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 (هللاއީވާ ޢަބ ދ  ރައީސ ނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ ވަނަ  18ދައ ރ ެގ   ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސ (  ބ ދަ) 2022 ސެޕ ޓެނ ަބރ  28

 

 ޙަމ ދ  ޞަލަވާތ  .  1

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސ   .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   8. ސަލާމ ަގއި  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   24  ވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވީހާޒިރ ވެ   ށ ޖަލ ސާއަމި ވަގ ތ   

 .އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   3ަގއި ރަސ މީ ދަތ ރ ފ ޅ 

 

   ނ ދ ވަހ ގެ އެޖެނ ޑާ އިޢ ލާނ ކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 18/ 3/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެނ ޑާ މިއަދ 

 

 ނ  ޔައ މިއ ޔާ ފާސ ކ ރ  .  4

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ތިނ  ޖަލ ސާެގ ޔައ މިއ ޔާ.  އެީއ   ؛އަށ    2022/3/15  އިނ   13/ 2022/3ޔައ ިމއ ޔާ ނަނ ބަރ     ނ .ޔައ މިއ ޔާ ފާސ ކ ރ 

ދައ ރ ެގ  2022އެއީ   ތިނ ވަނަ  އަހަރ ެގ  ފެށިެގނ   ވަނަ    13ވަނަ  ހ ރި   15ޖަލ ސާއިނ   ނިޔަލަށ   ޖަލ ސާެގ  ަވނަ 

ޝާއިޢ ކ ރ މަށ ފަހ   ޔައ މިއ ޔާތައ .  ވެބ ސަިއޓ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ޔައ މިއ ޔާތައ   މެނ ބަރަކ  އ އެ   މި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ެވސ  

ހ ށަހަ ރައ ޔިތ ނ ެގއިޞ ލާޙެއ   ަގވާއިދ ެގ    ޅ އ ވާފައިނ ވާތީ،  މާއ ދާަގ218މަޖިލީހ ެގ  މި  ވަނަ  މަތީނ   ޮގތ ެގ  ިއވާ 

 . ކ ރަނ ކަމ ަގއި އިޢ ލާނ އ  ކެ ޔައ މިއ ޔާތަ ޔައ މިއ ޔާތަކަކީ ރިޔާސަތ ނ  ަގބޫލ ކ ރާ

 

 . ސ ވާލ  6
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ  ދާއިރާެގ މާލޭވިލިސ ވާލ .    -6.1  ނަނ ބަރ އެޖެނ ޑާ   އ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އޮފ   ،  މ ޝާއަޙ މަދ   މިނިސ ޓަރ 

 .މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި .  ލ ސ ވާ ކ ރައ ވާޝަތ  ޢަލީއާ ކޭޝަނ  ޑރ. ޢާއި އެޑިޔ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ައޙ މަދ  އ ޝާމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިމާލޭ

ނ  ލަށ ކޮ  ޝަތ  ޢަލީއާކޭޝަނ  ޑރ. ޢާއިއެޑިޔ  މިނިސ ޓަރ އޮފ     ،ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  އާދެ!  

ސ ވާލަކީ،   ސ ކޫލަކީވިލިމާލޭެގ  ބޭނ ނ ވާ  މަ  މ ޙ ޔިއ ދީނ   ތެރެއިނ   ސ ކޫލ ތަކ ެގ  ނެތ   ލ ޓިޕާޕަމާލޭެގ  ހޯލެއ   ސ  

 ސ  ހޯލެއ ލ ޓިޕާޕަމަަގއި  މ ޙ ޔިއ ދީނ  ސ ކޫލ   ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  2021ސ ކޫލ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ެއއ  ސ ކޫލެވެ.  

މަވެސ ، ެއކަމ ެގ ޢަމަލީ އެއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރިއަށ  ެގނ ޮގސ ފަެއއ ނ ެވއެވެ. އަދި  ވ ނ  ނައެޅ މަށ  ޓަކައި ބަޖެޓ ކ ރެ 

 ލީވެސ  މި މަސައ ކަތ  ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސ  އަދި މިހާތަނަށ  ވެސ  މިކަމ ެގ ޢަމަ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  2022

މިކަމ ެގ  އަދި  ؟ ކީއ ވެެގނ ތޯ  ތީ، މި މަސައ ކަތ  ނ ފެށި ލަސ ވަނީ ނ ވާކ ރިައށ  ެގނ ޮގސ ފައިއެއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ   

 ؟ކޮބައިތޯ ރީޚަކީނެ ކަމަށ  ލަފާކ ރެވޭ ތާމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށޭޢަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ެގ މަޖިލީހަށ  މަރ ޙަބާ!ރައ ޔިތ ނ ؛ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަތ  ޢަލީ ޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ. ޢާއިއެމިނިސ ޓަރ އޮފ  



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  82            ޖަލ ސާ                       ވަނަ   81ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

3 

 

 

ރަީއސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ކޫލ މެނ ބަރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދެނ    ހޯލެއ ަގއި  މ ޙ ޔިއ ދީނ   ހ ރޭ. 

ވަނަ    2021ނޫނަސ  ހޯލެއ  ހ ރޭ. ތަނ ކޮޅެއ  ކ ޑަ ެއ ތަނ . ދެނ     ސ  ހޯލެއ ލ ޓިޕާޕަމަޑިޒައިނަށ  ހ ނ ނަ  މިހާރ ެގ  

ފަދައި  އަހަރ  ވިދާޅ ވި  ދެނ   ވިބަޖެޓ ކ ރެ  ނ  އެ  އަބަދ ވެސ     މާވ ނީބަޖެޓ ކ ރެފަިއވަނީ.  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ކ ރިއަށ     އެ މަސައ ކަތ   ައށ ،ޓަރހ  ކ އާ ވަނަ އަހަރ ެގ ފަ  2021ލ ކޮށ ލަނ  އަހަރ ެގ ެއކި ކ އާޓަރތަކަށ . އޭރ  އޮތީ  ތާވަ

ރޭވި ޮގތަށ   އެއ ޮގެގނ ދާ  ތާވަލާ  އެ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   ޑިޒައިނ   ފަ.  އަދި  މަސައ ކަތ ކޮށ   ކޮނ ސެޕ ޓ   ތަށ  

؛ ތ ސ ަގ  ނަނީ، މިހާރ  އަޅަނ ސ ކޫލ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގތ  ބ   މަސައ ކަތ ެގ ތެރޭަގއި ސ ކޫލާ މަޝ ވަރާކ ރިކ ރ މ ނ 

 ބޮޑ މިނ ެގ ހޯލެއ  އެތާ  ަގއި އަޅާ ކަމ ަގއި ވެއ ޖެއ ޔާ، އެ މީހ ނ  އެ ބޭނ ނ ވާަވރ ެގކ ރި ތަނ އަޅަނ  ަގސ ތ   ކ ރިނ

އަދި   ރ  އެ މީހ ނ  ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ ދާ ސެނ  ކ ލާސ ރޫމާއިމިހާ  ކަމ ަގއި ެވއ ޖެއ ޔާ،  ނޭޅޭނޭ. އަދި އެޮގތަށ  ހޯލ  އަޅާ

ތަކެއ  ތަޅާލަނ ޖެހޭތީ، އެހެނ  ލޮކޭޝަނަކަށ  މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލ  ެގނ ދަނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އިތ ރ  އިމާރާތ 

ެގ ކޮނ ސެޕ ޓ  ޑިވެލޮޕ ކޮށ  ޑިޒައިނ ެގ  ލޮކޭޝަނ   އެ  ކޮށ ، މިހާރ  ކ ރެވެމ ނ ދާ މަސައ ކަތަކީއެހެނ  ލޮކޭޝަނެއ  ފާހަަގ

ަގއި އިޢ ލާނ ކ ރ މަށ    2022ބަރ   ސެޕ ޓެނ   14ދެނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ވާނީ   ؛މަސައ ކަތ . މިހާރ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ނިމި

ސ ޓ ރީނ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ނިމިފައި ހ ރީ. ދެނ  ހަމަ މިނި؛ ހާ މަސައ ކަތ ތަކެއ ޓެނ ޑަރއަށ  ފޮނ ވިފަ. ހ ރި

 މ ނ ހާ އަވަހަކަށ  އިޢ ލާނ ކ ރެވޭނެ. ޓެނ ޑަރިނ  ނި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ށ . ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ   ފ ރ ޞަތަހ ޅ ވައިލަނީ އ ތ ރ  ސ ވާލ  ކ ރެއ ވ މ ެގ  ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ވަޒީޝ ކ ރިއ ޔާ  

 هللا.ބ  ޢަބ ދ ޔަޢ ޤޫ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގދާނ ދޫ  .އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިމާލެ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا.ބ  ޢަބ ދ ޔަޢ ޤޫ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގދާނ ދޫ 

ރައީސ   ، ޚާއ ޞަކޮށ   ސަރ ކާރ ތަކ ަގިއ ވެސ ނ  ކ ރީ   މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަޓީޗަރ ނ ެގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

  ބަދަލ ަގއި ެގދިޔަ، މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދިޔަ. ެއހެނ ނަމަވެސ ، އޭވަރަށ  ބޮޑަށ  ޓީޗަރ ނ  އެދެމ ނ ސަރ ކާރ ަގއި    ެގޔާމީނ 

ޗަރ ނ ނަށ  ބިރ ދެއ ކ މާއި، ދެނ  ފ ރައ ސާރަކ ރ މ ެގ އިތ ރަށ  މ ސާރައަށ  އެއ ވެސ   ނ  ޓީސަރ ކާރ   ެގޔާމީނ ރައީސ   

ލެއ   ހެޔޮ ބަދަޓީޗަރ ނ ެގ މ ސާރައަށ    ނައި. މި ސަރ ކާރ ނ ، ރަީއސ  ޞާލިޙ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މި ވަނީ  ކަހަލަ ބަދަލެއ 

 ދާއިރާއަށ  ކިހާވަރެއ ެގ  ބަދަލާ އެއ ކޮށ  ތަޢ ލީމީ  މި، ސ ވާލަކީ  ެގއަޅ ަގނޑ ބޮޑ ތަނ ނ  މ ސާރަ ބޮޑ ކޮށ ދީފަ.    ެގނެސ ،

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ ނ ދޭތޯހެޔޮ ބަދަލެއ  މިހާރ  ފެނ ނަމ  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަތ  ޢަލީ ޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ. ޢާއިއެމިނިސ ޓަރ އޮފ  

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދާއިރާތަޢ ލީމީ މެނ ބަރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ކަ  ހ ރި  ނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  ަގއި 

. އެ ދިރާސާެގ  ސަރ ކާރ ނ  ވަނީ ދިރާސާއެއ  ހެދިފަމ ދައ ރިސ ނ ެގ ހ ރިކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  ދެނެަގތ މަށ  މި  ؛ މ ދައ ރިސ ނ 

  . ސާރަާއއި ިއނާޔަތ ތައ  ކ ޑަކަމ ެގ ވާހަކަ ރެވިފަިއވަނީ މ މަތީަގއި އެނ މެ ބޮޑ  ކޮނ ސަރނެއ ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ އެނ މެ  

އެ  ވޯރކ   އޭެގތެރޭަގއި  މައ ސަލަތަކާދެނ   ނ ލިބ މާއި،  ނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ ެގ  ކަހަލަ  މި  އި،އެކަށީެގނ ވާވަރަށ  ރިސޯސަސ  

މައ ސަލަތައ  ވެސ   ބައިވަރ   ޕަބ ލިކަށ   ހަމަ  މިހާރ   ރިޕޯޓ   ދިރާސާ  މި  ދެނ     ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ.  އެެވއިލަބަލ ވާނެ. 

ދިރާސާކ ރެއަ ސަރ ކާރ ނ   އެައށ މ ނ ވެޅ ަގނޑ މެނ   ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ   ދިޔައިރ   ކ ރީަގއި  ހަމަ  އަދި  ބަލައި 

ވަ  އެއ ކޮށ ަމތީ  ދ ެގއ ވެަވޑަިއެގނ ފަިއވާ  ބަދަލާ  އައި  މ ސާރަައށ   ބޮޑ ކ ރެވިފަ.  ވަނީ  މި  މިހާރ   މ ސާރަ    ނ  

ިގނަވިކަނ  އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ. ދެނ   އާ ގ ޅ މަށ  ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ގައިމ  ެވސ  މ ދައ ރިސ ނ ެގ ދާއިރާ 

 މަހ  މ ސާރަ ބޮޑ ވީ. އެހެނ ވީމާ، އޭގެ   ފެނ ނަނ ޏާ ވަގ ތ ކޮޅެއ  ނަާގނެ. މިދިޔަ މޭ  އެދެވޭ ބަދަލެއ  ތަޢ ލީމީ ދާިއރާއިނ 

އަދި އިތ ރަށ    ،ފ ނ ެގ މޯޓިވޭޝަނާއިސ ޓާ  އިމ ޕެކ ޓެއ  އަނ ނަނ  އަދި ދ ވަސ ކޮޅެއ  ނަާގނެ. ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

އަދި    ވެސ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ކަމ ަގއި މިހާރ   ހެޔޮ ބަދަލެއ   އީބޭބޭފ ޅ ނ ެގ ޝަޢ ޤ ވެރިކަމ ނ  މި  ބޭނ ނ ވާ  މި ދާއިރާއާ ގ ޅެނ 

 . ޔޫފާހަަގކ ރައ ވާ. ތެނ ކި  ބައ ދަލ ވާ މ ދައ ރިސ ނ  ވެސ  ހަމަ އެކަނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ލ ޣަނީ ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ކ ރެނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ :  ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ޣަނީޢަބ ދ ލ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެނ ދޫ

  މީެގ މަނ ފާ ނ ލިބޭ ކަމަށ   ،ދަނ ފަޅިއަށ  ހެދި   ސ ކޫލ ތައ  އެއ   !މިނިސ ޓަރ  ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާޝ 

 ރަކާތ ތަކަށ  ދާނ .ހަަގޑީެގ އިތ ރ     އިތ ރ   ފަހަރ  ދ ވާލަކ  ޓިއ ޝަނަށާއި  ހަތަރ ފާހަަގކ ރެވޭ. ދަރިވަރ  އެބަޖެހޭ ތިނ 

 ޔާ. ޝ ކ ރިއ ؟ މަނ ފާއެއ  ފެނ ނާނީ ކޮނ  ދ ވަހަކ ނ ތޯ އެހެނ ވީމާ، މިކަމ ެގ ޢަމަލީ ރަނަގޅ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަޒީރ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތ   ދަނ ފަޅިއަށ  ސ ކޫލ ތައ އ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

  ދަނ ފަޅިައށ  ބަދަލ ކ ރެވިފަ. ދެނ  ެއއ   ސ ކޫލެއ  މި ވަނީ ެއއ   156ފަށައިެގނ  ކ ރިއަށ ޮގސ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ  

ކަމެއ . ހަމައެކަނި   މ ހިނ މ   ބަދަލ ކ ރ މާ އެކ ެއކީަގއި ވަށާޖެހޭ ތަޢ ލީމ  އެ ސ ކޫލ ތަކ ނ  ދިނ ނ  އެއީ ވަރަށ   ދަނ ފަޅިއަށ 

އެއީ ވަށާޖެހޭ ތަޢ ލީމެއ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކޮނ ސެޕ ޓ ެގ ދަށ ނ   މ ހިނ މީއެއ .ސެޝަނ  ބަދަލ ކޮށ ލ މެއ  ނޫނ  މީަގއި  

އެބަ ެގނ ދަނ . މި   ސ ކޫލެއ ަގިއ މިކަނ  ފަށަިއެގނ  ކ ރިއަށ   44ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ ކޮނ ސެޕ ޓ ެގ ދަށ ނ     ދަރިވަރ ނ ނަށ 

ސ ކޫލ  ފެށިެގނ   އ ކޮށ   އެ  ރަކާތަކާހަ   ކަސ ރަތ ެގޖަހާއިރ . އެއީ  6  ށ ކޮނ ސެޕ ޓ ަގއި ފ ރަތަމަ ސ ކޫލަށ  ދާނީ ާގތ ަގނޑަކަ

އެއަށ ފަހ  ދަނީ.  ނާސ ތާއަށ   މި  ެގނ ދާނެ.  ހެނދ ނ ެގ  ކ ރިއަށ   ކަނ ތައ ތައ   ކިޔެވ މ ެގ  ދަރިަވރ ނ   އަދި    ފަހ  

ެއވާ އެކެ   އިޖ ތިމާޢީ  ސ ކޫލ ަގއި ހޭދަކ ރާނެ އެކިއެކި  މާއ ދާތައ  ކިޔެވ މަށ ފަހ  އަދި އެ ކ ދިނ   ޑަމިކ ކަރިކިއ ލަމ ަގއި 

ދަސ ކ ރ މާއި،ހަ ހ ނަރ   ދ ވަހީ މި  އި،އެކ ޓިވިޓީސ އާ   ލަބ ކ   ރަކާތ ތަކާއި،  ހޭދަކ ރާނެ.  ަވގ ތ ތަކެއ  ސ ކޫލ ަގއި   ކަހަލަ 

ެގއަށ  ދާނީ. އިތ ރ  މަސައ ކަތެއ  ދެނ  އެ ދ ވަހަކ  ނޯނ ނާނެ. ވީކެނ ޑ ސ ަގއި ސ ކޫލަށ    މަސައ ކަތ  ނިނ މައިލާފައި 

ސ ކޫލެއ       44ކިޔަވައިދިނ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި އެބަހ ރި ގޮނ ޖެހ ނ ތަކެއ .    މި ކޮނ ސެޕ ޓަށ ނ ޖެހޭނެ.  އަނ ނާކަށ 

ހޭދަވޭ. އެބަ  ަވގ ތ   އިތ ރ   ބަދަލ ކ ރެވ ނީ.  މިޮގތަށ   ވެއ ޖެއ ޔާ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މ ވައ ޒަފެއ   ސިވިލ  ސަރިވސ ެގ 

  ަގޑިއިރ ވަރ   8ނަމަ    ސ ކޫލެއ ަގއި  ދަނ ފަޅީ  ރާ ޮގތަށ . އެކަމަކ  ެއއ ސ ކޫލ ަގއި ހޭދަކ     ަގޑިިއރ   6  ،މިހާރ  މި އޮނ ނަނީ

ައޅ ަގނޑ މެނ  ަވގ ތަށ   ހޭދަވާ  އެ  އިތ ރަށ   އެހެނ ީވމާ،  ހޭދަކ ރަނ ޖެހޭ.  އަދި    އެބަ  ދޭނ ޖެހޭ.  އެބަ  ޯއވަރޓައިމ  

  ތ . އެހެނ ވީމާ، ހ ރިހާ ސ ކޫލެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ކޭޓަރކ ރެވޭކަށެއ  ނެ  ޮގތ ނ  ެއއަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ނިޒާމ  އޮތ 

އެ  އެއ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއކަމަކ   ބަދަލ ނ ކ ރެވެނީ.  އަދި  މިހާރ   ދަނ ފަޅިއަށ   ދަނީ.  މި   44ވެސ     ދިމާލަށ  

މަސައ ކަތ ކ ރެވ މ ނ  މިޮގތަށ   އ ނ މީދަކީ  ސ ކޫލެއ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދެނ   މި    ،އެބަދޭ.  ސ ކޫލަކަށ   ހ ރިހާ  ހަމަ 

  ތަޢާރަފ ކ ރެވ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ކޮނ ސެޕ ޓ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 މަދ  ރާޢީ.އ މެނ ބަރ  މ ޙަ މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރާޢީ މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

އޮތ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ    ައޅ ަގނޑ ެގ ތިނ  ސ ވާލެއ  އެބަ  !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ކ ލާސ ރޫމ ެގ އިމާރާތެއ  އަޅަނ    12  އަހަރ  މި ފެށޭ އަހަރ ެގ ކ ރީކޮޅ  ފެށިެގނ ދާނެ. ދެނ  ވަނީ  75ސ ކޫލަށ     ކ މ ނ ދޫެގ

ތެރޭަގއި ނިނ މާ ޮގތަށ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ިމ    ދ ވަސ އަހަރ    އެއ    ،ހ ސ ވި އަހަރ  ހަވާލ ކ ރީ    ެއކަމަކ   ހަވާލ ކޮށ ފަ.

  ކޮށ ލަނ ޖެހ ނީ ަވރަށ  ސ ލޯކޮށ  ދަނީ. ވަރަށ   މި  ސ ވާލ  ؟ތައ  ނިމޭނެތޯރޫމ ކ ލާސ   އެ  އަހަރ  ފ ރޭ މ ނާސަބަތަށ   75

ރަށ ަގއި ދެ  ދަށ .  ސ ޕީޑ  އެ  ދާއިރާެގ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޭކ ރަނ ދޫ  ސ ާވލަކީ،    އިކ ލާސ ރޫމ ގަ   4ވެސ     ވަނަ 

އެކަމަކ   ހަވާލ ކޮށ ފަިއވަނީ.  އެޅ މަށ   ބޮލަށ     ކ ލާސ ރޫމ ތަކެއ   ފ ރާޅ   ހަމަ  މާޙައ ލަކީ  ކިޔަމ ނ ދާ  ދަރިވަރ ނ   މިހާރ  

ނ ރައ ކާ މާޙައ ލެއ ަގިއ    ވަރަށ  ނ ރައ ކާ މާޙައ ލެއ . ައޅ ަގނޑ  ހ ނ ނާނެ މިނިސ ޓަރާ ހިއ ސާކޮށ ފަ. ވަރަށ   ވެއ ޓޭވަރ ެގ

 .. .ޓީޗަރ ނ ެގ ،އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ފަހ  ސ ާވލަކީ؟ ޖެތޯހޯދިއ  އ ލެއ ހައެއ ެވސ  ކަހަލަ  އެކަމަށ  ކިޔަވަމ ނ ދަނީ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

 ކ މ ނ ދޫ  ހދ.،  ކ ރެއ ވި ސ ވާލަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އެނ މެ ފ ރަތަމަ    ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާޝ ކ ރިއ ޔާ  

އަހަރ ގެ   މަސައ ކަތ  ފެށިފައި މި ވަނީ މި   އެ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ. ؛ކ ލާސ ރޫމ ެގ ަމސައ ކަތ    12ސ ކޫލ ެގ  

މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީ    ،ނިނ މާނެ ކަމަށ  މި ދެއ ވާފައި އޮތ  ތާރީޚަކީ   އ ކަތ ވަނަ ދ ވަހ . ދެނ  މަސަ  13ޖަނަވަރީ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ހަމަ އިނ ޓަރވީނ ކޮށ ެގނ     ތަނ ކޮޅެއ  ލަހ ނ  މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ދަނީ. ެއހެނ ވީމާ،  !ތެދ ފ ޅެއ    .13

ެގނ ދި މަސައ ކަތ   ވާހަކަދައ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރާ  ަމށ ޔ ބާރަށ   ނޭކ ރެ  ދެނ   ެގނ ދަނީ.  މި    ކ ލާސ ރޫމ ެގ  4ނ ދޫެގ  ކަމ ނ  

 ވަނަ ދ ވަހ .  27މަހ ެގ    މާރިޗ   އަހަރ   މަސައ ކަތ  މިހާރ  އެބަ ކ ރިައށ ދޭ. އެ މަސައ ކަތ  ެވސ  ފެށިފައި މި ވަނީ މި

މަސައ ކަތ  ވެސ  އެބަ ލަސ ވޭ.  އެކަމަކ  ތަނ ކޮޅެއ  ހަމަ މި    .14  އޮކ ޓޫބަރ   ،ނިމޭނެ ކަމަށ  ދެއ ވާފައި މި ޮއތ  ތާރީޚަކީ

ތައ  ހ ރި އެނ މެ ކ ރިޓިކަލ  މަރާމާތ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ އެ ފޮޓޯތައ  ހިއ ސާކޮށ ފަިއވަނީ. މިހާރ   ދެނ 
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ފިނޭނ ސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މެދ   ޮގތަކާ  މިހާރަށ  ވެސ    ކ ރެވޭނެ  މިހާރ ނ   ދަނީ.  މި  މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ   މިނިސ ޓ ރީއާ 

 މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.    ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކެއ . އެހެނ ވީމާ، ެއކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ  ބަހ ރި އެތާއެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވިސާމ  ަގމ  ދާިއރާެގ ޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ވިސާމ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ!   ސިލ ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ ސ ކޫލ  ޙަމަދ  ހާެގ ކ ދިނ  ތަޢ ލީމ   ައވަށ   3ަގމ ެގ    ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އެއ    ސ ކޫލަކީ. މިހާރ   ދަތިކަމ ނ   ކިޔަވައި  ޖާަގިއެގ  މިހާރ     ދަތިތަކެއ    މަށ ނ ދިދަނ ފަޅިއަށ   ދަނ ފަޅިއަށ   ދެ  ހ ރޭ. 

ދަތިކަނ ކިޔަވައި ޖާަގިއެގ  ބަޖެޓ ަގއި  ހަ  ދެމ ނ ދަނީ.  ޮގތ ނ   ކިހާތަނެއ ެގ  ކ ލާސ ރޫމ    12އ ލ ކ ރ މ ެގ    ހިމެނިފައިވަނީ. 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ ޕ ލޭނ ކ ރައ ވަނ ތޯ  ކ ރެވި މި މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނެވަރަށ  މިނިސ ޓ ރީނ ލާނ އިޢ ތެރޭަގއި  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ކ ލާސ ރޫމ ެގ މަސައ ކަތ     12ސ ކޫލ ެގ    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޙަމަދ  

  ކ ރެވޭނެ. އިޢ ލާނ   މަސައ ކަތ  ހަމަ ނިމ ނ ހާ އަވަހަކަށ   ފޮނ ވިފަ. ދެނ  ޓެނ ޑަރިނ ެގ  ހަފ ތާަގއި ވަނީ ޓެނ ޑަރ ބޯޑަށ މިދިޔަ  

  ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  މ ޢިއ ޒ .  އ ތ ރ  ދާއިރާގެ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . ހެނ ވޭރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މ ޢިއ ޒ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެނ ވޭރ 

ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ެއއ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ކޫލ ތައ   އަމާޒ ކޮށ ލެވެނީ  މި  ބޮޑަށ   ސ ވާލ    ދަނ ފަޅިއަށ    އަޅ ަގނޑ ެގ 

؟ ކިހާވަރަކަށ ތޯ  އޮތީ  ސިލ ވެފައިހާއެކަނ    މާލޭގައި  ،ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީބަދަލ ކ ރ މާ ބެހޭ ޮގތ ނ .  
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ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި   ؟ކިހާތާކ ތޯ  އަނ ދާޒާކ ރެވެނީ،  ދަނ ފަޅިއަށ  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ  އެއ   ސ ކޫލ ތައ    ދެނ  މާލޭެގ ހ ރިހާ

 ރައީސ . 

 

 :ނ ވާހަކަދެއ ކެވ ރިޔާސަތ ނ  

 ވަޒީރ .   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

މާލޭ   ؛ހިނ ޭގ  ދަނ ފަޅިއަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާލޭަގއި މިހާރ  ެއއ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 ދީނ  ޙ ޔިއ މ ، ވިލިމާލޭެގ  ޢިއ ޒ އ ދީނ  ސ ކޫލާއި  ދަނ ފަޅިއަށ  ހިނ ޭގ ދެ ސ ކޫލެއ  ހ ރީ. އެއީ މާލޭގައި  ދާއިރާަގއި އެއ 

މި   ދަނ ފަޅިއަށ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ. ެއޮގތ ނ   ެއއ   ސ ކޫލ . ދެނ  އިތ ރ  ސ ކޫލ ތައ 

ބޭނ ނ ވާ ކ ލާސ ރޫމ     ހެދ މަށ  އިތ ރަށ   ދަނ ފަޅިއަށ   ކ ރެވޭނެ ޖަމާލ އ ދީނ  ސ ކޫލ  އެއ އެވޯޑ  ހަފ ތާ ތެރޭަގއި މާދަމާ  

ޕ ލޭނ ތަކެއ .    އިތ ރ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ބަޖެޓ  ތަނ ދިނ  މިނ ވަރަކ ނ  އެބަހ ރިއެޅ މ ެގ މަސައ ކަތ . ދެނ  ޭއެގ

ތަނ    ؛ދަނ ފަޅިއަށ  ބަދަލ   ދެނ  މަޖީދިއ ޔާ ސ ކޫލ  ެއއ    ބަދަލ ކ ރ ނ .ދަނ ފަޅިއަށ   އޭެގތެރޭަގިއ އަމީނިއ ޔާ ސ ކޫލ  އެއ 

ހ ޅ މާލޭަގިއ އެޅިެގނ ދާ ޞަލާޙ އ ދީނ    ތާ އިމާރާތ  އަޅަނ . ދެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވަނީ ބަޖެޓ  އިތ ރަށ  އެ   އެބަހ ރި.

   އ ޔާ.. ޝ ކ ރިދަނ ފަޅިއަށ  ކ ރިއަށ ދާނެ އެއ  އިތ ރ  ސ ކޫލ ތައ  ހަމަ  އިސ ކޫލާ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . ކ ޅ ދ އ ފ ށީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ  ޔާސިރ  ެމނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އ ފ ށި

ޢަފީފ އ ދީނ  ސ ކޫލ ެގ   އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ، މަޖިލިސ  ތަޅ މ ަގިއ ކ ޅ ދ އ ފ ށީރަީއސ . އާދެ!    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

ަގއި ވިދާޅ ވެފައިވަނީ    2022އޮަގސ ޓ     31  ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި  ކ ލާސ ރޫމ  ޕ ރޮޖެކ ޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވަޒީރާ ކ ރެވ ނ 

އިާމރާތ   ރައ ޔިތ ނ ގެ  ެގނ   ެގރިކ އެސ ޓަށ   ބަދަލ ތަކެއ   ބޮޑެތި  އެކ ރެހ މަށ   ނިމި  ނަނ ޖެހ މ ނ   ެގނެސ    ،ބަދަލ ތައ  

ކަމަށ . އަދި ފެށޭ ހަފ ތާ ތެރަޭގއި ބަދަލަށ  އަެގއ  ހޯދ މަށ     ބަދަލ ެގނެވި މިހާރ  ނިމިފައިވާ  ށ އިމާރާތ ެގ ސ ޓ ރަކ ޗަރަ
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؟ އަެގއ  ލިބިފަިއވޭތޯ  އަދި  ިއ،ފޮނ ވިފަިއވޭތޯއާ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލަކީ، މިހާރ  މި ބަދަލަށ  ައެގއ  ހޯދ މަށ    ފޮނ ވޭނެ ކަމަށ .

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ޝ ކ ރިއ ޔާ؟ އަދި ކިހާތާކ  މި މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ މެނ ބަރ . ވަޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ރަލ  ޗޭނ ޖަކާ  ކ ޗަރަފަދަިއނ  ސ ޓ   ވިއެ ވިދާޅ     ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

ނިމިފައި   ވަނީ. މިހާރ  އެ ހ ރިހާ ކަމެއ    މަސައ ކަތ  ފެށ މ ެގ މަސައ ކަތ  ލަސ ވެފައި   ހެދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޢަމަލީ

ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއނ ޝ އަރ ވެސ  ކޮށ ދޭނަނ    އޮތީ. އަނ ނަ ހަފ ތާަގއި ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ އެބަ ވިދާޅ ވޭ އަރާނެ ވާހަކަ.

 . ޔޫތެނ ކި ހ ރީ. އިނޭގތޯ. އެހެނ  ހ ރިހާ ކަމެއ  ނިމިފައި

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 ޝަފީޤ . هللا މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ  ނ ބަރ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެ ޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަފީޤ هللا މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

 މި  ،އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ޮއވެފައި   2  ކ ލާސ ރޫމ   4މަރ ކަޒ ެގ    އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނ.

ދ ވަހ ނ  ނިނ މާ ޮގތަށ . މަސައ ކަތ  އޮތީ    120މިލިއަނަށ     4.7  އެކީ ސޮއިކ ރީ  ބަޔަކާދ ވަހ      ވަނަ   22އަހަރ  ފެބ ރ ވަރީ  

މަސައ ކަތ ެގ ނ ނިމޭ.  10%   ހ އ ޓިފަ.  މިއީ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ ެގ  218  ،މިއަދަށ   ހިނަގމ ނ ދަނީ.  މި  ދ ވަސ     ވަނަ 

ޔަ  މަށ  ތި ޔ ކ ރިއަށ  ެގނ ދި  ތ ތައ  މަސައ ކަ  ވާ  ހ އ ޓިފައި މި؟ ސ ވާލަކީ، ެއ މަސައ ކަތ  އަލ ނ  ފެށޭނީ ކޮނ އިރަކ ނ ތޯ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ މަސައ ކަތަކީ ކޮބައިތޯ މިނިސ ޓ ރީނ  ކ ރައ ވާ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ
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ތަނ ެގ އެ  މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެބަ    ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވަރަށ  ސ ލޯކޮށ   މަސައ ކަތ  

މެޓީރިއަލ ެގ މަސައ ކަތ . އެކަަމކ    ،މަސައ ކަތ ކ ރާނެ މީހ ނ ެގ ދަތިކަމާއި  ކ ރިއަށ ދޭ. ދެނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ފާހަަގކ ރައ ވަނީ

ބޮޑަށ  ލަސ ެވެގނ  ހިނަގއ ޖެ.   މާ  ޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  އެ މީހ ނ ނަށ  ނޯޓިސ  ފޮނ ވާނަނ  ޓަރމިނޭޓ ކ ރ މަށ .އަ  ވެސ 

 ވެސ  އެބަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  އެހެނ ވީމާ، ައވަސ ކ ރ މަށ  ހަމަ މިނިސ ޓ ރީނ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

  ރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ.  އިއ ޒަތ ތެ  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ

 

 މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ

ޓަކައި    ލ ކ ރ މަށ ސިހާމަތީ ތަޢ ލީމ     ،ސ ވާލަކީ   ެގ  ައޅ ަގނޑ    . އާދެ!ވަޒީރ  މަރ ޙަބާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ   މި މ އ ދަތ ަގއި އެ ސ ކޫލ ތައ  ހިނ ގ މަށ  އިތ ރ .  ބޭރަށ  ފޮނ ވިފަނ  ވަނީ ރާއ ޖެއިނ   ލ ބައެއ  ޕ ރިނ ސިޕަ

ބެލެނިވެރިނ  ބަެއއ   ހިނ ަގމ ނ ދާތީވެ  ެގނ ގ ޅޭ   ެގނ ލައި  މިނިސ ޓ ރީނ   ދޭތެރޭ  މިކަމާ  ހ ރި.  އެބަ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  

؟ ޕ ރަިއވެޓ  ސ ކޫލ ތަކ ެގ ފީނެގ މ ަގއި މިނިސ ޓ ރީެގ ދައ ރަކީ ކޮބައިތޯ  ،ައޅ ަގނޑ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ އ ސޫލަކީ ކޮބައިތޯ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަޒީރ . . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  އެއ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  އޮތ   ބޮޑަށ   އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ލިބިފައިވާ ދިވެހި ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ނ ތިބޭތީ. ދެނ  އެކަމަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހ ރިހާ ސ ކޫލ ތަކަށ  ތަމ ރީނ     ،ޮގނ ޖެހ މަކީ

ސަރ ކާރ ނ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޮގތ ނ   ހޯދ މ ެގ  މެލޭޝި  20ހައ ލެއ   ތަމ ރީނ ކ ރ މަށ   ފޮނ ވިފަިއވަނީ  އާބޭފ ޅަކ   އަށ  

 ތިއ ބެިވ ދެ ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ވެސ . ދެ ސ ކޫލެއ ެގ މިހާރ  ހަވާލ ވެތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ  ޝިޕެއ ެގ ދަށ ނ . އޭގެ ރސ ކޮލަ

ސިވިލ  ސަރވިސ  މ ވައ ޒަފ ނ  މިއީ. އެހެނ ވީމާ،   ؛ކަމ ަގއި ެވއ ޖެޔާ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ދެނ  އެއ  އަހަރ ެގ ކޯހަކަށ  ދާ

ެއ   ރޝިޕ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފޮނ ވީ، ޕެއިޑ  ލީވެއ ަގއި. ދެނ އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ މަާގމ  އޮޭވ. ައދި މި ސ ކޮލަ
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އަދާކ ރާ ޮގތަށ . އެހެނ ވީމާ، އެ މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ     ބޭފ ޅ ނ  އައިއ ސަ ހަމަ އެ ސ ކޫލ ތަކ ަގއި ަވޒީފާ

ލެޭވކަށެ ސ ކޫލަކަށ   އެ  ޕ ރިނ ސިޕަލެއ   ނަމަވެސ   އ އިތ ރ   ހަވާލ ވެ  ،ނޯޭވ.  ހިނ ގ މާ  ހ ނ ނާނެ.   ސ ކޫލ   ބޭފ ޅެއ  

ނ ވަތަ ސ ކޫލ ެގ އެހެނ  ބޭފ ޅަކާ ހިނ ގ ނ  ހަވާލ ކޮށ ، އެލަަވނ ސެއ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ     އެލ .ޓީެއއ ހަމަ  އަބަދ ވެސ   

ކަމ ަގއި ެވއ ޖެޔާ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ އެ ވާހަކަ    ހިނ ގ މާ ހަވާލ ވެފައި ހ ރި ބޭފ ޅާެގ މައ ސަލަެއއ  އ ޅޭދޭނެ. ދެނ   

ކަަމކ  ވެސ  އާ ބޭފ ޅެއ  މި މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގިއ ލ މަކީ އ ނދަޫގ  މަޝ ވަރާކޮށ ލީމާ، ހަމަ އިތ ރ  ޮގތ ތަކެއ  ހަދައިދޭނެ. އެ

ޕ ރައިވެޓ  ސ ކޫލ ތަކ ެގ ފީެގ ކަނ ތައ ތަކ ަގިއ    ،ކަމެއ  ސިވިލ  ސަރވިސ ެގ ަގވާއިދ ތައ  އޮނ ނަ ޮގތ ނ . ދެަވނަ ސ ވާލަކީ 

 ކަނ ތައ ތަކަކަށ  ބެލ މަށ ފަހ . ޓީނ  ފީ ކަނޑައަޅާނީ ވަކިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފީ ކޮމި  ؟އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރޯލަކީ ކޮބަިއތޯ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ ދީދީ ބަރ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ަވއ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މ ޙައ މަދ ދީދީ ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  ފ ވައ މ ލަކ 

ިމނިސ ޓަރ އިއ ޒަތ ތެރި  މަރ ހަބާ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ތަޢ ލީމީ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ  !ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަތޮޅ   ޏ. 

ވަނަ އަހަރ  ވެސ  ބަޖެޓ ަގިއ    2022ވަނަ އަހަރ  ވެސ  ބަޖެޓ ކ ރެވ ނ . އަދި    2021ކ ލާސ ރޫމ  އެޅ މަށ     12މަރ ކަޒ ެގ  

މި  އޮތ   އެބަ ކ ރިައށ ެގނ ދެިވއ ޖެތޯ.  ހިސާބަކަށ   ކިހާ  ިމހާރ   މަސައ ކަތ     ަގއި މީ؟ މަސައ ކަތ   ޢަމަލީ  ލެވި،  ބިޑަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ތެރޭގައި ެގފެށޭނެތޯ މި އަހަރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ެގ ކ ލާސ ރޫމ    12ޏ. އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކޮޅަށ     އ ސި.ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސ ކޯޕ  ބަދަލެއ  އައި ؛ ވ ރެ ބޮޑަށ   ޮގތަށ   މަސައ ކަތ  އަސ ލ  ކ ރީަގއި ޮއތ 

ވާތީ،    އަދި މި ސ ކޫލަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ ނ  ގާއިމ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ މޮޑެލ  ސ ކޫލެއ  ކަމ ަގއި  ،ރެއ ަގއިކ ރި ދަތ 
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ސ ކޫލާ ކ ރެވ ނ  މަޝ ވަރާތަކ ނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ވަރަށ  ިގނަ އިތ ރ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ެގނ ނަނ  ބޭނ ނ ވާތީ، 

ސަ ވަނީ. މިހާރ  އެ ސ ކޯޕާ ެއއ ޮގތަށ  ޑިޒައިނ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ   ސ ކޯޕަށ  ވަރަށ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއ  ައއިއ  

 ޓެނ ޑަރކ ރަނ  ފޮނ ވޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ނަށ ދަނީ. ހަމަ ޑިޒައިނ  ނިމ ނ ހާ އަވަހަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ ނ މެ  ިއއ ޒަތ ތެރި މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ރިޔާސީ ބަޔާނ ަގިއ ވެސ  ފާހަަގކޮށ ފައި   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ 

. ދެނ  ޑިގ ރީ ހިފައިެގނ   ނ ނިނ މާނެކަ  އިކ ދިނ  ހިލޭ ޑިގ ރީއަށ  ކިޔަވަ   5000  ެގ ނިޔަލަށ 2023 ؛މި އަހަރ   ،އެބަވޭ 

މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި އެބަ   ،ކ ދިނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ޝަކ ވާ އެބަ އޮތ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ؛ޖެހޭ މައ ސަލަސަލާނ ޖަހަނ 

ވަނީ މި    ހ ށަހަޅާފައި  ކ މެނ ބަރަނިވަނ   މި  ،ކ އަމިއ ލަ މެނ ބަރަ  ،އޮތ  މަޖިލީހަށ  ބިލެއ  އިނޭގތޯ. އަމިއ ލަ ފަރާތަކ ނ 

އެފި  10 ވަނ ދެނ   ޔ ނިވަރސިޓީައކާއަހަރ ދ ވަސ   ބޭރ   ނޫނިއ ޔާ    ލިއޭޓ ވެެގނ   ކޮލެޖަކަށ   ޮއނ ނަ  ެއއ ކޮށ  

ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  ދެނ   ބަދަލ ނ ެވވޭނެކަނ .  މިސާލަކަށ     ،ޔ ނިވަރސިޓީއަކަށ   އެމެރިކަނ  މިހާރ   ސ ޓެނ ފޯޑ ، 

އެމެރިކަނ    ،ލިއޭޓ ެވެގނ ، ގ ޅިެގނ  މި ާގނޫނ ަގއި ވެސ  އެބަ ބަޔާނ ކ ރޭ އެޮގތަށ  އޮތަސ ވަރޑ ، މި ތަނ ތަނާ އެފިހާ

 ވަރޑ ...  ހާ

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ ެގ މަސައ ކަތ ެގ ދާއިރާއާ ގ ޅ ނ ހ ރި 

 ކޮމެނ ޓ ކ ރަނ  ދަތި އެކަމަށ .  ވީމާ، އަޅ ަގނޑަށ   ކަމެއ  ނޫނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ބަރ  އިބ ރާހިމ  ނަޞީރ  ނ މެ ިއއ ޒަތ ތެރި މ ލަކ  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ނަޞީރ  އިބ ރާހިމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މ ލަކ 

އެނ މެ ިގނަ ދަރިވަރ ނ  ކިޔަވަމ ނ ދާ    އިމ ލަކ  ސ ކޫލަކީ މ. އަތޮޅ ގަ   !ބާޙަޝ ކ ރިއ ޔާ. މިނިސ ޓަރ ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަރ 

ބ ރީެގ އިާމރާތެއ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ    3ސ ކޫލ . އެ ސ ކޫލ ެގ ޖާަގިއެގ ދަތިކަނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ މިނިސ ޓ ރީނ   

ލާފަިއ  އިށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . ނަމަވެސ  މ ލަކ  ސ ކޫލ ެގ ދެކ ނ  ފަރާތ  ފާރ  އަރިއަޅަކ ރިއަށ  އެބަދޭ. ައޅ ަގނޑ  ެއކަމަ

ެވއ ޖެ. މިނިސ ޓ ރީއަށ  ވެސ  ރިކ ެއސ ޓ ކޮށ ފައި ވެއ ޖެ އެތަކެއ  ފަހަރ . އަދިވެސ ، ެއކަމަށ    އޮނ ނަތާ ވަރަށ  ޒަމާނ 

އ ދ ނ  ހިނާގ މީހ ނ ނަށ  ވަރަށ  ނ ރައ ކާތެރި ދަރިވަރ ނ ނަށ  އަދި އެ ސަރަހަ  ،ހައ ލެއ  ނާދޭ. ފާރ  ވެއ ޓިއ ޖެ ނަމަ

ވަރަށ  ބޮޑަށ   ؟ ކަމަކަށ  ދިމާވެދާނެތީ، މިނިސ ޓ ރީނ  ކިހާވަރަކަށ ތޯ އެކަނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ިވސ ނަވާފައި އޮތީ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

އަރިއަޅަ ފާރ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މައ ސަލަ  އިޝ ކ ރިއ ޔާ  އޮތ   ލާފައި 

މިއަ އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތ ަގއި  މައ ސަލައެއ   ބޮޑ   ހަމަ  ދެނ   އޮތީ.  އަިއއ ސަ  ހޯއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފައިސާ  މަށ  ދ ށ  

 ފިނޭނ ސާ މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ  މި ދަނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދ ނ މެ ިއއ ޒަތ ތެރި އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ވަޙީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ޕ ރީސ ކޫލ  މާނަކ ރެއ ވ މ ަގއި މި ސަރ ކާރ ނ  ތި ެގނ ގ ޅ އ ވަނީ   ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ 

ކަމަށ ތޯ   ނ ވަތަ ސަރ ކާރ  ސ ކޫލ ތަކެއ   ދެނ ނެވީ ކޮމިއ ނިޓީ ސ ކޫލ ތަކެއ  ކަމަށ ތޯ ބައ ލަވަނީމި؟ ކޮނ  ވިސ ނ މެއ ތޯ
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ބައ ލަވަނީ  ވަނީބައ ލަ  ؛އަދިވެސ  ޕ ރީސ ކޫލ  މަރ ހަލާެގ ބައެއ   ،މި ދެނ ނެވީ؟ ނ ވަތަ ޕ ރައިެވޓ  ތަނ ތަނ  ކަމަށ ތޯ 

 އެ؛ ލާ އަޅ ަގނޑަށ  އެނިގެގނ  އަދިވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ ނެއ  ނޫނ ، އަމިއ ލަ ފަރާތ ތަކ ނ  ޙަފައ ޓާ މަރ   ،އެނ މެ ދަށ 

ފަރާތ ތައ  ކިޔަަވއިދޭ  ރެިގއ ލޭޓ ކ ރ މާިއ  ތަޢ ލީމ ެގ  ؛ ކަނ ކަނ   ދެނ ނެވީ  ހިސާބ މި  ފައ ޓާ    އެ   ެއއީ.  ފައ ނ ޑޭޝަނ  

ެއއާ ދޭތެރޭަގއި  ؟ެއ ޕ ރީސ ކޫލ  ތަޢ ލީމ  މިހާރ  ކިހިނެއ ތޯކަނ ކަނ  ރެިގއ ލޭޓ ކ ރ ނ  ެއނ މެ ރަނަގޅަށ  ނ ދާތީވެ،  

   ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ކޮބަިއތޯ  ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތަކީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ތަޢ ޝ ކ ރިއ ޔާ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރަީއސ .  ޕ ރީސ ކޫލ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ނ   ާގނޫނ ަގިއވާ  ލީމ ެގ 

ެއޑި  5އަހަރާއި    4މާނަކ ރެވެނީ އ މ ރ ނ    ކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީެގ  ޔ އަހަރާ ދޭތެރޭ އެލ .ކޭ.ޖީ، ޔޫ.ކޭ.ޖީ. އެހެނ ވީމާ، 

އަހަރާ ދޭތެރޭެގ ކ ދިނ ނަށ  ކިޔަވަިއދިނ ނ . ދެނ  އެއަށ ވ ރެ ދަށ    16އަހަރާއި   4މެނ ޑޭޓ  ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ އ މ ރ ނ   

ކަނ ކަނ  އަސ ލ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ މެނ ޑޭޓ ަގިއ އޮނ ނަނީ.    މި ؛މި ހިނ ާގ ނަރސަރީ، ބޭބީ ނަރސަރީ  އިގެ އ މ ރ ފ ރަ

އެކަނ  ނެތ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބައެއ  ފަހަރަށ  ފަނ ނީ އެހީ ފޯރ ކޮށ ދެނ . އެީއ  ؛ދެނ  ކައ ނ ސިލ ަގއި މީެގ ފަނ ނީ

ސ ކޫލާއި ކައ ނ ސިލާ ހެދޭ އެގ ރީމަނ ޓެއ ެގ ދަށ ނ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މެނ ޑޭޓ ަގިއ އޮނ ނަ ކަމެއ  ނޫނ  އެއީ. 

 .  ތެނ ކިޔޫ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ބަރ  ޙަސަނ  ޝިޔާނ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ތޮއ ޑޫޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝިޔާނ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއ ޑޫ

އއ. އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ެގ   ، ށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީައޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮ  !ބާ ަވޒީރ ޙަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ 

ދެނ   ؟ . މި މަސައ ކަތ  އަލ ނ  ފެށޭނީ ކޮނ އިރަކ ނ ތޯެގ މަސައ ކަތ  ފަށާފައިވަނީ ހ އ ޓިފަހޯލ  ޕަސ   ކ ލާސ ރޫމާއި މަލ ޓިޕާ

ޔޮލޮޖީ ޓީޗަރެއ  ދި ނެތ . ބަދިހައެއ ެގ ބަޔޮލޮޖީ ޓީޗަރެއ  އަ   ،ތޮއ ޑޫ ސ ކޫލ ެގ ގ ރޭޑ  ނ ވަެއއ   ،ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ
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ިއސ ލާމ  ދެ  އިރަސ ދޫ ސ ކޫލ ަގ ،ތިނ ވަނަ ސ ވާލ ަގއި ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ؟ އެ ސ ކޫލަށ  ލިބޭނީ ކޮނ އިރަކ ނ ތޯ

؟ ތިނ ވަނަ ޓީޗަރ  ލިބޭނީ ކޮނ އިރަކ ނ ތޯ  ،ޓީޗަރ ނ  މި ވަގ ތ  ތިބީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ތިނ  ޓީޗަރ ނ  ތިބެނ ޖެހޭ ތަނެއ ގައި

 އ ޔާ. ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ރަސ ދޫެގ މަސައ ކަތ  އެއ ކޮށ  ހ އ ޓައެއ ނ ލާ.  

އެކޮޅ ެގ ބައެއ  މ ވައ ޒަފ ނ  އ ކ ޅަހަށ  ެގނ ޮގސ ، އެކަހަލަ މައ ސަލައަކާ ހެދި ވަރަށ  ލަސ ވެފަިއ  އެކަމަކ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ  

އިނ ޓަ މިނިސ ޓ ރީނ   އެހެނ ވެ،  މ ދައ ރިސ ނ ެގ  ރއޮތީ.  ދެނ   ބަލަިއދެނ .  އެކަނ   އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވިނ ކޮށ ެގނ  

މަދ ވަމ  ؛ކަނ ތައ ތައ   ކެނޑެމ ނ ،  މ ދައ ރިސ ނ   އަ އަބަދ ެވސ   އެހެނ ވީމާ،  ހަމަ  ޅ ނ ދޭ.  ޕ ރޮސެސ އާ ަގނޑ މެނ  

ެއީއ   ؛މަާގމަކަށ   95އެއ ޮގތަށ  ރެކ ރޫޓ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިއަށ ެގނ ދާނެ. ދެނ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިއ ޖެ  

ހ އ ދަތަކާ އެއ ޮގތަށ  ވެސ   ަމާގމަކަށ  މ ދައ ރިސ ނ  ނެގ މ ެގ ހ އ ދަ ވެސ . އެހެނ ވީމާ، ެއ    95ސ ކޫލ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ  

 . މ ދައ ރިސ ނ  ނެގ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ެގނ ދާނެ. ތެނ ކިޔޫ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .  ސިނ  ޙަމީދ ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޙ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި  ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޙަމީދ  ސިނ ޢަބ ދ ލ މ ޙ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނިލަނ ދޫ

ެއމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯައކީ އެއ ފަސ ކ ރ މާ ދ ރ ، ޖަޒީރާވަނ ތަ   !ބާ މިނިސ ޓަރޙަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ 

ހަމައަށ   ެގ ފެނ ވަރާ  10ރާއ ޖޭަގއި ކިތައ  ރަށ  މިހާރ  އެބަ އޮތ ތޯ ގ ރޭޑ     ،މެނިފެސ ޓޯއެއ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ 

އެނ ެމ   ،އެބަ ދެކެޭވ. ދެވަނަ ސ ވާލަކީެވސ   ލައިޓ  ސ ކޫލ ތަކެއ ެގ ވާހަކަ  ސެޓެ  ،މިހެނ  މި ދަނ ނަވަނީ ؟ކިޔަވައިނ ދެވޭ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ެގނ ދެވ ނ ތޯ  ފަހ ނ  ބޭއ ވ ނ  އޯލެވެލ  އިމ ތިހާނ  ރާއ ޖޭެގ ކިތައ  ރަށ ަގއި ކ ރިއަށ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .   ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ތަކެއ  ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ރަނަގޅަށ  ސ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ސ ޓެޓިސ ޓިކ 

އ ޒ ރ ވެރިވަނ .   ށ ނ  އަޅ ަގނޑައެއ ޗެއ  ދަނ ނަވަނ  ކެރޭނީ. އެއީ އަނ ދާޒާައކަށ  އެއ ޗެއ  ބ ނަޗެކ ކޮށ ލާފައި މަޖިލީހ ަގއި  

 ލާފައި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރާ ހިއ ސާކޮށ ލާނަނ . ލައިދެނ  އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ބަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޖާބިރ هللا ބަރ  ޢަބ ދ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ވަޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ހޭ އ ެވެގނ ކީ  ، އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރާ ައޅ ަގނޑ  ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ސ ވާލަކީ  !ބާޙަވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ަވރަށ  މަރ 

 ؟އިރ އަރާ މަނ ޒަރ  ފެނ ނަ ޕ ރޮގ ރާމ  ދަސ ކޮށ ނ ދެނީ ކ ދިނ ނަށ   ަގއިމި ހ ރިހާ ކ ދިނ  ކިޔަާވއިރ   އިދިވެހިރާއ ޖޭގަ 

ކަނ ކަނ     މި  އިސ ކޫލ ތަކ ަގިއ ކިހާވަރެއ ގަ   ،ބޮޑަށ  ބ ރީޑ ެވެގނ ދާއިރ ަގއި   ޓެރަރިޒަމ  ރާއ ޖޭަގއި މިހާ  ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ

ކަހަލަ ފިޔަވަޅ ތަކެއ ތޯ  ހަމަޖެހިފައިތޯ ހ ރީ މި ދެނ ނެވި މަގ ނ  ރާއ ޖޭެގ ޓެރަރިޒަމ  ބ ރީޑ ެވެގނ ދާއިރ ަގއި މިނިސ ޓަރ  ކޮނ 

އަޅ ަގނޑ   ؟ ރޭޓ ވަނީއޮޕަބައެއ  ތަނ ތާނަގއި މި    ޮގތެއ ގައި  ޞަކީއ ެވެގނ ތޯ ކަޅ  ބ ރ ާގ އަޅައިެގނ  ޚާއ  ؟ހ ރީ  އަޅާފައި

ފެއިލ ވި ވާހަކަެއއ . އެކަަމކ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ    ވެސ   އެކަމަކަށ ެވސ  މިނިސ ޓަރ   ނ ދަނ ނަވަނ  އެއ ޮގތަކަށ 

ސ ކޫލ ތަކ ަގިއ    ނ ޓެރަރިޒަމ  ބ ރީޑ ކ ރ  ؟ފ ދިއ ޖެތޯ  ،ޞާލިޙ ެގ ވައ ދ ތައ  އަނެއ ކާ މި ދަނ ނަވާހެނ  ފަހ  ސ ާވލަކަށ 

 ކިޔަަވިއެގނ  ނ ކ ނ ނަ ކ ދިނ ...  ؟ާގތޯހިނާގތޯ ނ ހިނ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ
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އިރ އަރާ މަނ ޒަރ    ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކަށ  ވިދާޅ ވީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

  ބަލައި މަނ ޒަރ     އެ އަދި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކިޔަަވއިދެނ ތޯ. ވަރަށ  ިގނަ ާމއ ދާތަކ ަގއި ިއރ އަރާ މަނ ޒަރ ، އިރ އަރާ ޮގތާއި

ޓެރަރިޒަމ     ،ރެއ ވީ ެއކަހަލަ ކަނ ކަނ  ެގނ ދާނެ ޑިފަރެނ ޓ  ސަބ ޖެކ ޓ ސ ަގއި. ދެނ  ދެވަނަ ސ ވާލަކަށ  ކ   ،ކ ރެހ މާއި

ބ ރީޑ ވ މ ެގ ކަނ ތައ ތަކަށ  ިމނިސ ޓ ރީނ  ކޮނ  ކަނ ތައ ތަކެއ ތޯ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ހަމަ ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ާވ  

ކ ރެޭވ   ، މަސައ ކަތ ތަކެއ އި ކަމެއ  މިއީ. އެހެނ ވީމާ، ވަރަށ  ިގނަ ލެވެލ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕ ރޮގ ރާމ ސ ތައ  ހިނ ަގ

 މ ވައ ޒަފ ނ  ެވސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ، ދަރިވަރ ނ  ސަލާމަތ ކ ރ މަށ . ދަރިވަރ ނ  އެކަނ ޏެއ  ނޫނ ކަނ ކަމ ނ  މި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ބަރ  އަޙ މަދ  ޢާމިރ ނ މެ ިއއ ޒަތ ތެރި ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ޕަސ  ހޯލ ެގ ކަނ ތަކ ަގއި ވަރަށ  ިގނަ  މާއެނބޫދޫެގ މަލ ޓިޕާ  ،ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ލާގައިވާ ކަމަށ  ކިތަނ މެ ދ ވަހަކ  ވިދާޅ ވެއ ޖެ.  ޙަވެސ  މިނިސ ޓަރާ ސ ވާލ ކ ރެވިއ ޖެ. ޓެނ ޑަރިނ  މަރ   ށ ފަހަރ  އަޅ ަގނޑަ

ދެވަނަ  ؟ ެއކަނ  ކ ރައ ވާނަނ ތޯ ؟ތަނ  އޮތީ ދަބަރ ވަމ ނ ދާ ހާލަތ ަގއި. އެކަނ  ވިސ ނާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ  އަދިވެސ  އެ

. އިތ ރ  ސ ކޫލެއ  ކ ޑަވެފަ  މިހާރ   . ސ ކޫލ  ވަނީކ ޑަހ ވަދޫ މިހާރ  ވަނީ ބޮޑ ެވ، އާބާދީ އިތ ރ ާވނ  ފަށާފަ  ،ސ ވާލަކީ 

ހ ރިތޯ އެބަ  ވިސ ނ ނ   މެނ ބަރަކަށ     ޕ ރައިޒ   ،ތިނ ވަނަ ސ ވާލަކީ؟ އެޅ މ ެގ  ނޫނ   ފަރާތ ނ   ޑޭތަކ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ 

ދަމަ ޕ ރިނ ސިޕަލ   ެގނ ގ ޅ އ ވަނ ތޯ  ޭއނާއާ  ެގނެސ ެގނ   ތާއ ކޫއިދަޢ ވަތ ދިނީމާ،  އ ސޫލ   ައޅ ަގނޑަށ  ؟ ސ ވާލ ކ ރާ 

އަދި ޗީފ  ެގސ ޓަކަށ  ވެސ  ނޫނ .   ؛ނަމަ، މީދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރަށ  ދަޢ ވަތ ދީެގނ ނޫނ   ޮގތ  ދޮގ މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ  

 ...  ެގމި ކަހަލަ އިމެދ  ސ ވާލ ކޮށ ، ޕ ރިނ ސިޕަލ ެގ ބަޔާނ ނަގަ  ދަޢ ވަތ ދީެގނ  ެގނެސ ެގނ  ޕ ރިނ ސިޕަލާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ވަޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ
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ެގ މަސައ ކަތ  އަނ ނަ ހަފ ތާަގިއ  ލ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާއެނބޫދޫ ސ ކޫ

ތަނ ަގއި ސެނ     ތީ އެއޮ  ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (؟ )އާ ސ ކޫލެއ  އަޅާ ވާހަކަ ؟އެޯވޑ ކ ރެވޭނެ. ދެނ  ވިދާޅ ވީ ކޮނ  ސ ކޫލެކޭތޯ

ޕ ލޭނ ަގިއ  ހަމަ ނަމަ،  . ދެނ  މިހާރ  ކ ދިނ ެގ ނިސ ބަތަށ  ބަލާފައި އިމާރާތ  ަމދ ވާކ ލާސ ރޫމެއ  އަޅަނ  ޕ ލޭނ ކ ރެވިފަ

އިތ ރަށ    ދަޢ ވަތ ދީެގނ    އެކ ސ ޓެނ ޑ ކ ރ މ ެގއޮނ ނާނެ  މީހަކަށ   ަވކި  ކ ރެއ ވީ  ދެވަނައަށ   ދެނ   ވެސ .  ިވސ ނ ނ  

 ލައިެގނ  ކަނ ކަނ  ކ ރީމާ، ދޮގ ހަދައިެގނ  ކަނ ކަނ  ކ ރީމާ އި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޮޅ ވަ ؟އަޅ ަގނޑ މެނ  ފިޔަަވޅ އަޅަނ ތޯ 

 .  ވަޅ ތައ  އަޅާނެ ކޮނ މެ ބޭފ ޅެއ  ނަމަވެސ . ތެނ ކިޔޫމިނިސ ޓ ރީނ  ހަމަ ސިވިލ  ސަރވިސ ނ  އެ އަޅާ ފިޔަ  ހަމަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ބަރ  އިމ ތިޔާޒ  ފަހ މީނ މެއިއ ޒަތ ތެރި  މާފަނ ނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފަހ މީ އިމ ތިޔާޒ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަނ ނ 

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ޓީޗަރ ނ ެގ މ ސާރަ ވެސ  ބޮޑ ކ ރެއ ިވއ ޖެ. އަދި   !ބާ ވަޒީރ ޙަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މަރ 

ވަރަށ  ބޮޑ  ހޭދައެއ  އަބަދ ެވސ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރައ ވަމ ނ  ެގނ ދަވާ. ބެލެނިވެރިނ  ދަރިވަރ ނ ނަށ ،    އަށ ތަޢ ލީމީ ދާއިރާ

؟ ތެއ ، ޒަމާނެއ  އަތ ވެދާނެތޯވަގ ޖެހޭ ބޮޑ  މިނ ވަރ  ހޭދަނ ކޮށ  ފަރ ޖެހޭނެ  ހޭދަކ ރަނ   ދަރިވަރ ނ ެގ ޓިއ ޝަނ  ފީއަށ  

 .  ޝ ކ ރިއ ޔާ؟ ނ ނީ އެފަދަ އަމާޒެއ  އެބަ އޮތ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސ    ތައ ޓިއ ޝަނ ދިނ މ ެގ ކަނ ތައ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

ައޅ ަގނޑ މެނ     މިއީ އެހެނ ވީމާ،  ބެލެނިވެރިނ .  ކ ރައ ވާ  ޚަރަދ ތައ   ބޮޑެތި  ވަރަށ   ކަމެއ .  ކޮނ ސަރނިނ ގ  ހަމަ 

ައއި   ލަރނިނ ގ ސ ކޫލ ތަކ ަގއި ރެމީޑިއަލ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ  ހިނ ަގނ  ފަށާފައި ވަނީ. ހަމަ އިތ ރަށ  ކޮވިޑާ ގ ޅިެގނ  

ކަނ ތައ  ކ ދިނ ނަށ   ތައ  ލޮސ ެގ  ބަލާފައި،  ދީފައި  ެއސެސ މަނ ޓެއ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޭނ ނ ާވ   ވެސ  

ފަށާފައި  ގެ އިނ ޓަވެނ ޝަނ ތައ  ސ ކޫލ   ދިނ މ ެގ މަސައ ކަތ   ޮއވޭ.    ތެރެއިނ   ދެ ކަމެއ   މީަގއި އަސ ލ   ވަނީ. ދެނ  
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އިދެވޭތީކީ ނޫނ . ބައެއ  ޕޭރެނ ޓ ސ  ހަމަ ބޭނ ނ ވޭ ވަރަށ  މޮޅަށ  ދަރިވަރަށ   ހަމައެކަނި އެއ ކަލަ ސ ކޫލ ނ  ވަކި ނ ކިޔަވަ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނޭ ޕ ރީސ ކޫލ  ކ ދިނ  ެވސ  ޓިއ ޝަނަށ  ެގނ ދާ ތަނ . ބައެއ  ފަހަރަށ    .ޓަކައި  ކިޔަވައިދިނ މަށ 

ހެނ ވީާމ، ޓިއ ޝަނ ެގ ސަާގފަތ  ެއީއ ށ  ނ ވެސ  ވެދާނެ. އެކަ ޕ ރީސ ކޫލަށ  ޓިއ ޝަނ ދިނ ނ  އެއީ އެނ މެ ރަނަގޅ  ކަމަ

  .ޖެހޭ ކަމެއ . ތެނ ކިޔޫިވސ ނާލަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ވެސ  އިތ ރަށ  މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ވިލ ފ ށީޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަފީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

އާދެ! ައޅ ަގނޑ  މިނިސ ޓަރ  އަރިހ ނ  ސާފ ކޮށ ލަނ    !ބާ އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރޙަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ 

  ަގޑިއިރަށ    6ސިވިލ  ސަރވިސ  ަގާވއިދ  އޮނ ނަ ޮގތ ނ     ،ދެނ މެ ޖަވާބ ދެއ ވަމ ނ  ވިދާޅ ެވއ ޖެ   މިނިސ ޓަރ   ،ބޭނ ނ ވަނީ

ޖެހޭ ކަމަށ  ޓީޗަރ ނ ނަށ . ދެނ  މިއީ ކޮނ  އ ސޫލަކ ނ   ނަމަ އޯވަރޓައިމ  ދޭނ ވާ  ވ ރެ އިތ ރަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ކަމަށ 

އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވާ ޮގތ ަގިއ ސިވިލ  ސަރވިސ  ވިޔަސ    އެއީ؟ ހަމަޖެހިފައި އޮތ  ޮގތެއ ތޯ ސާފ ކޮށ ލަދެއ ވަފާނަނ ތޯ

 އޯވަރޓައިމ  ނ ދީ.  ށ ަގޑިއިރ  މަސައ ކަތ ކ ރެވެނ ާވނެ އިތ ރަ 8އަދި އެހެނ  މީހ ނ  ވިޔަސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

  6ކަނޑައަޅާފަިއ އޮނ ނަނީ    ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މިހާރ  ރަސ މީ ަގޑި ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  

ރާ ވަގ ތަށ   ަގޑިއިރ . އެކަމަކ  ރަސ މީ ަގޑީެގ ބޭރ ނ  މަސައ ކަތ ކ   8ަގޑިއިރ . ދެނ  ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި ޮއވޭ  

 .  ދޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށ  މިހާރ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ. ތެނ ކިޔޫ އޯވަރޓައިމ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިމ ތިޔާޒ  ފަހ މީެގ ސ ވާލާ ާގތ  ސ ވާލެއ  މިއީ. ބިދޭސީ ޓީޗަރަކ  

  ، އެއ  ލައ ކަ ރ ފިޔާ ޓިއ ޝަނ ދީެގނ  ނަާގ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ، ނ ވަދިހަ ހާސ ރ ކާރ  ސ ކޫލެއ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރާސަ

ބޮޑ    ބ ނަވަރަށ   މި  މިނިސ ޓ ރީއަށ   ނީ.ވާހަކަެއއ   ބެލޭތޯ  ވަރަކަށ   އެއ ވެސ   ކަނ ތައ   އާ؟ މި    ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، 

 އަހަރ  ހޭދަކ ރައ ވާ ޓީޗަރ ނ ނަށ  ވެސ  ހަމަ މި ޖެހެނީ މި އޮނިަގނޑާ   ހައޮނިަގނޑ ަގއި މާސ ޓަރ ޑިގ ރީ ހައ ދަވަިއެގނ   

؟ ކ ރެވ ނީޒ ކަށ ތޯ ތަޢ ލީމީ ެމނިފެސ ޓޯ ތަނ ފީދެނ  ކިހާވަރަ؟ ކޮނ ސިޑަރނ ކ ރައ ވަނީތޯ އެ ތަޖ ރިބާ  އެކީަގއި ފަށަނ .

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ހަމަ ޓިއ ޝަނާ ރިލޭޓެޑ     ،މެނ ބަރ . ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ލިމިޓެއ  އަދި  ޮގތ ނ   އޮނ ނަ  މިހާރ   ޓި  ކަމެއ .  ެއކަމަކ  ނޯވޭ  ަގޑިެއއ .  މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭ  ދިނ މ ަގއި  އ ޝަނ  

ށ  މިކަހަލަ ަގވާއިދ ތަކެއ  ހަދަމ ނ  އެބަ ދަނ . ދެނ  ދެވަނަ ސ ވާލަކަށ  އާ އެއ ކޮއަޅ ަގނޑ މެނ  ޓީޗަރ ލައިސަނ ސިނ 

އޮނިަގނޑ ަގއި އޮނ ނަ ޮގތ ނ     ނޭގތޯ. އާޔޫ އެވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( އާދެ! ތޭނ ކި) ؟، ދެވަނަ ސ ވާލަކަށ  ވިދާޅ ވީވިދާޅ ވީ 

ހޯއ ދަވާފައިާވ ފާހަކާ އެ ބޭފ ޅ ނ  މިހާރ     ،ރ އޮނިަގނޑަށ  ލީއި  މަހ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓީޗަރ ނ  އާ  ފ ރަތަމަ މޭ ؛ޑިގ ރީ

ވެސ    ބޭފ ޅެއ   ލެވެލ ެގ  ޑިގ ރީ  ދެނ   ހިޖ ރަކ ރީ.  އޮނިަގނޑަށ   ބޭފ ޅ ނ   ެއ  އެލައިނ ކޮށ ފައި  އަހަރ    4އެއ ޮގތަށ  

 4  އެއަދި އެހެނ     ،ޮގތަށ  މިހާރ  އޮނ ނަނީ. ދެނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ނ ނެވ މަށ ފަހ  ދެނ  އޮތ  ސ ޓެޕަށ  ދެވޭ

ހޯދި  މާސ ޓަރސ   އެ    އަހަރ ތެރޭ  ލެވެލ ެގ ސެލެރީއެއ   މާސ ޓަރސ   ޮގތ ނ   އޮނ ނަ  މިހާރ   ވެސ   ވިޔަސ   ކަމ ަގއި 

ކޮށ ފައި ވަނީ. ވަރަށ  ިގނަ މ ދައ ރިސ ނ   ލިބޭ. މިނިސ ޓ ރީނ  ވެސ  މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ  މިހާރ  ހަމަ ފާހަަގބޭފ ޅަކަށ  ނ އެއ 

ހިއ ސާކޮ އެކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  ކޮމިޝަނާވެސ   ޕޭ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއހެނ ވީމާ،  ވަނީ.  ސިވިލ    އިށ ފައި 

އިތ ރަށ    ؛ކ ރެވ މ ނ  އެ ދިމާވިޒ  ސަރވިސ އާ މި ކަނ ކަނ  މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ  އެބަ ެގނ ދަނ . އަދި މި އޮނިަގނޑ  ތަނ ފީ
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އަދި ސިވިލ  ސަރވިސ ާއ    އި ދިމާވާ މ ދައ ރިސ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ޕޭ ކޮމިޝަނާ  އެ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ހިއ ސާކ ރަމ ނ  އެބަ ެގނ ދަނ . އަދި އެކަމ ެގ މަޝ ވަރާތަކެއ  އެބަ ކ ރިއަށ ދޭ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޖަމ ޝީދ  މ ޙައ މަދ .  ަވޒީރ . ކ ޅ ދ އ ފ ށީޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މ ޙައ މަދ  ޖަމ ޝީދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އ ފ ށި

ސިޓީެގ މަދަރ ސާެގ    ކ ޅ ދ އ ފ ށި  ،އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ ފަދައިނ   !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ސިޓީއަށ  ޖަހައިދިނ ނ    ސ ކޫލެއ  ކ ޅ ދ އ ފ ށި  ޖާަގިއެގ ދަތިކަނ  ވަރަށ  ބޮޑ . އެހެނ ކަމ ނ ، އަނ ނަ އަހަރ  ބަޖެޓ ަގއި އާ

 އެދި ދެނ ނެވިނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ބަރ . ވަޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕީ.ެއސ .އައި.ޕީއަށ  ރިކ އެސ ޓ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

ތަކެއ  ީވ ައއިއ ސަެއއ . ދެނ  މިހާރ  ހ ރިހާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ށ   ކަފޮނ ވާލިއިރ  މިކަހަލަ ރިކ ެއސ ޓެއ  ނެތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ތެރެއިނ    ފިނޭނ ސާ މަޖިލިސ   އެދެނ   މަސައ ކަތ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދެނ   ހިއ ސާކޮށ ފަ. 

 ޔޫ.  ކިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސ ކޫލެއ  ލެވޭތޯ. ތޭނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަޙ މަދ  ޒާހިރ . ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ަގއ ދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ގައ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޒާހިރ 
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އަށ  ކިތައ     12ގ ރޭޑ     އި،ެގ ސ ވާލަކީ، ކިތައ  ރަށ ގަ އަޅ ަގނޑ   !ރަީއސ . މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

؟ އިތ ރ ެވެގނ ދާނެތޯ  12ތެރޭަގއި ކިތައ  ސ ކޫލަށ  ގ ރޭޑ     ެގއިތ ރަށ  މި އަހަރ ؟ ސ ކޫލ ަގއިތޯ މިހާރ  ކިޔަަވއިދެނީ

ފަރާތ ނ ، ގައ ދޫ ސ ކޫލ ެގ ފަރާތ ނ  އަދި ސ ޓޫޑަނ ޓ ނ ެގ    ،އެއީ މިހެނ  މިދެނ ނެވީ؟ ަގއ ދޫ ސ ކޫލ  ހިމެނޭތޯ  ،ވާނަމަ

 އިތ ރ ކޮށ ދިނ މަކީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.    12ބެލެނިވެރިނ ެގ ފަރާތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަނ ނަ ރިކ އެސ ޓެއ   

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

 ނ ކޮށ ލާފައި... ީގއަދަދ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ޔަމި    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ    ަވޒީރ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . ނިޒާމާއިއ ޒަތ ތެރި   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ބެހޭ މައ ސަލައެއ ، ނައިފަރ  

 އަޙ މަދ  ޝިޔާމ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 :ކަދެއ ކެވ ނ  ވާހަ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

ެވއ ޖެތޯ  ޒ ކިހާވަރެއ  ތަނ ފީ ؛ައޅ ަގނޑ  ަވރަށ  މ ހިނ މ  ސ ވާލެއ  އެހީ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  .ޝ ކ ރިއ ޔާވަރަށ  ބޮޑަށ   

   އެ ސ ާވލަށ  ޖަވާބ ނ ދެއ ވާ.؟ ސަރ ކާރ ެގ ވައ ދ ެގ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަޒީރ ، ަގއ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ސ ވާލަށ  ޖަވާބ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ
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 ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ   ؟ތޯ. ަގއ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ ެގ ޖަވާބ ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޖެހޭނީ ސ ޓެޓިސ ޓިކ ސ  ޗެކ ކޮށ ލާފައި ބ ނަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ    ؟ކިޔަވައިދެނީ  12ެގ ކިތައ  ސ ކޫލ ތޯ  12

ގ ރޭޑ    އަތޮޅަކ ނ   ކޮނ މެ  ކޮނ މެ    12މަސައ ކަތ ކ ރީ  މިހާރ   އެހެނ ވީމާ،  ފަހިކޮށ ދިނ ނ .  ފ ރ ޞަތ   ކިޔެޭވނެ  އަށ  

މި އަހަރ   ލަނ އިފައި އޮނ ނާނެ. ދެނ  ގައ ދޫ ސ ކޫލ ެގ ައޅ ަގނޑ  ބަލައަތޮޅެއ ަގއި ވެސ  އެ ފ ރ ޞަތ  ފަހިވެ ޖެހޭނީ 

ކ ރާއިރ  ފޮލޯކ ރާ އ ސޫލެއ  އޮނ ނާނެ.  އިނ ޓ ރޮޑިއ ސ    11ނިނ މީ ކިތައ  ކ ދިނ ތޯ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ގ ރޭޑ     10ގ ރޭޑ   

 ؛ނ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ ެގ ސ ވާލ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެށޭނެ. ދެ  ،ނަމަ  ވާއެ އ ސޫލާ ެއއ ވަރަށ  ކ ދިނ  ހަމަވެފައި

ތަނ ފީތޭނ ކި މެނިފެސ ޓޯ  ކިހާވަރަކަށ ތޯ  ބަލަ ؟ހ ރީ  ކ ރެވިފައިޒ ޔޫ.  އަޅ ަގނޑ   ވަރަށ  އިޕަސަނ ޓޭޖ   ހަމަ  ލަނ ޖެހޭނީ. 

 ކ ރެވިފަިއ، ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ކަނ  ކ ރެވިފައި ހ ރީ. ޒ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާރ  ތަނ ފީ

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަ

 ސަނީފ . هللا ޝ ކ ރިއ ޔާ ަވޒީރ . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ސަނީފ هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ތެރޭެގ ދަތިތަކެއ  އަބޫބަކ ރ  ސ ކޫލ ަގއި ހިނ ގ މ ެގ އެ  ،އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .

މައ ސަލައާއި ފާޚާނާބަރީެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހެނ   ،ސ ޓާފ ރޫމ ެގ އިޝޫާއއި  ،ހ ރ މާއި،  ވާހަކަ  ދަތިތަކެއ ެގ   ނަށ  ހ ރި 

ކަމަކަށ  ެއއ ވެސ   މިއިނ   އޮތީ.  ކ ރެވިފައި  ވެސ   ކަނ ތައ ތަކަށ   މަޝ ވަރާ  ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ   ،މަޝ ވަރާ  ކ ރެވ ނ  

ކިޔަވަނ  ބޭނ ނ ވާ ވަރަށ  ބައިވަރ    12،  11އަޅ ަގނޑ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  ؟ ކ ނ ތޯއޭހައ ލެއ  ލިބިެގނ ދާނީ ކޮނ އިރަ

  12،  11ކ ދިނ  އެބަ ތިބި ރާއ ޖޭަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ ، މާލޭަގިއ އަީމނިއ ޔާ، މަޖީދިއ ޔާ ިމއިނ  ެއއ ވެސ  ސ ކޫލެއ ަގއި  

އެ ކ ދިނ ނަށ  ޖާަގ ލިބ މ ަގއި ދަތިތަކެއ  ލިބިފަިއ  ސީ އިނ މ ެގ ސަބަބ ނ   އެސ .ހަމައެކަނި ސީ.އެޗ .   ،ނެތ މ ެގ ސަބަބ ނ 

ރ ފިޔާ ފީެއއ  ނަަގނ    3600ކޮނ މެ މަހެއ ަގިއ    .ފީ ނެެގމ ނ ދަނީއަހަރަށ  ފަހ ަގއި    2އޮތީ. މިއަދ  ވިލާ ކޮލެޖ ނ     މި

 ... އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ސެމިސ ޓަރއޮތީ އިޢ ލާނ ކޮށ  ނިނ މާފަ. މިނިސ ޓ ރީނ  މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ ދާކަނ  ވެސ  އެނޭގ.    އެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ . 
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަބޫބަކ ރ  ސ ކޫލ ެގ ފާޚާނާބަރީެގ މަސައ ކަތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ވަނީ އިޢ ލާނ ކ ރެވޭނެނ ޑިސެ   ،ޕ ލޭނ ކ ރެވިފައި  އަހަރ   ބަރ ަގއި  ދެނ   މި  ކަނ ތައ ތައ 12،  11  ތެރޭަގއި.   ؛ެގ 

އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ.  ވަރ ެގ ޑަބަލ  ޖާަގ  ދާއިމާރާތ  ހެދ މ ނ  ހަމަ މިހާރ  ސީ.އެޗ .އެސ .ސީއަށ  ކ ދިނ     ސީ.އެޗ .އެސ .ސީެގ އާ

  މިކ ޗ ަގއި ނިނ މާލެވޭނެ. އެހެނ ީވމާ، ދެނ  އަނ ނަ އެކެޑަރިމަހ  މާ  އަހަރ   އެހެނ ވީމާ، އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އަނ ނަ

އިޔަރއަކަށ  މިހާރ  ސީ.އެޗ .ެއސ .ސީނ  އެ ނަާގ އަދަދ  ިއތ ރ ކ ރެވޭނެ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ މަސައ ކަތ  އެބަ 

  12،  11ރ މަކީ ައސ ލ  ފީސިބަލ  ކަމެއ  ނޫނ . އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ތަޢާރަފ   12،  11  އިކޫލެއ ަގކޮނ މެ ސ   .ކ ރަނ 

ރީއެއ  އެތާ ޑިވެލޮޕ ކ ރަނ ޖެހޭ. ވަރަށ  ރަނަގޅ  މ ދައ ރިސ ނ  ރެޓަކަމ ަގއި ވެއ ޖެއ ޔާ ވަރަށ  ރަނަގޅ  ލެބޯ ރާކ ތަޢާރަފ 

ކިޔެވޭނެ އިނ ތިޒާމ    12،  11ނ ެމ ާގތ ނ  ކޮނ މެ އަތޮޅެއ ަގއި  އެ ތަނ ތަނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ، ވީހާވެސ  އެ

  .އިތ ރ ނ  މާލެ ސަރަޙައ ދ ަގއި ޖާަގ އިތ ރ ކ ރ މަށ ދެވޭތޯ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފޯކަސ  ހ ރީ. ދެނ  އޭގެ އިހަމަޖައ ސަ

ަގސ ޓ ގައި  އަނ ނަ އަހަރ  އޮދަނީ. އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި   އެހެނ ވީމާ، އެ މަަގށ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަމ ނ  މިހާރ  މި

 އަލަށ  ވަނ ނަ ދަރިވަރ ނ ނަށ  ހަމަ ޖާަގ ޑަބަލ ވެެގނ ދާނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ސަނީފ . هللا ބެހޭ މައ ސަލައެއ ، ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ  ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ސަނީފ هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

އަތ ނ  ެގ  އ ޔާއަށ  ދާ ކ ދިނ މާލޭެގ ޖާަގ ނެތީމަ ވިލާއާއި އަޙ މަދި  ؛ށ  ނޫނ  ޖަވާބ ދިނީ. ފީކައާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަ

ނަާގ މައ ސަލަ. މިއަށ  ހައ ލެއ   އަށ  ފީ  12،  11ނަާގތީވެ. އެކަމަކ  ޑިގ ރީއަށ  ހިލޭ ކިޔަަވއިދެނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ފީ

 ؟ ފަހަރ  ފެށ މ ެގ ކ ރީަގއި ލިބޭނެތޯއޭ މި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ބައި މިސ ވީ.    އަޅ ަގނޑ  އެ  ،ނޭގތޯސޮރީ އިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

  ،މިހާރ  ރައީސ  އޮފީހ ނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ާގތ  ވިދާޅ ވެފައި އޮތީ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ މަޝ ވަރާ ؛ނެގ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ފީ

އެކޮޅާ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  ހޯދ މަށ .  ހައ ލެއ   އެއަށ   މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ   މިނިސ ޓ ރީއާ  ފިނޭނ ސ  

މި ފީ  މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ   ވިލާއިނ   ނ ނަާގ.  ފީެއއ   އަޙ މަދިއ ޔާއިނ   ވާހަ  ނަާގދަނީ.  މިހާރ   ކަދެކެވެމ ނ ދަނީ.  ޮގތަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިއަދ ެގ ސ ވާލ  ަގޑިއަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގ ތ  ހަމަވީ. ވަޒީރ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ އެކީ    ަވޒީރ .އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 ދަނ ނަަވނ . ތި ހޭދަކޮށ ދެއ ވި ަވގ ތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ ނަމ ގައި ޝ ކ ރ 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މ ޙައ މަދ   ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ     ވެލިދޫ  ، ބަޙ ސ . ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ އީތިދާއިބ    -7.1  -އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ 

)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ     2010/7ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ހ ށަހަޅ އ ާވފައިވާ  ޝަފީޤ هللا ޢަބ ދ 

ަގިއ  2022ސެޕ ޓެނ ބަރ     12ެގނައ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ  އިއ ވާފައި ވާނީ  ހިނ ގ މ ެގ ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ 

ށަހަޅ އ ަވއިދެއ ވާނީ ވެލިދޫ  ވަނަ ޖަލ ސާަގއި. މި ބިލ  މަޖިލީހަށ  ހ   11ވަނަ ދައ ރ ެގ    3ވަނަ އަހަރ ެގ    2022ބޭއ ވ ނ   

  ޝަފީޤ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . هللا ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަފީޤ هللا ޢަބ ދ މ ޙައ މަދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   ވެލިދޫ

)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރ ކަޒީ    2010/7ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ރައީސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  `.  

އިޞ ލާޙ  ެގނައ މަށ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާލަނ . އ ސޫލ ނ  ހިނ ގ މ ެގ ާގނޫނ (ައށ   

  ކ ެގ އަދި އަނ ހެނ ނ  ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ ތަ

 ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  60  އިލެކ ޝަނ ތައ   އިނ ތިޚާބ ކ ރ މަށ  ބާއ ވަނ ޖެހޭ ބައި  މެނ ބަރ ނ   ޮގނޑިއަށ   ޓީތަކ ެގ ހ ސ ވާކޮމި
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ނަނ ބަރ   ާގކަމ ަގއި    ބާއ ވާނެ ދާއިރާތަ)  7/ 2010ނޫނ   އިދާރީ  ހިނ ގ މ ެގ  އ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އ ސޫލ ނ    ލާަމރ ކަޒީ 

ބަޔާނ ކޮށ ފަިއާވިއރ (ނޫނ ާގ ތަރައ ޤީައށ   ،  ަގއި  މެނ ބަރ ނ   ކޮ މަސައ ކަތ ކ ރާއަނ ހެނ ނ ެގ  މެނ ބަރ ނ ގެ  މިޓީތަކ ެގ 

  އ މ ރ ެގ ތެރޭަގއި  ޓީތަކ ގެ މ ެގ ސަބަބ ނ  އެ ކޮމިޔ ދިއިތ ރ ވަމ ނ   ހާލަތ ތައ  ؛ހާލަތ ތަކ ަގއި  ޮގނޑި ހ ސ ވާ  މެނ ބަރ ކަމ ެގ

ރަދ ތައ  ޚަމަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ޭއެގ ސަބަބ ނ  ެއ ކަ  އި،އާއިލެކ ޝަނ ތައ  ބާއ ވަނ ޖެހޭތި  ތަކ ރާރ ކޮށ  ިގނަ އަދަދަކަށ  ބައި

 ލޯކަލ   އިއެކީގަ   ވެސ  އޮތ މާ  ތަކަށ ތ  ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ ޞައެޮގތަށ  މެދ ވެރިވ މ ެގ ފ ރ  އެކަނ   އި،އާ އިތ ރ ވަމ ނ ދާތީ

ނ ޖެހޭ އިލެކ ޝަނ  ިގނަިގނައިނ  ބާއ ވަނ   ބައި ޓީތަކ ގެ އަދި އަނ ހެނ ނ  ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ކޮމި  ތަކ ެގކައ ނ ސިލ 

ހަމަޖައ ސަ ކޮމި  އިލެކ ޝަނ ތައ   ބައި  އެ  އި،ޮގތަށ   ނ ވަތަ  ކައ ނ ސިލެއ ެގ  އެއިނ   ބާއ ާވނީ   ޮގނޑި  ޓީއެއ ެގދެނ  

ިގނަެވެގނ    އަނ ާގތާ  ނ ވަތަ ކައ ނ ސިލ    ނަަމވެސ ،؛ ކަމ ަގޔާއިތެރޭަގއި   މ އ ދަތެއ ެގ  ދ ވަހ ެގ  365ހ ސ ވިކަނ   ެގ 

ހަަމވާާގޓީެގ  ކޮމި އަދަދ   ހާލަތެއ ަގއި ނޫނީ  ނެތ   މެނ ބަރ ނ   ތެރޭަގއި   60  މިނ ވަރަށ   އިލެކ ޝަނ     ބައި ދ ވަހ ެގ 

  ށ ނޫނަާގލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ހިނ ގ މ ެގ    އ ދާއިރާތަ ިއދާރީ  ެގޓަކައި ދިވެހިރާއ ޖޭ  ކަނޑަެއޅ މަށ   ކަމަށ   ޖެހޭނެބާއ ވަނ 

އިޞ ލާހ ތައ  އ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   މެދ ަގ  މި  ،މީދ ކ ރަނީނ ެގނައ މަށ .  މެނ ބަރ ނ ެގ  ގ ޅޭޮގތ ނ    އިއިޞ ލާޙާ 

އެނ މެ  މިއީ    އި ކީަގއެ  މަޝ ވަރާއާ ކަާމ ގ ޅ ނ ހ ރި އިދާރާތަކ ެގ  މި އިޞ ލާޙ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އަދި  އި،ބަހ ސ ކ ރައ ވަ 

ަގިއ އަދި  ލާ ޙަބަހ ސ ެގ މަރ   ޙަށ ވެސ  މި އިޞ ލާ  ައޅ ަގނޑ   .ކަމަށ   ފާސ ވެެގނ ދާނެ  ޮގތ ަގއި  ެގއ  އިޞ ލާޙެ  ރަނަގޅ 

 ޔާ. ވަރަށ  ބޮޑ  ޝ ކ ރިއ   ފ ރ ޞަތަށ ފާހަަގކޮށ ލަމ ނ  ދެއ ވި  ވާހަކަދައ ކާނެކަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ޞަތަށ .ފ ރ ވ މ ެގ  ދެއ ކެ ލަށ  ވާހަކަފ ޅ ބި  ލަނީ މިއިހ ޅ ވަ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 ޖާބިރ .هللا ޢަބ ދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި ރާެގ  ކާށިދޫ ދާއި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

  އި ވެސ  އަނެއ ކާވެސ  ކަމ ަގ  ފ ރަތަމަކަމާއި ދެވަނަ  ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ދެވަނަ ކަމަކީ  ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ

ޖެހ ނީ. އެއީ  މި ދަނ ނަވަނ  ޝ ކ ރ ތާ   ވެސ   ނ މ ޅި ؛ނަވަނީޝ ކ ރ  މިދަނ   ކަމަށ ވަނަ  ތިނ     ނީ.ޝ ކ ރ  މިދަނ ނަވަ

ވަރަށ    .އަޅ ަގނޑ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ތިބޭނީ ހަމަ ކަތީބ ނ   ހިނާގނެ.ރާއ ޖެ ނ އެއ   ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ 

 ،ދިނީނ ނ  ޮގސ ދިނ  އ ބާރ ތަ  ،ޮގސ   ކ ރީނ ނ ކ ރި. އިލެކ ޝަނެއ  ބޭނ މެއ  ނ ވާނެ. ލާމަރ ކަޒ ކަތީބ ނ   ތިރާމ ކ ރާނެހ އި

ޮގސ   ބޭއ ވީވިބޭއ   އިލެކ ޝަނ ތައ  ކ ރާތީވެތަކާނ  ށ ދައ ލަތަނ ނ   ކަނ ކަނ   މި ؛ަވރަށ   މިހާރ   ސަރ ކާރ ނ     ބ ނަނީ 
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 ލ ނ  ހިނ ގ މަށ  އ ސޫ ރާއ ޖެ ލާމަރ ކަޒީ  ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؛ީވއޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ ނ ބާއ ވަނ  އިނ ތިޚާބ ތައ 

.  ނ ވި  މޮޑެލ އަކަށ   ސ ފ ލ ސަކ ސަ. އެކަމަކ  ެއއީ  ކ ރި ވެސ   ޓަކައި ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ  މި މަޖިލީހ ަގއި އެނ މެނ 

އެ  އެއީ    .ވެސ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝިޔާމ  މިތާނަގއި އިނދެެގނ  ކީރިތި އެބަ ކ ރައ ވާ މިހާރ 

 ؟ކީއ ެވެގނ ތޯ މަގ  ހަދާފައެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ޓ ރަކ ޝަނ ނ  އެ ތާނަގއި ނެތޭކޮނ ސ   ރޯޑ   އިއޮތ  ފައ ކާ ނައިފަރ ގަ 

އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިނައިފަރ  ދާއިރާ  ،  މަގ  ހަދަމ ނ ދާތީވެ  ަގއި ެވސ ކ ދިކ ދި ރަށ ރަށ   މާ  އިނަހަދަނައިފަރ ެގ މަގ 

ދަނ ނަވާ އި. އެ މެނ ބަރ  ދަނ ނަވަދިނީއ ސޫލ ނ  މި ވާހަކަ ެގނެސ   ޒީލާމަރ ކަ ައޅ ަގނޑ ނ ތީެވ،  ކީރިތިކ ރައ ވާ  ޝިޔާމ 

  އި އަޅަ ާގ  އިނައިފަރ  މަގ މަތީގަ ؟ މިކަނ  ވޭތޯނޭހ މ ނ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މެނ ބަރާ ވެސ  ގ ޅިެގނ  ެވސ   އަޑ 

ތާރަ ޑީ.އާރ .ޕީ ؛ނައިފަރ   ޅައިއަނ ވަތަ  ވެސ   ބޯކޮށ    އަށ ދެނ   މި ބޭނެވިއ ޔާ ލި ނައިފަރ ނ   ވޯޓ   އެހެނ ެވެގނ    .

އެނޭގތޯ  މި  ގައިމަސައ ކަތ   ބޮޑަށ   ދޫކޮށ ލާފަ ؛އ ސޫލ  މަރ ކަޒީލާ  .އ ޅެނީ  އ ސޫލެއ   ޤާސިމ  އި  ހ ރިހާ    މިހާރ  

އި މިނިސ ޓަރ ކަނ     އ ނިޒާމެ ނީބަރ ލަމާރާއ ޖޭަގއި    ނޭގތޯއެއ ބަސ ެވއ ޖެ  ޕ ރައިމ   ފ ރަތަމަ    މި   ޤާސިމ ެގނ ނަނ . 

ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއ  ެގނެއ މަށ  ޓަކައި ޤާސިމ    ،ފ ރަތަމަ ލާމަރ ކަޒ  ހިނާގނީ  މަރ ކަޒީ ކަމެއ ތާ.އެވެސ  ލާ  .އަނ ނަނީ

ފ ރަތަމަ  އޭނާ  .އެއ ބަސ ެވއ ޖެ މިނިސ ޓަރަ އެއ ބަސ ވީ  އިނޭގތޯ   ޤާސިމ އެޮގތަށ     ޤާސިމ .  ކަށ ޕ ރައިމ    . އެއ ބަސ  

ށ  ޕ ރައިމ  މިނިސ ޓަރ ކަނ   އެއ ބަސ . ރައީސ  ނަޝީދ  ެވސ  އެޮގތަށ  ެއއ ބަސ . ޤާސިމަ  ވެސ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

  . އިނޭގތޯ. ފ ރަތަމައަށ  ފ ރަތަމަ ޕ ރައިމ  މިނިސ ޓަރ ކަނ . ދެނ  އެހެނ ވީމާ، ދެނ  ކޯލިޝަނެއ  މިހާރަކ  ނޯނ ނާނެ  ވީދޭނ 

  . މެނ ބަރ ނ    ބޭނީބ ނ ތާ ހ ނ ނަވާނީ. މަޖިލީހ ަގއި ތިކަތީ   ހިނާގިއރ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ރާއ ޖެ  .ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއ ތާ

  ނ  . މިސާލަކަށ  ޤާނޫނ އަސާސީނީޮގތަށ  ެގނ ދެވޭ  ރަށަކަށ  ތަފާތެއ  ނެތ ވަކި    އިއ ސޫލ  ހިނާގއިރ ގަ   އެއީ ލާމަރ ކަޒީ

  ،އިނީ ލިޔެފަިމއޮނ ނަ ީމގައި  .މިއީ ޤާނޫނ ައސާސީތާ  ،ޤާނޫނ އަސާސީަގއިކ ރާއިރ ަގއި  ލާމަރ ކަޒ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ށ  މާ މޮޅ  މީހަކަ  އީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާރަ  ހެނ އެއީ ކޮނ މެ.  ޖެހޭނޭފެނާއި މިކަހަލަ އަސާސީ ޚިދ މަތ  ކ ރާނ   އިނަރ ދަމާ

ނޫނ . ކަމެއ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ރިކ އަރމަނ ޓ   ވެެގނ   މިނިމަމ   ޮއނ ނަ  އެކަނ   ،ޤާނޫނ އަސާސީަގއި    ރައ ޔިތަކަށ ވީތީ 

 ވެސ  ކ ރާނެ ކޮނ މެ މީހަކ   ެއއީ ދެނ     އ ޔާ ކަމަށ  ެވއ ޖެ  މެނިފެސ ޓޯ  ކ ރިެގ  ރައީސ   މިހާރ ގެ އެއީ    ޖެހޭނެ.ކޮށ ދޭނ 

ހ އ ޓޭ.    ވަރ  ވޭސ ޓ  އެބަބައި ބޮޑެތި ރަށ ރަށ ަގއި ވަރަށ   ރާއ ޖޭެގ  ރ މ ަގއިކ ލާމަރ ކަޒ   މެނިފެސ ޓޯތައ . އެހެނ ވީމާ،

ކޮބައިތޯ ވޭސ ޓަކީ  ބަހައ ޓަނ   އިލެކ ޝަނ ތައ  އެބަހ ރި. އ ބިނ ތައ   ބައިވަރ   ؟ ެއބަޖެހޭ.  ތ ނ   ޮގެގ  ސޫލެއ ހިއ ކިފައި 

 . ދަނީ މި ރާއ ޖެ ހިނަގއިެގނ  ިވޔަސ  ޮގތެއ  ކޮނ މެ ނ ވީ ނޫނ ތޯ ރަީއސ . މިހާރ ދެއ ވަފ ރ ޞަތ  ނިނ މާލަނ  އަޅ ަގނޑަށ 

ރިޔާސީ ނިޒާމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ    އިރޭގަ މީެގތެ  ދެނ   ބާއ ވާ.އެބަ  އިނ ތިޚާބެއ     . ދެނ މ އ ދަތެއ   ކ ރިއަށ  އޮތީ ވަރަށ  ކ ރ 

ނ ނަނ . އެވެސ  ެގމާނީ  ފަހ ނ  ބަރ ލަ އަހަރ   5އެ    ،އަހަރ  ދީފައި  5  އިތ ރ   ޔާޖ މ ހޫރީއ ލ ރައީސ   މި އަހަރ ެގ  ބީމިތި
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 ނޭ ތެރެއިނ  ނިޒާމެއ ެގ  ރީތި ސާފ   ނ ނައޮ  ،އެޅޭ ޮގތަށ ބައި  ހަދަިއެގނ  އެނ މެނަ ރަނަގޅ  ޑީލެއ ތާ. ކޮނ މެެވސ  ޑީލެއ 

އި،  ަގހިނ   މި ކަނ ތައ ތައ ޚަރަދ ކ ރަނީ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ    މިއަދ  ދައ ލަތ ނ .  ވާނ ވީ ޮގތަކީލާމަރ ކަޒ   ެއއީއޭ ؛އޮޕ ރޭޓ 

ބަިއަގނޑެއ   ކ ރ މަށ މިޔާބ ކާއިނ ތިޚާބ     މީހާ އަނ ނަ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  އޮނ ނަ  އެ  ޏާވަނ   ކަމަށ   ޓަކައި   ،

ޙަމީދ  އެކަނި މަދ ވާނީ މި  هللا ޢަބ ދ   އި،ދެނ ހ ރި ކަތީބާ  އި، އެާއ ޖެހ ނ  ކަތީބާ  ،ކަތީބާއިހަމަ   ؛ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލާ

 .އަނ ނަނީ  މި  މަށޭވެރިކަ  ަގނޑ  ައޅ   !ށޭނ ކ ރާއިތ ރަށ  މަސައ ކަތ   ،އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނީ  އެހެނ ވެެގނ ،  ތާނގައި.

 ،ކ ޑަކަތީބ    ،ބޮޑ ކަތީބ   ،އޮނ ނާނީ ކަތީބ   .އ ސޫލެއ  ނޯނ ނާނެ  ކަޒީއެއ ވެސ  ލާމަރ ށ   ަވގ ތަ  ަވގ ތ ނ  ؛ތ ސަލާމަ  ވަގ ތ 

ަގއި އޮނ ނާނީ ވެސ   ނިޒާމ މާނީ  ދެނ  ބަރ ލައަށ .  ދެނ  ކ ރި  ދާނީށޭ  ހަމަ މިޮގތަ  ،އ ޅެނީ  ދަނ ނަވަނ  މި.  އަތޮޅ ވެރިނ 

ައޅ ަގނޑަށ    އީއެ މާނީކަނ  ދެނ  އަނ ނާނީ.  ބަރ ލަ  ،އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެކޮށ   ސާފ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  ވެސ     މިހެނ ތާ

ކ ރަނީ މި މަސައ ކަތ    ވާތީ ައޅ ަގނޑ  އަށ  ސަޕޯޓ ކޮށ ެގނ  ކަމަށ   ބަރ ލަމާނީމަ އަޅ ަގނޑަށ  ބައި ލިބެނ  އޮތީ  ނޭޅީބައި

  ޕ ރައިމ  މިނިސ ޓަރ ކަނ    ައށ އޭނާ  ަގއި ކ ޑަ މައ ސަލައެއ  އެބައ ޅޭ. އެީއ ބަރ ލަމާނީ  ެގޤާސިމ   ނިކަނ  ބާރަށ . ދެނ 

ލާނެ  އިނ ވައ ޓަ  އ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެނީ ބޭނ ކ  ެގރެނ ޓީއެ   ށ ޤާސިމަ  ހެނ ވީމާ،އެ.  ދީފައި އަނެއ  ދ ވަހ  ަވއ ޓާލަފާނެ

އެކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ    ،ރަށަކާއި  ،ދެވޭނީ ބޭނ ކ  ެގރެނ ޓީެއއ ތާ. އެއީ ޤާސިމަށ  އިތ ރ  ފަޅަކާއި  ކަމަށ . ބަރ ލަމާނީގައި

ދ ވަހަކަށ  އިނ ތިޒާރ ކ ރާ  ބަރ ލަމާނީއަށ   އެހެނ ވީމާ،  ބަދަލ ވެދާނެ.  އެކަމަކ   ޮގތެއ     ،ވާތީވެ  ހަމަޖައ ސައިެގނ .  ވާނެ 

މި ހަމަ  ލައިެގނ   ޤާސިމާ  ހިނަގނޭނޭގ.  މި  އިކަނ   މިފާނެތީ  އިނޭގތޯ.  ދަނ ނަާވލީ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ ވާހަކަ  ކަމ ަގއި 

.  ނެ ކަެމއ  ނެތ އ  ނެތ . ެއއ ެވސ  ޚަރަދެއ  ކ ރާނެ ކަމެއެއ ވެސ  އިލެކ ޝަނެއ  ބާއ ވާ ؛ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހަޅާފައި ހ ރީ

 .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  ވަގ ތ ނ  އ ވާލަނ ވީ. ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ   މާފަނ ނ  

 ނ ކޮޅެއ  އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ  އ ފެދޭ ތަ  ،ހ ށަހަޅާފައިވާ ބިލ ަގިއ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

  60ޮގތ ނ  އިޞ ލާޙ ވެެގނ  އަނ ނައިރ ަގއި    ބިލ  އޮތ  ؛ފ ރ ޞަތަކަށ  މި އެދ ނީ. މިހާރ  ބިލ  އިޞ ލާޙ ހަމަ  އޮތީމަ  

ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި. އެހެނ ވީާމ، އަހަރަކަށ  ނ  ބާއ ވާނެ ކަމަށ  މި އޮނ ނަނީ އެއ  އަހަރ ދ ވަހ ެގ ބަދަލ ަގިއ ބައި އިލެކ ޝަ

ހިތަށ އަރާ ސ ވާލަކީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ހިނގައިދާނެ.  އަހަރ   ،އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ   ،ދެމިެގނ   ހަމަ   އެއ   ވަނ ދެނ  
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ހ ސ ާވ   ނ މަސައ ކަތ ކ ރާ ކޮމިޓީއަށ   ނ ހެނ ނ ެގ ތަރައ ޤީއަ  ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ނިނ މަނީމިހާރ    ؛ބާއ ވައި   ،ބާއޭބާއ ވާނީ

އޮނ ނާނީ ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ ޮގނޑި. މިސާލަކަށ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ ޮގނޑި، މިހާރ  އެއ  ޮގނޑި ހ ސ ވެެގނ     ޮގނޑި. ދެނ 

ކޮމިޓީތަކ   ތިބެވިދާނެ. އަނ ހެނ ނ ެގ  އަދި  ނިނ މާނިނ މ ނ   ވެސ   ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  ވެސ  އެހެނ ނަމަވެސ   ަގއި 

ތަރައ ޤީއަށ  ނ ވަތަ    . އެހެނ ވީމާ،ރަމެއ  ވެސ ކޯނިނ މާނިނ މ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ލަފާކ ރެވޭ ޮގތ ނ  އޮނ ނާނެ ކޮނ މެވެސ   

މި ބިލ     . އެހެނ ވީމާ،ބަ އޮތ ރަށ ރަށ ނ  ހިނގައިދާނެކަމ ެގ ބިރ  އެ  ،މަޝ ރޫއ ތައ  މަޑ ޖެހިެގނ  ކަނ ކަނ  ނ ނިމިެގނ 

ަގިއ ވެސ  ކައ ނ ސިލަރެއ  ނ ވަތަ އަނ ހެނ ނ ެގ ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރެއ  ނ ވަތަ މެނ ބަރ ނ ތަކެއ   އިޞ ލާޙ ެވެގނ  އަނ ނައިރ 

ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  ބިލ  ފަރ މާކޮށ ފައި ކޮމިޓީ   އިލެކ ޝަނ  ބާއ ަވއިެގނ  އެ ކަނ  ؛ހަދާނެ ޮގތ   ދެނ   ،ނަމަ  އިސ ތިއ ފާދީފި

 އ ލ ެވެގނ ދާނެހެނ . އެއީ އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީހަ  ނީ މި މައ ސަލަވެއ ޖެ ކަމަށ  ަވނ ޏާ އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަލާަގއި އޮ ޙަމަރ 

ކައ ނ ސިލ ތަކާިއ    ،މިހާރ  ވެސ  ިގނަ މަޝ ރޫއ ތައ  ހ އ ޓިފައި މި ހ ނ ނަނީ  .ރާއ ޖޭަގއި އެބަހ ރި  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  ދ ވަސ އަހަރ   15ހ ރި    ތައ  އެބަނ ވަތަ އެކިއެކި ކަނ ކަނ  އިދާރީ ބަދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ  މަޑ ޖެހިފައި ހ ރި ކަނ ތައ 

ކަނ ތައ ތަކާއި ރާސ ތާެގ  ދ ރ   ހ ރި.  ކަނ ތައ ތަކާއި   ،ވެފައި  ރާސ ތާެގ  އެބަހ ރި   ،މެދ   ކަނ ތައ ތައ   ރާސ ތާެގ  ދ ރ  

ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  އެރި    ،ހ ނ ނާނެކޮށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ހަނދ މަފ ޅ ޞަމަޑ ޖެހިފައި ތަރައ ޤީެގ ކަނ ކަނ . ޚާއ 

ކިއެކި  ެގ އެޢ ، އެ މަޝ ރޫއިސ ނާމީ. ސ ނާމީެގ ތެރޭަގއި ެއތައ  ބަޔަކ  މަރ ވެދިޔައީ. ޖަޕާނ  ސަރ ކާރ ނ  އެހީދޭނ  ނިނ މަ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ނިނ މަނ  ޮއތީ ކަނޑަެއޅިފަ. މިއަދާ ހަމަައށ  މިހާރ  ތިނ ހަތަރ  އަހަރެއ  ލާތައ  ތިނ ހަތަރ  އަހަރ ޙަމަރ 

ޖަޕާނ     ، ނ ނިމިެގނ  އ ޅެނީ ޖަޕާނ  ސަރ ކާރ ނ ޢ އެ މަޝ ރޫ  .ދިޔައީ  ވެެގނ  މި  ، އަހަރ 18،  17،  16ވީކީ.    ނޫނ  މި 

މި  ، ކަނ  ކ ރެވޭނެ ކަނ ކަނ  އެބަހ ރި. އެހެނ ނަމަވެސ ދައ ލަތާ ހަވާލ ކޮށ  އެ .ފައި އެބަހ ރިރައ ޔިތ ނ  ފައިސާ ވެސ  ދީ

ލީ ރއަ  ެއއީ ސ ނާމީ ؛ކ ރީ ސަރ ކާރެއ ަގއި ެވސ  އޮތީ  ،އިދާރީ މައ ސަލަތަކ ަގއި ބަދަލ ވަމ ނ ބަދަލ ވަމ ނ  ޮގސ   ދެނ ނެވި

ކ ރަމ ނ  ޮގސ     ޕ ލޭނ ކ ރެވި ހ ރިހާ ކަމެއ   ،ސާވޭ ހެދި  ،ހި ޖެހ މަށ ނިނ ގ ސިސ ޓަމ ެގ އެނ ޓަނާތަކާއި މި ެއއ ޗެވޯ

އޮތ  ރަށ ަގއި އޮތީ އެއަރޕޯޓެއ  ހަދާފަ. ޖަޕާނ  ސަރ ކާރ ނ  ައއިސ ެގނ  މި ަގއި  ޖަހަނ  ބަލާއިރ ަގއި ކ ރިމަތީއެނ ޓަނާ

ސާވޭ ޤާނޫނ އައ ޅެނީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ތިބީ  ފޮނ ވާފައި  ެވސ   ރައ ޔިތ ނ   ޖަޕާނ   ައދި  މީހ ނ .  ވެސ   ކ ރާ  ސާސީ 

. އަދި ވެސ  ޖަޕާނ   އ ސިއެ ދަރަޖައަށ  ގޮ   ،. އަދި ަގާވިއދ ތައ  ެވސ  ހިތ ދަސ ކޮށ ދީފައި ފޮނ ވާފައިދީފަހިތ ދަސ ކޮށ 

ދިނ މ ެގ ނިޒާމ   އި ސ ނާމީެގ އިނ ޒާރ  ދ ރާލަ ؛އިނ ޒާރ  ، ލީ ވޯނިނ ގ ސިސ ޓަމ  ރމަސައ ކަތ ކ ރޭ އަ ބަސަރ ކާރ ނ  އެ

، ދަމ ނ ދަމ ނ   ކަނ  ދެމިެގނ އެ   .އ  ޔޫ.އެނ ެގ ދަށ ނ ޢެހަވާލ ެވެގނ  ހިނ ިގ މަޝ ރޫ  ކ ލިނ ޓަނ . ެއއީ ބިލ   ށ ގާއިމ ކ ރ މަ

ކަެމއ  ނ ކ ރެވޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ދެނ ނެވި އިދާރީ ބަދަލ ތަކ ެގ ވީއިރ  އެ  އަހަރ   19،  18ޮގސ  މިއަދަށ     ދަމ ނ 

މަޝ ރޫ ވެސ   އަނ ނައިރ ަގއި  ބަދަލ   އިދާރީ  އެހެނ ވީމާ،  މިނިސ ޓ ރީނ ނާޢ ސަބަބ ނ .  ޕ ލޭނިނ ގ  އަދި  އެދޭ،   ތައ  
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ދެއ ވިއިރ ަގއި  ދެނ ނެވީ ރަށ ަގއި ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީނ  ހ އ ދައޭ އޮތީ. މިޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީނ  ވެސ  ހ އ ދަދެއ ވާފަ

މި   . ދެނ ކަމަށ   ޕޯޓެއ  ހެދީމާ ެއއ ކަލަ އެނ ޓަނާ ނ ޖެހޭނެރކ ރިމަތީަގއި އެއަ  .ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ނ   އީ އެ  .ނ ބައ ލަވާ

. އެހެނ ނެއ  ބަދަލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ޢ ރޫދެނ  ބަދަލ ކ ރާށޭ މަޝ   ،ބ ނަނީ ޖަޕާނ ގައި، މި އެދެނީ ޖަޕާނ  މީހ ނ  ކައިރީގައި

.  ބަދަލެއ  ނ ކ ރެވޭނޭ. ެއއީ އަނެއ ކާވެސ  ސާވޭެއއ  ކ ރަނ ޖެހޭނޭ  ެއއީ. އެހެނެއ   އެއީ ޖަޕާނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޓެކ ސ  ފައިސާ

އ މ ތަކ ނ   އ ޔާތަކ ނ ނާއި ޤަޢި ދ ނިޔޭެގ އެކިއެކި ޖަމ  ؛އިތ ރ  ޚަރަދ  ެވސ  ދާނެ. އެހެނ ވީމާ، އިރ އިރ ކޮޅ ނ  ބަދަލ ކ ރެވޭ

އިނ ތިޚާބ ތަކަށ    ،ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  މި އަނ ނަތަކެއ  ނޫނ . އެހެނ ވީމާ،  ޢ އެދޭ އެހީތަކަކީ ެއޮގތަށ  ބަދަލ ވާނެ މަޝ ރޫ

ތަކަށ  ވާނ ޖެހޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  ޢ އަނ ނަ ބަދަލަކީ މީަގއި އިދާރީ ދާއިރާ ނ ހިނ ިގ ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭނެ މަޝ ރޫ

 ރައީސ .  

 

 ޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރި

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ޑަބ ލިއ .ޑީ.ސީއަށ     ،ވާ އިޞ ލާޙަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އާދެ!  

ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ އިޞ ލާޙެއ .  ދ ަގއި  ގ ސައ ލެއ  ހޯދ މ ެގ މަހަ އެ ކަމަށ     ،މެނ ބަރ ނ  އިރ ކޮޅ ކޮޅާ އިނ ތިޚާބ ކ ރަނ ޖެހޭތީވެ

.ސީ މިއީ ފަހ ނ  ެގނެވ ނ  އިޞ ލާޙާ ގ ޅިެގނ  އިނ ތިޚާބ ކ ރެވ ނ   ޑަބ ލިއ .ޑީ  ،ނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެއެ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތެރޭަގިއ ޑަބ ލިއ .ޑީ.ސީނ     ދ ވަސ  ޮގނޑިއެއ  މި ެއއ  އަހަރ   35  ، މ ތަކެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ިމއަދ  ވާހަކަދައ ކާއިރ ާގމަ

ރަކަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނާ ހ ސ ވެފަިއވާ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އެނެގނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޮނ މެވެސ  ވަ

ބައ ދަލ ކ ރެވޭ ރައީސ    .އެކީަގިއ  ަގވަރމަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ބައ ދަލ ކ ރެވޭ.  ލޯކަލ   ވެސ   ެއކީަގިއ  އޮތޯރިޓީއާ  ނ ޓ  

ދޭނ ޖެހޭ މައިަގނޑ  ސަބަބ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސ ވާލ ކ ރެވޭ.  ޑަބ ލިއ .ޑީ.ސީނ  މިހާ ިގނަ ައދަދެއ ެގ މެނ ބަރ ނ  އިސ ތިއ ފާ

ނ ޓ  އޮތޯރިޓީއަށ  ެވސ  އަދި މިހާތަނަށ  ސީދާސީދާ ލޯކަލ  ަގވަރމަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނޭގ ެއއ ޗަކީ  ،މަވެސ އެހެނ ނަ

މި ދެނެަގނެވިފައި  އިސ ތިއ ފާ  ސަބަބ   ރައީސ ނ ކަނ ވާދޭ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ިވސ ނ ނ ؛ .  ޑަބ ލިއ .ޑީ.ސީެގ   ؛ސަރ ކާރ ެގ 

ދ ވަސ  މި އޮނ ނަނީ   60މިހާރ  މި އޮތ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނެގނީއިނ ތިޚާބ ތަކާ ގ ޅިެގނ  ސަރ ކާރ ެގ ވިސ ނ ނ   

ދ ވަސ  ތެރޭގައި   365  އެ ޮގނޑިައކަށ  އިނ ތިޚާބ ކ ރަނ . މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މި ޮއތީ.  ، ނަމަ  ޮގނޑިއެއ  ހ ސ ވެއ ޖެ

. އެ ދާއިރާއިނ   އޭއަހަރަކ  އެއ  ފަހަރ   ޑަބ ލިއ .ޑީ.ސީެގ އިނ ތިޚާބ ތައ  ދެނ  ދާނީ   ،ކ ރ މަށ . އޭެގ މާނަައކީ  ކަނ އެ
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ާގނޫނީ ައދަދ  ހަމަނ ވެެގނ  ކޮމިޓީެގ    ،ނ ވަތަ އެ ރަށެއ ެގ ޑަބ ލިއ .ޑީ.ސީަގއި ާގނޫނީ އަދަދ  ހަމަނ ވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ

 ،ސ  ބޭއ ވޭ ހާލަތަށ  ނ ދާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އެ ކައ ނ ސިލަކ ނ  ޑަބ ލިއ .ޑީ.ސީެގ ޮގނޑިެއއ  ހ ސ ވިޔަބައ ދަލ ވ ނ ތައ  ނ 

އިނ ތިޚާބ  .  އެ ކަނ ތައ  ކ ރިއަށ ދާނީ ދ ވަސ  ތެރޭަގއި ެއ ކަމަށ  މިހާރ  އިނ  އިޞ ލާޙ  ފާސ ކ ރ މ ނ  ދެނ އެއ  އަހަރ 

ދ ަގިއ ގ ސައަނ ހެނ ނ  ބާރ ވެރިކ ރ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ މ ެގ މަ؛ ފަހަރ  ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ބޭއ ވޭނީ އަހަރަކ  ެއއ 

އެނ މެ   ،ނ  އަދި ޑިޮމކ ރަސީެގ ޗެމ ޕިއަނ ނ ެގ ޮގތ ަގިއ އައި ސަރ ކާރަކ ނ  މިފަދަ ނިނ މ މެއ  ނިނ މ މަކީއައި ސަރ ކާރަކ 

ކ ޑަކ ރ މަށ ، ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ކ ރަނ  އޮތ  އެނ މެ    ރަނަގޅ  ކަމެއ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. ޚަރަދ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ކަމެއ  ނޫނ  ިއއ ޒަތ ތެރި    ، ށ  ވަނ ޏާ އެއީޑިމޮކ ރަސީ ފ ނޑާލ ނ  ކަމަ ،ރަނަގޅ  ކަމަކީ

އަދި ސަރ ކާރ ެގ   އެދެނ .  އަޅ ަގނޑ   ވިސ ނަވަނ   ފަހަރ   އެއ   އަދި  ދޭތެރޭަގއި  ިއޞ ލާޙާ  މި  އެހެނ ވީމާ،  ރައީސ . 

އޮތީ މި  ތަރައ ޤީއަށ     ،ވިސ ނ މ ަގއި  އަނ ހެނ ނ ެގ  ޮގތ ،  އިނ ތިޚާބ ކ ރާނެ  ތަރައ ޤީއަށ    ،ަގއި   56މި  އަނ ހެނ ނ ެގ 

މަ މެނ ބަރެއ ެގ  ކޮމިޓީެއއ ެގ  ބާއ ވާނީ  ާގމަސައ ކަތ ކ ރާ  ބައި އިލެކ ޝަނ   ބާއ ާވ  ދަށ ނ   މި މާއ ދާެގ  މ  ހ ސ ވެެގނ  

ވަނަ ާމއ ދާަގއިވާ އ ސޫލާ އެއ ޮގތ ވާ   26- 1ެގ  (ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ އިނ ތިޚާބ  ާގނޫނ )   2010/10ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

މަތީޮގތ ެގ އ ސޫލަކީނ ނޭ  ެއ  ކޮބައިތޯ  މަސައ ކަތ ކ ރާ   ؟.  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނ ނ ެގ  ބޭނ ނ ވަނީ  މިހާރ  ސަރ ކާރ ނ  

އިއ ޒަތ ތެރި   ބާއ ވަނ   އެ އިނ ތިޚާބެއ  އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ  މެދ ވެރިކޮށ  އިނ ތިޚާބެއ   ،ނަމަ  ކޮމިޓީއެއ ެގ ޮގނޑި ހ ސ ެވއ ޖެ

ލ ނ  ޑަބ ލިއ .ޑީ.ސީެގ  އަތޮޅ  ކައ ނ ސި؟ ކީކޭތޯ މި ކިޔަނީ  ޚާބެއ  ބާއ ވާނީ. ދެނ ރައީސ . އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ ނ  އެ އިނ ތި

ކޮބައިތޯ   ؛އިނ ތިޚާބ  މި ޖައ ސަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ބަޔަކ  އިނ ތިޚާބ ކ ރަނ   ތިބި  ރައ ޔިތ ނ  އިނ ތިޚާބ ކޮށ ފައި 

އެ    ވީމާ  އަނ ހެނ ނ ؟ ައނ ހެނ ނ  ބާރ ވެރިކ ރ މ ެގ މާނައަކީކޮބައިތޯ   ؟އަނ ހެނ ނ  ބާރ ވެރިކ ރ ވަނ  ިމ ކ ރާ މަސައ ކަތ 

އިލެކ ޝަނ ސ     ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކަށ  އިނ ތިޚާބ  ބާއ ވަނ  މި ނިނ މަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ތަނ ަގއި ތިބޭ ސިޔާސީ ބަޔަކ 

މައ ސަލައަކީ ހޭދަ  ،ކޮމޝަނ ެގ  ކ ރަނ ޖެހޭ  އިލެކ ޝަނަކަށ   ބައި  ބަލަ  .ކޮނ މެ  ބަިއ ލިއިއިއަޅ ަގނޑ މެނ   ރ ަގއި 

އިލެކ ޝަނ  ވާހަކަ    ސ އިލެކ ޝަނ ތަކ ަގއި  ހޭދަކ ރާ  ރ ފިޔާ  ލައ ކައެއ ހާ  ދެ  މަދ ވެެގނ   .  ވިދާޅ ވޭއެބަ  ކޮމިޝަނ ނ  

ސަރ ކާރ ނ  ކީއ ެވެގނ ތޯ ؟ ކީއ ވެެގނ ތޯ ޑީސެނ ޓ ރަލަިއޒ ކ ރ މ ެގ ވިސ ނ މެއ  މި ނ ެގނ ގ ޅެނީ  ކޮމިޝަނ   ސ އިލެކ ޝަނ 

ޑީސެނ ޓ ރަލަ ކޮމިޝަނ   ިވސ ނ މެއ   އިލެކ ޝަނ ސ   ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މ ެގ  ނޫނީ  ވިސ ނ މެއ   ؟ ނ ެގނ ގ ޅެނީއިޒ ކ ރ މ ެގ 

ރައީސ  އަތޮޅެއ ަގއި  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ކޮނ މެ  ބޭފ ޅަކ  ކީއ ތޯާވނީ  ތިނ   ނޫނީ  ބޭފ ޅަކ   ދެ  ކޮމިޝަނ ެގ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ދަތ ރ ފަތ ރ  ކަމަށ  ަވނީ އެނ މެ ބޮޑ  ހޭދައެއ  މި   .ެގނ ވަކި ރީޖަނ ތަކަކަށ  ބަހާލައި ތިއ ބަނ . އެހެނ ވީމާ، ނޫނިއ ޔާބައި

ކަރ ދާސ ކޮޅ ެގ  ވޯޓ    ،ކޮމިޝަނ ނ  އަބަދ ވެސ  ެއބަ އެދޭ  ސ ކ ރާތީވެ އިލެކ ޝަނ    ބޮޑ  ހޭދައެއ   ކަރ ދާސ ކޮޅަށ ކ ރަނީ. ވޯޓ 

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  މަދ ކ ރަނ .  ފީޗަރސ ތައ   ހ ނ ނަ  އެ  އި؛ ސަލާމަތީ  އ ޅެނީ  މި  ލެކ ޝަނ ސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  
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ކަރ ދާސ ކޮޅ ނ  ޯވޓ   ކޮމިޝަނ ނ  ވައ ކަނ ކ ރާވަރ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ނޭދެނ  ސަލާމަތީ ފީޗަރއިނ  އެނ މެ ފީޗަރެއއ  ެވސ 

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  އިލެކ ޝަނ ސ ތަކ ަގއި؛ މަދ ކ ރާކަށ .  ބައި  މިކަހަލަ  ވާދަކ ރަނީ  މި  ޕާޓީތައ     .ސިޔާސީ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކީަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ    ،މި އެދެނީ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ   ނޑ މެނ އަޅ ގަ   ،ނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެއެ

ެއއީ ސިޔާސީ    !ތެދ ވެރިކަމާ ެއކީަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާށޭ!  ތެރިކަމާ އެކީަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާށޭ ޞ އިޚ ލާ  ،ކަމަށ  ވަނ ޏާ

ޢަމަލ ކ ރަނ    ދޭތެރޭަގއި  މީހަކާ  ވަނ ނަ  ވީނަމަެވސ     އެއީ  ،ވިޔަސ ޕާޓީއަކަށ   ކަމ ަގިއ  އިލެކ ޝަނެއ   ބޭއ ވޭ 

ބާއ ވާށޭޞ އިޚ ލާ ކޮމިޝަނ ނ    !ތެރިކަނ   ިއލެކ ޝަނ ސ   އިތ ބާރ   ކ ރާ  ރައ ޔިތ ނ   ކޮމިޝަނަށ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ޓީއަށ   ޕާ ؛އިލެކ ޝަނ   ޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއ ަގއި ވެސ . އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕާޓީނ   ދަމަހައ ޓަނ  އެބަ

އެމ .އެނ .ޕީ   ؛ލާއިރ  އެ މީހާ ނޯވޭ ޕާޓީައކ . މި ތަނ ނ  ކ ދި ޕާޓީއިދެވަނަ ދ ވަހ  ބަލަ؛ ވައ ދާ މީހާ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

މި ބޭފ ޅ ނ     ލާފައި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .އިކަހަލަ ކ ދި ޕާޓީތަކަށ  އޮނ ނަނީ ހ ރިހާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މެނ ބަރ ނ  ކަހަ

ޮގތަށ  ހަމަ ހ ށަހެޅޭ ބިލ ތަކ ަގއި އައިސ  މިަގނ ނަވަނީ އިނޭގތޯ. މި ފަހަކަށ ޔާ ަވޑަިއެގނ  ވެސ  ނ މިކަހަލަ ބިލެއ  އޮތިއ 

ބޮޑެތި ޕާޓީތަކ ަގއި    ،އެމ .އެނ .ޕީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑ  އެޖެނ ޑާެއއ  ެއއީ

ޓީތައ  ވ ޖޫދ ަގއި ބޭއ ވ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ހަމަ ަވަގށ  ެގނ ދަނީ.  ވަަގށ  ެގނ ޮގސ ެގނ  އެ ޕާ  ތިބި މެނ ބަރ ނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕާޓީެގ ފަރާތ ނ  ވަަގށ  ެގނ ޮގއ ސަ ތިބި ބޮޑ  އިނ ސައ ތައެއ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކ ރާނަނ  މި ވާހަކަ.  

ކ ރަނީ.   ެއތެރެއިނ  އެ ކަމެއ   ެގއީސ . އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ އިއ ޒަތ ތެރި ރަ ،  މި އޮތީ އެމ .އެނ .ޕީއަށ  ެގނ ޮގއ ސަ

ނޭނޭގ ކަމެއ     އަޅ ަގނޑަކަށ   އެ  ކަމެއ   ބޭފ ޅެއ   މިކޮނ   ތަކ ރާރ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ނަމަވެސ   ކަމާ  ކ ރަނީ. 

ޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ދަނ ނަވާހެނ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ބައ ދަލ ކ ރަނ . އަ   ގ ޅިެގނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮިމޝަނާ އެބަ ބައ ދަލ ކ ރަނ .

ކޮމ ޕިއ ޓަރ    ،ނ ނަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވަަގށ  ބަދަލ ކޮށ ފައި އޮނ ނަ މީހާ ހ ށަހަޅާ ޝަކ ވާ، ހ ށަހަޅާ ޝަކ ާވއަށ  މި އޮ

 . ަވގ  ފޯމ  ހޯދަިއެގނ ނ ނަނީ ދޭނ . އެ މީހާ އެބަ ހޯދާ ަވގ  ފޯމ  ވެސ  އެ ތަނަށ  ަވއ ދާފައި ޮއނ ނަޖަވާބެއ  މި އޮ

ޭއަގިއ އޭަގއި ހ ނ ނަ ެއޑ ރެސ ތަކެއ  ދިމަެއއ ނ ވޭ.    ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ގ ޅާއިރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ިއ،ެގނެސ  ބަލަ

މި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ނޫނ   ބައެއ   ތިބޭ  ވ ޖޫދ ަގިއ  އެއީ  ތިބޭ މީހ ނ   ޖަހާފައި  ޮގތ ަގއި  ޕާޓީ  ހެކިވެރިނ ެގ  ޮގތަށ  

ތިބޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ހިނ ަގނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮިމޝަނ ނ  ިމ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ދޫކޮށ ލައިެގނ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި 

އަޅ ަގނޑ   ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ެގއ ލޭ ތަނ  ފެނ ނާނެ. ، ނިޒާމަށ  އޮތ  އިތ ބާރ ، ރައ ޔިތ ނ ެގ އިތ ބާރ 

ަގއި ވާހަކަދައ ކަނ .  ޢ ށ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތ  ހަމަެވއ ޖެކަނ . އަދި ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  މި ަމއ ޟޫަގބޫލ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑަ

ަގބޫލެއ  ަގބޫލެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ކ ޅެދިެގނ     ނޫނ ،  ސަރ ކާރ   ނާޤާބިލ ކަމ ނ ،  ސަރ ކާރ ެގ  ނޫނ  
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ދެރަކޮށ  އެއ ެވސ    ،އ ޖޭެގ އަނ ހެނ ނ ނަށ  އިހާނެތިކޮށ ނޫނީ ދިވެހިރާ  އަނ ހެނ ނ ެގ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ކޮމިޓީ

 ކަމެއ  ކ ރިމަތިާވކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނޭދެނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝަފީޤ .هللا މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަފީޤ  هللاޢަބ ދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

ރައީސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ   ދިމާވާ    ިއއ ޒަތ ތެރި  ސަބަބ ނ   ާގނޫނ ތަކ ެގ  އެ  ފެށ މ ނ   ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާނ   ާގނޫނ ތަކަށ  

ެގނ ނަނ . އާދެ! އެކަހަލަ މަސައ ކަތެއ  މިއަދ  މަޖިލީހަށ  އ ލ ކ ރަނ  ެވސ  މި ޖެހެނީ ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ ހަމައ ސަލަތައ   

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ   60މިހާރ  މި އޮނ ނަނީ    ،ހ ށަހެޅިފައި މި ވަނީ. މި އިޞ ލާޙ ެގ ސަބަބ ނ  މި އަނ ނަ ބޮޑ  ބަދަލަކީ

ދ ވަހ ެގ    365  ،ހ ށަހެޅިފައި މި އޮތ  އިޞ ލާޙ ަގއި މި އޮތީ  ،ބައި އިލެކ ޝަނ  ބާއ ވަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ނ ޖެހޭ  ބައި އިލެކ ޝަނ ތަކ ެގ އަދަދ  މަދ ވ ނ . ކ ރަ ،ވާނީ ތެރޭގައޭ ބައި އިލެކ ޝަނ  ބާއ ވަނ ޖެހޭނީ. އޭެގ ނަތީޖާއަކަށ 

އެނ މެ ފަހ ނ  ބޭއ ވި ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ  އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނ ނ ެގ    ،ކ ޑަވ ނ . އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮތީ  ޚަރަދ 

އިލެކ ޝަނ  ބޭއ ިވއ ޖެ.    ށ  ވ ރެ ިގނަ ބައިއަ  30ކޮމިޓީތަކ ެގ އިނ ތިޚާބ  ފަހ ނ  މިހާތަނަށ     ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ

ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށ ފި. އެހެނ ވީމާ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ނ  ވެސ    މިލިއަނަށ   3ށ   އިލެކ ޝަނ ތަކަ  އެ ބައި

ވ ރެ ބައި އިލެކ ޝަނ ތައ    އަދި އެހެނ  އިދާރާތަކ ނ  ެވސ  ަގބޫލ ކ ރައ ވާ ޮގތ ަގއި ބައި އިލެކ ޝަނ ތައ  އިތ ރ ވ ަމށ 

އިޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި މި ވަނީ. އާދެ! މި އިޞ ލާޙ  މި   ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެިވެގނ  މިެގ  މަދ ވ ނ  އެއީ ރަނަގޅ  ޮގތެއ  

މިހާރ  ެވސ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ ނޫނ ނަމަ   .އޮތ   އޮތ އިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ޖެހޭ ކަމެއ  އެބަ  ޮގތަށ  ހ ށަހަޅާފައި

އިދާރާތަކ ެގ އެ  ހަމަނ ވެެގނ   އަދަދ   ތަރައ  ؛ާގނޫނީ  އަނ ހެނ ނ ެގ  ނޫނ ނަމަ  މަސައ ކަތ ކ ރާ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  ޤީއަށ  

މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  އިޞ ލާޙ ތަކ ަގއި    ކޮމިޓީތަކ ެގ މަސައ ކަތ  ހ އ ޓޭނެ ޮގތަކަށ  ފ ރ ޞަތ ދީފަެއއ  ނޫނ  މި އޮތީ.

ަގއި އެހެނ  އޮތ  ނަަމވެސ  އިދަނ ނަވަ   އަޅ ަގނޑ   ، އޮތ  ފާހަަގކޮށ ފައި  އެބަ   ، ލާނަނ . މި މާއ ދާެގ )ށ( އަދި )ނ( 

ކައ ނ ސިލ ެގ އ މ ރ ެގ ތެރޭަގއި ކައ ނ ސިލ ެގ މެނ ބަރެއ ެގ ޮގނޑި ހ ސ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ  ކައ ނ ސިލ ެގ ބައ ދަލ ވ ެމއ   

އެ ކައ ނ ސިލެއ ެގ    ،ނ  ނެތ  ނަމަބޭއ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ާގނޫނީ ައދަދ  ހަމަވާ މިނ ވަރަށ  އެ ކައ ނ ސިލ ަގއި މެނ ބަރ 

ނ ޓ  އޮތޯރިޓީއަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  އެނ މެ ފަހ ނ  ހ ސ ވި ޮގނޑި ހ ސ ވެއ ޖެކަނ  މި މާއ ދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ނ  ލޯކަލ  ަގވަރމަ

ލަސ ެވެގނ    އަނ ާގތާ  މެނ ބަރ ނ    60ކޮމިޝަނ ނ   ޮގނޑިތަކަށ   ހ ސ ވެފައިާވ  ކައ ނ ސިލ ެގ  އެ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ 
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  ާގނޫނީ އަދަދ  ހަމަނ ވާ ކަމަށ  ވަނީ   ،އެ ބ ނެދެނީ  އެހެނ ވީމާ  ބ ކ ރަނ ވާނޭ. އެއީ ިމހާރ  ވެސ  އޮނ ނަ ޮގތ .އިނ ތިޚާ

ވެސ  އޮނ ނަ ޮގތަށ    ހަމަ މިހާރ   ،ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  60  ،ބައި އިލެކ ޝަނ  ވީހާ ވެސ  އަވަހަކަށ  އެބަޖެހޭ  ،ނަމަ

ދާނ  އެބަޖެހޭ. ބައެއ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އެބަ ބަރަށ  ކ ރިއަށ ބާއ ވަނ  އެބަޖެހޭ. ކައ ނ ސިލ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  ބަރާ

މަސައ ކަތ ތައ     ފާހަަގކ ރައ ވާ ކޮމިޓީތަކ ެގ  މަސައ ކަތ ކ ރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނ ނ ެގ  ނޫނ ނަމަ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ 

ނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިމއީ މި ާގނޫނަށ   ބޮޑަށ  ައޅ ަގ  ހ އ ޓާލަނ ، ހ އ ޓ ވާލ މަށ  ކ ރާ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި. އެއަށ ވ ރެ 

ވެސ     އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ   އ ލ ކ ރ މަށ  ކ ރެވޭ މަސައ ކަތެއ .ހަ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ފެށ މާ އެކީަގއި ދިމާވަމ ނ ދާ މައ ސަލައެއ 

އެކަމ ެގ ތެރޭަގއި މ ޅި ރައ ޔިތ ނ  އަބަދ  އިނ ތިޚާބަކަށ     .ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިނ ތިޚާބ ތައ  ނ ޖެހޭ އިރ އިރ ކޮޅާ ބާއ ާވކަށ ަގ

އޭެގ ބަދަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ   ؛އި ވޯޓ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރ މ ަގ އިނ ތިޚާބަކަށ   ،ކެމ ޕޭނ ކ ރ މ ަގއި 

ބޫލ ކ ރާ  ަގއަޅ ަގނޑ   ،  ހަަގކ ރިނ ވެސ  މި މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދެއ ކިއިރ  ފާ  އިނ ތިޚާބ ތައ  މަދ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ 

  އި އެކީގަ   . ކައ ނ ސިލ  އިނ ތިޚާބާރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ އިނ ތިޚާބ  ބާއ ވަނ ވީ އެކީގައޭ  ޮގތ ަގއި ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބާއި

ެއކަނ   ދެނ  ނިޒާމ ެގ ޮގތ ނ  ވެސ     ،އެ އިނ ތިޚާބ ތައ  ބާއ ވަނ ވީ. ދ ނިޔޭެގ ބައެއ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެއ  ދ ވަހެއ ަގއި

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރައ ޔިތ ނ  ައބަދާއި އަބަދ  ސިޔާސީ ކަނ ކަމ ަގއި އެ މީހ ނ  ދިރިއ ޅ މަށ  ގަ ތަފާތ ވެފައި ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ   

އެކަމ ަގއި އ ޅ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ   ؛ލާފައި އަބަދ ވެސ  ކޮނ މެވެސ  މީހަކ  އިނ ތިޚާބ ކ ރ މަށ އިކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ  ހ އ ޓަ

ޑިޑޭޓަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ  އެކީަގއި ައނ ނަ ޕާޓީއެއ ެގ ރިޔާސީ ކެނ    ރަނަގޅ  މެނިފެސ ޓޯއަކާ  ،ކެއ ރަނަގޅ  އ ސޫލ ތަ

މެނ ބަރ ނ ނަށ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  އަދި  ކޮމިޓީތަކ ެގ ައދި    މެނ ބަރ ނ ނަށ   މަސައ ކަތ ކ ރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނ ނ ެގ 

ކޮބަ އޭރ ނ   ނިނ މަވާނެ  ރައ ޔިތ ނ   ޕާޓީައކީމެނ ބަރ ނ ނަށ   ރަނަގޅ   އެނ މެ  ރަނަގޅ    ކޮބައިކަނ   ،ިއކަނ   އެނ މެ 

ެގނ ގ ޅެނީ އެ  ،އ ސޫލ ތަކެއ   ނިނ މަވާނެ.  ރައ ޔިތ ނ   މެނިފެސ ޓޯއަކީ.  ރަނަގޅ   އެނ މެ  ޤައ މ    ބަޔަކާ  ކޮބައިކަނ  

އޮތ  އިޞ ލާޙަކީ ެގނައ ނ     ދެކޭޮގތ ަގއި މިހާރ  މި ، އަޅ ަގނޑ   ލިއ ޔަތ  ހަާވލ ކ ރައ ވާނެ. އެހެނ ވީމާއޫހިނ ގ މ ެގ މަސ 

ެގނ ނަނ  އެބަ މި ިއޞ ލާޙ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަމަ އެނ މެ  މ ހިނ މ  އިޞ ލާޙެއ .  މިއީ  ެގނައ މަށ   މި އިޞ ލާޙ   ޖެހޭ. 

ލާމަރ ކަޒީ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ؛ޟޫޢ ަގިއ ވާހަކަދައ ކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ އ ރަނަގޅ  ވަގ ތ . މި މަ

މެނ ބަރ ނ ނަށ . ކ ރިނ  ތިނ  ކައ ނ ސިލަރ ނ    5ބޮޑ  ބަދަލެއ  ެގނެވ ނީ    ހ ނ  ފަ  އެނ މެ  ، އިރ  އިެގނަ ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ 

  ފަސ  ކައ ނ ސިލަރ ނ ނަށ  އަދަދ  އިތ ރ ެވެގނ ދިޔަީއ. އަޅ ަގނޑ  އޭރ ވެސ  ތާއީދ ކ ރީ ދެތިއ ބެވި ރަށ ރަށ ަގއި ވެސ   

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ެއކަނ   ަގވެސ  އަޅ ަގނޑ     ތިނ  ކައ ނ ސިލަރ ނ ނޭ. މިއަދ   ނީކ ަގިއ ތިބެނ ވާވ ރެ ދަށ  އާބާދީތަ  ހާހަށ 

ެވ،  ކ ނ  ޚަރަދ ތައ  ބޮޑ ޔައެއާއެކީަގއި އެތައ  ގ ނަ  ،ދަނީ  އޮނ ނަނ ވާނީ އެހެނ . އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަގަވަމ ނ  މި

ސިލ  ިއދާރާތައ  ބޮޑ ކ ރަނ  އެތައ  ކައ ނ ސިލަރ ނ ނެއ  ޮގވާލަމ ނ ދާ އަދިރަށ ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ  އިދާރާތައ  ތޮއ ޖެހި، ކައ ނ 
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ސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލެއ . އެއީ ވެ   ެއއީ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ދަނީ. އެހެނ ވީމާ  އަޑ  އިވެމ ނ  މި

ހިސާބ ނ  ހަމަާވ  މ އ ދަތ   ކައ ނ ސިލަރ ނ ެގ  ތިއ ބެވި  ހިސާބ ނ ،  މިހާރ   ހަމަާވ  ރަނަގޅ     ދައ ރ   އެނ މެ  ެގނ ނަނ  

ވެސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ     ޟޫޢ ަގއި ވާހަކަދައ ކަމ ނ  އެކަނ އ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި މަެގ  ބަދަލެއ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ސަނީފ هللا ބަރ  ޢަބ ދ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ސަނީފ هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ޖެހ ނީ  ބެހޭ ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅަނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ އިނ ތިޚާބާ

އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޭއެގ     ާގނޫނަށ  ެގނައި ބަދަލ ތަކާޙަޤީޤަތ ަގއި މިދިޔަ މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ 

ހެދޭ ާގނޫނ ެގ    ،ހަދާ މަޖިލީހ ެގ ޒިނ މާއަކީވިޔަސ  ާގނޫނ ޮގތެއ  މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ކ ރެވ ނ  ތަޖ ރިބާެގ މައ ޗަށ . ކޮނ މެ

ލަތެއ ަގއި އެ ހާެއ ވަގ ތާއި އެ  ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ، ނޫނިއ ޔާ    ސަބަބ ނ  އޭެގ ފ ރިހަމަކަނ  އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ނާނ ނަ

  ާގނޫނ ަގއި އެ ބ ނާ ޮގތަށ  ކަނ ތައ  ނ ކ ރެޭވ ކަމަށ  ެވއ ޖެއ ޔާ، ކަނ ތައ  ކ ރ މ ަގއި ދަތިތަކެއ  ހ ރެއ ޖެ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ

ނޑ މެނ   އަޅ ަގ  ،އެއިރެއ ަގއި އޮނ ނަ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށ  ާގނޫނ  ބަދަލ ކ ރ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވެނީ 

  އިރ  ކޮނ މެ މަހެއ ެގ މައ ޗަށ  ތިނ ހަތަރ  ބައިއިއަ   ހަމައަށ   ެއއ ކޮށ  ބޭއ ވ ނ  އިނ ތިޚާބ ތަކަށ ފަހ  މިއަދާ  މި ާގނޫނާ

ބާއ ވަނ  ތެދެއ މެއިލެކ ޝަނ   ނ ދާކަނ .  ވެސ   މަހެއ   އެނ މެ  ބޭނ ނ ވޭ  !ނ ޖެހޭ  ބަލަނ   ޚާއ ޞަކޮށ   ،  އަޅ ަގނޑ މެނ  

  ، އެީއ ކ ރަނ ޖެހޭ ދިރާސާއެއ . އެހެނ ނަމަވެސ    .ދެނީ ކީއ ވެެގނ ތޯފާއ މ ތަކ ނ  އިސ ތި ާގމެނ ބަރ ނ  މައަނ ހެނ ނ  ކޮމިޓީެގ  

އ ފ ލ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ދިރާސާެއއ  ނ ކ ރެވިެގނޭ ކިޔާފައި ާގނޫނީ ޮގތ ނ  މި އ ފ ލަނ ޖެހޭ ބ ރަ  ޓަކަިއ  އެ ދިރާސާކ ރ މަށ   

ެއއަށ  މިއަދ ެގ    ،އަނ ހެނ ނ  ކޮމިޓީއެއ  ހޮވިމެ   ،އެނޭގ ޙަޤީޤަތަކީ  ނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ލާކަށ އިއަޅ ަގނޑ މެނ  ހ އ ޓަ

އެލަވަ ނ ދޭ  ކ ރީަގއި  މީެގ  ދީނ ސަރ ކާރ ނ   ދީފި.  އި  ރ ފިޔާެގ  5000،  ސެއ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެ  ވެސ   ެއ ނާޔަތެއ  

. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި  ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެ ދިނ މާ ގ ޅިެގނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ  ހަމަ ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  ލިބޭ

ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ޮގތ ނ  މި  ފިކ ރ ކ ރަނ ޖެހޭ. ާގނޫނީ  އިމެދ  ވެސ  ވިސ ނަ  ޮގނޑިތައ  ހ ސ ވަމ ނ ދާ ސަބަބާ

ހަމައެކަނި   ؛ބަދަލ ތަކެއ  ެގނައ ނ . ދައ ލަތ ނ  ބޮޑ  ޚަރަދެއ  ކ ރަނ ޖެހޭތީވެ  ،އިނ ތިޚާބ ތައ  ބޭއ ވ ނ    ،ކ ރެވެނ  އޮތ  ކަމަކީ 

  ކަނ ކަމަށ  ހޭދަކ ރަނ ޖެހޭ މ އ ދަތ ެގ ނަތީޖާ ހާސިލ ކ ރެވޭ މިނ ވަރަށ   ނ  މީެގ މައ ސަލައަކީ. ވަގ ތާއި އެޚަރަދެއ  ނޫ
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މި ާގނޫނ ަގއި  ،  އިނ ތިޚާބ ތައ  މި ބާއ ވާނީ  ،ބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގމި ހ ރިހާ ކަމަކަށ  ބެލ މަށ ފަހ ަގއި    ،ބަލައި  ވެސ 

 ،އަހަރ ެގ މ އ ދަތެކޭ މި ދެނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ( އެއ   365ރެ އެއ  އަހަރ  )ވ   އޮތ މަށ މީެގ ކ ރީަގއި އޮތ    ،މި ބ ނަނީ

ވަރަށ ، ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ    ކޯރަމ  ހަމަނ ވާ،  މި ާގނޫނ  ިއޞ ލާޙ ކ ރާއިރ  ާގނޫނ ަގއި ެއބަ ބަޔާނ ކ ރޭ  ކަނޑައެޅިެގނ 

ހަމަނ ވާ ހ ސ ވެއ ޖެ  އަދަދަށ   ކޯރަމ   އަދަދ   މެނ ބަރ ނ ެގ  ައވަހަށ   ކަމަ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  ެއއަށ ވ ރެ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ށ  

ނ ވާނެ. ާގނޫނީ ފަރ ވާއެއ   ލަިއެގނ އިދެނީ. ޙަޤީޤަތ ަގއި މާނަ އޮޅ ވަ   ާގނޫނ ނ  ފަރ ވާ މި  .އިނ ތިޚާބ  ބާއ ވަނ ޖެހޭނެކަނ 

ކައި.  އަނ ހެނ ނ  ކޮމިޓީަގއި ދިމާވާ މައ ސަލަތަކ ެގ ހައ ލ  ހޯދ މަށ  ޓަ ،ދެނީ ކައ ނ ސިލ ތަކ ަގއި ދިމާވާ މައ ސަލަާއއި  މި

ނ ކ  އަނެއ   ފާހަަގކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށ   ބަޔާނ ކ ރޭ،  ައކީތާހަމައެހެނ މެ  އެބަ  ާގނޫނ ަގއި  މި  އަނ ހެނ ނ ގެ   ،ޙަޤީޤަތަކީ 

މ  ހ ސ ެވެގނ  މި މާއ ދާެގ ދަށ ނ  ބާއ ާވ ބައި އިލެކ ޝަނ ތައ   ާގތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރ ނ ެގ މަ 

 ބަޔާނ ކ ރާ އ ސޫލ ތަކާ   ނަ މާއ ދާަގއިވަ  26-1ެގ  (ާގނޫނ    ބެހޭލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ  އިނ ތިޚާބާ)   2010/10  ނަނ ބަރ   ާގނޫނ 

ކޮނ މެހެނ  އިނ ތިޚާބ ތަކެއ     ކައ ނ ސިލާ   އަތޮޅ   ،މީަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައެއ  ނެތ ، ީމަގއެއ  ނ ބ ނޭމަތިނ ނޭ.    އެއ ޮގތ ވާ ޮގތ ެގ

މަތިނ  މިކަނ  ކ ރާ ވާހަކަ. އެހެނ ނަމަވެސ ،   ޮގތ ެގ ވާމީެގކ ރީަގއި ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދިޔަ ާގނޫނ ަގއި  .ހަވާލ ކ ރާ ވާހަކައެއ 

ފާހަަގކ ރެވިފައި ނެތ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    މި ާގނޫނ  އަޅ ަގނޑ  ބެލިބެލ މ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  އެހާ ސާފ ކޮށ 

ެއއީކީ އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަެމއ  ނޫނ . އެއީ ފަހަރެއ ަގއި ވެސ     ،ކަކީ ޝިޔާމ  އެ ފާހަަގކ ރެއ ވި ކަނ ތައ ތަ

އިނ ތިޚާބ  ބާއ ވަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . އެއާ ގ ޅިެގނ  އިލެކ ޝަނ ނ    ނެތ  އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ ނ   އ އެ މާއ ދާަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައެ 

  ،ލަތަކީހާމިއަދ ެގ  ؛ ރެވެމ ނ ދާނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މިކަނ  ކ ރެވިެގނ ދާނެ. އެ ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ ޮގތަށ  މިކަނ  ކ 

ނ ޖެހޭ އެނ މެ މިހެނ  ބާއ ވަނ ޮގނޑި،  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ އިނ ތިޚާބ ތައ  ކޮނ މެ މަހަކ  ފަސ  ޮގނޑި، ހަ ދާއިރާ، ހަތ   

އި ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލ ތައ  ނިމ މެއ  ެގނައ މ ެގ ތެރޭަގ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ.ނިމ މެއ   ، މިކަމަށ   ފަހަރެއ  ވެސ  ނ ދޭ. އެހެނ ީވމާ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ނާނެ. މިއާއެއ ކޮށ  ާގނޫނީ އިތ ރ  މައ ސަލަތަކެއ  ނ ކ ނ ނަ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ ދެނ ވެސ  ހޯދަނ ޖެހޭ 

ާގނޫނ  މި  ހޯދައިދޭނީ  އެހެނ ވީމާފަރ ވާެއއ   ފާހަަގކ ރަނ .  މަޖިލީހ ނ  ކަމަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ   ޓަކަިއ  ހަދާ  މިކަމަށ    ،

ސިޔާސީ    ށ ދެއ ވަިއެގނ  މިކަނ  ރަނަގޅ ކ ރެއ ވ ނ .ވެސ  ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި ަމސައ ކަތ ކޮ  ަގނޑ މެނ  ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ އަޅ 

ޮމޅ  ޮގތ  ހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކައި    ށ ބައެއ ެގ ޕާޓީއަ  ފ ދިފައި ތިބޭ މީހ ނ  އެދެއ ކިދާނެ. ސިޔާސީ ޮގތ ނ  ތަޞައ ރ ފ   ވާހަކަ

  ފ ނޑާލައި  ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ ާގނޫނ   އާދެ! ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  .ނ ނަށ  ފެނިފައި ތިބީމަސައ ކަތ ކ ރާނެ. އަޅ ަގނޑ މެ 

ެގ ޕީ.ޕީ.އެމ   މ ނ ، ނިނ މާލަ. އެހެނ ވީމާ އީވެސ  މިދިޔަ ފަސ  އަހަރ ަގއި ފެނިެގނ ދިޔަ  މަނ ޒަރ   ތެރިކޮށ ހިތިއެއަށ  އިހާނާތ 

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  މިކަމަށ  ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި މަސައ ކަތ ކޮށ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ،  ދަނ ނަވަނ   ވެސ   ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ ނަށ  
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ނައިފަރ  ވެސ  ތަރައ ޤީވެެގނ ދާނީ މިކަހަލަ ރަނަގޅ    ؛ޤައ މަށ  ކ ރިއެރ ނ  ލިބިެގނ ދާނީ. ރަށ ތައ   ، އޭރ ނ  ރަނަގޅ  ޮގތ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކަތ  ކ ރެިވެގނ . ޮގތަށ  މި މަސައ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ . 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަނެއ ކާވެސ  އިޞ ލާޙެއ    ؛ކ ރ މ ެގ ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ ލީ ދާއިރާތައ  ލާމަރ ކަޒ ާގއިނ ތިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

މިހާރ    ، ިއ ހަމަ މި ކ ރާ ކަމަކީކަމަށ  ބ ނެފަ  ިމއީ އިނ ތިޚާބ ތައ  ިގނައިނ  ބޭއ ވޭ ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .މި ެގނ ނަނީ

ކަނޑައެޅި އަނެއ ކާ  2021 ؛ބަޖެޓަށ   ހ ސ ވީ.  ވެސ   ފައިސާކޮޅ   ކަނޑައެޅި  ބަޖެޓަށ   ވެސ   2022ެގ  ލާރިކޮޅ   ެގ 

ވާހަކަދެއ ކި   ނ  އަޅ ަގނޑާ މިނޫނ  ކަމެއ  ނޫނ  މި ކ ރަނީ. ދެނ މެ އައ ޑޫ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  . ޅެނީއ  ހ ސ ވެެގނ  މި 

އަހާލަބަލާށޭ.   އިމިކޮޅ ެގ މެޖޯރިޓީަގސ ފިނ ތޯ  މިހާރ  ޓޫރިޒަމ ެގ ާގނޫނަށ  ކިތައ  ިއޞ ލާޙ  ެގނެ  ،ބޭފ ޅަކ  އެ ވިދާޅ ވީ

ރަީއސ  ނ ހ ޅ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  އޮތީ  ޝަނ ގ ވާހެރެތެރެ  ނ ހ ޅ ވާ.  އޮތީ  ކޮނ     ރިއ ލާ  ނ ހ ޅ ވާ.  އަދިެވސ   އަދިވެސ . 

ކ ރައ ވާ  މި  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  މިހާރ   އ ތ ރަށ   ދެނ   އަހަނީ.  މި  ނ ެގނެިވެގނ ތޯ  ާގނޫނަކަށ   ކޮނ   އިޞ ލާޙެއ  

ރައީސ . މިވާހަކަ މިޮގތަށ   ދަތ ރ ފ ޅ ަގއި އާރ .ޓީ.އެލ  ފެރީއަކަށ  އަރ އ ަވިއެގނ  ވަރަށ  ފޮޓޯ އެބަ ނަނ ަގވާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

 7  ،ރަޙައ ދަކަށ  ރާއ ޖެ ބަހާލައިެގނ ސަ  7ަގއި ެވސ  އެމ .ޑީ.ޕީނ     2008މި ެގނައި ސަބަބަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  

ނިޒާމޭ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ބަހާލައިެގނ   ރައީސ   ސަރަޙައ ދަކަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަދެއ ކީ.  ކޮނ މެ އޭރ   ؛ ކިޔާފައި 

ހެކ ޓަރ ެގ ތިނ  ރަށ  މިދެނީ ރިސޯޓ     5ހެކ ޓަރ ެގ ބިނ  ހަމަކ ރި ޮގތަކީ    15ހެކ ޓަރ ެގ ބިނ  ދިނ .    15ސަރަޙައ ދަކަށ   

ރާއ ޖޭެގ    ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކޮޓަރި ކަމަށ  ބަލާފައި    100ހެކ ޓަރ ެގ ރަށަކީ    5ވެލޮޕ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމަ، ކޮނ މެ  ޑި

މިލިއަނ  ޑޮލަރ .    ވިހިތިރީސ ވެސ  އާމ ދަނީ އެބަ އަރާ ާގތ ަގނޑަކަށ     އިއޮކިއ ޕެނ ސީގަ   70، %60ކޮޓަރީެގ    100

އަރާ އާރ .ޓީ.އެލ އަށ   އެބަ ސ ވާލ ކ ރޭ   މިއަދ   ކޮބައިތޯ  2008  ، ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރަށ ތައ   ދޫކ ރި  ބައެއ ެގ  ؟ަގއި  ކޮނ  

ހ ރީ ރަށ ތައ   އެ  މިހާރ   ދިނ  މިހާ ؟އަތ ަގއިތޯ  އެ  ނ ވަތަ  ދަށ ގައިތޯ  ބެލ މ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ހ ރީ  ރަށ ތައ   އެ  ރ  

އެ މީހ ނ  ކ ރެނ  އަހާބަލާށޭ، އެ ރަށ ތައ    ؟އެ ދިނީ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށ  ހިނ ަގނ ތޯ ؟ފަރާތ ތަކ ަގއިތޯ

ވެސ  ކ ރެވޭނެ    ކޮށ ބަލާށޭ. މިީއ ހަމަގައިމ މި ސ ވާލ    ؟ލާފައިތޯ ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ މިލ ކިއ ޔާތ ަގިއތޯއިމިހާރ  ހ ރީ ވިއ ކަ 

  7ހެކ ޓަރ ެގ ބިނ  ރިސޯޓ  ތަރައ ޤީކ ރަނ  ދިނީ   105؛ ސ  ލެޭވނެ ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ވެ   ބަލައި  ،ސ ވާލެއ  
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ދިވެހި   އިރ ހަދާއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހިސާބ ަގއި. އ2007ެސަރަޙައ ދ ަގއި ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރަނ ށޭ ބ ނެފައި  

ލިބޭ އެބަ  އާމ ދަނީއެއ   ދެވޭވަރ ެގ  ހިލޭ  ޚިދ މަތ   ސީޕ ލޭނ ެގ  ޮގތަށ     99  .ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މިލ ކިއ ޔާތެއ   ައހަރ ެގ 

 ؟ކޮނ ތާކަށ ތޯ މި ރަށ ތައ  ލީ ؟ކޮބައިތޯ މި ފައިސާ؟ ކޮބައިތޯ މި ފައިސާ   ހިބަކޮށ ދީފައި އެހެރީ. ހިބަކޮށ ދީފައި އެހެރީ.

ނ ޓ ެގ އިޞ ލާޙ ެގ ތެރެއިނ  މި . ލޯކަލ  ަގވަރމަލާފައިނިޔޭެގ ބޮޑެތި ބ ރޭނ ޑ ތަކަށ  ވިއ ކަރަށ ތައ  ހ ރީ ބައ ލަވާ ދ 

މިހާރ    ،ަގއި ފިޝަރީޒ  މިނިސ ޓަރ  މި ވިދާޅ ވަނީދެނ  މިތާ  ،ގައިއަނ ނަނީ މި ވާހަކަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  މިތާ

ކަނޑ ތަކަށ  ދިވެހި  ކަނޑަށ   ބޯޓ ފަހަރ   ބޭރ ެގ  ރަނަގޅަށ   މަސ މާ  ވަދެ  މަސ   ހ އ ދަދީފީމޭ.  ަގނ ނަނ   ަގނ ނަނ  

 މަސ    އިނ ޑިާއެގ  ،ބޯޓ ފަހަރ ތޯ  ލަނ ކާެގ މަސ   ،ލަކ ޑި ބޯޓ ފަހަރ ތޯ  ނ ނަދިނ އިރ ަގއި މިއީ ކޮޅ  ބ ރިކޮށ ލާފައި ހ ހ އ ދަ

ކިހިނެއ ތޯ ؟ ނީ ޑޮލަރ ތޯހ ނ ނަ  ވަތ ަގއި  އެއ  ؟ލެއ ތޯދަމި ބޯޓ ފަހަރ ެގ ދެވަނަ ވަތ ަގއި އޮނ ނަނީ ބޮޑ   ؟ ބޯޓ ފަހަރ ތޯ

ޑޮލަރ  ؟ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެއ ވެސ  މަސ ވެރި ރަށަކ ނ  ދޯނ ޏެއ  ޮގސ  ިމއިނ  ބޯޓަކަށ  މަސ  ިވއ ކައިފިތޯ ؟ަގނ ނަނީމަސ 

ޑ  ނިކ މެ ކިހިނެއ ތޯ ކޯސ ޓ ގާ ؟ އޮޑިޓެއ  ކ ރޭތޯ ؟ހ ރޭތޯ  ކޭޝިއަރާއި ެއކައ ނ ޓެނ ޓާ  ؟ކޭޝިއަރެއ  ހ ރޭތޯ ؟ ލިބިއ ޖެތޯ

ދ އ ވަނީ  ެއކ ސ ކ ލޫސިވ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ަގއި،  ކަނޑ  ޒޯނ ަގއި  ބަލަނީ ؟ކިހިނެއ ތޯ ؟އިކޮނޮމިކ   ރާޑަރަކ ނ ތޯ   ؟ކޮނ  

ކީއެއ ެވެގނ ތޯ އެ   ؟ދިެވހިރާއ ޖޭެގ އެނ މެ މަސ  ބާނާ ސަރަޙައ ދ ތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ދޭނ ޖެހެނީ  ށ ކީއ ވެެގނ ތޯ އިނ ޑިއާއަ

ހ ނ ނަ   ބ ރިކޮށ ފައި  ކޮޅ   ިގނަވަނީ  ލަކ ޑިސަރަޙައ ދ ތަކ ަގއި  ަމސ  ؟ބޯޓ ފަހަރ   ޮގތަކީެއއީތޯ  ލާމަރ ކަޒީ  ؟ަގނ ނަ 

  138  ބ ނަނީ.  މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ  ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓ  ތަރައ ޤީކ ރަނީއޭ  138  ،އީސ ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައިޞ ލާޙ .  

މޮނާކޯެގ ފޯމިއ ލާ ވަނ  ޓ ރެކ ެގ   ؛ ފޯމިއ ލާ ވަނ  ޓ ރެކ ތ މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ  އަޅާ ރަނ ވޭއެކޭ، ރަނ ޭވެގ ދިގ މިނ  އެބައޮ 

ރަނަގޅޭ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ؟ ތޯއ ޅެނީ ފޯމިއ ލާ ވަނ  ދ އ ވަނ   މި؟ އ ޅެނީ ކީއ ކ ރަނ ތޯ  ދިގ މިނ . މި

ެއކަމަކ  ާގތ ަގނޑަކަށ    8000އަތޮޅ ަގިއ    ތެރޭަގިއ މަލެ  ގެ އަހަރ   50 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަމެއ  ވިއ ޔާ.  އެނދ  

  ދޮޅ އޮތ     މި  އ ތ ރަށ  ޮގސ  ިމ ބ ނަނީ ބޮޑ  ތިލަދ ނ މަތީަގިއ ދެނ  ކ ރިއަށ   ތަރައ ޤީކ ރެވިފައި ހ ރީ. ރަީއސ  ޞާލިޙ 

ގާއިމ ކ ރާނަމޭ.    8000ތެރޭަގއި    ެގއަހަރ  މިހާރ   ެއނދ   ޮގތަކީ   8000އައ ޑޫަގއި  ާގއިމ ކ ރި  ާގއިމ ކޮށ ފި.   ،އެނދ  

ބަެއއ  ާގތ  މީހ ނ ނަށ    ،ެވސ  ނ ހ ޅ ވަނީ. ާގއިމ ކ ރި ޮގތަކީ  ހެރެތެރެ  ،ޝަނ ގ ރިއ ލާ ނ ހ ޅ ވަނީ. ާގއިމ ކ ރި ޮގތަކީ

  ، ައނެއ ކާ އައ ޑޫަގއި ހ ރި ބިނ ތައ  ވެސ  ބަހާލީ. މިީއ ާގއިމ ކ ރި ޮގތަކީ. ާގއިމ ކ ރި ޮގތަކީ؛ ރަށ ތައ ށ   ޒޯނަ  ޓޫރިޒަމ 

ބަެއއ  މަގ ތަކ ަގިއ    ،ބައެއ  ަމގ ތަކ ަގިއ ތާރ   ހިތަދޫެގ ހ ރިހާ މަެގއ  ކޮނެލީ. ދެނ  އެ ވާހަކަ ަގދައަށ  ދައ ކަނ  ފެށީމާ

މިލިއަނ  ޑޮލަރ     138ސ ރެ  އ އެ އެއަރޕޯޓ  ހެދީ  ،އައ ޑޫެގ ެއއަރޕޯޓަށ ؛ ތ ޖެހ ނ  ަގލެއ  އަޅަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އަ

އ ޅެނީ. ޖީ.އެމ .އާރ ެގ    ތަނ  ދޭނ ެވެގނ  މި  އިނ ޑިއާއަށ  އެ  ، އ ޅޭ ޮގތަކީ   ހަނިމާދޫަގއި ވެެގނ  މި ؟ސަރ ކާރ ނ  ހޭދަކޮށ ފިތޯ

ވެސ  މި ވާހަކަ    ވަނަ އަހަރ   2010ޖެހ ނ .  ވާހަކަ ދައ ކަނ   ވަނަ އަހަރ  ެވސ  މި  2008ދަނީ.  އ އަނެއ  ހިޔަނި މި އ ފަ
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ބ ނީ    އޭރ .  ޖެހ ނ ދައ ކަނ  ބ ނަނީ    އެނދޭ. މިއަދ   8000ވެސ   މި ދަނ ނަވަނީ  8000ެވސ    މާލެ  ،އެނދޭ.    މި 

ކ ރެވިެގނެއ  ނޫނޭ އިއ ޒަތ ތެރި . ހަމަނ އެނދ  ހަމަކ ރެވިފަ  10000  ،އަހަރ ނ  ނެތޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   50އަތޮޅ ަގއި  

  ިމއީ ހިސާބ ޖަހަނ ޖެހޭނެ އެއ ޗެހި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި  ،ކެޕިޓަލާ  ،ކިއ ޑިޓީއާއި ލި  ، ޑިމާނ ޑާއި   ،ރައީސ . މާކެޓާއި 

ަގވަރ ނަރ   ވަކ ރިޒާ ރާއ ޖޭެގ   އެމ .އެމ .ޭއެގ  ކޮބައިތޯ  ފައިސާއެއ .  ނ ދެއ ކެ ؟ނެތ   ވާހަކަ  މި   138 ؟ނީކީއ ވެެގނ ތޯ 

ވަރަކަށ  ވެސ  މި ވާހަކަ ދެއ ކިދާނެ.    ކިތަނ މެ ؛ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ   .ވ ަގއިޒާ މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ނެތޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ރި

އ ޅެނީ ކޮޅ  ބ ރިކޮށ ފައި ހ ނ ނަ  ބާނަނ  ކަނޑަށ  ނ ނިކ މެިވެގނ  މިމަސ ެވރިނ ނަށ  މިއަދ  މަސ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދެނ  މި  . ދިމާލަށ  ލަކ ޑި ދޯނ ޏާ ، ދޯނިކ ރި ޖައ ސާފައި ނ ކ ނ ނަނީ ކޮޅ  ބ ރި އ ނ  ކި، ތިއ ތިނ  ކިވިދާޅ ވާ ޝިޔާމ  

ެއއ ވެސ    ؟ަގނ ނަ ބޯޓެއ އ ޅޭތޯ ަމސ   އޭ އޮތީ. ޭއެގ ބޯޓެއ  ދިާމިވ މަސ ވެރިޔަކ  އެބަވިއ ކަނ  ހ އ ދަދީފަބ ނަނީ މަސ 

ދެނ   ؟ދިމާވި މަސ ވެރި ދޯނ ޏެއ  އެބަ އޮތ ތޯ  ނަ ބޯޓާަގނ މަސ   ! މަސ ވެރި ދާއިރާއެއ ެގ މެނ ބަރަކ  ވިދާޅ ވެބައ ލަވާ

ދާނ ވީ ކޮލަމ ބޯއަށ    ފަހަރ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ . ކޮލަމ ބޯއަށ  ޮގސ  މަސ  ވިއ ކަނ ވީ. އިހަވަނ ދޫ ދޯނި  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ދާނ ވީ މަސ  ލިބޭނެޔޯ ޑޮލަރ . ކޮޗިނ އަށ   އެތަނ ނ   ލިބޭ  .ިވއ ކަނ މަސ  ވިއ ކަނ .  ލާމަރ ކަޒީ    .ނެޔޯ ޑޮލަރ އެތަނ ނ  

ެގނެވ ނ  އަދަދެއ . ދެނ  ޝިޔާމ   ެގނެވ ނ  އަދަދެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނޭނޭގ. އިޞ ލާޙ ާގނޫނ . މިއަށ  އިޞ ލާޙ 

ޗާޕ ކ ރަނ ވީ،  ވިދާޅ ވާހެނ  ރައީސ  އޮފީހ ެގ   . މިއީ ކިހިނެއ   ، ޗާޕ ކ ރަނ ވީޕ ކ ރަނ ވީޗާފ ރާޅ މަތީަގއި ހ ރެެގނ  ހަމަ 

ދ ވަހ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ .   ދ ވަހ ނ  އެއ   މިތަނ ނ  ދެ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ .   ؟ހިނ ާގ ސަރ ކާރެއ ތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދެނ   ؟ކަމެއ ތޯ ރަނަގޅ ީވ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކޮނ ؟ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ . ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ . ކޮނ ކަމެއ ތޯ ރަނަގޅ ވީ

 ދޭނެ ފައިސާއެއ  ނެތ . ކިނ ގ  ސަލ މާނ  ސ ކޮޅަކަށ  ފައިސާެއއ  ނެތ . މ ސާރައޮތ  ދ ވަ  މިއަހަރ  ބާކީ މި  ނީ.ރަކ ޗާޕ 

ނ ހ ޅ ވި ފ ލޯ  ެއއ   އެހެރީ  ،މިސ ކިތ ެގ  ނ ހ ޅ ވި  ފ ލޯ  ާގނޫނ ޚަނަނ ސ   މެއިނ ޓެ  ދެ  ލާމަރ ކަޒީ  ނ ދެވިެގނ .    . ރަދ  

  ނގެ އެތާ  .ާގނޫނ ލާމަރ ކަޒީ    ، ލާފަިއ އެހެރީއިމަގ ަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ަގސ ތައ  ކަނޑަ  ފައިސާ ނ ދެިވެގނ . އަމީނީ  އެތާނެގ

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ .   ،ކޮށ ލާފަިއ އެހެރީސ ނ ނާފަތި  އިަގސ ތައ  އެއ ވެސ  ކަހަލަ ހިތަށ  އަސަރެއ  ނ ކޮށ  ކަނޑަ  ހ ރިހާ

 ؛ކޮށ ފައި އެއަށ  ޖަވާބ   ޒީ ާގނޫނ . ިވޔަަވއ ޗަށ  ޮގސ  މީހަކ  ސ ާވލެއ ލާމަރ ކަ  ކިހާ ރަނަގޅ ތޯ. ިވޔަވަތި ބޭއ ވ ނީމާ

   ...އިލާއިރ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ . ދެނ  ބަލަ ،ދ ވީ އ ދ ެގ މައ ޗަށ  ވަ އ އަނެއ ކާެވސ  ވަ .އ ހިތ ހ ރި ޖަވާބެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޙަސަނ  ސަލަެއއ  މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ނިޒާމާ ބެހޭ މައ  ؛، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 . ޒަރީރ 
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  )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ކަށ  މި ޤައ މ ެގ  ޓަ ޤައ މ ެގ ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓަރަކަށ  ހ ރެ ފަނ ސާސ  އެތައ  ބޯ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

އެ ހ އ ދަ ދިނ    ،ކޮށ  ނެގ މ ެގ މަސައ ކަތ އަޅަިއެގނ  މަސ ދާ،  މަސ  ބޭނ މާއި  ،ަގތ މާއި އިޤ ތިޞާދީ ސަރަޙައ ދ ނ  މަސ 

ކ ރި ބަޔަކ  މިއަދ   އަތޮޅ  ިވއ ކާލަނ  ަމސައ ކަތ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  ބަދަލ ެގނެސ ެގނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ފ. ؛ބަޔަކ 

ހައިރާނ ވަ  ، ލާތީ އިޔިތ ނ ނަށ  އޮޅ ވަރައ   ނ .މި ޤައ މ ެގ ސިޔާދަތާއި އިޤ ތިޞާދ ެގ ވާހަކަ މިނިސ ޓަރ  ދައ ކާތީ ހަމަ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ފާހަަގކ ރީ.  ލާތީ އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ އިއޮޅ ވަ  ދައިދޮގ ހަކަނޑައެޅިެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  . މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ސ  ވެސ . އެ މީހ ނ  އެބަ ރާއ ޖޭެގ ވިޔަފާރިވެރިނ  އެބަ ބަލާ ވަރަށ  ާގތ ނ  މި މަޖިލި  މި އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،  

. ފައިސާ ހޯދަނ  އޭ. ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ  ލިބ ނިއ ޔާ ފަިއސާއެއ  ނ ދެ އޭތިމަނ ނަމެނ ނަކަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ  ނ ލިބެ ،ސ ވާލ ކ ރޭ 

މީހ ނ ނަކަށ  މ ހިނ މެއ  ނޫނޭ ލާމަރ ކަޒީ   އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ހ ސ ެވއ ޖޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެ  މި  ،ދިޔައިމަ ބ ނަނީއޭ

ޖަހާ ސަކަރާތެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކީއ ެވެގނ ތޯ   ެގނެސ ެގނ  މިތާ މި  ށ އިރ ރ ކޮޅަ  ،ެގނެސ ެގނ   ށ ާގނޫނ  އިރ ރ ކޮޅަ

. މީހ ނ ެގ ޖީބާ ދިމާލަށ  އަނ ނަނީ  ލ  މ ޅިނ  ދަށަށ  ހިނގައ ޖޭމީހ ނ ެގ މޯރަ ؟މީހ ނ  އިސ ތިއ ފާ ދެނީ  ނ .ޑީ.ސީއ ޑަބ ލި

ކީއ ތޯ ؟ ކ ރައ ވަނީ ިއސ ވެ ކީއ ތަ ، ރައީސ  ޞާލިޙ ދެނ  ރައީސ  ޞާލިޙ ބޮޑ  އަތެއ  ފެނ ނަނީ. ނަަގނ . އަތ  ޓެކ ސ 

ކޮބައިތޯނ ނަރގަވަ؟ ކ ރައ ވަނީ އަނެ ؟ ސ   ޖޭ.އެސ .ސީަގއި  ދެނ   އަތ .  އެއ   ޖ ޑީޝަރީަގއި  ލޯކަލ   މ ޅި  އަތ .  އ  

އެއ  ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ަގވަރމަނ ޓ ަގއި އަނެއ  އަތ . ދެނ  ހ ރި ދިމާލެއ ަގއި އަނެއ  އަތ . ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ . މި

މިމީހ ނ    ދައ ކައިފިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަކީ.  ހިނ ާގ  އެބަ  މި  ހ އ ޓޭ،   އެބަ  ރާއ ޖޭގައި  ޤައ މ   ހ އ ޓޭ    ރާއ ޖޭަގއި 

 ހ އ ޓޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ދެ ރައީސ  އެބަދެ ރައީސ .  ހ ރިހ ވާކޮށ ެގނ   ެގރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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. އާދަމ  ޝަރީފ މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި   ، ަމޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގދާއިރާގެ   މަޑ އ ވަރިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ބަހާލ މަކީ ަވގ ތ   ކަނޑަެއޅިފައިާވ  ވެސ   ޕާޓީތަކަށ   ސިޔާސީ  އެހެނ   އަދި  ވަގ ތ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ   ،ޕީ.އެނ .ސީއަށ  

ކަެމއ  ނޫނ .   މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރޭަގއި ބަހާލ ަމކީ އެ ޕާޓީއަކ ނ  އަމިއ ލައަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . ެއއީކީއެއ  ރިޔާސަތ ނ  ކ ރާ

ދައ ކަވަނ   ނ ވީމާ، ޕީ.އެނ .ސީއަށ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަވގ ތ  މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެއ ކޮށ  ވާހަކަފ ޅ އެހެ

  6ޕީ.އެނ .ސީއަށ  ބާކީ  ނިނ މ މެއ . މި ަވގ ތ     ،ޕީ.އެނ .ސީ ޕާޓީެގ ކަެމއ   ،ދެއ ވ މަކީ ެއއީ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ

 .ޝަރީފ  އާދަމ  ެމނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ރީމަޑ އ ވައޮތ .  އެބައަދި މިނެޓ  

 

 އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ދާއިރާެގ މެނ ބަރ    މަޑ އ ވަރި

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ާގނޫނެއ  ވ ޖޫދ ކ ރ މަށ ފަހ ަގއި އެ ާގނޫނ ަގއި ހ ނ ނަ 

މަސައ ކަތ މައ ސަލަތައ    ތިނ އިރ ހައ ލ ކ ރ މަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޭހެއ ހެނ    ކ ރަނ ޖެހޭނެ  ކާ 

ާގނޫނ ތައ  އިޞ ލާޙ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަދި އެއީ މ ޅިނ  ތަފާތ  ހާލަތެއ  އެ ކ ރިމަތިވަނީ.  

ފަހ ނ  ހެއ ކާ ބެހޭ ާގނޫނަށ  ެގނައި އިޞ ލާޙ     މި ސަރ ކާރ  އައި  ،ދަނީ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާރަށ  ފެނ ނަމ ނ   

މި އަނެއ ކާ  ަގބޫލ ކ ރަނ .    ވެސ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ   ކަމެއ .  ކ ރަނ ޖެހޭ  އެއީ  އިވެނީ.  މި  ވާހަކަ  ެގނ ނަ  ތަނަށ  

އަޅ ަގ ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   ފެށީމާ  ެގނ ނަނ   އިޞ ލާޙ ތައ   މި  ޮގތަށ   ެގނ ނަ  މި  އެބަ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ނޑ މެނ  

 ، ީމެގކ ރިނ   ،ހ ރިކަނ . އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ  .ޑީ.ސީ ހިނ ގ މ ަގއި އެބައ ޑަބ ލިނިޒާމީ މައ ސަލައެއ     ،ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ

ެވސ  ހޮވަިއެގނ     ކޮމިޓީ ޮއތ . ރައ ޔިތ ނ  ހަމަ ވޯޓ ލަިއެގނ  އޭރ   ކ. ކޮމިޓީާއއި އ  ކ. އަހަރ  ކ ރިނ  ވެސ  ރ  40

ފަހަރަކ  އިސ ތިއ ފާެއއ  ނ ދެއ ވާ.    އެބަހ ރި. ދ ވާލަކ  އެއ ވެސ   ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ކ ރިއަށ ދިޔައީ. މިހާރ  ރާއ ޖޭ

މ  ޮގތެއ ަގއި  ނ ނ ދެއ ވާ. ކައ ނ ސިލ  މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އާެއއ   ިއސ ތިއ ފާ  ، މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ެއބަ ތިއ ބެވި ސ މަޖިލި

އަޅ ަގނޑ   ؟ ދެނީ ކީއ ވެެގނ ތޯ  އިނ  އިސ ތިއ ފާ މި.ޑީ.ސީނ  މިހާިގނައ އިސ ތިއ ފާއެއ  ނ ދެއ ވާ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ޑަބ ލި

ކަމެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ސަރ ކާރ ނ   މިއީ  ބަލަ  ،ހިތ ނ   ހަދަ  އިކީއ ވެެގނ ތޯ  ދިރާސާ  ހޯދައިދޭނ    އި،މި  ހައ ލެއ   މިއަށ  

ވަރ ަގިއ ޤައ މީ ފެނ   ،.ޑީ.ސީެގ އިނ ތިޚާބ  ެވސ  މިއީއ މަސައ ކަތ ކ ރ ނ . މިއީ އެމ .ޑީ.ޕީނ  ތަޢާރަފ ކ ރި ކަމެއ ، ޑަބ ލި

މިއީ ސަރ ކާރެއ  ހިނ ަގނ    ؛ެގނ ދިޔ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ    ބާއ ވާ އިނ ތިޚާބެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހަދައިެގނ  މިކަނ  ކ ރިއަށ 

ޮގތ . އެލ  ބޯޑ  ޖަހައިެގނ  ތިބޭ ބަޔަކ  ސަރ ކާރެއ     ވީމާ، ދެނ  މިކަނ  ހިނަގމ ނ ދާނެނޭނޭގ ބަޔަކ  ވެރިކަމާ ހަވާލ  

  ކޮށ ލާ ތިބޭ ބަދ ެވސ  މިކަހަލަ މައ ސަލަތައ  ކ ރިމަތިވާނީ. އަބަދ ވެސ  ކ ރިކަމެއ  އަލ ނ  ކޮށ ލަހިނ ަގނ  އައިމާ ދެނ  އަ

ކަހަލަ ޮގތަކަށ  މި ދިމާވަނީ. މި މައ ސަލަތައ  ހައ ލ ކ ރެވޭނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިހާރަށ ވ ރެ ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަިއެގނ  
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ކަނ ކަނ  ކ ރީމަ. ހަމަ ެއއ ޗެއ     ިވސ ނަިއެގނ  މި  އިޖާއާ ދޭތެރޭ ދ ރާލަނިކ ނ ނާނެ ނަތީއެ ބިލ ތަކ ނ     އި،ބިލ ތައ  ހ ށަހަޅަ

ތަނ ަގއި ތައ ަގނޑ  ޖަހާލައިެގނ    ޖަހާހެނ  މި   ފަހަރަކ  ވެސ  ހަމަ ލިބޭއިރަށ  ރަބަރ ސ ޓޭމ ޕ   ހަމަ ކޮނ މެ  ،އަތ ޖެހ ނީމަ

ރެއިނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ތެ ހ ެގ  ދެނ  ދިމާވާނެ މައ ސަލަ މަޖިލީ  ސ  ހިނަގނ  ފެށީމާކ ރާ ޮގތަށ  މި މަޖިލި  މިކަނ 

ިމ  ކޮށ ލާފަިއ އޮތ  މަޖިލީހެއ . މި މަޖީލަހަކ ނ ނެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެނެއ   ކީ މިހާރ  ޕެރަލައިޒ ހަމި ދިމާވަނީ. މި މަޖިލީ

މިއަދ  ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   ފެނޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ނ ކ ރެވޭނެ.  ކަނ ތައ ތަކެއ   ފައިދާވާނެ  ިމ    ޤައ މަށ   ވެސ  

އެހެނ  ވީ    ވެސ   ވ ރެ ިގނަ ބޭފ ޅ ނ  މިހާރ    ދައ ކާ ވާހަކަ ދައ ކަނ  މިތަނ ަގއި ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ ނަށ   މަޖިލީހ ަގއި މި

ކ ނ  ހައަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި މަޖިލީ  ،އެހެނ ވީމާ ؛މަސައ ކަތެއ ަގއި ޝާމިލ ެވެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ދެނ ނެވި ޮގތަށ ... އެއ  ނ ނެރެވޭނެ. އެއީ މިނެރެނ  ބޭނ ނ ވާ ފ ރިހަމަ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި  ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލައެއ  ަމޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .    އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 . ސަނީފ هللا މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

 ސަނީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ނެގީ  ނ ކ ތާއެއ   ނިޒާމީ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ  ނިސ ބަތ ކޮށ   މަޖިލީހަށ   މ ޅި 

 މަޖިލީހ ނ  ދެނ  ނ ކ ރެވޭނެ ވެފައި ކަމަށ . މި މި މަޖިލީހ ނ  މި އޮތީ ޕެރަލައިޒ   ،މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވިދާޅ ވެއ ޖެ 

 ރަނަގޅ  ެއއ ެވސ  ކަެމއ . ރަނަގޅަށ  އެއ ވެސ  ކަެމއ  ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ ... ކަމަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  . މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އ ވަރީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ދާއިރާެގ މެނ ބަރ    މަޑ އ ވަރީ

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  މި މަޖިލީހ ެގ ކޮނ ޓ ރޯލ  އޮތީ    އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވިދާޅ ވެފައި އޮނ ނާނެ

ިމއީ ތިނ  ބާރ  ވަކިވެފައި އޮނ ނަ   ،ބާރާތ  އެކަނި އަޅ ަގނޑ މެނ  ނެިގކަމ ަގއި ވިޔަސ  ވެސ ޢިއަތ ޕ ޅ ަގއި ކަމަށ . މި  
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އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ހަމައެކަނި    ކަނ ދައ ލަތ ެގ މ ޅި ބާރ ތައ  ެއއ ކޮށ ލެވ ނީ  ، ސަރ ކާރެއ  ހިނ ަގނ  ައއިއ ސަ ތިބި ބަޔަކ 

މިޮގތަށ  ެގނ ނަ    ،ސާބިތ ވާނ  އޮތ  ހެއ ކަކީ  ، މި ފެނ ނަނީ  ބާރާތ ނ  ވެސ  އެނިގެގނ ދާނެ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އިއެ  

ފޮނ ވަ ބޭރަށ   ފާސ ކޮށ ފައި  މިތަނ ނ   އެއ ޗެއ   ދެނ ނެވީވައިފޮނ   ނ .ކަލާއިކޮނ މެ  މި  ައޅ ަގނޑ   މިއީ   ،ލާތީ 

ށ  ކަެމއ   ދެނެއ  ސަރ ކާރ  ބޭނ ނ ާވ ޮގތ  ނޫނ  ޮގތަކަ  ނ ކޮށ ލާފައި އޮތ  މަޖިލީހެކޭ. މިހާރަކ  މި މަޖިލީހަކ ޕެރަލައިޒ 

. ެއ  އިލާނޭށ ލާފައި ތި ބޭފ ޅ ނ  އެއ ލަ ނ ނ ކޮތަނ ނ  ބޭ  ސ  މިޔަސަރ ކާރ ނ  ބޭނ ނ ވާ ކޮނ މެ ެއއ ޗެއ  ެގނަެއއީ  .  ނ ވާނޭ

ފަހަރ  މިކަހަލަ   ނަތީޖާއޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ. އޭެގ ނަތީޖާއެއ ެގ ޮގތ ނ ނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދ ވާލަކ  އެއ 

ޮގތަކަށ  މިކަނ  ކޮށ ެގނ ނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ޖެހެނީ. މިނޫނ  ތަނ ގައި ބަހ ސ ކ ރަނ  މި  ނ  މިމައ ސަލަތައ  ެގނެސ ެގ

ސ  މެނ ބަރ ނ ނެއ  އިސ ތިއ ފާއެއ  ނ ދެއ ވައޭ. ެއކަމަކ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިސ ތިއ ފާއެއ  ނ ދެއ ވައޭ. މަޖިލި  .ފެނ ނާނީ

ޖެނ ޑަރ މިނިސ ޓ ރީނ    ،ތަނ . އެހެނ ވީމާ، ިމއީ ސަރ ކާރ ނ   ދޭސ ތިއ ފާއި   ޑީ.ސީ.އ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ ޑަބ ލި

ޑަބ ލިއެބަޖެހޭ ކޮބައިތޯ އ ނޫނ ތޯ  ކ ރޭތޯ.  އެބަ  ކަނ ތައ ތައ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  ބާރ ވެރިކ ރ މަށ   އަނ ހެނ ނ   .ޑީ.ސީނ  

ނ ޓ  އޮތޯރިޓީނ  ހަމައެކަނި އިނ ތިޚާބެއ   މިިއނ  އެއ ެވސ  ވާހަކައެއ  ނ ދައ ކާ ލޯކަލ  ަގވަރމަ؟ ނ ކ ނ ނަ މައ ސަލަތަކަކީ

ބާއ ވާލަނ ޖެހ ނީމަ އެ ވާހަކަ ކަނ ބޮޑ ެވެގނ  ދައ ކާ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ެއއީ ައސ ލ  މައ ސަލައަށ   

ލަށ  ވެސ   މި ބި  !ހޯދަނ . ތެދ ފ ޅެއ   ެއއ އ ޅެނީ ކ އިކ  ފިކ ސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  މި  ކީ ނޫނ .ފަރ ވާެއއ  ހޯދައިދެވެނީ 

 ޑީ.ސީއަށ  ެވެގނ  މި .އ ޑަބ ލި ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ވޯޓ ދެީގނ  ޮގތެއ  ހެދިދާނެ. އެކަމަކ  އަސ ލ  މ ޅި މައ ސަލަ

އެކަމާ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީހ ނ  ވެސ  ؟ ކ ރާނީ  ކޮނ ޮގތަށ  ކިހިނެއ  ހަދައިެގނ ތޯ މިކަނ  ،އ ޅެނީ ކިހިނެއ ތޯ 

ހަމަ ސަރ ކާރ ނ    އި،ނ . ދިރާސާކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިކަނ ކަމާ ދޭތެރޭަގއި ހައ ލެއ  ނ ހޯދަޖެހޭ ވިސ ނަ  އެބަމިހާރ   

އެައކ ނ  ނ ނިކ ނ ނާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،  ލާ ކަަމށ  ެވއ ޖެއ ޔާ  ލައިެއއ ޗެއ  ބޭނ ނ ކޮށ ލާފައި ެއއ އެއ ޗެއ  ަވއ ދާއިރަށ   

ދަނީ ހަމަ ސީދާ ކ ނިޮގނޑަކަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި މަޖިލީހަކ ނ     މި  ސ  މިހާރ ވެެގނ ރަނަގޅ  ނަތީޖާއެއ . މި މަޖިލި

ޮގތ . ސަރ ކާރ ނ  ހަމަ    ރަނަގޅ  މަސައ ކަތެއ  ނ ނެރެވޭ. ނ ކ ރެވޭ މިހާރަކ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގ ވެެގނ ދާ

 ރި ރައީސ ، ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ވަނީ. ިއއ ޒަތ ތެ  ފައި އޮތީމަ މިހެނ  މިކަނ  މިލާކޮށ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ޕެރަލަިއޒ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . هللاޢަބ ދ   ޔަޢ ޤޫބ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ޢަބ ދ  ޔަޢ ޤޫބ ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  
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ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ވެސ  މި އިޞ ލާޙަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . އަދި މި އިޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅ އ ވަމ ނ  

ފާހަަގކ ރެއ ވި ނ ކ ތާތަކަށ  ވެސ  ހަމަ ައޅ ަގނޑ    ޝަފީޤ هللا މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ މެނ ބަރ   ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި  

މަޖިލީހ ެގ   ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ެއކި ފޯރަމ ތަކ ަގއި  ،ވާދަވެރި ޕާޓީެގ މެނ ބަރ ނ ހަމަ ތާއީދ ކ ރަނ . ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  

ރަދ   ޚަދައ ލަތ ެގ    ،އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކ ަގާއއި އަދި ސިޔާސީ އެކިއެކި ޕޯޑިއަމ ތަކ ަގއި ވާހަކަ ދައ ކަވަމ ނ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ 

ރަދ  ކ ޑަކ ރަނ  ސަރ ކާރ ނ   ޚަ  ،ައނެއ ކާެވސ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ ވާހަކަ ދައ ކަވާ ބޭފ ޅ ނ     ކ ޑަކ ރަނ ޖެހޭ ވާހަކަ. ހަމަ އެ 

ވާހަކަ ެއބަ ވިދާޅ ވޭ. އެހެނ ވީމާ، މި   އިހަދަކަނ ކަނ  ކ ރާތީ ެއކަމާ ވެސ  ދެކޮޅ   އެ  ،އެކިއެކި ކަނ ކަނ  ކ ރަމ ނ ދާިއރ 

މިހާރ  ދިމާނ ވޭ.  ޮގތަކަށ   ެއއ ެވސ   ވާހަކައެއ   ދ ވަސ   ދައ ކާ  އަހަރެއ ހާ  މިވީ  ތި  ވެސ   އިނ ތިޚާބ   ތެރޭ  ރީހަކަށ  

އަދި އެކަމާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިމާވާ އ ނދަޫގތަކާއި ތަކ ލީފ ތަކ ެގ    ،ރަދެއ  ދާ ވާހަކަ ދައ ކާތީޚަބާއ ަވއިެގނ  ެއއަށ  އެތައ   

ރަދާއި އަދި އޭެގ ސިޔާސީ ޮގތ ނ   ޚަދައ ކަނީ. އަދި އޭެގނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  ކ ރާ ނޭދެވޭ    ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ދިރާސާކޮށ ފައި    އިބަލަ  ށ ކަނ ކަމ ެގ ވާހަކަ މިއަ  މި  އި،ށ  ކ ރާ ފައިދާއާއި ެގއ ލ މާދާާއއި އޭެގނ  މ ޅި މ ޖ ތަމަޢަކ ރާ ފައި

ހަމަ އެ މީހ ނ ެގ ެވސ  އަދި މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ  ؛ހަމަ އެއާ ދެކޮޅ   ،ކ ރަނ ޖެހޭ ބަދަލ ތައ  ސަރ ކާރ ނ  ެގނ ނައިރ 

ކ ރަނިވި ކަނ ކަނ  ކ ރ މ ނ  މި  އ ކޮށ  ހަމަ ޖ މ ލަކޮށ  މ ޅި ދައ ލަތަށ  ފައިދާފަރާތ ތަކ ނ  މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ދައ ލަތަށ  އެ

އެއާ ދެކޮޅ   ދެނ މެ  ،ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ. އަޅ ަގނޑ   ދާހަދަމ ނ ސަރ ކާރ ނ  ދާއިރާއިރ  ވެސ  ހަމަ 

މެނ ބަ ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  ފަދައިނ   ފާހަގަކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ   މެދ އިއ ޒަތ ތެރި  އަދަދާ  އޮތ     ރ ނ ެގ  ކ ރިއަށ   ވެސ  

އަހަރ  ނިމިެގނ ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ކަމަށ  ައޅ ަގނޑަށ  ެވސ    ފަސ އިނ ތިޚާބ ތަކ ަގއި އަދި މި  

އަދި މި    ،ވ ރެ މަތީ އާބާދީއާއި   ހާހަށ   ދެ  އިވ ރެ ދަށ  އާބާދީއާ  ހާހަށ   ދެ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކ ަގއި އާބާދީ

އަދަދ  ާގނޫނީ އަދަދ  ހަމަކ ރ ނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ހަމަ ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއ  ކަމަށ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ކޮށ ެގނ   ކެޓަަގރައިޒ  

އަނ ހެނ ނ    ،ދަނ ނަވަނ . ދެނ މެ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވާދަވެރި ޕާޓީެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވިދާޅ ވެއ ޖެ 

މިީއ ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ ޖެހޭނެ މައ ސަލައެއ  ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ   ؟ ދެނީ ކީއ ވެތޯ   މިކޮމިޓީެގ މެނ ބަރ ނ  އިސ ތިއ ފާ

ޑ ކޮށ  ދިރާސާތަކެއ   އެކަނ  ބަލަނ ޖެހޭ. އަދި ެއކަނ  ހަމަ މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ހަމަ ަވރަށ  ވައި  ؛ވެސ  ތާއީދ 

އަޅ ަގނޑ މެ ކަމެއ .  ދެނެަގނ ނަނ ޖެހޭ  ސަބަބ   އޭެގ  މެނ ބަރ ނ   ހެދިެގނ   ކޮމިޓީެގ  އަނ ހެނ ނ   ވެސ   މިހާރ   ނ ނަށ  

ަގދައަށ   އިސ ތިއ ފާ އެނ މެ  ތެރޭަގއި  އަޑ ތަކ ެގ  ިއވޭ  ައޑަކީއިވޭ  ދޭތީ  މެނ ބަރ ނ ނާއި   ،ެއއ   ކައ ނ ސިލ   ޕީ.ޕީ.އެމ  

މެނ ބަރ  ކޮމިޓީެގ  އަނ ހެނ ނ   ިގނަ  ަވރަށ   ހެދި  ފ ރައ ސާރައާ  މެނ ބަރ ނ ެގ އ ނދަގ ލާއި  ނ  އިސ ތިއ ފާދޭ  ޕީ.ޕީ.އެމ  

ބާރާތ ނ  ކ ށ ވެރިކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަނ ހެނަކަށ  ވީތީ،  އިވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  މިކަނ  ހަމަ ހަރ ކަށި  

އެ ބޭފ ޅ ނ     ،ޖެއ ސ ނ ކޮށ ެގނ   ،ފ ރައ ސާރަކޮށ   ،ވަކި ޕާޓީއެއ ެގ މީހަކަށ  ވީތީއޭ ކިޔާފައި އެއ ވެސ  ބަޔަކަށ  އ ނދަޫގކޮށ 
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ނ ވާނެ.  ޮގސ ެގނ   އެ ބޭފ ޅ ނ  ވަނ ނަނ ޖެހޭ ހާލަތަކަށ  މި ޤައ މ    ،މ ނ  އިސ ތިއ ފާދީ ގެއަށ  އެ މީހ ނ ާގ މައެ ތިއ ބަވާ

ކަނޑައަޅާފަ   ެގއަނ ހެނ ނ އެހެނ ވީމާ،   ކޯޓާެއއ   ވަކި  އަނ ހެނ ނ ނަށ   ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   އަދި  އޮތީ    އިކޮިމޓީއާއި  މި 

މި ބާރ ވެރިކ ރ މަށ   އަނ ހެނ ނ   މަސައ ކަތ   .ރާއ ޖޭަގއި  ދެކޮޅަށ   ޕާޓީއަކީ މިއާ  ދައ ލަތ ނ     ،ކ ރާ  ޚާއ ޞަކޮށ   އަދި 

ެއޮގތަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ މަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަމެއ     ، ހަރަދ ކޮށ ެގނ  ެއ ޕާޓީތައ  ހިނ ާގއިރ 

އަނ ހެނ  މިޮގތަށ   ޕީ.އެނ .ސީއަށ   ޕީ.ޕީ.އެމ ،  ޮގވާލަނ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   އަނ ހެނ ނ ނަށ    ،ނ ނަށ ނޫނ .  ރާއ ޖޭެގ 

އިނ ތިޚާބ  ޚާއ ޞަކޮށ   މަ  ،ކ ރެވިފައިފ ރައ ސާރަނ ކ ރަނ .  މެނ ބަރ ނ ނާއި ާގިއނ ތިޚާބީ  ކައ ނ ސިލ   ތިބި  މ ތަކ ަގއި 

އަޅ ަގނޑަށ     .ނ ކ ރަނ އެއ ޮގތަށ  ފ ރައ ސާރަ  ށ .ޑީ.ސީެގ މެނ ބަރ ނ ނައ އަނ ހެނ  މެނ ބަރ ނ ނާއި އަދި ޑަބ ލި   ެގކައ ނ ސިލ  

ކޮނ މެވެސ   ފ ރައ ސާރައަށ   އ ނދަޫގތަކާިއ  ެއ  ލިބިއ ޖެއ ޔާ   ހީވަނީ  ހައ ލެއ   އަދި   ަވރެއ ެގ  ކޮމިޓީާއއި  އަނ ހެނ ނ  

މައ ސަލައަށ     ދިނ މ ެގމ ތަކ ަގއި ތިބި މީހ ނ  ވެސ  އިސ ތިއ ފާާގއިނ ތިޚާބީ މަ  ،އަނ ހެނ ނ  ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ަގއި ތިބި

ބެލ މ ނ  ދެނ  އެހެނިހެނ   ަގއި ދިރާސާކޮށ  ބަލާއ  ައތ ވެދާނޭ. ދެނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މީ ލެވަލ  ކޮނ މެވެސ ވަރެއ ެގ ހައ ލެ 

ެގނ ދެވިދާނެ. މިއަދ  މި   ކަނ ކަނ  ފާހަަގކ ރެވިއ ޖެއ ޔާ އެކަމަށ  ކޭޓަރކޮށ ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކަނ  ވެސ  ކ ރިއަށ 

މިކަމާ ދެކޮޅަށ  ވާހަކަދެއ ކި   ؛ސަރ ކާރަށ ދ   ޢީ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަދެއ ކި އިއ ޒަތ ތެރިމަޖިލީހ ަގއި ދެނ މެ ވާހަކަ

ތިލަދ ނ މައ ޗަށ   އެ ބޭފ ޅާ ނިސ ބަތ ވާ ބޮޑ   ،އެނ މެ މައިަގނޑ  އެނ މެ ބޮޑ  ސަބަބެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވެނީ 

ދ ވަހަކ  ވެސ  ެއއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ     ،ކ މިއިނ  ޒަމާނަ  އި،މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މި ެގނ ނަމ ނ ދާ ތަރައ ޤީއާއި ކ ރިއެރ މާ 

 ، ށ  ވަރ ެގ ބޮޑެތި މަޝ ރޫޢ ތައ  މިއަދ  ބޮޑ ތިލަދ ނ މައ ޗަށ  ެގނ ނާތީވެ، އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  އެ ބޭފ ޅާ ކެބިނެޓަނ ެގނ ނަހާ

  ، ށ  ނ ެގނެވި އެއ ވެސ  ކަމެއ  އެ ސަރަޙައ ދަ  ،ސަރ ކާރަކަށ  އަދި އިޤ ތިޞާދީ ވަޒީރަކަށ  ހ ނ ނަަވއިެގނ  ެއއ ވެސ  ވަރެއ 

އިސ ެވ    އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   ،މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  

ދައ ކަވާ މަނ ޒަރ   ފީލ ެވެގނ  އެކަމާ ދެކޮޅަށ  ވާހަކަ  ހ ނ ނަވައިެގނ  ިމެގނ ނަ ތަރައ ޤީ ފެނިފައި އެކަމާ އަމިއ ލައަށ  ިގލ ޓ 

ހެއ ދެވި ކަމ ަގިއ  ވާދަވެރިނ  ކިތަނ މެ ަވރަކަށ  ދެކޮޅ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ކިތަނ މެެގނ މިއަދ  މި ފެނި

ތެރޭަގއި   ެގއަހަރ   ފަސ ނެތި ހ ރިހާ ރަށެއ  ހަމަ މި    ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއ  އެއ ވެސ  ވަރަކަށ  ތަފާތ ކ ރ މެއ   ،ވިޔަސ  

ކ ރާނެ. އެކަމަށ   އެމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ ނ  މަސައ ކަތ   ،ނ  މި ސަރ ކާރ ނ އަދި ކ ރިއަށ  އޮތ  ތާނަގއި ވެސ  ތަރައ ޤީކ ރަ

ސ  އެއަށ  ހ އ ޓ މެއ  ވެސ  ނެތ . އަދި އެައށ  މަޑ ޖެހ މެއ  ވެސ  ނެތ .  ޔަހެދިޕީ.ޕީ.އެމ ، ޕީ.އެނ .ސީ ކިތަނ މެ ދެކޮޅ 

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ޖަހާއިރ .  11ތެރި މެނ ބަރ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ 

 

 { އަށ  311:0އިނ   :1310 ކޮޅ :ހ ސ ވަގ ތ  }

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިހާރ  ައޅ ަގނޑ    ،ފަށަނީ. މިޮގތ ނ   ދަނ ފަޅީެގ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ  މި  ކޮޅަށ ފަހ  މިހ ސ ަވގ ތ ނ ޓަވަލ ެގ  އި `.

 . 8ދަނީ ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތަށ . އެއީ އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ    މި

ޢަބ ދ   -8.1 މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ   މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާهللا ނޮޅިވަރަމ  

ާގނޫނ   2009/5 ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ކ ރިއަށ ިއޞ ލާޙ   (އަށ )އެއ ަގމ   ބަހ ސ   ބިލ ެގ  ނ . އ ދި ެގނ   ެގނައ މ ެގ 

! އާދެ  .ނެތ  މިހާރ  ެމނ ބަރަކ  ިއއ ޒަތ ތެރި ވާފައިަގނ ނައެދިަވޑައި  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ  ބިލަށ  މި ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ()

 މިއަދ ެގ ނެގ ނ ވޯޓ   މެދ   ބަލައިަގތ މާ  ބިލ މި    .ލާނަނ އިނިނ މަ އަޅ ަގނޑ  މިހިސާބ ނ  ބަހ ސ  ބިލ ެގ މި ،އެހެނ ކަމ ނ 

   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( .ދަނ ނަވަނ  ވާހަކަ އޮނ ނާނެ ަވގ ތ ގައި ވޯޓ 

 ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫ  ،ފަރާތ ނ   ކާރ ެގރ ސަ  -8.4 ނަނ ބަރ  އެޖެނ ޑާ ދަނީ މި  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ! އާދެ  -{ 8.4}

 ށ  (އަާގނޫނ  ފަނ ނ ެގ ާގނޫނީ ދިވެހިރާއ ޖޭ) 5/ 2019 ނަނ ބަރ  ާގނޫނ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ލީ ޢަ ޔޫނ ސ  މެނ ބަރ 

 ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ   ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ   ބިލަށ   މި  .ެގނ ދިއ މަށ   ކ ރިއަށ   ބަހ ސ  ބިލ ގެ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ

 ވެސ  ބިލަށ  މިށ ފަހ (  )ވގ ތ ކޮޅަކަ   .ދަނ ނަވަނ  އެދިަވޑަިއަގތ މަށ   ފ ރ ޞަތަށ  މެނ ބަރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި

. ނިނ މާލަނ  ބަހ ސ  ބިލ ެގ މި ހިސާބ ނ   މި އެކ   ނެތ މާ ކ މެނ ބަރަ ިއއ ޒަތ ތެރި އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ 

  ނަާގނެ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ .ަވގ ތ ަގިއ ވޯޓ މަޖިލީހަށ  ބަލައިަގތ މަށ  މިއަދ ެގ ވޯޓ  މި ބިލ  އަދި

 

 ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ  .  9

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ .  -9ެއޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ  ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނީ

ނަނ ބަރ    -9.1 ަގވާއިދ ތަކާ އާ) 2008/6ާގނޫނ   ާގނޫނ  ނ މ   ޖަދ ވަލ   (ބެހޭ  ވ2ާައދި    1ެގ  ަގވާއިދ ތަކަށ   ަގއި 

 މި  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސ . ގ ޅޭ މައ ސަލަ ަގވާއިދ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ

 ފ ރ ޞަތަށ   މެނ ބަރ ނ  އ ޒަތ ތެރި އި އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ ބައިވެރިވަޑައިަގނ ނަވަނ  ސ ަގއި ހ ބަ މެދ   ރިޕޯޓާ

 . ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ  .ދަނ ނަވަނ  އެދިަވޑަިއަގތ މަށ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާގމެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ 

 އަދި 1 ޖަދ ވަލ  ެގ(ާގނޫނ  ބެހޭ  ަގާވއިދ ތަކާ ނ މ އާ)  6/ 2008 ނަނ ބަރ  ާގނޫނ   .ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ޮގތ ގެ   ނިނ މި  ދިރާސާކޮށ   ކޮމިޓީނ  ަގވާއިދ  މައ ސަލަ ގ ޅޭ އިތ ރ ކ ރ މާ މ އ ދަތ  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ ަގާވއިދ ތަކަށ   ވާ ަގއ2ި

 ދާމިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ   އިދިވެހިރާއ ޖޭގަ  އިދ  ކޮމިޓީއަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކޮމިޓީއެއ .ަގވާ   ؛ރަީއސ  . އިއ ޒަތ ތެރިރިޕޯޓ 

ޮގތ ޮގތަށ   ، މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރެވި ، ލަސ ކ ރެވި  ބަެއއ  ަގާވއިދ ތައ   އި ބައެއ  ާގނޫނ ތަކާ އެކ   ވ ޖޫދ ވ މާ ޤާނޫނ އަސާސީ

 ާގނޫނ ތަކާއި  ފާސ ކ ރާ މި މަޖިލީހ ނ  ރައ ޔިތ ނ ،  ލަކީ ސ ވާ އ ފެދޭ މިހާރ  ށ އަޅ ަގނޑަ ، ނަމަވެސ   ބަދަލ ވަމ ނ ދިޔަ.

 އިދާރާތަކ ނ   ވަނ ދެނ   ދ ވަސ  ިގނަ   ވަރަށ    ނ ލައި އިއެކ ލަވަ  ަގވާއިދ ތައ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި އެ  އަދި

 އެބަހ ރި އ  ބައެ މިސާލަކަށ  ؛އޮތަސ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި މ އ ދަތ  އޮނ ނަ ލަނ އިއެކ ލަވަ ަގވާއިދެއ  އަދި ާގނޫނ ަގއި

 ވީބަޔާނ ކޮށ ފައި ކަމަށ  ލަނ ޖެހޭނެއިެއކ ލަވަ  ހަދައި ަގާވއިދ  ދ ވަސ ތެރޭ މަސ  ތިނ ،  ދ ަވސ  މަސ  6  ާގނޫނ ތަކ ަގއި

 ކަނ ކަނ  ޚިލާފަށ  ޮގތާ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ާގނޫނ ަގއި  ،ޚިލާފަށ  ާގނޫނާއި  ނ ހަދަ ަގާވއިދ ތައ  އެ   ނަމަެވސ ވީ ކަމ ަގއި 

ަގާވއިދ  ކޮމިޓީެގ   ވެސ . މިހާރ  މި ހ ށަޅާފައިާވ ަގވާއިދ ެގ ތެރޭަގިއ އަނެއ ކާ ފާހަގ ކ ރެވޭ  ަގނޑަށ އަޅ   ކ ރަމ ނ ދާކަނ 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިޝަރީޒ  އެނ ޑ   ،ބެހޭ ގަވާއިދ   މިސާލަކަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދޫނި އެތެރެކ ރ މާ އެބަ ހިމެނޭ، ރިޕޯޓ ގައި

 ދ ތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރާއިއޮނ ނަނ ޖެހޭނީ. އެހެނ ވީމާ، މި ގަވާ  ފައިނިމި   އިހަދަ މިހާރ   މި ގަވާިއދ  ވެސ  ؛ސ ސަރިސޯ  މެރިނ 

 ކަރ ބ ރިކޮށ ލައި ޮގތ ޮގތ  ހެދ މ ެގ ސަބަބ ނ  މައ ސަލަތަކެއ  ވަނީ އ ފެދިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ދާދި ފަހ ނ  ދޯނިތަކެއ  ؛ޮގތ 

ަގބޫލެއ ނ ކ ރެވޭ މި ހަމަ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ާގނޫއަޅ ަގ  ،ގަވާއިދ ތައ   ފާސ ކ ރާ  ދާނޑ މެނ   އެއ ޮގތަކަށ    ކަމަށ   ނ ތަކާ 

ކަނ ކަނ     އިނ ހަދަ ަގވާއިދ  ވާ. ެއކަަމކ އ  ކ ރަ މަސައ ކަތ ތައ  ވެސ  އެބަ ަގބޫލެއ ނ ކެރެވޭ. އެހެނ ވީމާ، ަގާވއިދ  ކޮމިޓީނ 

ަގނޑަށ  ހީވަނީ މިއަށ ވ ރެނ   އ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ަގވާއިދ  ކޮމިޓީނ  އަޅ  ހަކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ  މި ދިމާާވ މައ ސަލަތައ   

މަތިކޮށ ފައި ހ ނ ނަ   ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީއާ  ،ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ،އެބަ ބަލަނ ޖެހޭހެނ  ކަނ ކަނ  އެކި އިދާރާތަކ ނ  ބާރަށ 

ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ  އިދާރީ އެތައ    ައއިސ  ކަނ ކަނ   އިކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ަގާވއިދ  ނ ހަދަ  ،ާގނީކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ހިނ   ؛ކަނ ކަނ 
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އ ފެދިބަ މައ ސަލަތަކެއ   ާގނޫ  ،އިވަރ   ފަހަރަށ   ދެވަނަ  މިކޮޅަށ އަނެއ ކާ  ސިފަިއަގއި  މަޖިލީހަށ    ،ނެއ ެގ  ރައ ޔިތ ނ  

ނ ވަތަ ރައ ޔިތ ނ  ؛ ދާއިރ ަގއި ެއބަ ބަލަނ ޖެހޭ ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ މިހާރ ެގނ މައ ސަލަތައ  ވަދެ، ާގނޫނ ތައ  ފަރ މާކ ރެވި

ހ ރި ާގނޫނ ތައ   ހަދަނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި  ނ ާގނޫނ ތަކ   މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ  ތިނ   ފާއިތ ވި  ،މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ     ،ޚިދ މަތ ދޭ ތަނ ތަނާ ބެހޭ އާނ މ  ަގާވއިދ ެގ  ކާބޯތަކެތީ  ،މީަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ  ؟ހެދިފައިވޭތޯ

 އ ފެދިެގނ  މައ ސަލަތަކެއ  މިހާރ  ވެސ  ާގނޫނ ގައި އެ އ ކާއަނެ  ؛ރައ ޔިތެއ ކަނ  ދިވެހި  ަގާވއިދ  ހިނ ާގ ފަރާތ .،  ހެލ ތ 

، ބެހޭ ބިލ ަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ  . އޮތ އިރ ަގއި ީމަގިއ ކާބޯތަކެއ ޗާއޮތީ ފޮނ ވާފައި މަޖިލީހަށ  ރައ ޔިތ ނ 

ރަނ . ިއ ފަރ މާކ ފަނޫނެއ  ފޮނ ވާާގެއއ ޮގތަކަށ    ބާވަތެއ ގެ  ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓ ރީނ  ވެސ  ހަމަ އެއ   އޮތ   މިހާރ  އެބަ

 ސަރ ކާރ  ހިނ ާގއިރ ަގއި  އޮތ  ހަމަ ެއ ޒާތަށ  އެއ  ބާވަތަކަށ  ާގނޫނ ތައ . އެބަ ރަގ  އޮތޯރިޓީނ  ވެސ ފ ޑ  އެނ ޑ  ޑ އަދި،  

 އަރާފައިށ ފ  ތަކާއިއިދ ަގވާ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ސ ވާލ އ ފެދެނީ، މި ބައ ދަލ ނ ތައ  ބާއ ވާނެ.  ސަރ ކާރ ެގ ަވޒީރ ނ  ކެބިނެޓ  

 މި އަނ ނަނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާދި  ކީއ ވެެގނ ބާއޭ ެއއ  ބާވަތެއ ެގ ާގނޫނ ތައ   ބާޭއ.ހ ރި ކަނ ކަނ  ނ ބައ ލަވަނީ

 ކ  އިކޮނޮމި  އޮނ ނަނީ މި ތަނ ފީޒ ކ ރަނ  އެކަނ   .މަތިކޮށ ފިނ   .ކޮނ ސިއ މަރ އޮނ ބަޓ ސ މަނ ެގ ާގނޫނ  ފަހ ނ  ފާސ ކޮށ ފިނ 

 އަނ ނަނީ މި އަނެއ ކާ ޮއއ ވާ އެހެނ   .ތަނެއ  ދާތަނ ފީޒ ކ ރަމ ނ  ާގނޫނ  އެ ނ ފެނޭ އަޅ ަގނޑަކަށ  އަދި  .މިނިސ ޓ ރީނ 

 ެއއ    ؛ބާވަތެއ ެގ ކަނ ކަނ  ބާވަތެއ ެގ ކަނ ކަމެއ  ހ ރީ. އެހެނ ވީމާ، ެއއ  . ހަމަ އެއ ާގނޫނ  އޮތޯރިޓީ ޑ ރަގ  އެނ ޑ  ފ ޑ 

ބަައކ    އެއ   ާވދަވެރިކަނ  އ ފެދި  ދެ އިދާރާއަކ ނ  ހިނަގނ ވީމާ  ، ވ ޒާރާއަކ ނ ކަމެއ  ދެ މަސައ ކަތ ެގ ދާއިރާ ހިމެނޭ އެއ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ     އާދޭ.  ކެއ  އެބަބަޔަކަށ  ދޫނ ކޮށ  ހިފެހެއ ޓ މ ެގ ސަބަބ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑެތި ތަކ ލީފ ތަ އަނެއ 

ކާބޯތަކެތި، މިސާލަކަށ  ހޮޓަލެއ ަގިއ    ؛ރައީސ ،  މައ ސަލަ ިއއ ޒަތ ތެރި  ؛އ ލ ކ ރަނ ހަދާނ ޖެހޭ ދިމާލެއ  ނޭނިގ މައ ސަލަ  

ބަލާ   ަގާވއިދ ތަކާއި އަދި ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓ ރީނ   ،ނ ާގ ަގާވއިދ ތައ ، ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދ މަތ ދޭ ތަނ ތަނާއިއެ އޮނ ނަ ހި

ިގނަ މައ ސަލަތައ  ދިމާވޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ރިޕޯޓ ަގއި މި  އަރާ ކަނ ކަނ  ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ  ވަރަށ ފ ށ   މިނ ަގނޑ ތަކާ

 ތަކާދ ަގވާއި އާނ މ )  6/ 2008 ނަނ ބަރ  ާގނޫނ    އިތ ރ ކ ރ މަށ  ހ ށަހަޅާ ގަވާއިދ ތައ .އޮނ ނަނީ ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ 

. ބައެއ  ހ ށަހަޅާފަ އިތ ރ ކ ރ މަށ  މ އ ދަތ  ވަނީ މި ވެސ އަނެއ ކާ ގަވާއިދ ތައ  ހިމެނޭ ގައި 1 ޖަދ ވަލ  (ެގާގނޫނ  ބެހޭ

ހ ރީމާ ބާޠިލ ކ   ާގނޫނ ތައ   އަނެއ ކާ  ފާސ ެވެގނ   ާގނޫނ ތައ   ކޮމިޓީއެއ   ؛ރ މަށ އެ  މ ހިނ މ   ވަރަށ   ކޮމިޓީއަކީ    މި 

 ؛ނޫނާިއ ަގާވއިދ ާގ  . ކޮމިޓީއަކީ ރެިގއ ލޭޝަނ  ވެސ  ެމނ ޓ ގައިޕާލަ ޤައ މ ތަކ ަގއި އެހެނ  ދ ނިޔޭެގ  ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި

ެއހެނ ވީމާ، އެ ހަދާ ގަވާއިދަކީ  އެއީ ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތައ .   ާގނޫނ  ތަނ ފީޒ ކ ރ މ ަގއި ަގާވދަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  އެއ ޗެއ .

 .އެކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭ އެބަ ރިޕޯޓ ނ  މި އަޅ ަގނޑަށ   އެބަ ބަލަނ ޖެހޭ މި ކޮމިޓީނ . އަރާ ަގވާއިދ ތައ ތޯފ ށ   އެއީ ާގނޫނާ

ކޮށ ފަިއވާ  ފާސ  މި ފ ލޯއަށ  މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ ާގނޫނ ތަކަކީ ނ ވަތަ ަގާވއިދ ތަކަކީ ތާނގައި ށ  އޮތ އައެހެނ ވީމާ، ކ ރި 
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ަގާވއި  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ  ެއއ ޮގތަށ   ާގނޫނ ތަކާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދ ަގާވއިދ ތަކާއި  ކޮމިޓީނ .  މި  ކަށަވަރ ކ ރަނ ޖެހޭ  ތަކެއ ތޯ 

 ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އެީއ   ؛ވާ މައ ސަލަ  މި  ގައި  9.1މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަހ ސ  މި ދަނީ    އާދެ!  .ެމނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ަގއި ާވ ަގާވއިދ ތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ    2އަދި    1ެގ ޖަދ ވަލ   (ބެހޭ ާގނޫނ   ާއނ މ  ގަވާއިދ ތަކާ)  6/ 2008ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

ަގވާއިދ  ކޮމިޓީނ    މައ ސަލަ ؛ރާސާކޮށ  ނިނ މިބަލައި ދިލަ  ސަ ގ ޅޭޮގތ ނ  ަގާވއިދ  ކޮމިޓީނ  މައ   މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ

މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (    ެގ ބަހ ސ .ެގ ރިޕޯޓ ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ 

 ރަޝީދ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ 

ަގާވއިދ  ކޮމިޓީެގ ކަނ ކަމ ަގއި   ،އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ  ވެސ  މި އެދ ނީޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ؛ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ނ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބަހ ސ ކޮށ ފަިއ މި ކަނ ކަމަށ   މެނ އަޅ ަގނޑ 

ދެނެަގނ ނަނ  އެބަޖެހޭ. މިހާރ  އ ފެދިފައިވާ މައ ސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަނ     މ ޅި ނިޒާމ ގައިސަމާލ ކަމަށ  ވެސ  ެގނެސ ެގނ   

ވަނީ މި  އ ފެދިފަިއ  ކޮމިޓީ  ބޭއ ވ ނ     2019ޖޫނ     11  ، ަގާވއިދ   މަޖިލީހ ެގ    19ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ވަނަ   6ވަނަ 

ަގވާ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ބަޔާނ ކ ރޭ.  އެބަ  ކަމަށ   ކޮމިޓީެގ   111އިދ ެގ  ޖަލ ސާަގއި  މި  ދަށ ނ   ާމއ ދާެގ  ވަނަ 

ަގވާއިދ ތަކާއި  ތަޢާރަފ ކ ރާ  މ އައ ސަސާތަކ ނ   ހ ރިހާ  ދައ ލަތ ެގ  އާނ މ ނ    ،އ ސޫލ ތަކާއި   ،މަސ އޫލިއ ޔަތަކީ 

  ،އިތަފާތ ކ ރ ނ ތައ  ެގނ ދަނީ ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ާގނޫނ ެގ ދާއިރާެގ ތެރޭގައިތޯ ބެލ މާ  ،ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭ އެނ ގ ނ ތަކާއި 

އެހެނ ވީމާ،  ަގާވއިދ ތަކާ ބެލ ނ .  މަސައ ކަތ   ކ ރާ  އޮފީހ ނ   ޖެނެރަލ   އެޓަރނީ  ހަދަިއ    ގ ޅޭޮގތ ނ   ަގވާއިދ ތައ  

ނ ކޮށ  އެބަހ ރި ކަނ ކަނ  ކޮށ ފަ. ހަމަ އެކި ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ވެސ  ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭ ަގާވއިދެއ  ެގޒެޓ   ،ލާއިރ އިއެކ ލަވަ

އެހެނ ނަމަ އޮވޭ.  ެއކ ލަވަ   ާގނޫނ ަގއި  ވެސ ،ާގނޫނ ތަކެއ   ަގާވއިދެއ   ެގޒެޓ އިބަޔާނ ކ ރާ  ހ ރިހާ  ލާފައި  ހިތ ހ ރި  ނ ކޮށ  

  ޮއވޭ  ނ ޮގތ ނ  މިހާރ  ެވސ  ަގވާއިދ  ކޮމިޓީ  ލިބިފައި އޮތ   ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ   ޮގތަކަށ  އެބަ ކަނ ތައ ތައ 

ެއއީކަނ     އ .ަގާވއިދެ  އޮތ   ެއބަނިނ މާފައި    އިދ  ކޮމިޓީނ  ހަދަޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭ އ ސޫލ ތަކެއ  ަގވާއި  އެޗ .ޑީ.ސީެގ މައ ޗަށ 

އޮތީމާ ނ ހަދާ  ަގާވއިދ   އެ  ގަވާއިދަކީ.  ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ  ރައ ޔިތ ނ    ،އެޗ .ޑީ.ސީނ   ތެރޭަގއި  މ އ ދަތެއ ެގ    ގެ ވަކި 

އެ  ،ާގނޫނެއ  ފޮނ ވީމާ އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ ނ  ،މަޖިލީހ ނ  ގަވާއިދ ތައ  ހަދަނ ޖެހޭ. އެހެނ ނޫނ  ކަމަށ  ވާނަމަ 
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ތިރީަގއި   ހަވާލާދީ   ،ބަޔާނ ކ ރަނ އެބަ  ާގނޫނ ެގ  މާއ ދާއަކާ  ކޮނ މެވެސ   ދެނ ނެވިހެނ   މި  ތަނ ފީޒ ކ ރާނީ  ާގނޫނ   މި 

 .އެތައ  ާގނޫނަކަށ  އެބަހ ރި އެހެނ  ބަޔާނ ކ ރެވިފަ.  ހަދާަގާވއިދ  ހަދައިެގނ  ކަމަށ . ދެނ  ަގާވއިދ  ހަދާ މ އ ދަތ ަގއި ނ 

ދާ  ހަ ހަދާ. ނ ނ ތައ   ލާތީ ޚިދ މަތ ެގ ާގނޫނ ޞައާމ   ނ މެނ  މި މަޖިލީހ ަގިއ ވެސ  ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  އޮތޯރިޓީއަޅ ަގނޑ 

ޕ ލޭނިނ ގ  އެއ ޮގތަކަށ   އަނެއ ކޮޅ ނ   ޮއވޭވެސ .  ޕ ރޮޖެކ ޓ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ، މިނިސ ޓ ރީއެއ   އެ  ހިނ ާގ.  ތައ  ތައ  

ތިނ  އަހަރ ނ  ނިނ މަނ ޖެހޭ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ،    ،ހަރ ދެ އަ  ،ހިނ ަގމ ނ ދާއިރ ަގިއ ބަެއއ  ޕ ރޮޖެކ ޓަކީ އަހަރ  

ވަނީ ޮގސ  ތަނަކަށ . ައޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ހެނދ ނ  ދަނ ފަޅީަގއި   ދެއ އ ސަރ ކާރ ެގ ކަނ ކަނ  ހ ނ ނަ ޮގތ ނ  ސިޔާސީ ވަ

ކަށ   ޔަކ އ ލި  ، މި އޮނ ނަނީާވއިރ ަގއި ކައ ނ ސިލަކ ނ  ަގވާއިދެއ  ހަދާފައި  ދެއ އ ވެސ  އެ ވާހަކަ ދެނ ނެވިނ . ސިޔާސީ ވަ 

  ވެސ  ދީފައި މި ޮއނ ނަނީ ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީނ . ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީނ  ހ އ ދައެއ  ދީފައި އޮނ ނައިރ   ހ އ ދަ  އަދި

ށ   ނ ވަތަ އެހެނ  އިދާރާއަކ ނ  ނ ބަލާ މިއީ ބަޔަކ  މީހ ނ  ހިނަގމ ނ ދާ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ ކަނ ކަމަ  ނ ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީއަކ 

ހ އ ދައެއ ތޯ އޮތ   ދިމާލަކަށ ؟ ދީފައި  އެހެނ   އ ނދަގޫ   ހ އ ދަެއއ   ދެނ   ބަޔަކަށ   ތިބި  ދެނ   މިސާލަކަށ   ދިނީމާ  ވޭތޯ. 

މައ ސަލަ ވޯނިނ ގ ސިސ ޓަމ އި ސ ނާމީެގ  އަރލީ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ގާއިމ ކ ރަނ   ؛ގައި،  ނިޒާމ   އިނ ޒާރ ދޭ  ސ ނާމީެގ 

ވ ރެނ  ިގނަ އަދަދަކަށ  ހޭދަކޮށ ެގނ  ހިލޭ އެހީގެ   މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ   25ޮގތ ނ     ޖަޕާނ  ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވާ

މި މަޝ ރޫޢެއ .  ހިނ ާގ  ނ ެވެގނ   ދ ވަސ  އަހަރ   15ރ   ހާދަށ ނ   އެކަމެއ   މިހާރ     ެވދާނެ  މީހ ނ   ޖަޕާނ   އ ޅޭތާ. 

. ފަ. ޖަޕާނ  ބަހ ނ  އެބައޮތ  ލިޔެފައޮތ  ލިޔެ ވެސ  އެބަ  ބަހ ަގއިދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ އަސާސީ ތަރ ޖަމާކޮށ ެގނ  ޖަޕާނ  

  މި ދައ ކަނީ. އެ ެގ ވާހަކަ  ނަށ  އަނ ނަ ވޮލަނ ޓިއަރ ނ ތަ  މި  ،އޮތ  ލިޔެފަ. ޖަޕާނ  މީހ ނ   އަދި ަގާވއިދ ތައ  ވެސ  އެބަ

މިހާރ  މިހިރީ މިވެނި  ެގނ ދަނީ. ެގނ ޮގސ ފަިއ އޮއ ވާމި އެއ ޮގތަށޭ  ތިމަނ ނަމެނ  މި ގަވާއިދާ ،މީހ ނ  ޮގސ  އެބަ ބ ނޭ

ދިމާލެއ ަގއި އެނ ޓަނާއެއ  ޖަހާފައޭ. ތިމަނ ނަމެނ  މީޑިއަމ  ވޭވ  ނ ވަތަ އެހެނ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  މި ހިނ ަގނީ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި 

ހިނ ަގހިނ ާގ   ނަމެނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ކަށ  ތިމަނ ޔަހިލޭ އެހީެގ ދަށ ނ ނޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކ އ ލި  އި،ޖަޕާނ  ސަރ ކާރ ެގ ނިނ މ މާ

އަލ ނ  އެހެނ     ،ކައ ނ ސިލަކ ނ  މި ބ ނަނީ  އެ  ދެނ  ސަރ ކާރ ނ  މި ބ ނަނީ ނ ވަތައ ޞޫލ  ބަދަލ ވެފައޭ.  އޮތީ    މިއޮއ ވާ  

. އެއަށ   . އެސެސ މަނ ޓެއ  ވެސ  ހެދިފައޭރ  އޮނ ނަނީ އެތާަގއި ސަރޭވެއއ  ެވސ  ކ ރެވިފަ؟ ނޫނ ތޯއޭރަށެއ  ނަަގނ ވީ

 ؛އެނ ޓަނާ ކ ރިމަތިނ  ޖަހަނ   ދައެއ  ެވސ  ވެފައި އޮނ ނަނީ. ދެނ  އަނެއ ކާ މި ދެނ ނެވިހެނ  ކ ރިމަތީަގއި އޮނ ނަނީހޭ

ދިމާލ ގައި އޮތ   ޖަހަނ   ނިނ މާފަ  އެނ ޓަނާ  އަޅަނ   ެއއަރޕޯޓެއ   ޔާމީނ   އޮނ ނަނީ  ވެސ   މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި  އެއީ   .

ލާތީ ދާއިރާަގއި  ޞައާމ   ،އަދި ޑިޖިޓަލ  ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  ދާއިރާަގއި ެވސ   ހެނ ދައ ރ ަގއި ވެސ  ސ ނާީމެގ ިމ ދެނ ނެވި

މަ ލާފައި އަޅާލީއި. ހިއ ކަލާ ހިއ ކާލާފައިއެނ ޓަނާ ކ ރިމަތިނ  ެއއަރޕޯޓެއ  އެބަ އަޅަ   ކަމެއ  ނިނ މާފައި ޮއއ ާވ ޮގސ  ވެސ   

ޖެހޭ. ސ ކ ރަނ ލަވެސ  އެ ސަރ ކާރަކަށ  އެބަ  އަނެއ ކާ ނ ނިމިެގނ     ނ އެ ސަރ ކާރަކ ނ  ދޭ ހިލޭ އެހީަގއި އެ އޮނ ނަ މިނ ވަރ 
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ނިމ ނ އިރ  އޭރ އ ސ ރެ ފަށައިެގނ ދިޔަ  ނ  ކޮށ ބޮޑ ވަޒީރ ކަނ  ދެ ފަހަރެއ ެގ މަތީ ؛މި ދެނ ނެވީ ޖަޕާނ ެގ ބޮޑ ވަޒީރ  އަބޭ

ނ ނިމޭ.   އަދިވެސ   ދަނ ނަވަނީ.  މި  ވާހަކަ  އޭެގ.އެސ   ޕީ.އެސ .އެމ މަޝ ރޫޢެއ ެގ  އަޅ ަގނޑަށ   މަތިކޮށ ފަިއޭވ  ތެރޭަގއި 

ދެނ ނެވި މި  ެއހެނ ނަމަވެސ ،  ވެސ .  ހަދާފައި  ާގނޫނެއ   ޮގތ ނ   ލިބިފައިވާ  މަޖިލީހ ނ    ހެނ މަޢ ލޫމާތ   ރައ ޔިތ ނ ެގ 

އެކަނ   އޮފީހ ނ   ޖެނެރަލ ެގ  އެޓަރނީ  ޚާއ ޞަކޮށ   އަދި  ވަނ ޏާ،  ކަމަށ   ނ ބަލާ  ދޫކޮށ ފައި  ފާސ ކޮށ ލާފައި  ާގނޫނެއ  

ޕ ލޭނެއ ނ ކ ރާ  ކަށަވަރ  ވަނ ޏާ،  ހ އ ދަދީެގނ  ؛ކަމަށ   މިނިސ ޓ ރީތަކ ނ   ހެދިެގނ   ޕ ލޭނެއ   ރާސ ތާ  އެނ ެމ    ދ ރ  

 އިދާރާއަކ ނ  ހ އ ދަެއއ  ނަަގިއެގނ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ހިނ ޭގނީ. އ ޖެހެނީކީ. ސަރ ކާރ ެގ އެތައިދާރާއަކ ނ  ނޫނ  ހ އ ދަ ދޭނ  

ޮގތަށ  ބަދަލ ކޮށ ލީމަ ދެނ  ތިބި ބަޔަކަށ     އަރާފ ށ   ހަމަ  އި ާގނޫނ ތަކާހިނ ާގއިރ ަގިއ ަގާވއިދާ  އެހެނ ވީމާ، އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ  

އަރާ. އެހެނ ވީމާ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަދި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭ އަސާސީ ޚިދ މަތ ތަކަށ  ވެސ  ބ ރޫ  ނެއެ ނ ހިނ ޭގ

ޖެނެރަލ  އެބަ    އެއ . ޚާއ ޞަކޮށ  އެޓަރނީަގވާއިދ  ކޮމިޓީއަކީ އެީއ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކޮމިޓީ ؛މި ރެގިއ ލޭޝަނ  ކޮމިޓީ 

އަރާ ކަނ ކަނ ތޯ  ފ ށ  ބައ ލަވަނ ޖެހޭ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެކިއެކި ވ ޒާރާތަކ ނ ނާއި އިދާރާތަކ ނ  މި ހަދާ ގަވާއިދ ތަކަކީ ާގނޫނާ

ދެނ    ،ނޑ  އެދެނ ނ ކ ރަނ  ވެސ . އެއީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނ ކ ރާ ަގވާއިދެއ  ނަމަ އެއަށ  ޢަމަލ އަދި ެގޒެޓ  ،ބަލާފައި

ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކ ރާ ަގާވއިދ ތަކެއ  އެބަހ ރި. ަވގ ތ  އޮތިއ ޔާ    ެވސ އަނެއ ކާ  ،އޮތީ  މި ރިޕޯޓ  މިހާރ  މި އޮތ  ޮގތ ނ  މި

)ފަނ ނީ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ    12/ 2022އޮތީ، ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     މީަގއި މިަވގ ތ ކޮޅެއ  ދެއ ވ ނ  އެދެނ .    އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަ

ފައިނޭނ ސ      ާގނޫނ (އަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ފަށާފައިވާތީ، އެކަނ  މިހާރ  އެ ނިމިެގނ ދިޔައީ. ރެގިއ ލޭޝަނ  ފޯިގނ ތިކ ރ މ ެގ

ޓ ރާނ ސެކ ޝަނ   ސިލީ ލީސިނ ގ  ފަިއނޭނ ސ   އިނ   ކޮމ ޕެނީ  ޮއތޯރިޓީ  2001ނ ގ  މަނިޓަރީ  އަހަރ     1981.  ވަނަ 

ވާ ކަމަށ  ވާތީވެ، ދޫކޮށ ލެވިފައި ބައެއ  ކަނ ކަނ  ިމ  ލާފައިއިއެކ ލަވަ  ވަނަ ިއޞ ލާޙ ެގ ދަށ ނ  ަގވާއިދ ތިނ  ެގނެވ ނ   

އ ނިކ ރ  ހ ނ ނަނީ  މަށ ހ ނ ނަނީ.  މި  ޭއެގތެރެއިނ   ަގާވއިދ ތައ .  ޗެނަލ    ،ކ ރ ާމއިރީބ ރޯޑ ކާސ ޓ   ،ހ ށަހަޅާ 

ށ  ހިނ ގ މ ެގ  ރީކޮތަކާިއ ޓަރޝަރީ އިނ ސ ޓިޓިއ ޓ ތައ  ރަޖިސ ޓަ. ކޮލެޖ އެ ވެސ  ދޫކޮށ ލެވިފަ ؛ކ ލެސިފައިކ ރ ެގ ަގާވއިދ 

ތަޢ ލީމާ މަތީ  މިހާރ   އޮނ ނަނީ  މި  ވެސ   ދަށ ނ   ތަމ ރީނ     އިަގާވއިދ   ެއކ ލަވަ ާގނޫނ ެގ  ެއ އިަގާވއިދ   ލާފަިއވާތީ، 

ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  ހ ށަހަޅާފައި    ،ދެނ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ނ ހެދިފައި ހ ރި ؛ކަނ ތައ ތައ  ދެނ  އިތ ރަށ 

އަދިެވސ    ؟އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ކިހިނެއ ތޯއޭ މިހާރ  މި ކަނ ތައ ތައ  ެގނ ދަނީވެސ  ަގާވއިދ ތައ  އެބަހ ރި.  އަނެއ ކާ 

ހެލ ތ ނެތ   ަގާވއިދ ތައ    އޮފ   ތަނ ތަނާ  ،މިނިސ ޓ ރީ  ޚިދ މަތ ދޭ  ކިރ ެގ    ކާބޯތަކެތީެގ  ާގތ ނ   ަގާވއިދ .  އާނ މ   ބެހޭ 

ބާވަތ  ދޭ  ކ ޑަކ ދިނ ނަށ   ެއތެރެކ ރ މާއި  ެގބަދަލ ަގއި  ބޭނ ނ ކ ރ މ ަގިއ    ،އ ފެއ ދ މާއި  ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ވިޔަފާރީަގއި 

  6/ 2008. އެހެނ ވީމާ، ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ދަށ  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރަނ  ހ ށަހަޅާފަޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ ަގާވއި

   ..ަގއި ހިމެނޭ ގަވާއިދ ތައ .1 ޖަދ ވަލ  (ތަކ ެގ ާގނޫނ ެގއާނ މ  ަގާވއިދ )
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ! އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މަވާލަދެއ ވާ

 

 ޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އިބ ރާހީމ  ރަރާެގ މެނ ބަރ  މާފަނ ނ  މެދ  ދާއި

އ ފެދޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ މ ޅި ނިޒާމ ަގއި ަގޑ ބަޑ ެވެގނ  ހ އ ޓިެގނ  އ ޅޭ ސަބަބަކީ. އެހެނ ވީމާ،  އެހެނ ވީމާ، ސ ވާލ 

ވަރަށ  ބޮޑަށ  މި ކޮމިޓީނ  ސަާމލ ކަނ ދޭނ ޖެހޭ. ޚާއ ޞަކޮށ ، ެއޓަރނީ ޖެނެރަލ  ވެސ  މި ކަަމށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

 ތަށ . ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  

 ށ . މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަހީމަ

 

 ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަހީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ބެހޭ ާގނޫނ (ެގ ޖަދ ވަލ   )އާނ މ  ަގވާއިދ ތަކާ  6/ 2008. `. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   يكم الم عل الس  

ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ަގވާއިދ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ   ؛ަގއިވާ   2  ދިއަ  1

ބަލަ އަޅ ަގނޑ   އ ފެދި އިރިޕޯޓަށ   ކޮމިޓީ  ަގވާއިދ   ވަނީ  ލާިއރ ަގއި  މި  ބޭއ ވ2019ިޖޫނ     11ފައި  ވަނަ ނަވާރަ   ،ަގއި 

ަގާވއިދ ެގ  ހަމަޖިލީހ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޖަލ ސާަގިއ.  ކޮމިޓީގެ   111ވަނަ  މި  ދަށ ނ   މާއ ދާެގ  ވަނަ 

ތައ  އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ  ތަޢާރަފ ކ ރާ ަގާވއިދ ތަކާއި އ ޞޫލ   ކ ނ އ ސަސާތަ އަދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ މ ،  މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކާއި 

އެނ ގ ނ ތަކާއި  ބެލ މާއި  ،ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭ  ތެރެއިނ   ާގނޫނ ެގ  އެޓަރނީ    ގ ޅޭ  ަގވާިއދާ  ،ޤާނޫނ އަސާސީާއއި  ޮގތ ނ  

އިނ  ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(  111އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ،ޖެނެރަލ ެގ އޮފީހ ނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ތައ  ބެލ މާއި 

ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  ކޮމިޓީނ  ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށ     އިގ ޅޭޮގތ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ އެނ މެހަ  ނ ކޮށ ފަިއވާ ކަނ ކަމާ)ކ(އަށ  ބަޔާ

ވަނީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނ ބަރެއ    ހ ށަހެޅ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ކޮމިޓީަގއި މ ޤައ ރިރެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނިވަޑައިެގނ ފައި

މ ރާލި ބޭފ ޅެއ . އެހެނ  ޕާޓީއެއ ެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރެއ . އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ާވ    ،ިގނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ވަރަށ  ހީވާ

ވަނަ މަޖިލިސ ، މި ރަ ނަވާއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ައޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވާ ބައެއ  ކަނ ކަމ ެގ ތެރޭަގއި  ބައެއ  ކަނ ކަނ  އެބަހ ރި.
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. އެީއ  ބެހޭ ާގނޫނަށ  ހެޔޮ އިޞ ލާޙެއ  ެގނެސ ފަ  ކަމާމަޖިލީހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާނީ ވަރަށ  ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި މަސ ވެރި

މަޖިލި އޮނ ނަނީ  ސ މި  މި  ބޭރ ކ ރ ނ   ަގނެ  ކަޅ ބިލަމަސ   ވެސ   އަހަރެއ ަގއި  ހ ރިހާ  ވޭތ ވެދިޔަ  ކ ރީަގއި    ، އައ މ ެގ 

ދެވިފަ އެކަނި  ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ   ފަސ   ސަރ ކާރ ނ   ރާއ ޖޭެގ  އަގ   ކަޅ ބިލަމަހ ެގ  ސަބަބ ނ   އޮތ މ ެގ  އެހެނ    .

ހިފެހެއ ޓ މާ އަެގއ ަގއި  ވަކި  ިވޔަފާރީެގ  ގ ޅިގެ   ސަބ ސިޑަިއޒ ކޮށ ެގނ   ކ ނ ފ ނިތަކަށ   އެހެނ   ވިޔަފާރިކ ރާ  އެ  ނ  

ރިސ ކ ،  ެގއ ލ ނ ވ މާއި ފައިނޭނ ޝަލ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކ ެގ  ކޮށ ފައިވާ  ފަރާތ ތަކ ނ   ިގނަ  އެ  ފަހަރަށ    ބޮޑ ވެ، 

ބޭނ ކ ރަޕ ޓ ޚިދ މަތ  ކ ނ ފ ނިތައ   ހ އ ޓި،  ދިމާވަމ ނ ނ ދެވި  ޮގތ   އިއ ޒަތ ތެރިވާ  މި  ޝަކ ާވ  އެ  މަޖިލީހ ެގ ޮގސ ،   

ދާއިރާއެއ ަގއި ބަހ ސ ކޮށ     ތަނ ަގއި ވަރަށ  ފ ޅާ   ާގނޫނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ،ހަމައަށ  އައިސ ފައިވާތީ  މެނ ބަރ ނ ނާ

މެއ . ރާއ ޖޭެގ ކަޅ ބިލަމަހ ެގ ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތ ތަކަށ  ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ  ލެއިލެވ ނ  ހ ޅ ވައި ެގނެވ ނ  ބަދަލ . އެއީ ހ ޅ ވަ 

ގަވާއި އެކ ސ ޕޯޓ  އެކ ަގިއ    ކަކާދ ތަހަދަނ ޖެހޭ  ހ ޅ ވަކަޅ ބިލަމަސ   އެނ މެނަށ ހެނ   ހ އ ދަ  ނ .  ޔ ދިލެިވެގނ އިކ ރ މ ެގ 

ގ ޅިެގނ  ހަދަނ ޖެހޭ ގަވާއިދ ތައ     ހަމައަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތަނ ނ  ފާސ ކ ރި ާގނޫނާ  ކީ، މިއަދ ެގ މި ަގޑިއާޔަހިތާމަ

ބަދަލ  ެގނައި ކަމ ަގއި ީވ ނަމަވެސ ، ހެދިފައި ހ ރި ގަވާއިދ ތަކާއި  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ނ  ހަމަ މި ާގހެދިފައި ނޫނަށ  މި 

ވިޔަފާރިސޫއ  އެ  ސަބަބ ނ   މަ  ލ ތަކ ެގ  ލިޔ ނ   އެ  ާގނޫނ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެނ   ފަރާތ ތަކަށ     އެއ ޮގތަށ   ސަދާގ ކ ރާ 

ފަހިވެެގނ  ފ ރ ޞަތ   ކަނ ޮގސ ފައިވިޔަފާރިކ ރ މ ެގ  ހ ރި  ިމހެނ   އިސ ނަނ ަގަވިއެގނ  ނ ވ ނ .  ކޮމިޓީނ   މި  ކަމަކީ، 

ީމެގ ކ ރިނ    ބަލަނ ޖެހޭނެ ކަނ ކަނ  ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ައޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާނ  ބަލި ނޫނ  ކަމ ަގއި ވާނަމަ، 

ަގއި ގ ޅިެގނ  ަގާވއިދ  ހަދަނ ޖެހޭ މ އ ދަތ ެގ ތެރޭ  ހ ނ ނެވި ފިޝަރީޒ  މިނިސ ޓަރ  ވެސ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރި ާގނޫނާ

.  ސ ވާލ ކ ރެވިފަ  އެކަމާ  ،ހާޒިރ ކ ރެވިތަނަށ     ނެތ މ ެގ ސަބަބ ނ  މި މަޖިލީހ ަގއި ވަނީ ެއ ކަމަނާ ވެސ  މި ަގާވއިދ  ހެދިފައި

ޮގތަކށ     ވެސ   އޮތ . އެ  ބެހޭ ވާހަކަ ވެސ  ލިޔެވިފައި ެއބަ  ކ ރ މާމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގއި ރީބ ރޯޑ ކާސ ޓ   ،ހަމަ މިހެނ މެ

އޮތ  އެބަ  ނިމިފައި  އަޅ ަގނޑެއ   ޮއތ   ކަމަށ   ކަމަކަށ   އޮތ   ބެލިފައި  ރަނަގޅަށ   ވެސ   ެއ  ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ    .

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ގ ޅ ނ  ޕ ރައިެވޓ  ލިމިޓެޑ ނ  ވަނީ ަވރަށ  ބޮޑ  އިނ ވެސ ޓެއ ކޮށ    ؛ކ ރ ނ ނ ކ ރަމޭ. ރީބ ރޯޑ ކާސ ޓ ަގބޫލެއ 

ެގ  ރ ފިޔާ ދީެގނ  މި ބަލާ ޕެކޭޖ   ، ެއއ  ހާސ 850ބަލާ،    . ާގތ ަގނޑަކަށ  ޭގޭގަގއި މިރާއ ޖެއަށ  ެއކަނ  ތަޢާރަފ ކޮށ ފަ

ޮގތަށ  ދިރާގ ނ  ހެޔޮ އަގ ަގއި މިކަނ  ކ ރެވެމ ނ  އައިސ އަިއސ     ސަތޭކަެއއ ހާ ރ ފިޔާއަށ  ޭގެގއަށ  ބެލޭ  ބައި ތިނ   ބޮޑ 

ބަ  ހ އ ޓާ ަގާވއިދަށ   ޮގތަށ   ނ ކ ރެވޭ  ެއކަނ   ވެސ   ދިރާަގށ   ވަނީ  މި  ބަދަލަކ ނ   ެގނެވ ނ   . ެގނެވިފަދަލ ަގވާއިދަށ  

، އަދި އެ ަގާވއިދެއ ެގ މައ ޗަށ  ރައ ޔިތ ނ  ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭ  އިަގާވއިދ  ހަދަ  އިއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ، ދިވެހިރާއ ޖޭގަ 

  ، ކޮނ މެ ކަމެއ ަގއި ބައ ލަވަނ ޖެހޭނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެނ މެ ފައިދާ ހ ރި ޮގތަށ  ކަމަށ . އަދި ކިތަނ މެ ާގތ  ނަމަވެސ 

ަގދަ ނަަމވެސ ، މަދ  ބަޔަކަށ  ފައިދާެވ، މ ޅި މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ދިރިއ ޅޭ އާނ މ  ިގނަ ބަޔަކަށ  އެކަމ ެގ  ޒ  އަދި ކިތަނ މެ ނ ފޫ
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ެވއ ޖެއ ޔާ، އެ ަގވާއިދ   ، ތ ރާލެއ   ،އ ނދަގ ލެއ   ،ސަބަބ ނ  ބ ރައެއ   ވާނ ޖެހޭނީ ބޮޑ   ބ ރަ   ތަކ ލީފެއ  އަނ ނަ ކަމެއ  

،  އިމިޓީ އަދި މިއަށ ވ ރެ އިތ ރަށ  ހަރ ދަނާވެ، ަގާވއިދ  ކޮމިޓީނ  އިސ ނަނ ަގވަ ބައެއ ެގ މައ ޗަށޭ. އެހެނ ވީމާ، ަގާވއިދ  ކޮ

، މިހެނ  ހ ރި ިގނަ ކަނ ކަނ  ބެއ ލެވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  އި ވަގ ތ  ހޯއ ދަވަ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢާމިރ . 

 

 ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢާމިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަދި    1  ޖަދ ވަލ ެގ  (ބެހޭ ާގނޫނ   )އާނ މ  ަގާވއިދ ތަކާ  6/ 2008ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

ގ ޅޭޮގތ ނ  އެކިއެކި ބޭބޭފ ޅ ނ    ޮގތ ނ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މާފައިވާ ރިޕޯޓާަގއި ހިމެނޭ ގަވާއިދ ތަކަށ  މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅ2ޭ

ީމެގ ދައ ކަވައިފި.  ވާހަކަތައ   ތަފާތ   ވާހަކަތަކެއ  ވަރަށ   ބިނާކ ރ ވަނިިވ  ހަމަ  ދެ ؛ތެރޭަގއި  ކަމެއ     އަޅ ަގނޑ  

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ  ކޮމިޓީއަށ  ިއޞ ލާޙ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ނ ވަތަ ގ ޅޭޮގތ ނ     ދޭނަނ . ަގާވއިދ ތަކާ ސާފ ކޮށ ލަ

ނ ކ ރެވޭނެ ަގވާއިދ ތަކެއ   ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ  ކޮމިޓީެގ ިއޒ ނަ ނެތި ނ ވަތަ ބަދަލ ކ ރ މެއ  ނެތި އިޞ ލާޙ 

އޮތ  ނަމަވެސ ،    ވަނީ. ެއއީ ަގާވިއދ  ކިޔާފައި  ހިމެނިފައިިމ    ތެރޭަގއި    ެގޖަދ ވަލ ބެހޭ ާގނޫނ ެގ    އާނ މ  ަގވާއިދ ތަކާ

ބެހޭ ާގނޫނ . އެ ާގނޫނ ެގ ތެރޭަގއި ާގނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ ެގ    އެއީ ާގނޫނެއ . އެ ާގނޫނަށ  މި ކިޔަނީ އާނ މ  ަގާވއިދ ތަކާ 

އ ސަސާައކ ނ  އަ، ެއ ާގނޫނަކަށ  އެއ ވެސ  މ  ހިމެނޭ ކޮނ މެ ަގާވއިދަކީ، ާގނޫނީ ބާރ  ލިބިފައިާވ ާގނޫނެއ . އެހެނ ވީމާ

ރިޕޯޓ ެގ މަިއަގނޑ     ޖިލީހ ނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ  މިބަދަލެއ  ނ ެގނެވޭނެ މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަ

ގ ޅ ަވިއެގނ    އ ތަކާގ ޅ ނ ހ ރި ކަނ ތަ  ފަހ  ކޮމިޓީއާބޭފ ޅ ނ ނަށ  ސާފ ކޮށ ލަދިނ މަށ   އިއެނ މެހަ  ،ބޭފ ޅ ނ ނަށ   މ  އެހޫމަފ 

މި ބޭ އަޅ ަގނޑ މެނ   ރިޢާޔަތ ކޮށ ލާނަނ .  ވަރަކަށ   ކޮނ މެވެސ   އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ވާހަކަތަކަށ   ދެއ ކެވި  ބޭފ ޅ ނ  

ސަރ ކާރ ނ  ދޭ  ،  ދޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެ  ،ަގާވއިދ ތަކަށ  މ އ ދަތ  އިތ ރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ. ސަބަބަކަށ  ވަނީ 

. އެ ހިސާބ ނ  ާގނޫނީ ހ ސ ކަމަކަށ  އެބަ  ޢަމަލ ކ ރާނެ   އަނ ނާނެ. ާގނޫނ ތަކެއ  އ ިވެގނ  މި ދަނީޚިދ މަތ  ނިމ މަކަށ 

މީހަކާ ަވކި  މިީއ  މައ ސަލައިަގއި  ލަސ ވަމ ނ ދާ  ނ ހެދި  ާގނޫނ ތައ   ހަދަނ ޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ނ   މިކަމާ  އެހެނ ވީާމ،   އާދޭ. 

އެ ަގާވއިދ ތައ  އ ނިެވެގނ  މި  ؛މ ޅި ދައ ލަތ ަގއި ހ ރި  ، ތ ަގއި ދިމާލަށ  އިނިގލި ދިއ ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މ ޅި ދައ ލަ

ަގާވއިދ ތަކާ އާނ މ   ާގނޫނެއ   އޮތ   ޓަކައި  އެކަމަށ   އެހެނ ވީމާ،  ހެދިެގނ .  ާގނޫނ ތައ   ގ ޅ ނ ހ ރި  އެކަމާ  ބެހޭ   ދަނީ 

އިތ ރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑ މެނ   މ އ ދަތ   މިއަށ   އެހެނ ވީާމ،  މިއަށ     ނ ކޮށ އިތ ރ   ނ ވަތަކަމަށ     ާގނޫނަކީ. 
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ކަމަށ    ތަނ ފީ  ެގނައިބ   ބަނ ޑާރަޢަމަލ ނ ކ ރެވޭނެ  ގަވާއިދ ތައ   މި  ައދި  މ ޒ  އޮފީހަށާއި  އ ސަސާތަކަށ   އަކ ރަމ ނ ދާ 

އ ސަސާއަކ ނ  އަމިއ ލައަށ   އަނ ކ ރަނ  މީެގ އެއ ވެސ  ަގާވއިދެއ  އެއ ވެސ  މ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ހިނދ ، އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ 

ދެނ މެ މާފަނ ނ    ،ކީޔަމަނ މެނ ެގ ބާރ  މިޮގތަށ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  އެކަނ  ކ ރެވިދާނެ ކަމަށ . އެކަަމކ  ހިތާމަހަދައިެގނ  ތި

ކަނ . އެހެނ  މި އެކަނ  ކ ރަމ ނ ދާ  ،މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ 

އ ސަސާތަކ ނ  މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ   އަހ ރި ބައެއ  މ   ެގ ކޮމިޓީއަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އެބަދެނ ނެވި ކަމަކީ، އަޅ ަގނޑ ެމނ 

ެއ ބާރ  ލިބިެގނ  ވަނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ  ކޮިމޓީއަށޭ ބ ނާ ހާލ ަގިއ ވެސ     ،އެ ަގާވއިދ  ބަދަލ ކ ރ މަށ 

ކޮށ ފަިއވާކަނ . ، މަސައ ކަތ  އިނައިބ ެގ އޮފީހ ެގ ލަފާ ހޯދަ  ޑާރަބޭފ ޅ ނ  އެ މަސައ ކަތ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބަނ    އަމިއ ލައަށ  އެ

  އަދި ކޮށ ފައިވާ ކަމަށ  ލިޔެކިޔ ނ ތައ  އެބަހ ރި. މިކަނ  މިޮގތަށ  ކ ރަމ ނ  ދަނީ ކަމަށ  ވަނ ޏާ، މި ކ ރެވެނީ ވަރަށ  ދެރަ 

ހ  ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ  ހަދާ ގަވާއިދ ތައ   ފަހެދ މަށ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ވެސ  މި ކ ރަމ ނ ދާ މަސައ ކަތަކީ، ާގނޫނ 

ދެނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރައ ވައިފި   ؛ިއެގ ތެރޭގައިހަޭއެގ ތަރަ  ،އެއީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެކަމ ަގިއ ލ އިފަސޭހަވެ

ޓ  ފާހަަގކޮށ ފަިއ  ވަނަ މާއ ދާަގއި ަގާވއިދ  ކޮމިޓީެގ މެނ ޑޭ  111މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއ .  

؟ ިއެގ ތެރޭަގިއ ހެދިފައިވާ ާގނޫނ ތަކެއ ތޯހަާގނޫނ ެގ ތަރަ  ހެދެމ ނ ދާ ގަވާއިދ ތަކަކީ   ،އިރ  އެނ މެ ބޮޑަށ  މި އިނ ނަނީތ އޮ

. ވަރަށ  ބަިއވަރ  މައ ސަލަތައ  އެބަ އާދޭ  އ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ބަިއވަރ  މައ ސަލަތައ  އެބަ އާދޭ. މިއީ ދެރަ ކަމެ

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ަގވާ  ނ  ފާހަަގކ ރެއ ިވ ސެހ މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    ،އިދ ތައ . ދެނ މެ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކޮމިޓީނ  ކ ރި މަސައ ކަތ ނ  ެއ    ވެ،ނ ާވތީަގާވއިދ ތައ  ހެދިފައި  ެގފަދައިނ ، ފިޝަރީޒ  މިނިސ ޓ ރީ

 ،ކޮށ   އެއ ކޮށ  ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކޮމިޓީނ   ނާބޭފ ޅ ނ   އެ   .މަސައ ކަތ  ވަނީ ނިނ މާފަ

ކަނ ކަނ     ލ ތަކާއި އެސޫއިތ ރ ނ  ހަދަނ ޖެހޭ އ އަދި ޭއެގ  ،ބެހޭ ާގނޫނ ެގ ހަދަނ ޖެހޭ ގަވާއިދ ތައ  ނެހެދި  މަސ ވެރިކަމާ

އެ    ކޮށ ފައިވާނެމެނ  މި މަޖިލީހަށ  ރިޕޯޓ . އަޅ ަގނޑ ކޮމިޓީނ  ކ ރި މަސައ ކަތ ނ  ެއކަނ  ވަނީ ނިނ މާފަ  ނ ކޮށ  ވާތީ

ތެރޭަގއި ހަދަނ ޖެހޭ    ެގފަހ ، އެ މ އ ދަތ މ އ ދަތެއ  ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކަނޑައެޅ މަށ   ތެރޭަގއި ނެތ .ެގ  މ އ ދަތ 

ބެހޭ ާގނޫނ ެގ    އާނ މ  ަގާވއިދ ތަކާ  ،ނ ނަނީ ދެ ކަމެއ . ެއއ  ކަމަކީގ ޅޭ މި އޮ  ަގާވއިދ  ހަދަނ ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ، ަގވާއިދާ

ކަށ  ެއއ ެވސ  ތަނަކ ނ  ބަދަލެއ  ނ ެގނެވޭނެ.  ޔަވެސ  ާގނޫނ . އެ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ަގވާއިދ ތަކަކީ ެއއީ ަގާވއިދ  ކީ ނަމަ

އ ސަސާތަކ ނ  އެކަނ  ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި މިކަމ ެގ ސަމާލ ކަނ  އަ. ބައެއ  މ މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތިބީ ނ ކ ޅެދިފަ

ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ.    ވާތަނ ެގ ލީަގލ  ކަނ ތައ ތައ  ބަލަހައ ޓަ   ސ  މިހަމަގައިމ  ވެ

ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ  . އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކޮށ ފައި ދޭ އެއ ޗެއ  ެގޒެޓ އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތިބީ ކ ރާނެ ކަމެއ  ނޭނިގފަ

ކ ރަމ ނ  އެބަދޭ ބައެއ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ . ދެނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ މަލ ޢައިެގނ   އެއަށ  އަމިއ ލައަށ  އެއ ޗެހި ހަދަ
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ާގނޫނެއ ަގއި ވެސ  އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެ  !  މި ދަނ ނަވަނީ ެއހެނ  ނަހައ ދަވާށޭއަޅ ަގނޑ     ވިދާޅ ވީ ވަރަށ  ތެދ  ވާހަކަެއއ .

ށ  އެބަ އޮތޭ އިޚ ތިޔާރ  ނ ނަކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި ެއކަމަށ  އ ނދަޫގ ކަމެއ  ވާނަމަ، އެ ބޭފ ޅ ޒ މ އައ ސަސާއަކ ނ  ތަނ ފީ

އިޞ ލާޙ ކ ރ މ ެގ ބާރ . އެހެނ ވީމާ، ެއޮގތ ެގ މަތީނ   އި  ފަރާތ ތަކ ަގއި ދަނ ނަވައެއަށ  ބަދަލ ެގނައ މަށ  ޓަކައި ކަމާ ގ ޅޭ  

 ،ކ ރީ ފަހަރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ ނެވި ފަދައިނ   މަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބިލ ތައ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ހ ށަހެޅ 

ެއއ  ފޮޅ ވަތ ެގ ބިލެއ  އޮތ އެބައޮ ހ ށަހެޅ މާ ބެހޭ ާގނޫނެއ . އެ  ނ ނާނެ ދައ ލަތ ނ  ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ،    ދައ ލަތ ނ  ބިލ  

އެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަތީނ   ޮގތ ެގ  އިޞ ލާޙ ކޮށ ެގނ   ާގނޫނ ަގއިވާ  ފާސ ކޮށ ެގނ    ،ކަނ ކަނ   ކަނ ތައ     ،އ ނދަޫގވާ 

  ަގއި ތެރޭ   ެގއި ހަާގނޫނެއ  ހަދާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގނޫނ ެގ ތަރަ  .އަިމއ ލައަށ  އެޮގތަށ  ބާރ ދޭ  ށ ެގނ ދަމާ ހިނާގށޭއަކ ރި

ނ . އެއީ ކަމ ދާ ޮގތެއ  ނޫނޭ. އެހެނ ވީމާ،  ވ ރެ މަތި  ާގނޫނަށ ާގނޫނ ެގ ަގާވއިދ  އެބަ ހެދެއޭ  ގަވާއިދ  ހެދ މަށ .    މި ދެނީ

ސ   މަޖިލި  ވެސ  ދައ ލަތ  ހިމެނޭނީ   އިމ އެއީ މަޖިލީސ  އޭެގތެރޭަގއި ހިމެނޭ ނަމަ، ހަމަަގ ؛އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ދައ ލަތަށ 

ކ ރަނ . ަގާވއިދެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކ ލަވައިލާފަިއ،    ނ ވާނެ ޮގތަކަށ  ކަނ ތައ   ލަތ ނ  އެބަ ޖެހޭ މިހެނ  މިކަނ އޭަގއި. ދައ 

ނ ހެދޭނެ ކަމަށ  މި   ޚިލާފަކަށ  ާގނޫނ އ ެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއެގނ  ާގނޫނެއ  ިމ ހަދަނީ. އެ އަސާސާޤާނޫނ އަސާސީ އަސާސެ 

މި   އެފަދަ ާގނޫނެއ  ވެސ  އަކ ރެއ  ވެސ  ވާނީ ބާޠިލ  އެއ ޗަކަށޭ  ، އެއ ޗެއ  އެފަދަ  .ވަރަށ  ސާފ   ަގއިޤާނޫނ އަސާސީ

ާގނޫނ ެގ    ޖެހޭނޭއެ ާގނޫނ ެގ ތެރޭަގއި ހަދާ ަގާވއިދ  ވެސ  ވާނ   ،ވަނ ޏާ ާގނޫނެއ  ހަދާފައި ދިނީމާކަމަށ ވެއ ޖެއެހެނ   ބ ނީ.

ަގާވއިދަކަށ . އެހެނ ވީމާ، މިހަތަރަ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ވެސ  މި ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަނ ކަނ  އަޅ   އިެގ ތެރޭަގއިވާ 

ޕޯޓަށ  ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ   ވާތީ، މި ރި  ޖެހޭ ރިޕޯޓަކަށ ފާސ ކޮށ ލައިދޭނ   ހަމަ  ކޮމިޓީަގއި ބަލަމ ނ . މި ރިޕޯޓަކީ ތި ބޭފ ޅ ނ 

 ،އިސަރ ކާރ ނ  ދެމ ނ ދާ ޚިދ މަތ ތަކާވެސ  ފާސ ކ ރ މަށ  ވޯޓ ދެއ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެނ ނެވިހެނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   

ވާތީެވ، ެއ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ   ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ކޮނ މެހެނ  ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަމަކަށ ޒ  މި ދެނ ނެވި ާގނޫނ  ތަނ ފީ

 . ލަނ ސަމާލ  ކަމަށ  ދަނ ނަވާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މި ަގވާއިދ     ،އެހެނ ނަމަވެސ  ؛ނޫނ   ބަހ ސ ަގިއ ބަިއވެރިވާކަށ   އަޅ ަގނޑ އާދެ!  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ާވ ަގވާއިދ ތަކަކީ މި ޤާނޫނ ައސާސީ ފާސ ވެެގނ  ދެ އަހަރ ދ ވަހ ެގ    އޮތ  ރިޕޯޓ ަގއި މި   ހ ށަހަޅާފައި މި  ކޮމިޓީނ  ނިނ މާފައި

ވީމާ، ޤާނޫނ އަސާސީ ނިމިެގނ  މިހާރ   ތެރޭަގއި ނިނ މަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ލިޔެފައިވާ ަގާވއިދ ތަކެއ . އެހެނ 

ކަނ ތައ  ނ ކ ރެވި   ވެއ ޖެ. ދެ އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އ ދަތެއ  ދެވ ނީ. އެ ދެ އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އ ދަތ ަގއި މި  ވަރަށ  ިގނަ ދ ވަސ 

ވެފަިއާވ ކ ރަނ  ހަވާލ    ކަނ ތައ   އ ޅެނީ. އެހެނ ވީމާ، ީމަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ މި  އަދިެވސ  ކ ރަނ ނޫޅެ މި  .އޮތީ  މި
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އެޓަރނީ  މީހާ މިކަމަށ  ޒިނ މާއަދާކ ރ ވަނ . ެއއީ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލ .    ކަށ  ހ ނ ނަޔަދައ ލަތ ެގ މ އައ ސަސާެގ އިސ ވެރި

ދަނީ ކ ރިއަށ . އެހެނ ވީާމ،    ކަނ ތައ  މި  ާގނޫނަށ  ބަދަލ ކޮށ ފަ. އަދިެވސ  މި  ކޮޅަށ  ފޮނ ވަނ ޖެހޭނެ  މި  އިޖެނެރަލ  ހައ ދަވަ

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ މައ ސަލަ ނިނ މާ ކަހަލަ ޮގތަކަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެސ  ހެދިދާނެ.    ދީފައި  ވަކި މ އ ދަތެއ 

 ؛ނަމަވެސ ، މި މައ ސަލަ މި ހިސާބަށ  އައިއިރ ަގއި ވެސ  އަދި މިއޮތީ ޤާނޫނ އަސާސީ ފާސ ެވެގނ ދިޔަތާ ދެ އަހަރ އެހެނ 

  ށ އަކަނ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރި   ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، މި  ށ  މިއަކަނ ތައ  ކ ރި   އަދިވެސ  މި؟ ވީ  ކިތައ  އަހަރ ތޯ މި

މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  މިައދ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   ؟ ެގނ ދާނީ ކިހާ ދ ވަހެއ  ވަނ ދެނ ތޯ

 . ށ މި އަރ ވަނީ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދަ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  ނ މާފަނ 

  މިއީ ވަރަށ  ބޮޑ  މައ ސަލަެއއ .   ،ތިނ ވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  މި އެދ ނީޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ދެ އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މި ފެހި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބަޔާނ ކ ރާ ާގނޫނ ތައ    ،ރިޔާސަތ ނ  ވެސ  ތި ފާހަަގކ ރެއ ވީ 

  ދިޔައީ މިކަނ    ވެެގނ  މި  ހަރ ، ފަނަރަ އަހަރ ، ަގާވއިދ ތައ  އެކ ލަަވިއލާ ވާހަކަ ބ ނެފައި އޮތ އިރ ، ސާދަ އައިހަދަ

ވެރިކަމެއ  ތިނ   އެހެނ ވީމާ،  އަޅ ަގނޑަށ    ނ ކ ރެވި.  ވެރިކަމ ަގއި  ނަޝީދ ެގ  ރައީސ   ދިޔައިރ ަގއި  ހިނަގއ ޖެ. 

ެގނ  ކަށ  ވެ ޔައެހެނ ނަމަވެސ ، މި ެވރިކަމ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ އެނ ެމ ބޮޑ  ޝަކ ވާ  .ވަރަށ  ބާރަށ  ދިޔަ  ، ފާހަަގކ ރެވ ނ 

ބޮޑ  ހ ކ މެއ  އަނ ނަނ ޖެހޭ   ؛ބޮޑ  ހ ކ މާ  މިހާރ  ވެސ  ޝަރ ޢީ ކޯޓ ތަކ ަގއި ބައެއ  ކަނ ކަމ ަގއި ކ ދި ހ ކ މާއި  ،އ ޅެނީ  މި

ހަމަ ައޅ ަގނޑަށ     .މީހަކަށ  ކ ޑަ ހ ކ ނ  އަނ ނާތީ، ކ ދިކ ދި ހ ކ ނ  އަނ ނާތީ، މިކަމ ެގ ޝަކ ވާެއއ  ވެސ  ެއބަ އޮތ 

  އި ފިޔަވަ  ނ ަގއިހެނ  ައޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވަނީ، ބޮޑެތި ހ ކ 2019  ، ނައިބ  ވަރަށ  ފަހ ނ ފާހަަގކ ރެވެނީ އެ ވެސ  ބަނ ޑާރަ

މިހާރ  އެކިއެކި ދަރަޖަތައ  ކަނޑައެޅިފައި ޮއނ ނައިރ ، އެނ މެ ކ ޑަ ހ ކ މަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ    ؛ދެނ  އޮނ ނަ

  ،އެހެނ ނަމަވެސ  ؛ނ ެއކަނ  ާގނޫނ   އ ޅެނީ. އެހެނ ވީމާ،  ޤޫބާތ ަގއި ކަނޑައަޅާފައި އޮތީމާ އެކަނ  ވެސ  ތަފާތ ެވެގނ  މިޢ 

ދޭ އެބަ  ބަދަލ ެވެގނ   ނިޔަތ   ނިޔަތެއ ގައި.  އެހެނ   ފާސ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމެއ   ގ ސަމަ  . ާގނޫނެއ   ހ ރިހާ  ދާިއ 

ކޮމިޓީނ  ަގާވއިދ   މި  އެހެނ ވީމާ،  ހިސާބ ނ .  ަގވާއިދާ  ދޭ  އެބަ  ކޮމިޓީ  ،ބަދަލ ވެެގނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ    ،ރެިގއ ލޭޝަނ  

ވާހަކަދެއ ކީ  އެ  ދެނ މެ  މ ޤައ ރިރ   ކޮމިޓީެގ  އެ  ކޮމިޓީ.  މ ހިނ މ   އެނ މެ  އެީއ  ކޮމިޓީއަކީ  އެ  އޮނ ނަ    ،މަޖިލީހ ަގއި 

އެއީ މި މަޖިލީހ ަގއި އޮނ ނަ އެނ މެ މ ހިނ މ  ކޮމިޓީެގ މިރ .  ޢާކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، އަޙ މަދ   

  2008/6ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ، އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވާ އަނެއ  ސަބަބަކީ؛ ދެއ ކީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މ ޤައ ރިރ  އެ ވާހަކަ

ެއ ލަސ ކ ރީ   ،ަގއި ހިމެނޭ ަގާވއިދ ތައ  އަނެއ ކާވެސ  ލަސ ކޮށ ލިއިރ ަގއި 1- )އާނ މ  ަގވާއިދ ތަކާ ބެހޭ ާގނޫނ (ެގ ޖަދ ވަލ   
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ފަނަރަ އަހަރ  ެވއ ޖެ.    މި  ، ކޯއ ޗެއ ތޯ ބަލައިލަނ  އެބަ ޖެހޭ. ރާއ ޖޭެގ ބިނާވެށި ޕ ލޭނ ކ ރ މާ ބެހޭ ހިނ ގ މ ެގ ަގާވއިދ 

ިިއޮތީ މިނިސ ޓ ރީ   އެ ާގނޫނ  މަތިކޮށ ފައި މ  ،އޮތީ ނ ހެދި. އިނ ޝ އަރެނ ސ   މިހާރ  އަދިވެސ  މި  .ފަނަރަ އަހަރ  ވެއ ޖެ

ނޭ ޕ ލޭނިއޮފ   އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރަޝަނަލ   ހައ ސިނ ގ  އެނ ޑ   އެނ ޑ   ނ ގ  ހައ ސިނ ގ  ޕ ލޭނިނ ގ  ނޭޝަނަލ   ށ . 

އަނެއ ކާެވސ  ފަސ ކޮށ ލީ ފަނަރަ އަހަރަށ .    ،. އިނ ޝ އަރެނ ސ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ އެނ ޑ  ރެިގއ ލޭޝަނ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ

ތ ރ ނ  ދިރޭ ޖަނަވާރ  ެއތެރެކ ރ މ ެގ ަގާވއިދ  ވެސ   ދެނ  އޭެގއި؛ އެއީ މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީނ . ފަސ ދޮޅަސ 

މި ވެސ  ެއތައ  ޝަކ ާވއެއ  ައިއއ ސި.    ،ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ދޫނި އެތެރެކ ރ މާ ބެހޭ ގަވާއިދ  ވެސ އަނެއ ކާވެސ  ފަސ ީވ.  

މީަގއި   .އޮތީ  ދ  މިމިއީ އެނ ެމ ބޮޑ  މައ ސަލަ. މާލޭ ޕ ލޭނިނ ގ ަގވާއި؛ ެގ ގަވާއިދ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މާލޭ ޕ ލޭނިނ 

އެބަ  ކާރ   ސަތޭކަ  ފަސ   ަގރާޖަށ   އެއ   ަގވާއިދެއ .  ޕ ލޭނިނ ގ  ކ ރީެގ  އަހަރ   ފަނަރަ  ެވއ ޖެއ ޔާ  ޮގތ ނ   ބ ނާ 

 ،ޖެހޭކޮށ ދޭ. ކިތައ  ަގރާޖ ކަނ  ހ ރީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނޭނޭގ. ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީނ  އެކ ލަަވއިލަނ ރީރަޖިސ ޓަ

ައޕ ޑޭޓ  ެވސ  ކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެ.   ކިހާވަރެއ ކަނ   ،ތަކ ެގ ައދަދަކީ ކޮބަިއކަނ  ކަނޑައަޅަނ  އެބަ ޖެހޭމާލޭަގއި ހ ރި ަގރާޖ 

ރީ ވެސ  ކޮށ ދެނީ. ަގރާޖަށ  ރަޖިސ ޓަެއއ   ؛ އެއ  ކޮޅ ނ  ހަމަ ަގރާޖ  ިވއ ކަނީ. ފަސ  ސަތޭކަ ަގރާޖ ، އެއ  ހާސ  ަގރާޖ 

ރައ ޔިތެއ ކަނ  އަނ ަގއިދޭ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދިވެހި ؛ތ މ ެގ ސަބަބ ނ  ވާއޮ  އިކަނ ތައ ތައ  ނަހަދަ  ޕ ލޭނިނ ެގ  ،އެއީ މައ ސަލަ 

ޕ ލޭނިނ ގ  ހ ޅ މާލޭ  ގަވާއިދ ،  ބެހޭ  ހެދ މާ  މިއައި  ،ކާޑ   ހ ޅ މާލެ  ަގވާއިދ ،  ވެއ ޖެ   ށ މާރާތ ކ ރ މ ެގ  އަހަރ   ފަނަރަ 

، ހަދާ  އިނ ހަދަ  ސ ، މި ަގާވއިދ ހަދަނީ. އެހެނ ނަމަވެމިކަމަކަށ  ވެސ . އަޅ ަގނޑ ެމނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ާގނޫނ 

ކަށ  ހ ނ ނަ ބޭފ ޅަކ  އެކަނ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލަ ، އެބަ ބަލަނ ޖެހޭ ،ފ ށ އަރާ ޮގތަށ  ގަވާއިދ ތަކެއ  ހަދާއިރ ަގއި ާގނޫނ ތަކާ

ެގ ކޮމިޓީނ  އ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ކަށަވަރ  އެބަ ކ ރަނ ޖެހޭ އަދި އެ މ އ ދަތެއ ަގއި ަގާވއިދ  ނ ހަދައިފި ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ މި ރަ

އެ ަގާވއިދ ތައ  ހަދާފައި ނެރެނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގާވއިދ  ނ ހަދާ އޮތީ ކިއ ވެތޯ ސ ވާލ  މި ކ ރީ ވަރަށ  ފަހ ނ  ވެސ   

ވީއިރ  ވެސ     ބަޖެޓެއ  ނެތޭ، ފަނަރަ އަހަރ   ،ވީ. ބ ނ އ ވީ، ދިނ  ޖަވާބަކީ  ކޮމިއ ނިކޭޝަނ  އޮތޯރިޓީއާ. ފަނަރަ އަހަރ 

ޖެހ ނީ އޭެގ ސަބަބ ނ . އޭރ ަގއި ހ ނ ނެިވ  . އެނ މެ ފަހ ނ  ޮގސ  ވަޒީރ  ބޭރ ވާނ މަ ހ އ ޖަތެއ  ދެއ ކީބަޖެޓެއ  ނ ލިބ ނޯ. ހަ

ނ ހަދާ އޮތީމަ. ކީއ ެވެގނ ތޯ    ޖެހ ނީ. އޭެގފަހ ނ  ވެސ  އެތައ  ކަެމއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަގަވެއ ޖެ ަގާވއިދ  ވަޒީރ  ބޭރ ވާނ 

 ބަޖެޓ  ނެތީ، ަގާވއިދ  ނ ހެދ ނީ. އެހެނ ވީމާ، ަގވާއިދ  ނ ހެދޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ފިޝަރީޒ ަގއި ވެސ ؟ ނ ހަދާ އޮތީ  ަގާވއިދ 

؟ ހޭނީ ކޮނ  ބޭފ ޅެއ ތޯޖެކ ރެވޭނީ. އެކަނ  ކަށަވަރ ކޮށ ދޭނ ޒ މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ގަވާއިދެއ  ހެދީމާ ާގނޫނ  ތަނ ފީ 

ށ ދޭނ ޖެހޭ. ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ  ކޮމިޓީާއ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލ . ދައ ލަތ ެގ ބަނ ޑާރަ ނައިބ  އެކަނ  ކަށަވަރ ކޮ

ރިޔާސަތ ނ  ތި ފާހަަގކ ރި ޮގތަށ  މީގެ   ،ޖަހަމ ނ  ޮގސ މިހާރ  މ އ ދަތ  ޖަހަމ ނ   .ކ ރަނ ވީ  ގ ޅިެގނ  ލަސ ނ ކޮށ  މިކަނ 

ރ  ކ ރިނ  ކ ރަނ ޖެހޭ މާފ ކ ރައ ވާ! ބާރަ އަހަ ؛ކޮށ  ނ ވަތަ ސާދަ އަހަރ  ކ ރިނ   ފަނަރަ އަހަރ  ކ ރިނ  ައޅ ަގނޑ މެނ 
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 އިނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ  އަނ ނަ މައ ސަލަތަކާ  ހިސާބަށ  އައިއިރ  ވެސ  ނ ކޮށ . އެކަނ ކަމެއ  އަދިވެސ  މި އ ޅެނީ މިހާ

ަގވާއިދ   ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ވާތައ  އިނ ތިހާއަށ  ިގނަ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކީ. އެހެނ ވީމާ،

ލ މަކީ  ކޮށ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލ ެގ މަޝ ވަރާއަށ  ނ ވަތަ ލަފާެގ ދަށ ނ  ނަމަވެސ  މިކަނ  އަވަހަށ ކޮށ  ނިނ މާޞަޚާއ   ،ކޮމިޓީނ 

ވާނެ.    ެގނ ދެވޭނެ އ ސޫލ ތަކެއ  ނ ވަތަ ނިޒާެމއ  ކަނޑައެޅިެގނ ދާނެ އެއ  ސަބަބަކަށ   ށ އަ ާގނޫނީ ވެރިކަެމއ  ކ ރި   އެއީ 

އަ ިއއ ޔެއަކީ  ނ ހިނ ޭގނެ.  ވާހަކަވެރިކަމެއ   ދ ވަހ ެގ  ޤައ މީ  ވަރަކަށ   ކިތަނ މެ  ދ ވަސ .  ޤައ ީމ    ތައ  ޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

އައީ ރަސ ކަމެއ  ނޫނ . މިއީ ާގނޫނީ ވެރިކަމެއ . ާގނޫނީ    މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ  މިދެއ ކިޔަސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ   

ާގނޫނާއި ަގާވއިދާ އެއ ޮގތަށ    ،ފާސ ކ ރާ ޮގތަށ ދައ ލަތެއ . އެހެނ ވީމާ، ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ ޮގތަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  

 އ ލެއ ނ ވާނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހަވެރިކަނ  ހިނ ަގއިެގނ  ނޫނިއ ޔާ މި މައ ސަލަތަކެއ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މެނ ބަރ .ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ،! ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލައެއ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

އޮޅޭ ޮގތަށ  ވާހަކަެއއ    ،ދިނ މަށ ނެީގ ކަެމއ  ސާފ ކޮށ ލަމި  އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއ ސަލަެއއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އެހެނ    އިމި ރިޕޯޓ ަގއި ބ ނާ ޮގތ ނ  އެނ މެ ބިލެއ  ފިޔަވަ  ،އޮތީރިޕޯޓ ަގއި މި    މި  ދެކެވިފަިއވާތީވެ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  

މި މިހާރ   އެހެނ ވީމާ،  ހ ށަހެޅިފަ.  މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  މި  ވަނީ  ބިލ ތަކެއ   ބިލ ތައ     ހ ރިހާ  ެއ  މ އ ދަތަކީ  ޮއތ  

އ  ހެދ މަށ  ޓަކައި ހަ  އެާއ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ހަދާނ ޖެހޭ ަގާވއިދ ތަ  ،ފާސ ކ ރެިވެގނ ދާއިރ ަގއި ވެސ  އޭެގތެރޭަގިއ އެބަ އާދޭ

ެގ ާގނޫނީ ހ ސ ކަމެއ ެގ ތެރެއަށ  އައިސ ެގނ   ެގ ވާހަކަ. މި ދޭތެރެއިނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިކަހަލަހ މަސ ، އަށ  މަ

ނީ  ކަމެއ  ކ ރަނ ޖެހ ނ . ކ ޑަކ ދިނ ެގ ޢަދ ލ  ާގނޫނ  ފާސ ކޮށ ފައި އޭަގއި ބަެއއ  ކަހަލަ މާއ ދާތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  މި އަނ ނަ 

ކަމަށ  ފަހ ނ   އަހަރ ދ ވަސ   ެއއ   ހ ކ ނ ނ ކ ރެިވެގނ     އޭެގ  ކ ޑަކ ދިނ ނަށ   މައ ސަލަ  ވާތީވެ،  އެ  ކޯޓ ނ   ޖ ެވނައިލ  

އޮތީ   ނަާގފައި މި  ކޮށ ދޭނ . އެހެނ ވީމާ، މީަގއި މިހާރ  މި މ އ ދަތ   ހ ށަހެޅީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޖެހ ނީ އެއަށ  އެކަނ 

ފާސ ކ ރެިވެގނ ދާއިރ ަގއި ެއ ބިލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ެއކަާމ އ   ބިލ ތަ މި  ދެނ ނެވި އ ސޫލ ނ   ބަނ ޑާރަ ނައިބ ެގ އޮފީހ ނ  މި 

އ ނިނ ކ ރެވި ހ ރި ަގވާިއދ ތަކ ެގ ވާހަކަ ބަޔާނ ކޮށ ފަިއ    އިއެހެނ ވީމާ، އ ނިކ ރެވިފައި ހ ރި ަގވާއިދ ތަކާ ؛ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ހަދާ

އެނ މެ ބިލެއ     ، އޮތީ  މިހާރ  ހ ރިހާ ބިލ ތަކެއ ހެނ  މި ؛ސާފ ކޮށ ލައިދޭނ  އަޅ ަގނޑ   ،މީަގއި މިާވ ޮގތަކީ  އޮތ އިރ ަގއި 
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. ެއއީ އަބ ރާ ގ ޅޭ އިއެނ މެ ބިލެއ  ފިޔަވަ   އޮތީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި މިހާރ   ހ ރިހާ ބިލ ތައ  މި  އި ފިޔަވަ

މި ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިނ  ފޮނ ވައިދޭނެ ކަމަށ  ބަނ ޑާރަ ނައިބ ެގ  ށ  އެ ބިލ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީހަ ؛ޮގތ ނ 

 އޮފީހ ނ  ވަނީ ކަށަވަރ ކޮށ ދެއ ވާފަ. އެހެނ ވީމާ، އެކަނ  އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށ ލަނ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވި ޮގތަށ  ވަރަށ  ިގނަ ބިލ ތައ  ވަނީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތި ފާހަަގކ ރެއ  

ެއއީ އާނ މ  ަގާވއިދ ތަކާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި މިހާރ  މި ކޮމިޓީނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ؛ ކޮމިޓީަގިއ. އެހެނ ވީާމ، މީެގ ިމ ަގާވއިދ ތައ  

ަގިއ ހ ށަހެޅިފައި ހ ރި ބިލ ތައ  މި މަޖިލީހ   ، ދެނ ނެވި ޮގތަށ ކަނ ތައ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ފާސ ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ މި  ޮގތަށ  މި

ެވެގނ  ެއ ަގާވއިދ ތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ފެއ ޓޭނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ ނައިފަރ    ާގނޫނަކަށ   ،ނިމިެގނ 

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމަށ .

 

 :ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ  ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ދައ ކަނީ.   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާހަކަ  ާގނޫނ ެގ  ބެހޭ  ަގާވއިދ ތަކާ  އާނ މ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  އާދެ! 

ރައީސ  އެ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ވެސ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކ ޑަހ ވަދޫ  މ ޤައ ރިރ ،  ކޮމިޓީެގ  މި  ދެނ މެަގއި 

ސަރ ކާރަށ  ނިސ ބަތ ެވވަޑައިަގނ ނަވާ ބޭފ ޅ ނ ެގ ވެސ ،   ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި އެހެނ  ބައެއ    ،ޑ ވ ނ ތަކަކީފާހަަގކ ރެއ ވި ކަނ ބޮ

ާގނޫނ ތައ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ތަނ ނ  ؛ މެނ ބަރ ނ ެގ ވެސ  ހ ރި ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކެއ  އެބަ ހ ރި. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އެ    ،ރޭިއރ  ިގނަ ފަހަރަށ  މި އޮނ ނަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނެ  އިއެބަ ހެދޭ. އެ ާގނޫނ ތަކ ަގިއ ބ ނާ ަގާވއިދ  ހަދަ

ެއއ ަގއި ތިބޭ  އެ މ އައ ސަސާ  ،އެއީ މ ައއ ސަސާއެއ  ނަމަ  .ވާ ކަހަލަ މާއ ދާތައ  ހިމަނައިެގނ ޟ  ާގނޫނާ ވެސ  ތަޢާރ 

. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކަށ  އެ ާގނޫނ  މާނަކޮށ ެގނ  ގަވާއިދ ތައ  މި ހަދަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބަޔަކ  

ދެނ މެަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ     ،ފެނޭ ބައެއ  ކަހަލަ މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތައ  އިނޭގތޯ 

ބ ރޯ ޮއވޭ  އެބަ  ދެއ ކެވީ.  އެ  ވާހަކަފ ޅ   އެ  ވެސ   ބ ޝަހީމ   ިއނޭގތޯ.  ާގނޫނ   ޑ ކާސ ޓ ކ ރ މ ެގ  ރޯޑ ކާސ ޓ ކ ރ މ ެގ 

އިނ ސާފ ވެރި ވާދަެވރި ކަމަށ  ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށ ދޭނ  ާގނޫނ ަގިއ އެބަ ބ ނޭ    ،ވަނަ މާއ ދާަގއި ެއބަ އޮވޭ ާގނޫނ ެގ ދެ 

ޑ ކާސ ޓިނ ގ  މި ދެނ ނެވި ާގނޫނ ނ  ވ ޖޫދ ވެފައި އޮނ ނަ ކޮމިޝަނެއ  ބ ރޯ  .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ާގނޫނ ަގއި އެބަ ބ ނޭ

ބ ރޯ ތިޑ  ކޮމިޝަނަކީ.  މި  ކޮމިޝަނ ަގއި  ބ ރޯ ކާސ ޓިނ ގ  ހެއ ދެވި  މި  ބޭފ ޅ ނ   އެ  ބޭފ ޅ ނ ،  ޑ ކާސ ޓ ކ ރ މ ެގ  އ ބަވާ 

ައޅ ަގނޑ  ބަލައިލިއިރ ގައި، ބ ރޯ ަގާވއިދ ެގ އަށ ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(ެގ ފަސ ވަނަ  ަގާވއިދ  އިނޭގތޯ.  ޑ ކާސ ޓ ކ ރ މ ެގ 
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ދާެގ )ހ(ެގ ފަސ ވަނަ ނަނ ބަރ   ޑ ކާސ ޓ  ކޮމިޝަނ ަގއި ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ . އަށ ވަނަ މާއ މި ބ ރޯ   ނަނ ބަރ  ވ ޖޫދ ކ ރ ވީ

ދޭ ހަމަހަމަ    މި ބ ނާ ހަމަހަމަކަނ  ކަނޑ ވައިލާ ެއބަ. ާގނޫނ ނ  މި  ނ ާގނޫނ   ،ވ ޖޫދ ކ ރ ިވއިރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މިޮގތަކަށ  ަގާވއިދެއ  ހެދިެގނ ނެއ  ނ ވާނޭ.   ،ފ ރ ޞަތ  އެބަ ެގއ ލ ވައިލާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

އެީއ   ؛ތިބި  މި ާގނޫނ ތަކ ެގ އ ނ މީދ ަގއި ާގނޫނ ނ  މަތީަގިއ ަގާވއިދ ތައ  އ ޅޭތީ، ެއކަމ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  

  ޚިދ މަތ    ،ޚިދ މަތ ދޭ ފަރާތ ތައ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ ޚިދ މަތ ދޭ ފަރާތ ތައ   ،ވިޔަފާރިވެރިނ  ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ ވިޔަފާރިވެރިނ 

ވީމާ، ެއ ާގނޫނ ަގިއ ެއ  އ ނ މީދ ތަކެއ  އެބަ ހ ރޭ ާގނޫނ  ވ ޖޫދ   ،ހޯދާ ފަރާތ ތައ   އ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ ޚިދ މަތ ހޯދާ ފަރާތ ތަ

އ ފައ ދާ މ އައ ސަސާަގއި ތިބޭ   ބ ނާ ޮގތ ޮގތަކަށ  ކަނ ކަނ  ހާސިލ ވާނެ ކަމަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ 

ޑ ކާސ ޓިނ ގ ކޮމިޝަނ ނ   އެބަ އެ ާގނޫނ  މަރާލައޭ. ެއޮގތަށ  ބ ރޯ  ،އ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ހަދާ ަގވާއިދެއ ެގ ސަބަބ ނ  އި  ބަޔަކ 

އެ    ގައިދެނ މެ  .ާގނޫނާ ޚިލާފ  ގަވާއިދެއ . ާގނޫނާ ޚިލާފ  ގަވާއިދެއ ؛ އޮތ  މި ދެނ ނެވި ަގާވއިދ ެގ ސަބަބ ނ   ހަދާފައި މި

މިސާލަކަށ   ވިދާޅ ވީ ދިރާަގކީ،  .  ދިރާގ   ފ ރ ޞަތ .  އޮތ   ކ ނ ފ ނ ޏެއ . ދިރާަގށ   އޮތ   ހިއ ސާ  ރައ ޔިތ ނ   ދިރާަގކީ 

ރައ ޔިތ ނ  އެ ކ ނ ފ ނީެގ ހިއ ސާ ަގނެެގނ ، ރައ ޔިތ ނ  އެ ކ ނ ފ ނިނ  ފައިދާތަކެއ  ވާނޭ ކަމަށ . އަނެއ ކާ އެ ކ ނ ފ ނީެގ 

އިނ ވެސ ޓ  ދިމަދިމާލަށ   ރަނަގޅ   ހ ރިދާއިރާަގއި  އެބަ  އ ނ މީދ ތަކެއ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ތިބީމާ  އޭެގތެރެއިނ   ކޮށ ެގނ    .

ރައ ޔިތ ނ .    ކޮށ ެގނ އިނ ވެސ ޓ   ދިެވހި  މިތިބީ  ވިޔަފާރިތަކަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  އެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ދެނ ނެވި 

 ؛ދޭ ވިޔަފާރިވެރިނ ކޮޅ   ީމޑިއާނެޓ . މީޑިއާނެޓ ެގ ޚިދ މަތ  މި  މިސާލަކަށ  ؛ނ ވަދެވޭ ޮގތަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ ވަކި ކަނ ކަނ 

ޕޮލީއެއ ެގ ޮގތ ަގއި މީޑިއާނެޓ  މިއަދ . އިތ ރ  އެއ ވެސ   ޕޮލީކޮށ ެގނ  މި އ ޅެނީ. ޮމނޮމި ޚިދ މަތ  ވެސ  މޮނޮއެ މީހ ނ   

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އެބަ އ ޅޭ ކިޔަވަިއެގނ  މި ދާއިރާަގއި ިވޔަފާރިކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ވަރަށ    ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ؛ބަޔަކަށ 

 އ ޅޭ މި ދާއިރާއަށ  ަވނ ނަނ  ބޭނ ނ ވާ، ޝައ ޤ ވެރިކަނ  ހ ރި. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވަރަށ  ވަރަށ  ޒ ވާނ  ބޭފ ޅ ނ  އެބަ

  ކޮށ  ޓ ޕެނ ޑެނ ވާނ . އެކަމަކ  އެ މީހ ނ  ބޭނ ނ ވަނީ އިނ ޑި  ތިމަނ ނަމެނ ެގ އެޖެނ ޓަކަށ   ، މީޑިއާނެޓ ނ  މި އޮފަރކ ރަނީ

ސަރވިސ   ޕ ރޮވަ ؛ ވިޔަފާރިކ ރަނ .  ވިޔަސ   ސަރިވސ ެއއ   ކަހަލަ  ވަދޭ  ކޮނ މެ  އެބަ  ސަރވިސ   އެ  އިޑ ކޮށ ދޭނ . 

ވަނ ނަ ކަމަށ  ވަނ ޏާ މަރާލަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ށ ކ ރާ ިވޔަފާރީެގ ތެރެއަނ   މީޑިއާނެޓ   މެނ ޑޭޓ  ނޫނީ  ގެ މީޑިއާނެޓ 

  ޓިނ ގޑ ކާސ ބ ރޯކޮމިޝަނ ަގއި މި ތިއ ބެިވ ބޭފ ޅ ނ .    ނ ގ ޑ ކާސ ޓިބ ރޯ؟ މަރާލަނ  ފ ރ ޞަތ  މި ދެނީ ކޮނ ތާކ ނ ތޯ

ކޮށ ެގނ  ތިބި ބަޔަކ  މި ތިބެނީ.  މި ދެނ ނެވި މަދ  ވިޔަފާރިވެރިނ ކޮޅެއ  ހައިޖެކ ؟ އި މި ތިއ ބަވަނީ ކޮނ ބައެއ ތޯކޮމިޝަނ ަގ

ވެސ  ބަޔަކަށ   ިވޔަފާރިކ ރާ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  މިނިވަނ ކަމެއ   ބ ނާ  އެ  ާގނޫނ ަގއި  ޚިދ މަތ    ެގވިޔަފާރީ  ،އެހެނ ވީމާ، 

ހެދޭ ގަވާއިދެއ ެގ ސަބަބ ނ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ   މިނިވަނ ކަމެއ  ނޯވޭަގއި  ލިބިަގނ ނަ ބަޔަކަށ  ެވސ  ޙަޤީޤަތ 

ެގއ ލ ވައިލާ    ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ   ،މިނިވަނ ކަނ   ޑ ކާސ ޓިނ ގ ކޮމިޝަނ ެގބ ރޯ  ،މިއަދ  ވެސ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ދަނ ނަވާނަނ 
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ބާޠިލ  ެއއީ  ޢަމަލ ކ    ަގާވއިދަކީ  ަގވާއިދަށ   އެ  އެބަ  ރެވިެގނ ަގވާިއދެކޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވާނެ 

އޮތ    ކ ރިމަތިވެފައި މިރާއ ޖޭެގ އެކި ހިސާބ ތަކ ަގއި ތިބި ދިވެހި ޒ ާވނ ނ  އެބަ ގ ޅާ ތިމަނ ނަމެނ  އެބަ    .ކަނ ބޮޑ ވޭ

ބެލޭނެ ނެތޭވޯލ ޑ ކަޕ   އ ނ މީދެއ   އ ޅޭބ ރޯ  ކަމ ެގ  މި  ހަދައިެގނ   ކޮމިޝަނ ނ   ގ ޅިެގނ ޑ ކާސ ޓިނ ގ  ަގާވއިދަކާ    .  

އޮތީ.    މި ޚިދ މަތ  ނ ލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށޭ މި  މަސައ ކަތ ކ ރާ ރިސޯޓަށ  މިހާރ  މިވާ ޮގތ ނ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ތިމަނ ނަމެނ 

 ؛ކޮށ ެގނ  މި އ ޅޭ ޒ ވާނ ނ ހައ ސ ަގއި އިނ ވެސ ޓ  ެގސ ޓ   ، ކ ދި ވިޔަފާރިތައ  ފައ ޓަިއެގނ  މި އ ޅޭ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ލާޒިމ  އެބަ ކ ރޭ  ،ހައ ސ ެގ ކޮނ މެ ކޮޓަރިައކަށ  މި މީހ ނ  ބޭނ ނ ވާ އަެގއ ަގއި ޖެހޭހ ޅ ަވއިލާ ެގސ ޓ ޒ ވާނ ނ   އެ  

ކަލޭމެނ  ކޮނ މެ ކޮޓަރިއަކަށ  ލާނ ޖެހޭނޭ ކޮޅެއ . އެ ކޮޅ ެގ    ،ޑ ކާސ ޓިނ ގ ަގާވއިދ  ލާޒިމ  އެބަ ކ ރޭބ ރޯ  ނ ،ަގާވއިދ 

 ކޮޅ    އެ ޖެހޭ.  އެބަ ލާނ  އެކޮޅ  އަަގކަށ  ބ ނާ  މީހ ނ   މި  ސ  ޑޮލަރޭ.ތިރީެއ ކޮޅ ެގ އަަގކީ    އަަގކީ ފަނ ސަވީސ  ޑޮލަރޭ.

ރެއ  މި ހ ނ ނަވަނީ މިނިސ ޓަ އޭެގ  އ ެގހިއ ސާދާރެ ހަމަ ކ ނ ފ ނީެގ މިދަނ ނަވާ މިހާރ   އަނެއ ކާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ނ ލާ

 ވަނ ޏާ. ކަމަށ     ނ ހ ޅ ވޭނެ އެކޮޅ  ނ ލާއ   ހައ ސެ ެގސ ޓ ތި   ، މިނިސ ޓަރ  އެބަ ވިދާޅ ވޭޓޫރިޒަމ  މިނިސ ޓަރަކަށ . ޓޫރިޒަމ   

ޖެހިެގނ  ވަށާ ؟ވަނީ  ކީއ ތޯ މި؟ ވަނީ  ކަަމށ  ވަނ ޏާ. ކޯޗެއ ތޯ މި  ނ ލާ ކޮޅ  އެ  ކ ނ  ޚިދ މަތެއ  ނ ދެވޭނޭތަހައ ސ ެގސ ޓ ތި  

ޖަރީމާ  ވަށާ މި  ނޫނ ތޯ  މިކަމ ެގޖެހިެގނެއ   އެހެނ ވީމާ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ހިނ ަގނީ  އެބަކަނ ބޮޑ ވ   މި  އޮތ .   ނ  

އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ.  ާގނޫނެކޭ  އާލީހ ނ  އަނެއ ކާ  ވަރަށ  މަސައ ކަތ ނ  މި މަޖި  ައޅ ަގނޑ މެނ  ؛ާގނޫނެއ   މަސ ވެރިނ ެގ

، ެއއ ޗެހި ނ ހެދި ަގވާއިދ ތަކާ ނޫނ ެގ ދަށ ނ  ހަދަނ ޖެހޭ ާގލައި ެއ  އިއެކ ލަވަ  ނޫނެއ  ާގ މަސ ވެރިނ ެގ  މ ޅިނ  އާ އެއީ 

ސަރ ކާރަށ    ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ ނާއި، ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގވެސ    ފަހަރަކ   ނ ދެވި، ކޮނ މެމަސ ވެރިނ ނަށ  ޚިދ މަތ 

ނޫނ ެގ  ާގއ ޅެނީ މަސ ވެރިނ ެގ   ނ ކޮށ ދެިވެގނ  މި ކަނ ކަނ   މަސ ވެރިނ ެގ  ،ނެބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވާ  ަގނ ނަވާ ަވޑައި ތ ވެނިސ ބަ

 އީ، މި ކަެމއ  ކަނ ބޮޑ ވާ އަޅ ަގނޑ ދެނ     ،ހ ރީ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ނެހެދިެގނ ނޭ އ  ތަދ އިދަށ ނ  ހަދަނ ޖެހޭ ގަވަ

 މ އ ދަތ  ބ ނާ  މި ަގާވއިދ ަގއި  މި ޖެހެނީ މި ފަހަރަކ   ކޮނ މެ މިނ ވަރަކ ނ  އޮނ ނަ ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ   ސަރ ކާރ ެގ

 ޖެހެނީ މި ކޮށ ކޮށ   އިތ ރ  މ އ ދަތ   ަގާވިއދ ތައ  ހަދަނ  އޮނ ނަ ؛މި ާގނޫނ ެގ މ އ ދަތ   ! ފ ކ ރައ ވާތިމާ  ،ކޮށ  ކޮށ އިތ ރ 

 ... ތިބެނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އެކ    ިއތ ރ  މެނ ބަރެއ  ނެތ މާ އިއ ޒަތ ތެރި ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވާނެ އާދެ! މި ރިޕޯޓަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 ަގޑީަގއި އޮނ ނާނެ ވާހަކަ ރިޕޯޓަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  މިއަދ ެގ ވޯޓ މި    އަދި  . ނިނ މާލަނ  ހިސާބ ނ މި ބަހ ސ  މި ރިޕޯޓ ެގ

 ށ ފަހ (ވެސ  ދަނ ނަވަނ . )ވަގ ތ ކޮޅަކަ 
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 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ހީމ  ސިމ  އިބ ރާމެނ ބަރ  ޤާއިއ ޒަތ ތެރި  ެގ  އިރާ ދާ  މިިގލީމާ  - 8.2އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ     ،ދަނީ  މިމިހާރ  އަޅ ަގނޑ     -{ 8.2}

ދިވެހިރާފަިއވާހ ށަހަޅ އ ވާ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ،  އިޞ ލާނޫނ ައސާޤާ ެގއ ޖޭެގ  ބަހ ސ ޙ  ސީއަށ   ބިލ ެގ  ބިލަށ     .ެގނައ މ ެގ  މި 

 ށ  ޕީއަ.ޑީ.އެމ  ސިކ ނ ތ . ެއއީ  45މިނެޓާއި    39 ،އޮތީ   ބާކީ ތެރެއިނ  ެގަގޑިއިރ   4ޖ މ ލަ    ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ބަހ ސ ކ ރ މަށ   

ހަމަވެފަ ވަގ ތ   އެމ ެގ.ޕީ.ޕީ ސިކ ނ ތ .   11މިނެޓާއި    11 ޕާޓީއަށ   .ވަނީ  ސިކ ނ ތ .    47މިނެޓާއި    9 ޖ މ ހޫރީ 

  39މިނެޓާއި    8ސިކ ނ ތ . ެއމ .ޑީ.އޭއަށ     10  މިނެޓާއި  12 .ޕީއަށ ނ އެމ .އެސިކ ނ ތ .    12މިނެޓާއި    2ޕީ.އެނ .ސީއަށ   

ކ ޑަހ ވަދޫ   47މިނެޓާއި    3 ނ ބަރަކަށ މެ  ކޮނ މެ ނިސ ބަތ ވެަވޑައިނ ަގނ ނަވާ ޕާޓީއަކަނ  ވަކިސިކ ނ ތ .   ސިކ ނ ތ . 

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢާމިރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

މި   ،މި އެދ ނީވެސ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި ބިލަށ  ވާހަކަދެއ ކ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ   

 ވެސ  ވީހިނދ   ކަމަށ   ަމއ ސަލައެއ  . ޤައ މީމައ ސަލައަކޭ ޤައ މީ  ،ދެނ ނެވިހެނ  ވެސ    ކ ރިނ   އަޅ ަގނޑ   މިއީ  ކަމަކީ

 ތ ގައިޞަފ ރ  މި ހަމަ ައޅ ަގނޑ   ނެތ ކަނ  އިވިސ ނިފަ ކަނ ކަމަށ  ެގބާވަތ   މި ނަޒަރަކ ނ  ޤައ މީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

 އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  މި  ،ނ ދެނ ނެވި އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދައ ކަމ ނ  މިއަށ  ޅ ަގނޑ އަ ދ ވަހ ަގިއ ވެސ   . ކ ރީފާހަަގކޮށ ލަނ 

ބެހޭ  .ނެތޭ ހަކ މީ ދައ ކާނެ ފިއ ޔާއިނ ދައ ކަ ދައ ކަނ  އަޅ ަގނޑާ  މި  ޮގތ ނ   މިއަދ   ވާހަކަތައ    ނީ ހ  ޖެދަނ ކަނ  ހ ރި 

 ކަނ ނޫނ  ނިނ މ މެއ  އިލާހީ ޤާނޫނަސާސީއަކީ.  ދަނ ނަވަނީ ވާހަކަ މި އަޅ ަގނޑ  މި، އެހެނ ވީމާއަށ .  އަޅ ަގނޑ  އަމިއ ލަ 

،  އެއ ޗެއ ކަނ  ވެސ  ޖެހޭނެއިޞ ލާޙ ކ ރެވެނ   . މިއީކަށަވަރ ކޮށ ދެނީ ބޮޑަށ  އެނ މެމި ޤާނޫނ އަސާސީ އެނ މެ ފ ރަތަމަ  

  ވާ   ދަނޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި  ކޮށ ސާފ  ވަރަށ  ކަނ  ވެސ  މި ޤާނޫނ އަސާސީއެއ ޗެއ   ކ ރިމަތިވާނެ  އިސ ލާޙ ކ ރަނ 

މި  ، ޮގތަކީ އިޞ ލާޙ ތައ   ކަނ ކަމ ެގ  ނޫނ . އަނ ނަނީ  މި  ވިސ ނާފަެއއ   ނަޒަރަކ ނ   ބޭނ ނ ާވ   ޤައ ީމ  ކަނ ކަމަށ   މި 

 އެކަހަލަ.  ޮގތަކަށ ވާ    ފައިހ ށައެޅޭ މީހ ނ ެގ މޫނަށ  ބަލާިއ  ސިޔާސީ ނަޒަރަކ ނ ނާ  ،ދަނީ  ޞ ލާޙ ތައ  ފާސ ވެެގނ  މިއި

 ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ. އެހެނ ީވމާ،  ކަމަށ  ވެދާނެ ވެސ  ނެތީ ރީތިކަނ   . އެ ވެދާނެ ކަމަށ  ނެތީ ައޅ ަގނޑ ގެ  ކ ލަވަރެއ 

އަޅ ަގނޑަށ     ކަނ ވާ ހަމަ  ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ ިއޞ ލާޙ ކ ރަނ ޖެހޭ ބައިވަރ  ކަނ ތައ ތައ   މިޮގތަށ  މިކަނ  ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ  

 ވަގ ތަކ   އެ ލިބެނީ  މި  ެގއ ލ ނ  ދިޔައިމާއިޞ ލާޙ ކ ރެވިެގނ . އެކަމަކ  އެ  ކ ރެވެނ ޖެހޭ  ެއބަ  ލާޙ ޞ އި މި  .ވޭފާހަަގކ ރެ
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 ވަނ ޏާ ކަމަށ  ބޫލ ކ ރެވެނީަގ ކަމަށ   މަޖިލީހަކަށ  ވަގ ތަކ  އޮނ ނައަދި އެ    ،ކަމަށ  ަގބޫލ ކ ރެވިފައި  ސަރ ކާރަކަށ  އޮނ ނަ

 ؛ވެސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މ ހިނ މ   ހަމަ އެނ މެ   ކަމެއ  ނ ވާނެ.މި ނަކަށ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ނ މެ އެ  ެގޤާނޫނ އަސާސީ  މި  ،ކަމަކީ  އަސަރ ކ ރި  ޅ ަގނޑަށ  އެނ މެ ދެރަވެއަ  އިަގދިޔައިރ  މި ޤާނޫނ އަސާސީ ކިޔަމ ނ 

 ނޫނެއ  ާގޚިލާފ     އިސ ލާމ ދީނ ެގ އަސ ލަކާ  .ދައ ލަތ ެގ ދީނަކީ އިސ ލާމ ދީނޭ  ،ަވބަ މާއ ދާަގއި  10ބ ނަނީ   ވަރ ަގދައަށ  މި

ކަށ  ޔަ. މިދޫކޮށ ލާފަ ވ ޖޫދަށ  ތީއޮ  މި އިމީަގ މާއ ދާ މިދެނ ނެވި.  ކަށޭއެއ ޗަ ބާޠިލ   ާގނޫނެއ  ވާނީއެފަދަ    ދޭނޭހެނ ވެސ   

ެއކަނ     .ވާހަކަެއއ އެ  ދެނ  ނާނ ނާނެ    މާތަނ ނ  އ ނިކޮށ ލީ ތި މިމީ  ، ސ  ބޭނ ނ ވީމާވެ  މާދަމާ. އެއ ވެސ  ހިމާޔަތެއ   ނެތ 

ވެސ   ،  އެހެނ ވީމާ  .ނެތ   ަގއިޤާނޫނ އަސާސީ މި ކަމަކަށ  ނ ކ ރެވޭނެ ހޯދ މަށ ހިއެއަށ   މި  މާޔަތ ތެއ   ޓަކައި 

ހ ށަ އިޞ ލާޙ   މީހެޤާނޫނަސާސީއަށ   އެހެނ ވީމާ،އަޅ ަގނޑަކީ  އ ހެޅި  ދައ ލަތާއި    .  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެއާެއއ ކޮށ   ހަމަ 

އ ދ  ކަނޑަެއޅިފަިއ  ޙަސަރަ  އިއ ދާ ޙައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރަ  އިއިރ ގަ ިއވީަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަދައ ލަތ ެގ ސިފަތައ  ެއއ ވަނަ ބާބ 

ބަޔާނ ކޮށ ފަ  ކަނ ތައ   ނެތ ކަށ   ޔަމިއިރ   ހ ރިިއ  އޮތ     މި  ައޅ ަގނޑ މެނ  ހަމައެއާެއއ ކޮށ  އަދި.  މާޔަތެއ ހި  ވެސ  

ކ ރެވިފައި  ބަޔާނ  ޤާނޫނ އަސާސީގައި ދިދަ ޤައ މ ެގ  ޑ މެނ ނއަޅ ގަ  އިބޫލ ކޮށ ފަަގ އ ކަނ ދައ ލަތެ މިނިވަނ  އިދިވެހިރާއ ޖޭގަ 

 ވީމާ، އެހެނ  .  ހަަގކ ރަނ ފާ އަޅ ަގނޑ  ކަނ ނިޝާނ  ވެސ  ނެތ  ދައ ލަތ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި މި އަޅ ަގނޑ މެނ  ،އި އިރ ަގވީ

ނ .  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަ  ހަމަގައިމ  ވެސ ނ  މިއަށ  އަނ ނަނ ޖެހޭ ބައިވަރ  ިއސ ލާޙ ތައ  ާވކަނ   މިދެނ ނެވި ހަމަތަކ ެގ މަތީ

މީެގތެރޭަގއި   ،އެހެނ ވީމާ ބަޔާނ   އިޤާނޫނ އަސާސީގަ   ،ދިދަ  ސިފަތައ   މީެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    އިކ ރިއިރ ގަ ކ ލަޔާއި 

ތަކ ެގ އ މ ރ   ދެނ  ހަމަ ކައ ނ ސިލ   ،އެހެނ ވީމާ؟ ނ ލެވެނ ވީއި މަނަހި  ވެސ  ީމެގތެރޭަގއިނ   ދައ ލަތ ެގ ނިޝާ   އ ވެެގނ ތޯކީ

ހަމަ ޓަކައި ބަދަލ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ   ދެނ ނެވި ކ ރިނ  ވެސ   ހ  ،ނ ވެސ   މާ    . ށަހެޅިނ އިސ ލާޙ ތަކެއ   ކޮނ މެހެނ  

ދަނ ނަވާނެ ލ ކޮށ  އެސީތަފ  އާކައި  ނެތ .  ކަމެއ  ވާހަކަތަކެއ   މަޖިލީހ ެގ  ވަދެ    ެގވ  މި  ޔައ މިއ ޔާތެރެއަށ    އ  ތަ އަދި 

 ކަމަށ  މި ތަނ ތަނ  ބޮޑ ވަމ ނ ދާ އ ސޫލ  ޮއވެއ ޖެ  ،ކީ އަައޅ ަގނޑ  ާވހަކަ  ެއހެނ ވީމާ، މިއަދ  ނެ.އެނޭގ  ވެސ   ލީމައިބަލަ

 ދޫ ެއކަނި ެއއ  ދާއިރާއަކަށ  ވާނ ޖެހޭނެވަކ ޑަހ  ނ ކ ރަނ ވީދޫ ރައ ޔަތ ނ  ވަކި ކީއ ެވެގނ ތޯއޭ އ އ މީދ ވަވަނ ޏާ ކ ޑަހ  

 ، އ ޅެެގނ މިކަނ  ކ ރަނ   އެއީ ؟އޮތެއ  ނޫނ ތޯއެބަ    ގ އ ހަކ ރ މ ގެ  ؟ ހަމަ ކ ރާނެ ނޫނ ތޯ؟ ތޯނޫނ  ހަމަ ކ ރާނެ . ކަމަށ 

ކ ރަނ   ކ ޑަހ ވަދޫ މިކަނ   މެނ ބަރ   މިދާއިރާެގ  ކަ   ކަމެއ  ކަމ ދާ  އީއ ޅެެގނ   ކަމަށ   ނިނ މަނޫނ   ތިނ     އި،ނޑައަޅައި 

ވީމާ،  އެހެނ ؟ ބޫލ ކ ރާނީަގނ   އިީމެގތެރެ  އ ތޯދެނ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  ކޯޗެނިނ މާފައި އޮތ  ކަމެއ .   ފަހަރެއ ެގ މަތިނ 

ޤައ މީ ނަޒަރަކ ނ  ވިސ ނާފަިއ ދައ ލަތ ެގ    އީބާވަތ ެގ ިއޞ ލާޙ ތަކަކީ މި މި  ، ވާހަކައަކީ އ ޅޭ   އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  މި

އެފަދަ ނިޔަތެއ ަގއި   ނ .ޖެހޭ ކަނޑައެޅެ  އެދިެގނ  މި މަޖިލީހ ނ  ކ ރާ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އެބަހެޔޮ  ލަތައ ދައ  އިގަ ލ ލެވަ

 ކޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .މިތާ ކަނ ތައ  ކ ރަނ  ފެށ ނ  އެއީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( ޖަހާއިރ  ިއނޭގތޯ  12  މެނ ބަރ . )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( މިއަދ  ވޯޓ  ަވގ ތަކީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭ   އިމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  ފާސ ކ ރާއިރ ަގ ؛ލަނ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ދަނ ނަވާ އަޅ ަގނޑ އާދެ!  

ާގނޫނ . އެހެނ ވީމާ،   ބެހޭ  ަގާވއިދ ތަކާ އާނ މ  . އެއީ ެއއީ ެގނެވޭ ބަދަލެއ   މެނ ބަރ ނ  ތިބެނ . އެީއ ާގނޫނަކަށ    44ަގއި  މިތާ

އެހެނީ.  44 ވޯޓަށ   ެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތިބެެގނ   މި މެނ ބަރ ނ   ކަނ ތަކ ަގއި    ދެނ   ދެ  މެނ ބަރ ނ    22އޮތ  

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( ޖެހޭނެ.ތިއ ބަވަނ 

 

10 
 ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ނ ( هللا ހ ގެ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ )މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކާޑ ކޮޅ ތައ  މެނ ބަރ ނ   ެއދެނ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ވޯޓ      ޗެކ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   ފ ރަތަމަ  ޯވޓ  ؛މިއަދ ެގ  ފ ރަތަމަ   ؛މިއަދ ެގ 

  5/ 2009ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ هللا މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ   ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި

ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ     ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ނ  ށ  އިޞ ލާޙ  (އަދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ   އެއ ަގމ )

 ޯވޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 هللاމ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ    ނޮޅިވަރަމ    ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 44    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 01    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

. ވޯޓަށ  އެހ މަށ  ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  
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 36    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :   ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ 

    37     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 19      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭ ސ ފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަދަދ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ތިއ ބެވި  ވޯޓ ދެއ ވި  ފެނ ނަ. 44؛ ހާޒިރ ވެ  އަދަދ   ކަމަށ   ކަމަށ   . 1؛ މެނ ބަރ ނ ެގ  ނ ފެނ ނަ 

  ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި   ަވކި  .36؛ ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

   .ފާހެއ ނ ވި .19؛ ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 37؛ ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޔޫނ ސ  ޢަލީ ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ    ހޮޅ ދޫ ދާިއރާެގ،  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ؛މިއަދ ެގ ދެވަނަ ޯވޓ 

ބަލައިަގތ މާ   ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ނ ށ  އިޞ ލާޙ (އަދިވެހިރާއ ޖޭެގ ާގނޫނީ ފަނ ނ ެގ ާގނޫނ )   5/ 2019ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

 ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .   ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ ތ މެދ  އިއ ޒަ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޔޫނ ސ  ޢަލީހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ     ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 44    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 42    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 
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 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    42     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 22      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

  ސ  ފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަދަދ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ތިއ ބެވި  އަދަދ   ކަމަށ    ފެނ ނަ. 44؛ ހާޒިރ ވެ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ކަމަށ   . 42؛ ވޯޓ ދެއ ވި  ނ ފެނ ނަ 

ބަިއވެރިވި    ބޭނ ނ ނ ާވ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި  ވޯޓ ދޭނ ަވކިޮގތަކަށ     ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . 

އަދަދ  އަދަދ . 42؛ މެނ ބަރ ނ ެގ  ބޭނ ނ ވާ  ދިރާސާކ ރ މަށ    ފާސ ވެއ ޖެ. .22؛ ފާސ ވ މަށ   ބިލ   މި  އެހެނ ކަމ ނ ، 

   ދަނ ނަވަނ . ކަމ ަގއި ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ިވއ ޖެ

 

 ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ  

ވޯޓ   ފަހ   ނަނ ބަރ    ؛މިއަދ ެގ  ަގާވއިދ ތަކާ)   6/ 2008ާގނޫނ   ޖަދ ވަލ   (ާގނޫނ   ބެހޭ  އާނ މ   ަގިއވާ   2އަދި    1ެގ 

 ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  ަގާވއިދ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި   ަގާވއިދ ތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ 

 ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ފެނިަވޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ،ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ އިއ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރ މާ މެދ 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 44    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 42    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ނ ފެނ ނަ 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  
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    42     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 22      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

  ސ  ފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

އަދަދ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ތިއ ބެވި  އަދަދ   ކަމަށ    ފެނ ނަ. 44؛ ހާޒިރ ވެ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ކަމަށ   . 42؛ ވޯޓ ދެއ ވި  ނ ފެނ ނަ 

ވޯޓ ަގިއ    ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ މެނ ބަރަކ  ނެތ .  ަވކި  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ .

ާގނޫނ    މިޮގތަށ  ފާސ ވ މާ ގ ޅިެގނ   ފާސ ެވއ ޖެ.  . 22  ؛ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ައދަދ . 42؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ބައިވެރި  

ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ    ަގއި ބަޔާނ ކ ރާ ަގާވއިދ ތަކަށ   2އަދި    1ެގ ޖަދ ަވލ   ( ބެހޭ ާގނޫނ   ަގާވއިދ ތަކާ  އާނ މ )   6/ 2008ނަނ ބަރ   

   ފާސ ވެއ ޖެ. ޔަލަށ  އިތ ރ ކ ރ މަށ މަހ ެގ ނި ވަނަ އަހަރ ެގ މޭ 2023މ އ ދަތ  

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ހ ރި މަސައ ކަތ .  އަނެއ ކާވެސ  ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ ނ ނިމި ؛އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފަށަނީ

ނަނ ބަރ     -{ 8.2} މެނ ބަރ   މާމިިގލީ  -8.2އެޖެނ ޑާ  އިއ ޒަތ ތެރި  އިބ ރާހީމ     ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ ޤާސިމ  

ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ިއޞ ލާޙ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބަހ ސ .ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ބިލ ެގ  ވަގ ތ    ެގނައ މ ެގ  މި  މެނ ބަރަކ   ިއތ ރ  

 ދައ ކަވަނ  އެދިަވޑަިއެގނ ފައެއ  ނެތ .  ވާހަކަފ ޅ 

އިބ ރާ  ތ ލ ސ ދޫ  -{8.3} މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ދާއިރާެގ    2021/7ނަނ ބަރ     ާގނޫނ   ، ށަހަޅ އ ވާފަިއވާހީމ  ނަސީމ  

ާގނޫނ ) ތަމ ރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  އިޞ ލާޙ (އަދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބަހ ސ .ށ   ބިލ ެގ    ދައ ކަވަނ  ވާހަކަފ ޅ   ެގނައ މ ެގ 

  މެނ ބަރަކ  ނެތ . އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ ިއއ ޒަތ ތެރި

ދާއިރާގެ   - { 8.5} ހޮޅ ދޫ  ފަރާތ ނ   ެމނ ބަ  ދާއިރާގެ   ވިލިާމލޭ ؛ސަރ ކާރ ެގ  އ ޝާމ   އަޙ   ރ ިއއ ޒަތ ތެރި  މަދ  

ނަނ ބަރ   ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ާގނޫނ )  5/ 2013  ާގނޫނ   ބާރ ތަކ ެގ  އިމ ތިޔާޒ ތަކާއި  މަޖިލީހ ެގ  ށ   (އަރައ ޔިތ ނ ެގ 

 މެނ ބަރަކ  ނެތ .  ދައ ކަވަނ  އެދިވަޑައިެގނ ފައިވާ އިއ ޒަތ ތެރިވާހަކަފ ޅ . ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ އިޞ ލާޙ 
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އިބ ރާހީމ   ލީމާމިިގ  -{8.6} ޤާސިމ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނަނ ބަރ     ، ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ދާއިރާެގ    2014/9ާގނޫނ  

ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތ ) ިއޞ ލާޙ (އަދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބަހ ސ .ށ   ބިލ ެގ  އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ ވާހަކަފ ޅ   ެގނައ މ ެގ    ދައ ކަވަނ  

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ނެތ . 

  12/ 2016ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ިއބ ރާހީމ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޤާސިމ   މާމިިގލީ  - { 8.7}

އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ    ދައ ކަވަނ ވާހަކަފ ޅ   މި ވަގ ތ   ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ .ށ  އިޞ ލާޙ (އަ ާގނޫނ   ތ ގެ އަ އިޖ ރާއީޖިނާ)

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ނެތ . 

 

 ނ  ނިނ މ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކޮމިޓީ މަސައ ކަތ    މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަޅ މ ަގއި ކ ރ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައ ކަތ  ނިމ ނީ.؛ ރ ނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަ

ހިއ މަނ  ރައިޓ ސ     ،ޖެހިއިރ   11ަގާވއިދ  ކޮމިޓީ.    ،ޖެހިއިރ   10މިއަދަށ  ތާވަލ ކ ރެވިފަިއވާ ޮގތ  ދަނ ނަވައިލާނަނ .  

މިނ ވަރ  ބަލާ   ސަރ ކާރ ެގ މަސ އޫލިއ ޔަތ  އަދާކ ރާ،  ޖެހިއިރ   11ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ.    ، ޖެހިއިރ   11ޖެނ ޑަރ ކޮމިޓީ.  

ޖ ޑީޝިއަރީ    ،ޖަހާއިރ   2ައދި   ؛ކޮމިޓީެގ ސަބ  ކޮމިޓީ   ަގއި މާލިއ ޔަތ   12:30ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީ.    12:30ކޮމިޓީ.  

 .ޖަހާއިރ  9ނ  ހެނދ   ެގވާ އަނ ާގރަ ދ ވަހ    2022ޮއކ ޓޫބަރ   4ޖަލ ސާއެއ  އޮނ ނާނީ  ލީހ ެގދެނ  މަޖި ކޮމިޓީ.
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސ . العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 9/28/2022 12:06:17 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ehgamu dhathuru fathuruge gaanoon ah islaah genaumuge bill
balaigathumah

Results

Present: 56
Eligible to vote: 55

Yes: 1
No: 36

Abstain: 0
Voted: 37

Not Voted: 18

VOTE - 1 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:07:02 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru No
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri No
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili No
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No

VOTE - 2 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:07:02 PM]



ID Name Organisation Result

83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:07:02 PM]



Overall Voting Result 9/28/2022 12:12:03 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge gaanoony fannuge ganoon ah islaah genaumuge bill
balaigathumah_MP.Yoonus

Results

Present: 56
Eligible to vote: 55

Yes: 42
No: 0

Abstain: 0
Voted: 42

Not Voted: 13

VOTE - 1 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:12:47 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:12:47 PM]



ID Name Organisation Result

83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:12:47 PM]



Overall Voting Result 9/28/2022 12:13:49 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Aamu gavaidhu thakaa behey ganoon ge jadhuvalu 1 adhi 2 gaivaa
gavaidhu thakah amalu kurumuge muhdhathu ithurukurumaa gulhey
massala dhiraasaakoh Gavaidh Committee in nimmigothuge Report
Faaskurumah

Results

Present: 56
Eligible to vote: 55

Yes: 42
No: 0

Abstain: 0
Voted: 42

Not Voted: 13

VOTE - 1 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:14:34 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
18 Ahmed Haitham (MDP) Mahchangoalhi Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:14:34 PM]



ID Name Organisation Result

83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 9/28/2022 12:14:34 PM]




