޒަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އައްޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 އިނ  އ ދަމް ވ ަހކަދެއްެކވ ން:މީދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ރޮޒަ އަްއޑޫ

ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެންމެ ފ ރަތައިނ ން ވ ހަކަ ފެށ މ ެގ ކ ރިން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ 

މި ެގންދަން ތޯއޭ މި މަްއސަލަ ކ ރިއަށް އިމި ބޭފ ޅ ން ކީޭކ ިވދ ޅ ެވފަ  ،އަރިހ ން ސ ފ ކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ

  ؟ކ ރަނީޒްފިއ ރި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ެގންދަވ  ވ ހަކަފ ޅ . ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިއަށް އި

 

 އިނ  އ ދަމް ވ ަހކަދެއްެކވ ން:މީދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ރޮޒަ އަްއޑޫ

 ެވސް ލަދ ެވތިވ ަވރ ެގ ވ ހަކައެްއ ިވދ ޅ ެވފަިއ އޮތީ  ނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ަދއްަކންބޫލ ކ ެރވ ަގއަޅ ަގނޑަށް މި 

 ކަމަށް. 
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 ެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެއް 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 އިނ  އ ދަމް ވ ަހކަދެއްެކވ ން:އަްއޑ  މީދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ރޮޒަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ކަންބޮޑ ޭވ މިއަދ  މި ބޭފ ޅ ން މިތ ނގައި ރަްއޔިތ ންނަށް ކަމެްއ 

ހ ރިހ  ކަމެއް ކ ރަމ ންދ ތީެވ.  މި ،އިދައްކަ  ދ ަވހ ެގ ވ ަހކަ ތިން، އިދައްކަ  ކަހައ ސޫލ ެގ ވ   ކޮށްދޭންޖެހ ނީމ 

މިތ   ،ދިޔަ މަޖިލީހ ގައި މަސައްކަތްަތއް ކ ރިއިރ  މި ބޭފ ޅ ން ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރަން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ރޭަގނޑ  އެބަ ފ ްސކ ރޭ. އެ  އި،ފަމެންދ ރ  ކޮމިޓީ ބ އްވ  އި،ަގނޑަކީ. ހެނދ ނ  އިޞްލ ޙ  ހ ށަހަޅ ފައަޅ   މީހެއް އިން

މަތިން ެވސް ހަނދ ނެއް  ރައްޔިތ ންެގ ކަންތައްަތކެއް ފ ސްކ ރަންީވމ ަވކި ޮގތަކަށް ދ ަވހ  މި ބޭފ ޅ ން ވައްކަންކ ރަން 

 ެއކަމަކ ނެތް.  އެއް ެވްސ އެނިގފަ  ކަމެއް އިނ ކ ރެޭވ ކަމަީކ ކޮބަ ެވްސ ހަނދ ނެއް ނެތް. ކ ެރޭވ ންމަތީ ނެތް. އ ސޫލ ތައް 

މި ބޭފ ޅ ން   ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި މިތަނ ަގއި ކަމެއް ކ ރަންޖެހ ނީމ  ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ

 ނޫން. ކ ރ  ވ ހަަކެއއް ރ ން ކަމެއްތަން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީކީ އ ސޫލ ން ބޭ ފަސްޖެހިަވޑަިއަގންނަވ 

 މައްސަލަ މި ،ކަފ ޅ ެދއްެކީވ ަގވ އިދ ން އެކަން ކ ރ ަމށް އޮންނ ތީަމއިޯނރިޓީ ލީޑަރ  ވ ހަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިހ ރ ެވސް މ ޅި މަޖިލީހ ގެ   ެވ. އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ މިއްޔ ވ ތީ  ކަމަށް ކީ އެޮގތްރަޕްރޮސީޖަ އަަވްސކ ރ މަށް އޮތް

. އެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ މެން ެގންދަން ނިންމިދ ނެމ ޅި މަޖިލީހ ެގ ޯވޓަކަށް ޮގްސެގން މިަކން ކ ރިއަށް  ،މެޖޯރިޓީ އޮތްއިރ 

ަވރަށް ރަނަގޅަށް.  ،ފ ެވރިކޮށްސ ކަމަކ  މި ެގންދަނީ ަވރަށް އިން މި މަޖިލީހ ެގ ކަންތައްތައް މެޖޯރިޓީ އޮތެއް

ނ ދިނ މަކީ މި ބޭފ ޅ ން ލަދ ަގނަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ބޭފ ޅ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއްއބ ރ ލ ން، މިއެހެންީވމ 

ނޫން މި  ސަރ ކ ރަކ ން ކ ރި ކަމެއްނޫން،  ކަމެއް އެމް.ީޑ.ޕީައކ ން ކ ރި ،ެވސް އެބަ އެނޭގ ންމެނަށްއަޅ ަގނޑ މެން އެ

ދ އިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ލަެތއް ެނތިެގން މި އިންތިޚ ބ  ނ ބޭްއިވެގންހ އިންތިޚ ބ  ނ ބޭްއވ މަކީ. މި ިއންތިޚ ބ  ބ އްވ ނެ 

ދީެގން ގ ނޫނީ އޮނިަގނޑ ެގ ތެރެއަްށ  ިމކަމަށް އެއްބ ރ ލ ންޒިންމ އެއް މިއަދ  ެވސް ކޮންމެ މަޖިލިސް މެންބަރެއްެގ

ކ ރެޭވނެ ޮގްތ  ގ ނޫނީ ހ ސްކަމެއްެގ ތެރެއަށް ނ ޮގސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަސައްކަތް ،ަތއިެގން އްމިކަންތައް ފަ

 ބޭފ ޅ ން ހެދ މަކީ. އެކަމަކ ، މިއަދ  މި ބޭފ ޅ ން ޖަލ ގައި ޮއތް މީހަކ  ދޫކޮށްލ ށޭ ބ ނެފައި މިޮގތަށް މި 

 ،އިލ ތަކ އިޢ ްށ ނިސްބަތްވ  ކަމެއް. މ ޅި ރ އްޖޭަގއި ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމަ މަސައްކަތްކ ެރއްވ ަމކީ މިއީ ަވރަށް ދެރަ

މިއަދ  މި ބޭފ ޅ ންނ   ،ށް ތ ީއދ ކ ރ  ރައްޔިތ ން ިވޔަސް ަކއ ންސިލަރ ންނ އި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމަެގ ޕީ.ޕީ.އެމް
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ގ ނޫނީ ހ ސްކަމެްއެގ ތެެރައށް ދިއ މ ން ރައްޔިތ ންނަށް  .ރި ރައީސްސ ވ ލ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެްއ މިއީ. ިއްއޒަތްތެ

 ބަލަނީ.  ، އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތްކ ރެޭވތޯ މިމ ޚިދ މަތްކ ރ ނެ ެވރިންނެއް ރަށްރަށަކ  ނ ތިބޭނެ. އެހެންީވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ކެޔޮދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ ެއއް. 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ކެޔޮދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤ ސިމް ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރ ަކޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ  ޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއް

ކ ން ނ ފެނޭ ޔަ ލައިފިން އިނޭގޯތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑަކަށް މިއިއަޅ ަގނޑ  ބަލަ ،2020 ބިލ  ޞަޚ އް

ށް އޮތް ކަކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަކިޔ  މީހަކ  މީގައި މިނިަވން  ހ ރި ޔ މީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް އިޖަލ ގައި ބަންދ ކޮށްފަ

އިން ެއްއެވސް ަބއެއް އެ  ،ލ މަރ ަކޒީ ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ   ،ތަންކޮޅެއް. އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ އެދެން

ްއޒަތްތެިރ މި ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ސ ފ ކޮށްދެއްވ ން. ޝ ކ ރިއްޔ  އިެގ އަޅ ަގނޑ މެން ،ނަމަ މީެގތެރޭަގއި ޮއވެއްޖެ

 ރައީސް. 

 

 ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ 

 އެބައޮތް. މިނެޓ  1އަދި  ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އައްޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 އިނ  އ ދަމް ވ ަހކަދެއްެކވ ން:މީދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ރޮޒަ އަްއޑޫ

މި ބޭފ ޅ ން މިއަދ   ،ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ، ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނީވމ 

ެގ ތެރޭގައި ިމ ބޭފ ޅ ން ކޮންްޓރޯލްކ ރ  މީޑިއ ަތކ ން އެަތއް ޮކިވޑ   ،ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްކޮށްޭދ ވ ހަކަ ަދއްަކއި

ީވ ަވގ ތ  މިކަހަލަ ވ ން ބަިއަވންތައެންމެ ބޮޑަށް ޤައ މ  އެއް ،ދައިއްފިތ ނަ އ ފަ ،ބައިަވރ  ދޮގ  މަޢ ލޫމ ތ ތަކެއް ފަތ ރައި

ރަްއޔިތ ން ަވރަްށ ގ ތ ން ބަލަންތިބި ކަންތައްަތކެއް. ަރއްޔިތ ންނަށް މިއަދ   ،ޑްރ މ ތައް ކ ޅެ މި ހިންގ  ޖަރީމ ތަކަކީ

  ހ ރި މިންަވރ . ކ ރިން ވައްކަންކ ރަން ބިލ ތައް ހަދަންޖެހ ނީމ  ލ ޞްތެރިކަން ަވރަށް ސ ފ ެވެގންދ ނެ މި ބޭފ ޅ ންެގ އިޚ 

 ޖެހ ނީމ ންމިއަދ  ރަްއޔިތ ންނަށް މަސައްކަެތއް ކޮށްދޭ ،ރޭަގނޑ  ދޮރ ން ނެރ ނ  މީހ ން އިދ ފައްދޮރ ށިން ަވހެނދ ނ  
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މީ ހަމަ އެންމެ  ން މި ބޭފ ޅ ންނަށް މ ހި ،ދޫކޮށްލަން އެންގ މަކީ ކ މީހަ ހ ރި އިޖަލ ަގ އި ކ ށެއްގަ އީޖިނ  އި،ހިފަފަސްޖެ

ކަމެއް. މި ބޭފ ޅ ްނ  ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަްނގައިދޭމ  ނޫންންމީހެއްކަން، މި ބޭފ ޅ ންނަށް ރައްޔިތ ން މ ހި

ެވްސ ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވ ލަން  މި ދައްކ  ހ ރިހ  ވ ހަކައަކީ އިލ ޞްތެރިކަމޭ ކިޔ ފައިޚ   ،ރައްޔިތ ންނޭ އިމިތ ނަގ

 އިރ ދަކ ެރްއިވްއޔ  ،ދަނީ. އަޅ ަގނޑަްށ ޔަޤީން މި ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ފެނިެގންދައްކ  ވ ހަކަ

ލެޭވނެކަން. ެއހެންނަމަެވސް، ހިތ މަޔ ެއކ  އިބޭނ ްނވ  ަވގ ތަށް ނިންމައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަސައްކަތް 

ަރއްޔިތ ންނަށް  ،އިދިކޮޅ  ޕ ޓީ ަބއިެވރިނ ެވއެކަން މި ކ ރަންޖެހ ނީ ރ އްޖޭަގިއ އޮތް  ،ދަންނަަވންޖެހެނީ

ޝ ކ ރިްއޔ  ތި ސިޔ ސީ ޑްރ މ ެއއް ބަަލއެއް ނ ަގންނ ނެ.  ތ ން. ރައްޔިންކަޚިދ މަތްކޮށްދޭންީވ ަވގ ތ  އެ ޚިދ މަތް ނ ދީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . 

 އަޙްމަދ  ޙަލީމަށް. ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:

ެއީއ ެވސް.  ވ ހަކަ ދައްކަން ކަމަށް ފެނޭ މި ަވރަށް މ ނ ސަބ  ށް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑަޝ ކ ރިއްޔ  

 ހ ރިހ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ ،ެވސް ެވސް. އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ  މިތަނަށް ހ ށަހެޅީ ތަނަްށ ހ ށަހެޅީ ބިލ  މިޅ ަގނޑ  މި އަ

ަވރަށް ބ ރަ މަަސއްކަތްތަެކްއ . ވ ތީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ިދެވހި ސަރ ކ ރ ން ބޭނ ންވ  ބިަލކަށްރައްޔިތ ންނަށް ޓަަކއި 

ކ ފ ނ  މިކަްނ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ަވރަށް ަބިއަވރ  ބ ރަ މަަސއްކަތްަތކެްއ ދަޫގ ދަނިޑަވޅެްއަގއި މަނިނއަދި މިކަހަލަ އ 

 ޮކށް ޕީ.އެން.ީސއ އި ޕީ.ޕީ.އެމ ޞައްޚ   ،ފަހ  ަވގ ތ  މިކަން ނ ކ ެރޭވ ޮގތަކަށް ިއދިކޮޅ  ފަރ ތްތަކ ން އެންމެ ،ކ ރަްއަވއި 

ޅ ންނ  ދޭތެރޭގައި ެވސް ކ ަޑކޮށް ކ ށްެވރިކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  އެބޭފ އަޅ ަގނޑ  ކ ރި ޢަމަލ   މި

ކޮްށ ޞަޚ އް ،އްމ ކޮށްއ  ޑީލްހެދ މަކީ ެވސް. އަދި ، އިންސ ނީ ަޠބީޢަތ ގައި އޮންނަ ކަމެއް ަރއީސް ،ިވސްނ ލިއިރ  

ެވސް ޑީލްަހއްދަަވމ ން ައއި ބޭފ ޅ ން.  އްސ ރެއްބަވ  މެންބަރ ންނަކީ މިހ ރ  ފެށ ނީތި  އި ޕީ.އެން.ީސަގއިޕީ.ޕީއެމ 

ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔ ރ ން ސ  ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ  އެއް ޑީލްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގިވ  ތެޭރގައިއޭެގ

ތަފ ތަކީ . ދިޔަކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްައޅ ަވމ ންޑީލް ކޯޓ ތަކ ަގއި ކޮށްޞަ ޚ އް ،ލ މ އި ޮގސް ޖަލަށްެގން  ެގންއި ނަަގ

ބ ަވތ ެގ ޑީލެްއ  މި ،ެވސް މިކަހަލަ ދ ަވހަކ  ،ފަރ ތަކީޑީލްކ ރަްއަވންދިޔައިރ ަގއި ޑީލްކ ރަން އިން އަނެއް މިއަދ  

ދަޫގެވެގންދިޔައީ. ދެން އަްއޫޑ މީދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި ނމ ، އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެހ  އ  ދަންނަ ފަރ ތެއް ނޫން. އެހެނީްވ
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ނ ވ ނެކަްނ  ށް އެހ  ފަސޭހައެއްއީސައެދ ނ  ކަންތައް ރަ ެއ ސް އަރިހ ން މެންބަރ  ސ ފ ކޮށްދެއްވ ށޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 ،ވ ހަަކއަކީ  ބޭފ ޅ ން އެންމެ ފ ރަތަމަ ދެއްކެިވ . އެއެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށް ޝަރަހަކޮށްލ ނަން އެނޭގ.

 ަވއްކަމ ެގ ެއމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވނީ ވައްކަްނކ ރެިވފައޭ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ

ކަމަށް ަވންޏ  އަޅ ަގނޑ މެން ޯވޓ ދީފ ނަމޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ޮގަތަކށް ޢަމަލ ކ ރ  ކަންތައް ނ ހިންެގޭވނެ

ެވސް ަވރަށް ބަލިކޮށޭ އ ޅެނީ. އަދި  ޔ މީންެގ އަންހެނ ންهللا ޢަބްދ  ،ކޮށްލަދެނީ. ދެން އެ ބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ ވީ ހަޝަރަ

ދަގ ލޭ. ނެވސް އ  ޅ އްަވންފަރިއްކ ެވސް އ ެޅއޭ. އަދި ޔ މީނަށް އެތަނ ގައި  ބ ރަކަށީެގ މައްސަަލއެއްޔ މީންެގ 

 ،ެވސްއެހެންނަމަ ެވސް ޔ މީން ެގެނޭވނެ ޮގެތއް ހައްަދވައިެދއްވ ށޭ. ދެންއި ޮގތެއް ހަދ ފަ އެހެންީވމ ، ކޮންމެ

، ދަޫގވ ނެ. އެހެންީވމ  ނއެކަން ކ ރަްއަވްނ އ  ،ނ ވ ތީ އ ޅޭ ބޭފ ޅަކަށް އިތެރި ރައީސަކީ އެހެްނ ޑީލްހަދައިްއޒަތް

ކ ރަން  ެއކަން ،ީވމ  ޅ އްވ  ފަރ ތަކަށްނޫ އިޑީްލަގ އެއީ ދެވ ނ  ފަރ ތް ދަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ދެވ ނ ، ޑީލްހަ

 ޖޭގައިެވސް މި ރ އް ށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ަކއ ންިސލަރ ންކޮޞަށް ދެރަޭވ. ޚ އް އ ދަޫގެވެގންިދޔައީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ަވރަ

 ،ެވސް ހ ރަސްއެޅި މަަސއްކަތަށް އެ ކ ރ ެވސް  މިހ ރ ެވސް ކ ރަމ ން އެބަދޭ. އެ ބޭފ ޅ ން ަވރަށް ބ ރަ މަސައްކަެތއް

 ބޮޑ  ެގއްލ މަކަށް ެވެގންދ ނެ. ިދެވހިރ އްޭޖެގ ރައްޔިތ ންނަށް ަވރަށް ،ެވސް ެގއްލި އަދި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ަވޒީފ 

ޮގތެއްަގއި ެއކަްނ  ބޮޑ  ަވނީ ަވރަށް ފ ޅ ަކން އްޭޖެގ ރައްޔިތ ންދިެވހިރ  ،އެހެްނނަމަެވސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވ ލ ނ ކ ރެޭވތީ، ކޯލިޝަްނ ހަފަހ ން ނިމިދިޔަ ރިޔ ސީ އިންތިޚ ބ ަގިއ އަދި އެމް.ޑީޕީއަށް ސަރ ކ ރ   އެންމެ ،ބޫލ ކޮށްަގ

. ެއ 40ނަނީ %އޮން އި. އެމް.ީޑޕީަގނޫން ސަރ ކ ރެކޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ. އެީއ އެމް.ީޑ.ޕީެގ ސަރ ކ ރެއް

ބޭފ ޅ ން   ފިލ  ތިއްބެިވ ، ކަހަލަ މްއިބްރ ހީސިމް ޤ  ،ޮކށްޞަޚ އް .ފިލ  ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންައކީ  60ސަރ ކ ރ ެގ %

އަޅ ަގނޑ  ޤ ސިމަށް ގ ޅ ލިން. ޤ ސިްމ  ؛ޮގތ ަގއި ިމއަދ  ެވސް އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބ ނ  ސްހަދ .ތިބެެގން ޯގ

ން ތި ބޭފ ޅ ންނަްށ ބ ނެެގްނ މިކަން މި ކ ރަނީ ހަމަ ަކނޑައެިޅެގ އިރިޤް ަކއިރީގަ ޠ  އި ތިމަންނ  މިކަމ ގަ  ،ިވދ ޅ ވީ 

 ަހއިރ ން. ައޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށް އި ަކއިރީގަ ަގނޑ ޤ ސިމް ިވދ ޅ ިވ އަޅ  އޭކ ރ ތީިތބޭފ ޅ ން  ތިހ  ބ ރަށް .ދަޫގކ ރ ށޭނއ 

ެވސް ިމކަން  ހ ންނަަވިއެގން އިދ އިރ ެގ މެންބަރަށް އެހ  ދ ރ ަގ ތޯ މަހިބަދޫިވ ޤ ސިމް އިބްރ ހީމް ކީްއެވެގން ެވސް

 ޤ ސިމް އަދި  ،ސ ފ ވ  އެްއޗަކީ މި އިންމިކޮށް ރައީސް، ޞަ، އަދި ޚ އްއެހެންީވމ  ؟ދަޫގވ ނެހ  ޮގްތޮގތަށްނރަން އ ކ 

، ކަމަށް. އެހެންީވމ  މި ދެ ޭބފ ޅ ން ެވސް މީެގތެޭރގައި އ ޅ ްއވ  ،ެވސް އިބްރ ހީމ އި ޔ މީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމ 

. ކަށްކަމަ މިީއ މިތ  ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަމިއްލަ ޚިޔ ލ ފ ޅެއް ،ނ ކ ރެޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޫެލއްަގއަޅ ަގނޑަކަށް 

  ހޯދ ން ކަންނޭނެގ އަޅ ަގނޑަށް ރަނަގޅީ.އަިދެވސް ވ ހަކަދަްއކ ނެ ފ ރ ޞަތ  ޖަަލށް ޮގސް ، އެ ބޭފ ޅ ންއެހެންީވމ 

 މ ެގ ފ ރ ަޞތަކީ އެމް.އެމް.ޕީއ ރ .ސީެގ ަމއްސަލަ ބ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައި އެކަން ނިންމަންީވއެއީ ޖަލަށް ދިއ 

.ސީެގ މައްސަަލ ލަސްަވމ ންދ  އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ  ،ެވްސ އެބައ ޅޭ  ، ކ ަޑ އިހ މ ލެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ. އެހެންީވމ ަވގ ތ 



2020 މޭ 30                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  24 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

60 

 

ީވހ   ،މި ފ ރ ޞަތ ގައި ެވސް . މި މަޖިލީހ ަގއި އޮތް މ ލިްއޔަތ  ކޮމިީޓައށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވ ލަންިއގައިމައްސަލަ

 ،އަދި މި މަޖިލީހ ގައި ތިބި ނަޒ ހ ތްތެރި މެންބަރ ންނ އި ،އަަވހަކަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ މައްސަލަ ހ މަކޮށް

މަނިކ ފ ނ   އިމިކަހަލަ ޑީލްަގ .ން. އިއްޒަތެތްތެރި ރައީސްަވކިވ ނެ ޮގަތކަށް ޢަމަލ ކ ރަ ރ ންނ ނަޒ ހ ތްތެރި ނޫން މެންބަ

ޮގތަށް ިމއަްށ  ނ ބަލ  ކޮށް އެމް.ެއމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ ަވއްކަމ ެގ މަްއސަލަޞަނ ޖެހޭނެކަން އަޅ ަގނޑަްށ ަވަރށް ޔަޤީން. ޚ އް 

ބ ރ ތ ން ކ ށްެވރިކ ރަން. އެަކހަލަ އެއްެވސް ޑީެލއް މި ޮގތަށް މި ދެކެޭވ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ހަރ ކަށި އި  ޯވޓ ދޭ

 ބޫލ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ަގަކމަށް އަޅ ަގނޑ   ނ ވ ނެމަޖިލީހ ަގއި އެިޅެގން

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އިކްރ މް ޙަސަން. 

 

 ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ިއކްރ މް ޙަސަން ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ:

، އަޅ ަގނޑ މެން ދ އިރ އަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް ،އެދ ނީ އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަށް މި

ެވސް އެ ޕ ޓީއަށް ނިސްބަްތވ   އިތޯ. އަދި ކޮންމެ ކައ ންސިލެްއަގވ ީތެވ އިނޭގ ޕީ.އެން.ސީެގ ަވރަށް ބޮޑ  ދ ިއރ އަކަށް

ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،މ މަކީދަނޑިަވޅ ގައި ޕީ.ޕީ.އެްމ، ޕީ.އެން.ސީ މިކަހަލަ ނިންމ މެއް ނިން މެންބަރަކ  ހިމެނޭތީެވ. މި 

މެންބަރ ންނަށް ނ ަވތަ  ށް ތ އީދ ކ ރ ށ އި ޕީ.ޕީ.އެމަތިއްބެިވ މެންބަރ ންނަދ އިރ ެގ ރަށްތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ހ ރި ޮގތް ދައްަކއިދޭ ކަމެއް މިއީ. މިީއ  ށް ތ އީދ ކ ރ  ރަްއޔިތ ންނަށް ަވރަށް ސ ފ ކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ިވސްނ ންޕީ.ޕީ.އެމަ

 މި  ،ދ  މަސައްކަތަކީ ކ ރަމ ން އިޖިލީހ ަގްސ މަަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހަށް އައި ަވރަށް ކަންބޮޑ ވ  ކަމެއް. މި

ެއކަްނ ކ ރަމ ންދަނިކޮށް އެކަމަށް ތިބެޭވނޭ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސ ން. ަވގ ތ  ކައ ންސިލ ގައި ތިބި މެންބަރ ންނަށް ދެމި 

 ކ ރ  މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ހަރ ކަށި އެކަން ދެންމ މަށް މި ،ެއކަން ނ ކ ރެޭވނެ ޮގތަކަށް ިއ،ހ ރަސްއަޅަ

ްށ އެން.ސީއަ.، ޕީޕީ.ޕީ.އެމްތިިބ  އިައޅ ަގނޑ މެން ދ އިރ ގަ  ،އިބ ރ ތ ން ކ ށްެވރިކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  މިއަދ  ޮގވ ލަން

ިވސްނަވ ށޭ ތި ބޭފ ޅ ން. ޙަޤީޤަތ ގައި ޑިޮމކްރެޓިކް އ ސޫލ ތަކަށް ތަބ ވ  ރައްޔިތ ްނެގ  ،ތ އީދ ކ ރ  ރަްއޔިތ ންނަށް

 ެގގ ޅޭށޭ. އަޅ ަގނޑ މެން  އެ ޕ ޓީއ  ،ން ޕ ީޓއެްއކަން ެދނެަގންނ ށޭ. ދެނެަގނެޙައްޤ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރ  ޕ ޓީއަކީ ކޮ

ދަނީ ަވރަށް ރަނަގޅ   ަރއްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ ަގއި ޑިމޮކްރަސީ އިްސކޮށް ހަމަ މި ،ެވސް ކަމ ަގއި ިވޔަސް ިވޚިޔ ލ  ތަފ ތ 

ރަނަގޅ  ފަިޅއަށް އަރ ށޭ.  އިޫދކޮށްލަްއވ ފަ ، ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ީސ ދޫކޮށްލައްވ ށޭ.އް ކ ރަމ ން. އެެހންީވމ މަސައްކަތްތަ

އެހެން އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ  ،ހޯދީ މިކަމަށް ކަންބޮޑ ވ ން ފ ޅ ކ ރަންށ އި ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ  އެހެންީވމ 

 ރައްޔިތ ން ަކއިރީަގއި ހަމަ ދަންނަވ ލަންެވެގން. ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ސް ނިމ ނީ. އަޅ ަގނޑ  ދެން ިތ ހ ަވގ ތ  މި ބަ މި ؛ސްހ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަްތޔެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ބަ

ަވނަ  1ެއއީ  .ހޯމަ ދ ަވހ ެގ ރޭ .ދ ަވހ ެގ ރޭ ހޯމަހ ރީ  މި ިއެގންައޅ ަގނޑ  ނިންމަ ؛ބޭފ ޅ ންނ  ބައްދަލ ކ ރ ނީ

 ޅ ަގނޑ މެން ޖަލްސ އެއް ބ އްވ ނަން. ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރ މ ެގ ޯވޓ  އެ ޖަހ ިއރ ގައި އަ 11ދ ަވހ ެގ ޭރަގނޑ  

ޖަހ ފަ.  2ގ ްތަގނޑަކަްށ ޭއރ ން ހ ންނ ނީ  ،ޖެހީމ  ށްއެީއ ތިންަވަނ ދ ަވހ ެގ އިރ ކޮޅ  އެއްފ ިޅއަ  ،ރޭ އިރ ޮކޅ 

ެވސް ރ އްޖޭެގ  ިރ މެންބަރަކ ޯވޓަށް އަހ ނަން. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތ ގައި ެއްއެވސް ިއއްޒަތްތެ އަޅ ަގނޑ މެން އެ

ނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އިރ ދަކ ރެްއިވްއޔ  ރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ްނ ންބޮޑ ވ ކަށްކަ ެވްސ މިކަމ  އެްއެވސް ރަްއޔިތަކ 

ޮގސް މިކަން މި މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން  ގައިއެކީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދީފައި ޮއތް އަޣްލަބިއްޔަތ އި އިތ ބ ރ  

 ނިންމ ނަން.  
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