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  (هللاއީވ  ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔ ސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސ  ަވނަސްތިރީަސއ ރަ ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ވަސް( ބ ދަ) 2020 މޭ 6

 

 

  :ވ ހަކަެދއްެކވ ން ރިޔ ސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސ ގެ ހ ޒިރީ .2

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ސަލ މ ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   32ަބިއެވރިެވަވަޑިއަގންނަަވނީ  ލްސ ގައިޖަ ަވގ ތ  މި މި

ަރްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް،  އަދި މިއަދ  ނެތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ތ ރ ފ ޅެއްަގއި ެވސްނެތް. އަދި ރަސްމީ ދަ

 ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ެއނބ ރި މަޖިލީހަށް ަވޑައިަގންަނވ ނެ.

 

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

 

 ކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ވ ހަޔ ރި

 .2020/1/34/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންޑ އަކީ 

 

 ސްކ ރ ން ޔައ މިއްޔ  ފ  .  4

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ޖަލްސ ެގ ަޔއ މިއްޔ   3 ،ހަމައަށް އ 2020/1/24އިން  2020/1/22ޔައ މިްއޔ  ފ ސްކ ރ ން. ަޔއ މިއްޔ  ނަންބަރ  

 ނެތީމަ.އިއެްއެވސް އިޞްލ ޙެއް ހ ށަހަޅ އްވ ފަ  ، ވ ަހކަ ދަންނަަވންފ ސްކ ރެވ ނ 

 

 . ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ ން 5

 

 ްއެކވ ން:ކަދެން ވ ހަރިޔ ސަތ 

 މިއަދ  ރިޔ ސަތ ން އަންގ  ެއންގ މެއް ނެތް.

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަން 6

 

 ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ 

 ގެ ިމއަދ ެގ ފ ރަތަމަ މަސަްއކަތެއް ފަށަނީ.  ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  މަސަްއަކތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މަސައްކަތް މި

ޤައ މީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ  ،ސީ މަސައްކަތްތެރިްނެގ މައްސަލަރަސްމީ ލިޔެކިޔ ން ނެތް ބިދޭ ،އޮތީ ޮގތ ަގއި މި

ން. މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް އ ޮގތ ެގ ރިޯޕޓ ެގ ބަހ ސް ކ ިރއަށްެގންދި  ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި

 . މި ރިޕޯޓަށް ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ތްތެރިއިްއޒަ ދ އިރ ގެ  މަރަދޫ ،އްރިރ ޤަެދްއވ ނީ ކޮމިީޓެގ މ އިހ ށަހަޅ އްަވ

 5ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕ ޓީއަށް  7މިނެޓ އި  36އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ގަޑިއިރ .  1ލަ ެވސް ކަނަޑއެޅިފައި ަވނީ ޖ މ 

ްށ ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.އޭއަ 3މިނެޓ އި  4ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ސީއަށް  5މިނެޓ އި  5ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.ެއމަށް  5މިނެޓ އި 

 1ަވކި ޕ ޓީއަކަށް ނިސްަބތްެވަވޑައިނ ަގންނަވ  ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ސިކ ންތ . އަދި  32މިނެޓ އި  3

ރިޕޯޓ   ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މަރަދޫސިކ ންތ  ލިބިަވަޑއިަގންަނވ ނެ.  1މިނެޓ އި 

. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ އިްއޒަްތތެރި  ެގރ ދ އި މަރަދޫެދްއވ ން އެދެން. އިހ ށަހަޅ އްަވ

އޮތީ.  އިހިސ ބ ަގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަހ ސް، ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް ފެށޭ ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން !ފ ކ ރައްވ ތިމ 

ން ްއޒަތްތެރި މެންބަރ މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރަްއަވން އެިދަވަޑއިަގންަނވ  އި ،ދަްއކަަވންއެހެންީވމ ، ވ ހަކަފ ޅ 

 . ރަޝީދ  ައޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މެދ  ހިތަދޫފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންެދްއވ ން އެދެން. 

 

 ހަކަދެއްެކވ ން:ވ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ ހިތަދޫ މެދ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  
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ސީންެގ ސަބަބ ން މަަސއްކަްތކ ރަމ ންދ  ބިދޭ ޚިލ ފަށް ދިެވހިރ އްޖޭގައި ަގވ އިދ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ފަދަ ކަންކަން ފ ަހަގކ ެރިވެގން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ވ އިޤްތިޞ ދީ އަދި ޤައ މީ ސަލ މަތަށް ނ ރައްކ   ،އިޖ ތިމ ޢީ

 ޮގތ ން ގ ޅޭ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ށް ނިންމި ޤައ މީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރ ސ ކޮ

ކޮމިޓީން ފ ހަަގކ ރަްއވ ފައި ހ ރި ކަްނކަމަށ އި ަދއ ލަތ ެގ މ އައްސަސ ަތކ ން  ،ނޑ  ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންަވނީއަޅ ަގ

އި ިޚލ ފަށް އ ޅެމ ން އަންނަނީ އެަކމަށް ބޭނ ންވ  ގ ނޫނ ތަކ  ބިދޭސީން ަގވ އިދ  ،ދެއްވ ފައި ހ ރި ޖަވ ބ ތަކަށް ަބލ އިރ 

ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ހެދޭ  އެ  އި ވަޒީފ އ  ބެހޭ ގ ނޫނ  .ންކަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނޫ ނެތިެގންއިަގވ އިދ ތައް ހެދިފަ

އޮތޯރިީޓއ   ސްޮގތ ން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ެއޅ މަކީ ލޭަބރ ރިލޭޝަން އިދ ރީ އި،މަލ ކ ރޭތޯ ަބލަޢަަގވ އިދ ތަކަށް 

 ،ފޮނ ވ ފައިވ  ޖަވ ބ ތަކަށް ބަލ އިރ  ން އޮތޯރިޓީ ސްސް ލޭބަރ ރިލޭޝަންނޫނީ ޒިންމ އެއް. ނަމަެވގ މަތިކޮށްފައިވ  

ދައ ލަތ ެގ ކަމ  ގ ޅ ންހ ރި  ،ބޮޑ  ޮގންޖެހ ންތަކަކީ ްއލ ކ ރ މ ގައި ދިމ ވ  އެންމެޙަބިދޭސީންެގ މައްސަލަ 

 ހިނަގން ދ ތައް ބޭކ ރ  ޚަރަ ެވ،މ އައްސަސ ަތކ ން ފ ރިހަމަ އެއްބ ރ ލ ން ނ ލިބ ން. ބިދޭސީނެްގ މައްސަލަ އޮޅ ންބޮޅ ން 

ަވނަ އަހަރ ން ފެށިެގްނ. ދިެވހިރ އްޖެއަށް ބޭރ މީހ ން ެގންނަން ފެށި ހިސ ބ ން   2012އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ފެށީ

ަވނަ އަހަރ  ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިމޮކްރެޓިކް އ ސޫލ ްނ  2008 ،އެކަން އެކަށޭނަ ޮގތ ަގއި ޮއެވ

ފ ރިހަމައަށް  އި ަގވ އިދ ެގ ތެރެއިން އެންމެށް ަރނަގޅަށް ގ ނޫނ ކ ރ ން ެއކަން ަވރަގ އިމ ކ ެރވ ނ  އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރ 

ހަވ ލ ިވ ފަރ ތްތަކ ން މ ޅި ދައ ލަތ ެގ  ަވަނ އަހަރ  އެ ސަރ ކ ރ  ަވއްޓ ލ މަށްފަހ  ސަރ ކ ރ  2012ކ ރަމ ންދަނިކޮށް 

 އިިމްގރޭޝަނ   ،ފައި އޮތް ހަވ ލ ކޮށް  ލެހެއްޓ މ ބެ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ،ޑ ކޮށްޑ ބަމ އައްސަސ ަތއް ަގ

ހިސ ބ ން މިކަން ބޮއްސ ންލައިެގންދިަޔއީ.  ކ ރަން ހަވ ލ ކ ރިެގނެޭވ މީހ ންެގ ކަންތައްތައް ބޭރ ން  ންދައ ލަތ 

ދައ ރ ަގއި ެވސް ެގ ން. ރައީސް ޔ މީހަވ ލ ީވ ރައީސް ޔ މީން ެވރިކަމ ދެން ެއއަްށފަހ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ ކަންކަން ނ ބެލެހެއްޓި އިންއްަސސ މ  ޯގހ ން ޯގހަށް ދިޔައީ. ދައ ލަތ ެގ މ އަ އެކަންތައްަތއް އެއަްށވ ރެ

ހ ހ ން މީހ ން އެތެރެކ ރެިވއްޖެ. އަދި  އަށްއެަތއް ލަްއކަ ބަެއއް ރ އްޖެމީހ ން ެގނައީ. މީހަކ  ހިތަށްއެިރ ޮގަތކަްށ  އެ

ދިޔ މ ން މިކަން މިހެން  އި އެ މ އައްސަސ  އެްއކޮށް ފެއިްލެވެގންޞަކޮށް މި މީހ ންެގ ކަްނތައްތައް ބެލެހެއްޓ މ ަގޚ އް

ދިެވހިރ އްޖޭަގިއ ވަޒީފ އ  ބެހޭ ގ ނޫނެއް ހެިދފައިޭވ. އަދި ިދެވހިރ އްޭޖަގއި  .ދިމ ެވެގންދިަޔއީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ަގވ އިދ ތަްއ ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން  ަގވ އިދ އިެގ ޮގތ  ސީން ަވޒީފ ަގއި ެގންގ ޅެންީވ ބިދޭ ،ޮގތ އި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފ  ދޭނެ

ކ ރ  ބިދޭސީން ެގްނނަންޖެހޭނީ ވަޒީފ  އަދ ކ ރ ެނ ހެދިފައި އެބައޮްތ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިެވހިރ އްޭޖަގިއ މަސައްކަތް

ަކއ ންސިލ ަތްއ  ތަކ އިޖޮބް ެސންޓަރ  ،ކޮށްމަމަންޓ ތައް ފ ރިހައ ދިވެއްަސކ  ނ ލިބިެގން އެަކމަށް ބޭނ ންވ  ޑޮކި 

 ،އަންނަ ބިދޭސީ މީހ  ެއއަރޕޯޓ ން ހަވ ލ ވ ންޖެހޭނީ ކ ރެިވެގން. މަސަްއކަތ ލ ންޢ ަފހ  އިރިކޮށް ކަަށަވރ ކ ރ މަށްމެދ ެވ

ތްތެރި ަރއީސް. ެވސް ކ ެރޭވތޯ ބަލަން ެއބަޖެހޭ އިއްޒަ ފަރ ތ ން ފޮނ ވ  މީހަކ . މިކަން ނޫނީ އެ ދޭ ފަރ ތ ންވަޒީފ 
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އަްށ ބިދޭސީ މީހ ެގ ވަޒީފ  . ވަޒީފ  ދީެގން ެގންގ ޅޭ ފަރ ތ ންންޖެހޭނީހަވ ލ ވ  ޒިންމ ތަކ  އިބިދޭސީންެގ އެންމެހަ

އެނޫްނެވސް ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިސ  ދެްއކ މ ެގ ޒިންމ   ،މީހ ެގ ިވސ  ފީ ދެއްކ މ އި އެ  ،ނެސްެގ

ދިެވހިރ އްޭޖެގ  ރީއެހެމީހ   އެ  ،ނަމަ އަކ  އ ޅޭބިދޭސީފީ ނ ދައްކ  ިވސ ީދެގން އ ޅޭ މީހ . އަދ ކ ރަންޖެހޭނީ ވަޒީފ 

ދަނީ.   ެއޅެންޖެހޭނެ. މިކަން ނ ކ ރެޭވތީ މިހެން މިދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅ  މީހ އ  އެ ެވފަ.ޚިލ ފ  ގ ނޫނ އި ަގވ އިދ 

އްަގއި ރަޖިސްޓްރީކ ރަންޖެހޭ. ތަރެކައ ންސިލ ަގއި އޮންނަ ދަފ  ންޏ ބިދޭސީން ވަޒީފ ަގއި ެގންގ ޅެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކަމެއް  ިގނަ ކައ ންސިލ ތަަކކ ން މި ،ކަނޑައަޅ ފަިއ އޮތަސް  ންތަރ  ބަލަހައްޓަެގ ދަށ ން މި ދަފ ލ މަރ ކަޒީ ގ ނޫނ  

ތަރެއް ެވސް ފ ރިހަމައަށް ކ ރެެވމ ންދ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ދެންނެޭވނެ. ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީެގ ދަފ 

 .ނ ކ ެރޭވ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގެއއް ދ ށްއަެވްސ ކ ރި ެއހެންނަމަެވސް، މިކަމެއްއެަބއޮތް. ތައްޔ ރ ކޮށްަފއި 

ކައ ންސިލަށް އެންގ މަށްފަހ  ޕޮލިސް   ،ނަމަ ަވޒީފ  އަދ ކ ރ  ބިދޭސީން ތިބޭނ ކޮށް، ދަފ ތަރ އ ންސިލ ގައި މިޮގތަށް ކަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ންީވތޯޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔ . އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކަޮކޅ  ނިންމ ލަކ ރަން އެބަމިޓް ެކންސަލްޕ ރކްޯވރިޕޯޓ ތަކ އެކ  

  ؟ންދެިވދ ެނތޯ އަދިކ ރިއަށް ެގ ؟ރައީސް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 !ްނދަވ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގކ ިރއަށް !ެގންދަވ ކ ރިއަށް 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދ އިރ ެގ މެދ  ހިތަދޫ

 ކ ރ މ ގައި މަސްއޫލިްއޔަތ ، އެކަްނ އިންނަންޖެހޭތޯ ބަލަ އޮ މިޓްޕ ރކްއަތ ގައި ޯވވަޒީފ  އަދ ކ ރ  ބިދޭސީްނ 

ކ ރަން އެ މީހ ން އެކަން ކ ރޭތޯ ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން ކަަށަވރ  .މި އޮންނަނީ ޕޮލިސް މ އައްަސސ އަށް ކ ރެިވަފއިހަވ ލ 

 ގ ނޫނ ިއ ެވހިރައްޖޭެގޞަދ . އަދި ދިޖެހޭ. ގ ނޫނ  ނެެގހެއްޓ ން އެއީ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ މައިަގނޑ  ެއއް މަޤްބައެ

ދިެވހިރ އްޖޭަގިއ  ،ގ ޅިެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކ ރ މ އި ހ ންެގ ދައ ރ ކ ރ މަށް ޓަކައި ފ ލ ޒ ތަންފީަގވ އިދ  

 ޝަރ ޢީ އަދި ގ ނޫނީ ބ ރ  ލިބިެގން ކ ރ   ،ެދނެަގތ މ އި އިޚިލ ފަށް ހިންގ  ޢަމަލ ތައް ހޯދަ ގ ނޫނ އި ަގވ އިދ 

އަިދ  ްއ.ންޖެހޭ ދައ ރ  އަދ ކ ރ މަކީ ފ ލ ހ ންެގ މަސްއޫިލއްޔަތެރަކ ރ މ ަގިއ ފ ލ ހ ން އަދ ކ ޒ ތަންފީމަރ ތައް އަ

 .ކ ރ މ ެގ ބ ރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބެިގންޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްސ ވ ލ  އިމި މީހ ން ހ އްޓ ަވ ،މަތީން ގ ނޫނ ަގއިވ  ޮގތ ެގ

މެހައި ބ ރ ތައް ހިންަގްނވ ނީ އ ލަތ ެގ އެން މ ްއދ ގައި ިދެވހި ދަ  ަވނަ  8އްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ ދިެވހިރ 

ަވނަ މ އްދ ައށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން   201ަމތީން ކަމަށް އޮެވ، އަދި ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ  ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއިވ  ޮގތ ެގ

ގ ނޫނީ ބ ރ އެކ  ފ ސްކ ރ  ގ ނޫނަކ ން ބ ރ ިލބިެގން ހަދ  ަގވ އިދ ތަަކީކ ގ ނޫނ ން ބ ރ  ލިބިފައިވ  އަދި 
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މޯލްޑިްވސް އިިމްގރޭޝަނަކީ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް  .އެއްެޗްއ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނެހޭކ ރެެވންޖެޒ ތަންފީ

 ޮގތެއްަގއި ބެލެހެއްޓޭނެ ނ ހަރ ދަ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމ  ،މި ަވގ ތ  ބަލަހައްޓ  މ އަްއސަސ . އެހެންކަމ ން

އަޅ ަގނޑ   .ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރަން އެބަަވރ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ކަށަ ތޯއި ޮއތްފަެރިވނިޒ މެއް ގ އިމ ކ 

ނ ކ ެރޭވތީ. ބޫލ ަގރަނަގޅ  ކަމަކަށް  ،ލޫމ ތ ތަކަށް ބަލ އިރ ޢ މި ސިސްޓަމ ން ފެންނަ މަ ،މިހެން މި ދަންނަަވނީ

އްޖޭަގއި އ ޭޅ ރ  މ ން އެބަ ދައްކ . އަނެްއކ ޓަސްރ އްޖޭަގއި އ ޅޭ ބަެއއް ބިދޭސީން ފ ރައިެގން ޮގސްފަިއވ  ކަަމށް އެ ސި

ކޮްނޓްރޯލް ސިސްޓަމަކީ ކޮންމެ  ރޮގސްފަިއވ  ކަމަށް ެވސް އެބަ ަދްއކ . އެހެްނީވމ ، ބޯޑަބިދޭސީން ފ ރައިެގން 

 ،ށް ބެލެހެއްޓ މަކީޅަޤައ މެްއގައި ެވސް އެންމެ ރަނަގޅަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ އެއް ސިސްޓަމ . މި ސިސްޓަމ  ރަނަގ

ޑ  ނ ރައްކަލެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ީވމ ، ޯބޑަރ ބޮ އޮތް މީ ސަލ މަތަށްނ ދިއ މަކީ ަޤއ ހެއްޓިެގންބެލެ

ރ މަކީ ެވްސ ހަވ ލ ކ  ރެ ހަރ ދަނ  ޮގތެއްަގއި ބެލެހެއްޓ މަށް ސަލ މަތީ ބ ރ ތަކ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމ  މިހ ރަށްވ 

ލ ނަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަމއިައޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކަކޮޅ  ނިންންނަަވމ ން، އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ދަ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ،ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޝިޔ ން ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދ ިއރ ެގ ތޮއްޑޫަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ޝިޔ ން ޙަސަން މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ތޮއްޑޫ

 ގ ޅޭ އ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރަސްމީ ލިޔެިކޔ މެއް ެނތި ދިެވހިރ އްޖޭަގއި އ ޅޭ ބިޭދސީންެގ މައްސަލަ 

ިރ އްޒަތްތެކ ރަން. އިކ ރި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ރިހަމައަށް ތ އީދ ޤައ މީ ސަލ މަތ  ކޮމިޓީން މި ތައްޔ ރ  ޮގތ ން

ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މ  ދ ރ ދ ރ ން ހ ރި ަވރަށް ކަންބޮޑ ވ ންޖެހޭ ަކންކަން. ެއޮގތ ން ބަލ އިރ   ރިޕޯޓ ަގއި އެބަމި .ރައީސް

ލޫމ ތ ، މި ޢ ބޫލެއް ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަމ ގައި ސ ފ  މަަގދައްކަންޖެހޭ ވ ހަކަެއއް ކަމަަކށް އަޅ ަގނޑ  

އްޖޭަގިއ މި ޖަރީމ ، މި ކަންކަން ހިންގ  ޮގތް ނޭނޭގ ރައްޔިތަކ  ެވހިރ ފ ވ ންޖެހޭ. ދިބަ ސ ޮގތް އެކަންކަން ހިނގ  

މަސައްކަތްތެރިން އަށް އްޖެކ ރ ، ިދެވހިރ އިމަންޓް ދ އިރ ގައި މަސަްއކަތްަވރަށް މަދ ވ ނެ. އަދި ޚ ްއޞަކޮށް އެމްޕްލޯ

، މި މަސައްކަތްތަްއ އްލަތަން މި މައްސަރެއިތެ ެގއިިމްގރޭޝަން  ،ެގންނަ ިގނަ ފަރ ތްތަކ އި ކ ންފ ނިތަކ އި

 ؛ޮގތް ަވރަްށ ސ ފ ކޮށް އެނިގަވަޑއިަގްނނަވ ނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިނަގމ ންދިޔަ

ތަކަްށ . ެއއީ ެއކިެއކި ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ންކޯޓ ެގ ޮގތ ގައި ބޭރ ެގ ފަރ ތް ރީދިެވހިރ އްޖެއަށް އަބަދ ެވސް އެތެރެކ ރ ނެ ފް

ފްރީ ިވސ ެގ ޮގތ ަގިއ މި ެގންނަ ފަރ ތްތަކަކީ އެ މަސައްކަތް ނިމ މަށްފަހ   ނަމަެވސް، ރ ތްތައް. އެހެންންނަ ފަެގ
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ެގ އަތ ަގިއ ަގިއ ރަސްމީ ލިޔެކިޔ ން ހ ންނ ނެ. އެ ފަރ ތްތަކ  ތ  މ ލެތެރެއަށް ދޫކޮށްލ  ފަރ ތްތައް. ެއ ފަރ ތްތަކ ެގ އަ

ލޫމ ތަށް  ޢ ަސއްޙަ މަ ނ ނެ. ިވސ  ދައްކަމ ންދ ނެ. އެހެންނަމެަވސް،ންބަރ ބަރަށް ކ ޑ އި މި ހ ރިހ  އެއްެޗއް ހ 

ެގ ނަމ ަގއި ދިެވހިރ އްެޖއަށް ވ ޖޫދ ަގއި ނެތް ކ ންފ ނިތަކ   ،ބަލ އިރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި ދެންނެިވ ފަރ ތްތަކަކީ 

ނދ ނަށް  ން ހަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ފަހ ފ ހަަގކޮށްަލން ބޭނ ންޭވ. އަކޮށްފަިއވ  ފަރ ތްތައް ަކމ ގައި ައޅ ަގނޑ  އެތެރެ

 ގައިސޮނެވ  ޖ ނީ  ،ެގ ެވރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް ައިއއްސަވ ނެ އަޅ ަގނޑ މެން ؛ސަރ ކ ރ ެގ ސަމ ލ ކަމަށް ،އަންނ ނެ

އި ލޫމ ތ  އޭރ ގަ ޢ ެގ މަކ އެ ފަރ ތްތަތެރެކ ރަން އ ޅ ނ  ބިދޭސީންތަކެއްެގ ވ ހަަކ ފްރީ ކޯޓ އެްއަގިއ. ބަޔަކ  މީހ ން އެ

ވ ަފ.  ފެތ ރިެގން އަިއސް ސަރ ކ ރ ެގ ސަމ ލ ކަމަށް އައިްސ، އޭރ ަގއި ސަރ ކ ރ ން ަވނީ އެކަން ހ އްޓ މީޑިއ ތަކ ން

ބިފައި އިއްޒަތްތެރި ލިލޫމ ތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވނީ ޢ ިވކަމ ެގ މަތެރެއޭެގތެެރއިން ބައެއް ބޭފ ޅ ްނ ރ އްޖެއަށް އެ

ފެށިެގން ތަނެްއެގ ތެޭރަގިއ  ންިމއީ ޒަމ ނ  ،އ ޅޭ ޮގަތކީ ން މިނަގިއެގކަން ހި ؛ތްތެރި ަރއީސް ރައީސް. އިްއޒަ

ހިންގ މ ެގ  ަވްއކަންކ ރ މ އި ޖަރީމ  ތެރޭ ކޮށްެގން މ އައްަސސ ެއއްގެ ހޯލް ބޭނ ންލޫޕް ، ހ ރިކޮރަޕްޝަނ ެގ ޢަމަލ ތަކ އި

އަޅ ަގނޑ   .ސްއިއްޒަްތތެރި ރައީ ންނަށް ފ ހަަގޭވ.ެވެގންދ ނެ ޮގތްކަން ައޅ ަގނޑ މެ މ ދިޔައިކަންކަން އ ލ ެވެގން

ހ ރި މ އައްސަސ ތަކ ން މިކަން ގ ޅ ން އަދި މިކަމ  ،އިމިްގރޭޝަނ އި ޕޮިލހ  މިއަދ  ،ށްލަން ބޭނ ންަވނީކޮސ ފ 

 އެތެރެކ ރ   އްޖެއަށް ދިެވހިރ  ،އަޅ ަގނޑ  ސ ފ ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ ؟ކ ރ މަށް ޓަަކިއ ކ ރީ ކޮްނކަމެއްތޯއޭއިންެވސްިޓޭގޓ  

އަންނަނީ އިމިްގރޭަޝނ ެގ ޚ އްޞަ ކޮމިޓީެއއްެގ ަފރ ތ ން. އެ ކޮމިޓީެގ ފަރ ތ ން   ެދެވމ ން އެޕްރޫަވލް ޓ ކޯ ބިދޭސީންެގ

ދޭތެރޭ  ެއ ބޭފ ޅ ންނ  ؟އް ކޮށްެލވިއްޖެޯތއޭލެ ވ އެްއެވސް ކަހަލަ ސ  ނަށްބޭފ ޅ ންްނ އެ އެ ކޮމިޓީ ؛އެްއެވސް ކަހަލަ

މި ރިޕޯޓ ަގއި ަވރަށް ބޮޑަްށ  ،ޖެހެނީމިހެން ދަންނަަވން . ަރީއސްތްތެރިއިްއޒަ ؟ ފިަޔަވޅެްއ ެއޅިއްޖެތޯއޭއެްއެވސް ކަހަލަ

ފަރ ތ ން ބެލޭ  ޓް ސިސްޓަމަކީ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ޓްރިއޭއެްކސްޕެ ޭވއޮ ބަފ ހަަގކޮށްފައި އެ

ލޫމ ތ  ެއ ޢ ަގއި ެވސް ިގަނ ފަރ ތްތަކ ެގ މައެހެންނަމަެވސް، ެއ ސިސްޓަމ ން ބަލ އިރ  ؛ކަމަށ އި ސިސްޓަމެއް

ސިސްޓަމަކ ން. އަދި  މ ގައި ނ ހ ންނަކަން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިވސ  މި ނަަގނީ، ިވސ ެގ ފީ މި ނަަގީނ ަވކިޓަސިސް

ދެ ސިސްޓަމެއް  ކ ރަނީ އެހެން ަވކި ސިސްޓަމަކަށް.ލޫމ ތ  މި އެންޓަރޢ އިމަންޓްެގ އެހެނިހެން މައެމްޕްލޯ

މިކަމ ެގ ތެރޭގައި ަވްއކަންކ ރ ން. އެެހންީވމ ، މި ކަންކަން މިީއ ރަީއސް،  ޞަދަކީ ިއއްޒަތްތެރިންކ ރ މ ެގ މަޤްބޭނ 

ކ ރަން. މި މައްސަލަތަކަކީ ަވރަށް ހަރ ދަނ  ބޫލ ަގޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސް  މ ެގބެލެންޖެހޭނެ ކަންކަ ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

މީެގ މ ޅި މައްސަލަ ނ ހޯދޭނެ   މެންނަށްއަޅ ަގނޑ  ،އި ނ ބެލިއްޖެ ނަމައެކީގަ  ތެްއަގިއ، ަވރަށް ިވސްނ ްނތެރިކަމ ޮގ

 ށްދެންނެިވ ޮގތަށް ބަރ ބަރަ ަވގ ތ ، މި  ކަމެއް ކަމ ަގއި ެވސް ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އެހެނީ ިދެވހިރ އްޖޭަގއި މި

ެގ ހ ރި. އެެހންނަމަެވސް، ަވކި ފަރ ތެއް ޑޮކިއ މަންޓްބަރ ބަރަށް ރަސްމީ  ،އ ޅޭިވސ  ފީ ދައްކަމ ންދ  ފަރ ތްތައް އެބަ

ނެތް، ވ ޖޫދ ގައި ނެތް ކ ންފ ނިތަކ ެގ ނަމ ގައި ހ ރި ފަރ ތްތައް މި ަވގ ތ  ެވސް އެބަ ތިބިކަްނ  ެގ ދަށ ގައިބެލ މ 
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ޖެހޭ މި ަވގ ތ  ެވސް ގައި ިމ ދެންނެިވ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަކީ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހަމަ އެއ އެ 

ޖެހޭ ިއއްޒަތްތެިރ ކ ރަން ތިބި ަފރ ތްތައް މަސަްއކަތ ން ެއކަހެރިކ ރަން އެބަިއ މަސައްކަތް އިމިްގރޭޝަްނެގ ތެރޭަގއި އޭރ ަގ

ކ ރަންޖެހޭ. އެ ފަރ ތްތަކ ެގ ހ ރި ފަރ ތްތައް އެބަ އެކަހެރިގ ޅ ން  މި ކަމ  ،ނަމަ ރައީސް. ރަނަގޅަށް މިކަން ކ ރ 

ަގނޑ  ޅ ކ ރި ފަރ ތް އައެްނޓަރ ށްެގ ސިސްޓަމަރ އޭ މަޢ ލޫމ ތ  އެ ؛ކޮން ޮގތަކަށްހިންަގންޖެހޭ. އެބަ ތައް ތަޙ ޤީޤ 

ލޫމ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަން ޢ  މަމި . އެން.ސީ.ައއި.ޓީން ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނެގން އޮންނ ނޭއިދަންނަވ ނީ މި

ކޮްށ ލޫމ ތ  ލިބޭނެ. އެން.ސީ.ައއި.ީޓއަށް ސ ފ ޢ މަ ީއސް، އެން އިްއޒަތްތެރި ރަޤީަގނަޑށް ޔަޅ  ބޭނ ންވެއްޖެ ނަމަ އަ

ލޫމ ތެއް  ޢ މި ހ ރިހ  މަ ،އަކ އި ކ ރި ައއި.ޑީ ސިސްޓަަމށް އެންޓަރ ،ކ ރި ކ އްޖަކ އިއިނޭގނެ ސިސްޓަމަށް އެންަޓރ

، ކޮން ބޭރ  ދ ަވހަކ ކ ރީ ކޮންސިސްޓަމ ން ޑިލީޓ ސ ފ ވ ނެ އެން.ސީ.ައއި.ީޓއަށް އިނޭގނެ. އެން.ސީ.ައއި.ޓީއަށް 

ކަމަށް ކަމެއް ފީނަިއފިއްޔ  ހޯދޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެން އެހެްނީވމ ، މިއީ އްސަަލކަން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.މީހެއްެގ މަ

ކ ރ މަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަދި އެންމެ އަަވހަށް މި މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ  ކ ރަން. އެހެންީވމ ، ީވބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  

 ަގިއ ދެކެން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްކަމ   ކަމެއްމ އެޅ މަކީ ަވރަށް މ ހިންދޭތެރޭ ފިޔަަވޅ   ވ  ފަރ ތްަތކ މިކަމ ގައި ޝ މިލ 

އ އި ިހއ މަން ސްމަްގލިންެގ ޤައ ެމއްެގ ޮގތ ަގިއ ތ އަބަދަކ  މި ދެންނެިވ ޮގތަްށ ދިެވހިރ އްޖެައކީ ހިއ މަން ްޓރެފިކިން

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ިރއްޔ ށް ބޮޑަށް ަވރަ ފ ރ ޞަތަށް ނެތް. ދެްއިވ އްބޭއްޭވކަށެ

 

 ެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެއް 

 .ޝިފ ޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ އިހަަވންދޫޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޝިފ ޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ އިހަަވންދޫ

ވ  ަޞއްޙަ ލ ފައިއިޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަޤއ މީ ސަލ މަތ  ބެހޭ ކޮމިޓީން އެކ ލަވަ 

ހަމަ ފ ރިހަމަށް ތ އީދ ކ ރ  ވ ހަކަ ދަންނަވ ލަން. ިއއްޒަތްތެިރ ލިޔެކިޔ ން ނެތް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިްނެގ ރިޕޯޓަށް 

ކ ރެިވފައި ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަގަ ޑ ވ ންޖެހޭ ަވރަްށ ިގނަ ކަންތައްތަކެއް މި ރިޕޯޓ ގައި ޙަޤީޤަތ ގައި ކަންބޮ .ރައީސް

 ންގެ މަސައްކަތްތެރި ބިދޭސީ ކ ރ ޚިލ ފަށް މަސައްކަތް ގ ނޫނ  ؛ީލަގލްދިެވހިރ އްޖޭަގއި އި ،ޙަޤީޤަތަކީ ށްލަން. ފ ހަަގކޮހަމަ 

ެގ ޖެ ައޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި ދައ ލަތ ވެއް ނޫން. ޒަމ ންތަކެއް އ ފަންެވެގން އ ޅޭ ވ ހަަކެއއް ކ މިއަދަ ކީ ިއއްެޔއަކ ވ ހަކައަ 

ބޮޑ  ަވްއކަންތަކެްއ، ބޮޑ  ޖަރީމ ތަެކްއ އޮތް ށްެގން ަބޔަކ  ހިންގ ަފއި ކެއް ބޭނ ންކޮރި ލޫޕްހޯލްތަހ މ ެގ ތެޭރަގިއ ޓަސިސް

މ ަގއި ެވސް އެންމެ ބޮޑ  ކ ރިމަތިީވއިރ  ެވސް މި ޤައ  މިއަދ  މި އޮތީ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ޤައ މ  ބޮޑ  ކ ރިސ އަކ  

ކ ރިސ ެގ ތެރޭަގއި  ،ތަކީލަމިއަދ  ދައ ލަތ ެގ ހ   .މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގއި މިކަްނ ފ ހަަގކ ރެިވފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް
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ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަްށވ ރެ ިގނަ ޚިދ މަތް ކ ރަންޖެހިފައި ނ ަވތަ ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރ  ޚަރަދަށްވ ރެ ބޮޑ  ޚަރަެދއް 

ގ ނޫނ އި  ،އޮތް  ެއކ ަވމ ން އައިސްއި އެކ ަވމ ންގަ ރަންޖެހިފައި މި އޮތީ އެއްކަލަ ޒަމ ނ ްއސ ރެ ދިެވިހރ އްޖޭކ 

 ޒިންމ ދ ރ  ގައިޙަޤީޤަތ  ؛. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނަށްކ ރ  ބިދޭސީ މަސައްކަތްެތރިންޚިލ ފަށް މަސައްކަތް ަގވ އިދ ތަކ 

އަދ  މިނޫން.  ވ ްނ އެކަންޏެއް ޮގތަށް ތިބޭ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހަވ ލ މި ނީކީދައ ލަތެއްެގ ވ ޖިބަކަށް ވ ްނޖެހޭ

ނެތްކަން އެއީ ފައިދިގައި މިކަން ދިމ ަވން މެދ ެވރި އަސްލ  ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން ހޯއޮތްއިރ   މިހ ހިސ ބަށް މިކަން އައިސް

  ްނޖެހޭ އެންމެ ފ ރިހަމަ ޒިންމ  ރަތ ން އަދ ކ ދައ ލަތެްއެގ ހައިަސއްޔަކަމެއް. ހ ރި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރ  ޮގތ ަގިއ ހިތ މަ

ޝ މިލ ވ   އިޙަޤީޤަތް ހޯދި، ިމ މައްސަލަިއަގ ސަލައިެގމި މައް ،ގައި އަދ ކ ެރިވފައި އޮތް ނަމަނ  މ ޒީެވދިޔަ ތަ

އިން ޢަމަލ ކ ރެިވފައި ހ ިރ ކ ރެެވންވ ނެ. ގ ނޫނ ެގ ތެރެ ލ މެދ  ގ ނޫނ ެގ ތެރެއިން ޢަމަ ކ  ފަރ ތްތައް ހޯދި، އެ ފަރަރްތަ

ށް ފެންނ ކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަ ަސއިޒ ަގއިަވރ ަގިއ، އޮތްމި މިއަދ  މި މަްއސަލަ  ،ވ ނީ ނައަޅ ަގނޑ  ދަން ނަމަ

ކޮންމެެވސް ިދެވހި ރަްއިޔތެއްެގ ނޫނީ ކ ންފ ންޏެްއެގ  މިއިން ކޮންމެ ބިދޭސީައކީ .. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްނ ނޭނޯން

ފައި ހ ރި ބިޭދސީ މަސައްކަތްތެރިން. ަޤއ މީ ކޮށްެވެގން ބޯޑަރ ން އެތެރެލ ކ ންފ ންޏަކ ން ހަވ  ސްޕޮންސަރަގިއ ނޫނީ

ކިަތއް ބޭފ ޅ ންތޯޭއ  ؟ނީަޖވ ބ ދ ރީކ ެރވ  އޭން ކިަތއް ބޭފ ޅ ންތޯއިމީެގތެރެ  ،ރ ަގއި އިީވ ބޮޑ  މައްސަލަައކަށް މިކަން

ބޮެޑިތ  އ ދައިެގ މަްއސަލަެއއް ނޫން. ހިއ މަން ޓްރެފިކިންެގމިއީ  ؟ކ ެރވ ނީ، ހޯދ ނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަިއޑެންޓިފައި

ހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން އެ ތެރި ަރއީސް. ަވްއކަންތަކެއް ިމީއ އިއްޒަތް. ބޮޑެތި ހ ރީއް މި ކެމައްސަލަތަ

ކ ރި  ،އިކ ރެވ ނ  ހިސ ބ  ،ފެށިެގން އައި ޮގތ އި ،މި ަވްއކަންތައް އ ފެދިެގން ައއި ޮގތ އި  ،ހިތ މަކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީ

ެވސް ނ ލެވ ނ ކަން. އި އެ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދަ ،ބިއިރ  ެވސްެގ ފަްސަގނޑ ަގއި ތިމި ޤައ މ  ބަޔަކ 

ނ ކ ރެވ ނ ކަން. ހަމައެކަނި ބޮޑ  މައްސަލައެްއކަން ފ ހަަގކޮށްލ ން ނޫން އިތ ރ  ކަމެއް މިހ ތަނަށް ޖަވ ބ ދ ރީ

ަގއި. މިައދ  މި އޮތީ މި ހ ލަތ  .ެނއް ނ ފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑަކަށް މިކަމ ަގއި ކ ެރިވފައި އޮތް ތަ

. މ ދަމ  ފެންނަނީ މި އ ޅޭ ޮގތ ަގއި ޭޖަގއި މަސަްއކަތްތެރިންެގ ދިެވހިރ އްޚިލ ފަށް  ގ ނޫނ  ލައްކަައކަށްވ ެރ ިގަނ މީހ ން

 ގެ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް  އަށްވ ރެ މ މި  ،ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ފިަޔަވޅ ތަެކއް ނ ޅައިފި ނަމަ ންައޅ ަގނޑ މެ ؛މ އަދަދ  

 ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވ ނީ .ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމ މިދެން ައޅ ަގނޑ މެން  ،ޮގތ ަގއި

. މިީއ އޭކ ރަން އެބަ ޖެހެ. މިކަން ިއްޞލ ޙ އޭޖެހެ ކ ަރން އެބަލްކ ިމކަން ޓެ ކޮށް މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެއް ންދައ ލަތ 

ކ ރިްއޔ  ޝ  ތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށްޞަޖެހޭ. ދެއްިވ ފ ރ މަކަށް ހަދަން އެބަތެރެިއން ކ ރެޭވ ކަ ތަކ ެގދ ގ ނޫނ އި ަގވ އި

 ތްތެރި ރައީސް.އިްއޒަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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 .ޢ ޡިމް ޢަލީ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ މެދ ހެންޭވރ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޢ ޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މެދ ހެންޭވރ 

، ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި އިދޭސީންެގ ަމއްސަލަތަްއ ބަލަޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަސްމީ ލިެޔކިޔ ން ނެްތ ބި

. ިއއްޒަތްތެިރ ލ ނަންއިގ ޅޭ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ެވްސ، އަޅ ަގނޑ ެގ ހ ރި ބައެއް ކަންބޮޑ ވ ންތައް ަދންނަަވ ރިޕޯޓ 

 މި ؛ަވރަށް ަބިއަވރ  ރިޕޯޓ  ހެދިއްޖެ. ބިދޭީސ މަސައްކަތްތެރިްނެގ ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނިޑަވޅ  .ރައީސް

މިއީ މިހ ރ   އި،ނިންމަ އިހަދަ ރިޕޯޓ   ނިމިއްޖެ. އިތެރިްނެގ އެިކއެކި ރިޕޯޓ  ހަދަތްއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަރ 

ކ ރަނީ. މިކަަމީކ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ބޫލ ަގކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ންީވ ަވގ ތ މިއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަ

ގ ޅިެގން ބޮޑ  ަވއްަކމެއްެގ ޮގތ ގައި މީެގ އެަތްއ  އަނެއް މ އަްއސަސ  މިއީ އެްއ މ އައްސަސ  ،ކ ރަންވ ނެ ބޫލ ަގ

ަގނޑ މެންެގ ޫގ ކަންތައްތަކެއް އަޅ  ން އައި ކަންަތއްތަކެްއ. މިއަދ  އެ ހ ރިހ  އ ނދަމ އަހަރެްއެގ ކ ރިން ހިނަގ

ރ  މި ދިމ ެވެގން ންނަށް މިހ އޮތީ ދިމ ެވފަ. ަކންދިމ ކ ރި ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެ މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަސރ ކ ރ   ށް،ސަރ ކ ރަ

ދި ަވކިން ބޮޑަށް މީެގ ގ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަރޯ  އ ޅޭ، މ ޅި ދ ނިެޔއަށް ދިމ ެވެގން އ ޅޭ ޮކިވޑ 

 ނަށް ބިދޭސީ ަމސައްކަތްތެރިްނެގ އ ނދަޫގަތްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭެގ ަތކ ލީފ ، އަޅ ަގނޑ މެން ،ތެރިކަންނ ރައްކ 

ކ ރ  ަވރަށްވ ެރ ދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮންމެ ފައިސ ެއއް ިދވެއްަސކަށް ޚަރަދ ފ ލަންޖެހިއްޖެ. މިއައެތައް ޮގތަކަށް އ 

ޮޑކިއ މަންެޓްޑ ަޙޤީޤަތ ގައި އަން ،ރަންޖެހިއްޖެ. ސަބަބަކީ ޚަރަދ ކ ބޮޑަށް ބިދޭސީ މަސަްއކަތްތެރިންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން

 ޔ ން. މިއަދ  ދިކަށް ިގނަެވެގންޔަ ެގ އަދަދ  އެތައް ގ ނަހ ންމީ އ ޅޭއްޖޭގައި ނޫނީ ރަސްމީ ލިޔެކިޔ މެއް ނެތި މި ރ 

ކަށް ެވސް ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ޔަ ނޫނީ އަިދެވސް އެހެން އެްއެވސް ބަ ،ހިސ ބަށް ެވސް އަދިެވސް ސަރ ކ ރަކަށް

 ންމެޑ ނެގން ނެތްކަން މިއީ އަޅ ަގނިރހަމަ އަދަދެއް އެފ އަދަދެއް،  ންެގމަސައްކަތްތެރިބިދޭސީ ކ ރ  މަސައްކަތް

މި އ ޅެީނ  މައްސަލަތައްއްޖޭަގއި ގ ނޫެނއް، ަގވ އިެދއް މަދ ން އޮެވެގެނއް ނޫން މިފަދަ ރ ޖެހޭ ކަމެއް. މި ންލަދ ަގންނަ

ން ތިިބ ރަކ ޒ  ، ތަންފީހ ރި. އެހެންނަމަެވސްަގވ އިދ ތައް ވ ަވަރށް ހެދިފައި އެބަ، އި ގ ނޫނ ތައްމި ރ އްޭޖަގ ދިމ ެވެގން.

  އެއްކޮށް ކ ރި ަވއްކަންތަކ ެގ ތެރެއިން މިކަން ހިނގ ތީ  ރޭވ ންތެރިކަމ   ،ކ ރ މަށް ފަސްޖެހެނީޒ ފަރ ތްތަކ ން އެ ތަންފީ

ަރއީސް  ،ދިަޔއީގައިމ ތ  ލިބޭ ޮގތ ަގއި އެންމެ ބޮޑަށް މިަކން ހިނލޫޢ މަ ށްްނ. އަޅ ަގނޑަރަކ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ   ކަމަށް

ނ  ކަމެއް މިއީ. އެތ  ށ ތެެރއިްނ ފެ ނެގނެވިއިރ ގައި އެތ ހަވ ކ ެވަވޑަިއެގން ހ ން ކަމ ރ  މިކް މިނިސްޓަޔ މީން އިކޮނޮ

ެއްއ  ، މިކަން ސ ފ ެވފައި ނެތީަގނޑ މެންނަށްޅ ހިސ ބަށް އަދިެވސް އަ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ފެށެިގން މިއަދ 

ން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެ .މ އައްސަސ  އަެނއް މ އަްއސަސ  މިކަން ގ ޅިެގން ކ ރަމ ންދ ތީެވ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލަ  އަޅ ަގނޑ މެން ފަސޭހަޮކށް ދޫކޮށްލަންީވ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަޖެހޭ ކަމެއް. ިމއީ މިއަދ ކަންބޮޑ ވ ން
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ލ މެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަަލ ށްކޮށްފައި ދޫކޮސް މަޖިލީހ ން ފ  ސް، ރިޕޯޓެްއެގ ސިަފއިަގއި ެގނެހަމައެކަނި

 ، ދޭތެރޭގައި ިޒންމ ދ ރ  ޮގތަކަށް ކަންކަން ކ ރަމ ންދ  ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ރައްޔިތ ންނ  ގެ ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން

 އީ. މި ދޫކޮށްލަންީވ ަވގ ެތއް ނޫން މިއެހެން މ އައްސަސ ތަކ ެގ ބޮލަށް ކަނި މި މައްސަލަ ހަމައެ އަޅ ަގނޑ މެން

ކަމ ަގއި ބައިެވރި މީހ ންނަށް އަދަބ ދީ، ކަންމި މައްސަލަ ައލިފ ން ޔ އަށްމި  ރެފެށ ނީއްސ މައްސަލައަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން 

އެ ފަރ ތްތަކ  ދޭތެރޭަގިއ  އި،މެއްތޯ ބަލަ ކ ކ  ފެއްޓި ކަ ،ދިމ ލަކ ންކޮންދިަޔއީ އިހިނަގއަދި މި ކަްނކަން  އި،ހޯދަ

 ޝ ކ ރިއްޔ  . ަވރަށް ބޮޑަށްަދއްކ ލ ނ ޅ ހ  ހިނދަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ތިބެންޖެހޭނީ މި ވ ހަކަ އަބަދ ެވސް ދައްކ ލަފިޔަަވޅ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ގެ  ދެކ ނ  މައްަޗންޮގޅީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .، ްއޔ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރި

 .ޚައިތަމް

 

 :ވ ހަކަދެއްެކވ ން ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

ޚިލ ފަށް ރ އްޖޭަގއި އ ޅޭ ބިދޭސީންނ   ަގވ އިދ  ނޫނިއްޔ އެހެން  ޓެޑްންޑޮިކއ މެޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަން

ކޮމިޓީްނ  ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން، ޤައ މީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ެގތައްޔ ރ ކޮށްފައި އޮތް ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބެހޭ ޮގތ ން

 ންނަށްމެެމ ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ ީމަގިއ އެން ބެލިފައި އޮތީ.ައޅ ަގނޑަށް މިކަްނ ށް ގ ތ ން ހަމަ ަވރަ  ،ެގންދިޔައީ ކ ރިއަށް 

 އ އިއެއް މ އައްަސސ  ،ހަަމ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް އެ ފ ހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށް ،ފ ހަަގކ ރެވ ނ  ކަންަތކަކީ

ޕްރޮޕަރ އިންފޮމޭޝަން   ްއޔ ނޫނިއެހެން އ އިޓް ޝެއަރރިންންޑޮިކއ މެ ،ނެތްކަންގ ޅިަފއި އަނެއް މ ައއްސަސ އ 

 ހ ންނައަތ ަގއި އެ ބައެްއެގ  ،ަޔކަށް އަނެއް ބަކ ގ ޅިަފއެްއ ނެތް ޙަޤީޤަތ ގައި މީގައި. އެއްބަޔަ  .ކ ރ މ ަގއިޝެއަރ

ބޮޑަށް. ހިނގ ފައި ަވރަށް މީެގތެރޭަގއި ހ ރި އެ ކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަ ،އިނ ކ ރ މ ޝެއަރ ކ ޔަލޫމ ތ  އަނެއް ބަޢ މަ

 ިވދ ޅ ވ  ޮގތަށްއެ ްނ ެވސް ޅ އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ގައި ހ ރިހ  ބޭފ  ،ފ ހަަގކ ެރވ ނ  ކަމަކީ  މެންނަށްޅ ަގނޑ ދެން އަ

ނޫން   ބަެއއްަގވ އިދ  ޚިލ ފަށް އެތެރެެވަފއި ތިބިެވްސ  ނަކީތެރެއިން އެންމެންޭއެގނޫނީ  ،ތެެރއިން ިގނަ މީހ ންނަކީއޭެގ

ެޓއް ހަދަން. އެހެންނޫނީ ކޮްނމެެވސް ރިސޯ ،ްސ ދިވެއްެސްއެގ ސްޕޮންސަރޝިޕްަގއި މީހ ންނަކީ. ކޮންމެެވ އެ

ިވސ  އެބަހ ރި ތެޭރގައި ކޮންމެެވސް ތަނެއްެގ ތެރެިއން އެބައި މީހ ން ރ އްޖެ އެތެރެަވނީ. އެތެެރވ މަށްފަހ  އޭެގ

ކޮށްލ ފައި އެބަހ ރޭ. ނެތިމ އްދަތ  އައ މަށްފަހ ގައި ޑޮިކއ މެންޓް  އޮންނަ މީހ ންެގ އެ އެހެންނޫނިއްޔ  ،މަށްފަހ ހަމަވ 

ްސ ެވ ހ ރެ. އަިދ މީގައި ހަމަ އިްއޔެ ަވނީ ަވކި ސަބަބ ތަކަކ  ބޫރ މަޖ މީހ ންނަށް  އެ  ނެތ މ ނަތއް ޑޮކިއ މެންޓ 
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ހަމަ ގ ޅިެގން ހިނަގމ ންދ   ނ ރަށް ބޮޑަްށ އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިންަވކަންތައްތަކަކީ  މި ،އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވން

ެގންނަ މީހ   ދަނޑ ހެއްދ މ ން ފަށައިެގން ބޯޓ ން ،ބަލަނީ ތަކެޭކ. އެންމެ އ ދަިއެގ ކަންތައްތަކ ެގ ތެެރއިން މިތައްކަން

ކ ރ  ޅެނީ ަގވ ިއދ  ޚިލ ފަށް މަސައްކަތްއ  ތެރޭަގއި މިމ ރ ކ ޓ ަގއި ިވއްކ މ  ދޭތެރޭަގއި ހަމަ މީެގ ،ފަށައިެގން ައއިސް

ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނ މިދަންނަަވނީ މިސ ލަކަށް  ،އްޔ ޖެެވއް މ ން އެބަދޭ. އެހެންެވްސ އ ޅެ ކަންަތއްތައް މި .ބަޔަކ 

 މީސްމީހ ން. ފައޭޮގަތކަށް ޮކންޓްރޯލްކޮށް ގ  އޮތީ ަވކިބ ނަންޏ  ކ އެްއޗެހި ައގ  ބޮޑޭ. ބ ޒ ރ ަގއި އެްއޗެހި ައގ  ޮބޭޑ. އަ 

ްއޔ  ހ ރިހ  ެވއްޖެ ކަމަށް ކ ރ ރޭަގއި ެއއްބަަޔކ  ިތބެެގން ެއއްޮގަތކަށް ކޮންޓްރޯލް ެގ ތެއްރިހ  ޕްރޮސެސެިިހ ީމެގ ކ އެކަމަ

ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް  ،ކަމަކީ ެވސް ދ ނެ. ދެން މީގައި ފ ހަަގކ ރެވ ނ   ކަމެއް ބޮޑ ވ ނެ. ހ ރިހ  ައގ އެްއޗެއް ެވސް 

ޗެއް. މެންނަްށ ހަދިޔ ކޮށްފައި އޮތް އެއް ައކީ ޔޫ.އެސް ސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ ރސޮފްޓްެވއަ ަޕއިސިސް ރ. ެއއީ ސޮފްޓްވެއަ

 އެ ،ނ ކ ރެެވއޭރީެޑއް ީމަގއި  ޕައިސިސް ސޮފްްޓެވއަރ ،ނެތޭ  ތަކެއްެވނި ފީޗަރސޮފްްޓވެއަރގައި މިސް ޕައިސި

އަޅ ަގނޑ މެން އި . ެދން އޭގަ ެއއްވ ހަކަ ދިޔަރޭޝަނ ން ަދއްކަމ ންްގއިމި ަކއިރީަގއި ވ ހަކަތަކީ އަޅ ަގނޑ މެން

ެވްސ  ހ ރި ބަޔަކ އ އި ދެންައއި.ޓީ ސީ..އެން ،ސް ޔަޅ ިވދ ން އެހެން ވި ތްކ ރަމ ން ެގންދިޔަީއ އިމިްގރޭޝަނ މަސައްކަ

 ކ ެރޭވތޯ. ެއއީްގރޭޓ އިތ ރަށް އެއަށް އިންޓެ ދަްއކަިއެގން އެ ފީޗަރވ ހަކަ އ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ ،ދަްއކަިއެގންވ ހަކަ

ސޮފްޓްެވއަރ  ،މިދަންނަަވނ  ވ ހަަކއަކީ ފްޓްެވއަރ ބަދަލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ ޕަިއސިސް ސޮ ރ  ބޭނ ްނީވފ ޅ ން އޭއެބޭ

ންނަނީ. ދެން އެއަށްފަހ ަގިއ އޮ ކ ރ މޭ މީަގއި ތައް އިތ ރ ފީޗަރ އޭަގއި ހ ރިސޮލިއ ޝަނެްއ ނޫނޭ. ބަދަލ ކ ރ މަކީ 

 ،ރ މަށްފަހ ތައް އިތ ރ ކ ބޭނ ންވ  ީފޗަރށް އަސްޕައިސިްސއިން ސޮފްޓްވެއަރ ،ތަކީޮގ ވީ  އެބޭފ ޅ ން އެއަށްފަހ  މި

އަޅ ަގނޑ މެްނ . ދެން ބައްޓަްނކޮށް ނިމިފަ ަވނީމިހ ރ   ރސޮފްްޓެވއަ  ްތޮގތަށް ޕައިިސސްެއކި ޮގ ،ޮގތ އި ކ ރެވޭ ރީޑ 

ބޭފ ޅ ން  އެ  އިން.އޭ އެލް.ޖީ ،ތޭ އެބައޮމީހ ން އެަބއި ،ކީިވދ ޅ ވ  ވ ހަަކއަ މި އެލްޖީ.އޭ އ  ވ ަހކަދެއްިކއިރ އެލް.ޖީ.އޭ 

އަީކ ފޭަޝލް ރިޮގްގނޭޝަނ އި ހ ރިހ  ެއއް. މި ސޮފްޓްެވއަރސޮފްްޓެވއަރ އޮތް ަތއްޔ ރ ޮކށްފައި ވ ހަަކއަކީ ތޭބައޮއެ

ކ ރ މަށ އި ވ ހަކަައކީ ކައ ންސިލ ތަކަށް ރަޖިސްޓަރ ،ހ ރިހ  އެއްޗެއް  ދެން މި .އްއެއެްއޗެއް ހ ންނަ ސޮފްޓްވެއަރ

ކަންކަމަކަށް. އ ދެ! ދެން އެންމެ ބޮޑ    ކައ ންސިލ ތަަކކ ން އެއްބ ރ ލ މެއް ނ ދޭ މި  ،ރ  ފޮނ ވިއިކަންތައްތަކަށް 

ހަމައެކަނި މިދިޔަ ސަރ ކ ރ ގައި ؟ ހެއްޔޭ  އަދަދަކީއި ކޮބަ ،އައި ސ ވ ލަކީ  ސ ވ ލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންަނށް

ކަނި މިދިޔަ އި އެބައޮތް. ހަމައެމީހ ން އެތެރެކޮށްފަ 56000ްއޔ  އްޖެފ ހަަގކ ރެވ ރ  ޮގތ ން ވެ  ަގނޑ މެންނަށްއަޅ 

މިއީކީ ަވގ ތ   މި ަސރ ކ ރެއް ކިޔ ަފއި އިނިގލި ދިއްކ ރ ކަށް މި ،އެ ސަރ ކ ެރއް ؛ަވކި ސަރ ކ ެރއްސަރ ކ ރ ަގއި. 

ެވްސ  މެ ަވރަކަށްަވގ ަތކީ. އެެހން ކިތަން ކ ރަންީވ ަވގ ތ  މިއްލ  ޙަމިކަން  މިއީ ވ ހަަކއަކީ ؛އަޅ ަގނޑެއް ނ ދެކެން

ކަންަތްއ އެންމެ ފ ރަތަމަ ފެށިެގން  ކަމެކޭ. މި މި ސަރ ކ ރ ން ކ ރި ،ކަމެކޭ ކ ރ ން ކ ރިރ  ދެއްކިދ ނެ. އެ ސަ

އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމ ތ   ށްކަމަ އައިސްަފއި އޮތީ ރ އްޖެއަށް މ ނިސިޕަލްޓީން މަގ މަތި ހަދަން މީހ ން ެގނައި ހިސ ބ ން
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އަޅ ަގނޑަކީ ެވސް ެއ  ؛ިގަނަވމ ން އަިއސްންހަމައަށް އައިިއރ  ިގނަަވމ   މިއަދ ލިބިފައި އޮތީ. އެހިސ ބ ން ފެށިެގން

ެއ  ،ްއޔ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ން ވެއްޖެއަޅ   ،އްޔ  ވެއްޖެ ެވސް އިންނަ މީހެއް. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ޮގތ ންއި ަގޓީކޮމި

ތެރޭަގއި ދޭ ަލއްކަ ފަންސ ސް ހ ހ  އެއް ،ލަްއކަ ތިރީސް ހ ހ އި އެއް ،ސަތޭކަ ފަންސ ްސ ހ ހ އި ؛ކީއަދަދަ

ޕްރޮޕަރ ޑޮކިއ މެންޓްސް ނެތި އ ޅޭ މީހ ން ރ އްޖޭަގިއ އެހެންނޫނީ ަގވ އިދ  ހިލ ފަށް  ،ސް ންޓެޑް ޯވރކައަންޑޮިކއ މެ

ބޮޑ  އަދަދެކޭ ިވސ ެގ  ެވސް ހ ދަ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރަށްއްޔ  އަޅ  ެވއްޖެ ކަމަށް އ ޅެމ ން އެބަދޭ. ިމޮގތަށް ިވސްނ 

. އ ދެ! ފޮނ ަވނީ ބޭރަށް ލ ރި ންތަނ  ހ ން މިމީ އެ ،ޅ ަގނޑ މެން ދައްކ  ވ ހަަކއަކީދަނީ. ދެން އަ ޮގތ ަގއި ނ ަވދެ އެ

ލ ރި  ންރ އްޖެއި ،. މިތަނ ންިމއީކަމެއް  ރ  ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ހީެވސް ނ ކ ރ ަވރ މިތ  އޭމީހ ންެގ ކަންތަކަކީ ބޭރ 

ހެޮޔ މި ކޮޅ ން މޮނީަޓރކ ރ މެއް.  ލިމިޓެްއ. މިކޮޅަކ  ނޯޭވ އޭތި ޯނޭވަފއިސ  ބޭރ ކ ރ އިރ  މިކޮޅަކ   ،ބޭރ ކ ރ އިރ 

ތަނ ން   ހިފައިެގން ހަމަ ދ ންީވ މި  ،ސްޔަ ކަމ ގައި ިވލަރްޒ ހަންޑްރެޑް ތައ ޒަން ޑޮ ންްޑ، ޓޫހަންޑްރެޑް ތައ ޒަ

ކ ރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކޭ. ކޮންްޓރޯލް ،ނ ކ މެެގން. މިހ ންނަ ކަންަތއްތަކަީކ އަޅ ަގނޑ މެން ފ ަހަގކޮށްފަިއ ހ ންނ ނެ

އަިދ ފިޔަަވޅ  ެވްސ އަޅަންޖޭހޭނެ ކަންތައްތަކެޭކ. ދެން މީަގއި  .ކަންަތއްތަަކކީ މި ހޭނެ ކަންތައްތަކޭކ ރެެވންޖެހޭޓަރމޮނި

ތަންފީޒީ އިދ ރ ތަކ ން ަވރަށް ބޮޑަށް އިހ މ ލ ެވފައި އޮތްކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެަބއޮްތ ފ ހަަގކ ރެެވން. އެހެންީވމ ، 

 ހ  ކަމަކަށް ެގނެޭވނީ މި ހ ރި ސްެވ ލ އްޙަ ކ ެރޭވނެ. އަދި ކަންތައްަތއް އަޅ ަގނޑ  ަހމަ ދެކޭޮގތ ަގއި ކޮންޓްރޯލް އެ

އެިޅެގން. ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އިދ ރ ތަކ ްނ މިކަންތަަކށް ފިޔަަވޅ   ތަްނފީޒީ ެގނެްސެގން. އަދިލ އްޙަ

 ޝ ކ ރިއްޔ . 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދަްއކަވ އިރ  ަގޑިއަށް ކޮންެމެވސް ަވރަކަށް ޅ ފ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވ ހަކަ

ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި  ޓ މިނެ 3ކ ރަން ލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނީ ޓަށް ބަހ ސްކޮމިޓީ ރިޕޯ !ސަމ ލ ެވ ަވަޑިއެގންތިއްަބވ ތި

ވ ހަކަފ ޅ  ްނ ެގލަ ަވކި އިެރއް ކަނޑައެޅިަފއިޭވ. އެހެްނީވމ ، އެަވރ  ިވސްަނއިމެންބަރަކަށް. އަދި ޕ ީޓއަކަށް ެވސް ޖ މ 

ެވސް އެިދަވަޑއިެގންަފއި ތިއްބަވ ތީ. ހެންޭވރ  ދެކ ނ   ޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގންދެވ ން އެދެން. ެއހެން އިއްކ ރިއަށް 

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް. 

 

 ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެްނބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވ ހަަކދެއްކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ރަްއޔިތ ންެގ  ؟ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ައޑ  ލިބޭތޯއިޝ ކ ރިއްޔ  

 އ ޅޭ  ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ތައްޔ ރ ކޮށްަފއިވ  ދިެވހިރ އްޭޖަގިއ ަގވ އިދ  ޚިލ ފަށްޚ އ މީ ސަލ މަތ އި ޤަމަޖިލީހ ެގ 
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 ިދެވހިރ އްޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ މީހ ންެގ ކަްނކަމ ިއ ިވސ  ނެތި މ ރަސްމީ ލިޔެިކޔ  ،މީހ ްނނ  ގ ޅޭޑޮިކއ މެންޓެޑް ބޭރ  އަން

މަރަދޫ  ،އްރިރ ޤަޓް ހ ށަހަޅ އްވައިެދއްިވ ކޮމިޓީެގ މ ޓް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ރިޕޯގ ޅޭ ޮގތ ން ތައްޔ ރ ކޮށްފަިއވ  ރިޕޯ

 އެކަމ  ،އަންތަރީްސެވ ހައިރ ންެވ އަޅ ަގނޑ މެންަގީޑގައި  ދިޔަހ ށަހަޅ އްަވމ ން މް ޝަރީފްދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީ

 1 ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ،އަޅ ަގނޑ  އެްއެވސް އިރަކ  ހީކޮށްފަެއްއ ނެތިން ކޭ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ.ޓެ ރިޕޯ ދިޔަބިރ ަގނެެގން

 ރިބ ކ ޚ މިީއ ރައްޔިތަކ  އިންތި ކަމަކަށް. ކޮށް ދިރިއ ޅެދ ނެއަްށވ ރެ ިގނަ ބިދޭސީން އަންޑޮކިއ މެންެޓޑްލައްކަ

އ މެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. ޤަކ ރަމ ން އަންނަ އަޅ ަގނޑ  މ ޅި ހަޔ ތ ގައި ެވިރކަން ،ސަރ ކ ރަކ ން

. އޭނ ލިބެެއއް ެވސް ަވޒީފ  ެއކަކަށް  ؟ދިނީކިޔަނީ ސަރ ކ ރ ން ކ ކަށްހޭ ވަޒީފ  އަޅ ަގނޑ މެން މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މ ،ރ އްޭޖގައި އޮތީ ފައިކ ރ ވ ފަށް މީހ ން މަސައްކަތްލ ޚިަގވ އިދ  ޖެއަށް އްމި އަދަދަށް ދިެވހި ރ  މިއީ ނަތީޖ އަކީ. 

 ަގއި އ މ ޤަފަރ ތްތަަކށް ހެސްކިޔ ފައި ައގ ހެޮޔކޮށް ދިނީމ  ދެން މި  ތައް އެޕްރައިެވޓް ސެކްަޓރެގ ަވޒީފ މިފެންނަނީ 

ެވިހރ އްޖޭެގ ސަރ ކ ރަށް ަވޒީފ  ދިވަޒީފ އެއް ނޯންނ ނެ.  ޕްރައިެވޓް ެސކްޓަރަގއި ކިަޔަވިއެގން ނ ކ ންނަ ކ ދިްނނަށް 

ތަކ ން ލޯނ ިއ ސަރ ކ ރ ެގ ބޭންކ  ،ދިެވހިރ އްޭޖެގ ސަރ ކ ރ ެގ އިނ ޔަތްތަކ އި  .ނީ ަވިކަވރަކަށްދޭން ފެށިެގން ވަޒީފ  ދެޭވ

ޖެހޭ ިދެވހި ކ ންފ ނިތަކ ން ދޭން މ ެގ ފ ރ ޞަތ ަގއިކ ރ ސަރ ކ ރ ެގ އެހެންނިހެން ވ ޒ ރ ތަކ ން ފަހިކޮށްދޭ ިވޔަފ ރި

 ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން އޮތީ  ީވސްްޓ އިތ ރަށް ފ ރިހަމަ. މި ރިޕޯފަެވލ އިހ މ ބޮޑ ތަނ ްނ  އޮތީ  ވަޒީފ ަގިއ މި

 ޒީފ ތަކ ގައި އިންަސއްތަިއެގ ޮގތ ަގއި ދިެވހިން ަވޓ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރިސޯ ،މީގައި ލިޔ ްއިވ ނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅ ަގނޑ  މިހެން ކަމެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  އޮންނަ ލެިވަފއިއިގައި އޮޅ ވަ ތަކ  ޓ ިގަނ ރިސޯ އީއަދ ކ ރ  ނިސްބަތަީކ އެ 

ެވްސ  ބެލީ ސަރޭވެއއް ކޮށްފައިރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޓެއްަގއި ވަޒީފ ގައި ތިބޭ މީހ ން ޮގސް ޓ އަރިސޯ ،މިދަންނަަވނީ

 ރިޯކޑެއް އި،ކޮށް ބަލަކ ރިން އެކަން ސަރޭވެއއް. މީެގ އެަކނި ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީންމިހ ރ ެގ  މި ސަރ ކ ރ ންނޭ.

ށޭ ބިދޭސީން ތިބެނީ މިެވނި ަވަރކަދިެވހިންނ ިއ ގައި ަދއްކަން އޮންަނ ލިޔ މ ަގއި ޓެއް ރިސޯ ،މިދަންނަވ  ވ ހަަކއަކީ ނެތް. 

ީރ ލޯންޑް. ކޮށްފަކ ނިކެހ ން އައ ޓްސޯސް. ކޮށްފައެ ރިސޯޓ ގައި ކ ޕެންޓްރީ ައއ ޓްޯސސް ،އިރ ަގއިބ ނ 

ޓް އޯނަރ ެގ ކ ންފ ންނިތަކެއްެގ ރިސޯ ހަމަ  ،ޮގތަށް ހަދ ފައިމި. ކޮށްފަ. ރެސްޓޯެރންޓް އައ ޓްސޯސްށްފަކޮއައ ޓްޯސސް

ތ ަކށް ބޭރ މީހ ން ލ ފައި ހަމައެކަނި އޮފީަގއި ތިބޭ މީހ ންކޮޅެްއ  ހ ރިހ  މި ،ކޮށްފައިކަްނކަން ައއ ްޓސޯސް ނަމ ގައި މި

ޓ ގައި މަސަްއކަތްކ ރ  ހ ރިހ  މ ޅި ރިސޯ ލަކޮށްނޫން. މ ޅި ޖ މ  އެއީ އަދި ހަމައެއް މަކ ންއެކަނި ދިެވހިންނަށް ލ 

މީހ ން އ ޅޭ  900މެއް. ކަ މިއީ ބަލަންޖެހޭ ،ކިތައް މީހ ންތޯ ބިދޭސީން ،ފައި ކިތައް މީހ ންތޯ ދިެވހިންއެންމެނަށް ބަލ 

ަގވ އިދަްށ މިކަމަކީ ންީވމ ، ތޭ ަގވ އިދަކަށް. ެއހެފެނ ެވސް  މީހ ން ިބދޭސީން. އެކަމަކ  އެ 600ގައި އެބައ ޅޭ ޓެއް ރިސޯ

އަޅ ަގނޑ  ދެެކން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  ކަމަށް ަކމެއް ންޖެހޭމެން ނިންމަިވސްަނަވިއެގން ައޅ ަގނޑ  ށްއްތ މަފެ

 މިކަމ ގައި ބަހެއް ބ ނެލަން ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ިރއްޔ . 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ނ  އ ދަމް. މީދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އައްޑޫ 

 

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

ނޑ  ވ ހަަކ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަެއއް އ ޅޭތީެވ، އަޅ ަގ އިގަ ކެމެރ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ

އަޅ ަގނޑ   .ެއކީަގއި. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްޔ  ޒ ނަ ޢިރި ަރއީްސެގ ތެޒަތްނ ލ  އިއް  އ  ީވޑިއޯ ކ ރިއަށް ެގންދ ނަން 

އ މ ގައި ަވރަށް ބޮޑ  ޤަ ސީންެގ މައްސަލަ މިއީ ހަމަ މިދޭ އަންޑޮކިއ މެންޓެޑް ބި މިހ ރ  ،ން ބޭނ ންަވނީފ ހަަގކޮށްލަ

އިރ ަގއި ިމކަމ  އި  މިހ ތަނަށް އަކ ރ ނެ. އަދިެވސް ަގބޫލ  މައްސަލައަކަްށ ެވަފއިވ ކަން ަހމަ ހ ރިހ  ދިެވހި ރަްއޔިތ ން

އަޅ ަގނޑ   ،ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ދަންނަމ . އެހެންނަމަެވސް ދޭތެރޭގައި ސަރ ކ ރ ތަކ ން ިއހ މ ލ ެވފައިވ ކަން

ެގންދަވ  މަަސއްަކްތ  ލް ކ ރަްއަވމ ން އެއިސްމ ޢީ ޟްއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔ   ،ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

އްލެއް ހޯދަން  ޙަކަމަށް މި ،ިގނއްެލއް ހޯދަން. މިއީ ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް ރ އްޖޭގައި މި މައްސަލަ އޮތްކަން އެޙަކަމ ގައި މި

ަވރަށް ބ ރަށް މި މަސައްކަތް ކ ރިއަްށ  ސަރ ކ ރަކ ން މަސަްއކަތް ފަށައިެގން އ ޅޭ ފ ރަތަމަ ފަހަރ . އަދި މިނިސްޓަރ 

 ޮކިވޑ   ،ދިަޔ ބޮޑ  ކ ރިސ އިން  ދިމ ެވެގން މި ،ދިޔައީ ނަށް ފެނިެގން މިދަނިކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގންދަަވމ ން

ނޑ މެންނަށް ިގނަ އަދަެދއްެގ ބިދޭސީން މި ބަލީެގ ގ ިޅެގން މިއަދ  އަޅ ަގ އަިދ އެކަމ ެގ މައްސަލަ. މިކ ޕެންޑެ

މީހ ންެގ   އެޮގތ ން ަވރަށް ބ ރަށް މީހ ންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ކަންތަްއތަކ  އެްއޗެހި ހ ރި އެ ،ވެ  ެވސް ޝިކ ރައަކަށް

  ންނަށް މި ފެންނަނީ ބިދޭސީ ންނަށް މިޮގސް މިއަދ  ދިެވހިންނަށްވ ރެ އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެބަލި ފެތ ރިެގން ތެރޭގައި މި

ބައެއް މީހ ންެގ ވ ހަކަ ހ ންނަ  ،ހަމަ ހިތ މަކ ރަން ތަން. އަޅ ަގނޑ   އެކަމ  ކ ރަންޖެހިފައިވ މިކަމަށް ޚަރަދ  ،ޖެހި ބަލި

ތަން  ެވސް ެދކެޭވއި ަތކ ގަ ފ ކޮށް ވ ހަކަތައް ްގރޫޕ ިޚލ  ކަމ  ދަނޑިަވެޅްއގައި އިންސ ނިްއޔަތ މިކަހަލަ .ޮގތ ން

މިކަހަލަ ވ ހަކަތައް.  އ ޅ ނިއްޔޭކ ރަން  މީހ ންނަށް ސަރ ކ ރ ން އެތައް ޚަރަދެއް ހަމަ އެނޑ މެންނަށް ފެނޭ. ަގއަޅ 

ވ ތީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ   ކަމަށް ންސ ނ ން ެވސް ހަމަ އިއީ އެ ،ޤީޤަތަކީޙަބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ަގަގނޑ މެން އަޅ   ކ އެކަމަ

މީހ ން ެވސް ހަމަ  ، ައޅ ަގނޑ މެން ފަރ ވ ކޮށްދޭންޖެހޭ. އެއީ އެމ ސް ބަލިީވޔަ ކޮންމެ އިންސ ނަކަށް ިވއެ ޚަރަދ 

ްށ މިއީ ހަމަ ަވރަ ،ަގނޑ  ދަންނަަވނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްބަލަހައްޓަންޖެހޭ. މީގައި ޒިންމ ވ  ފަރ ތްތައް ހޯދ މަކީ އަޅ  

ަވގ ތ    ލަތަކެއް ފ ލ ހ ން މިއެތައް މަްއސަ ،އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިފައިވ  ޮގތ ންންމ  ކަމެކޭ. ހިމ 

އިހ މ ލ ވ   އިީވހ ެވސް ައަވހަކަށް މިކަމ ަގ ،ެވސް ަގނޑ  ޮގވ ލަން ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސ އަށްދަނީ. އަޅ ބަލަމ ން

ަވނީ  މި އަޅ ށޭ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ކަންކަން ހިނގ ފައިޅ  މީހ ންނ  ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވ އެ އި،ފަރ ތްތައް ހޯދަ
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ހަމަ ބަޔަކ  މ އްސަނދިވ މަށްޓަކައި ބޭރ   ،ަވނީ ފައި މިގ މިކަން ހިނ ސަބަބ ންބޮޑ  ޖަރީމ އެްއެގ  .އިަގތ ހަމަ ަގސް

ކޮށްަފއި ހ ރި ލ ރިކޮޅ  ހަޔ ތ ގައި ސޭްވ ،ން މ ޅި ޒަމ ންހ މީ އަތ ން އެ ެގއ މ ތަކ ަގއި ތިއްެބިވ ފަީގރ  މީހ ންޤަ

ތިބެނީ ބިކަހ ލ ަގިއ. މ   ެވސް ހަމަ އެ މީހ ން އެ ،ަތނަށް ެގނެސް މަގ މަތިކޮށްލ ަފއި އެްއކޮށް އަތ ލަިއެގން މި

ނެތިެގން ނ ދެިވފައި ތިބި   ޑޮކިއ މެންޓ   ،. ރަށަށް ދ ން ބޭނ ންެވފައިތިބީކީ ެވސް އެ ހ ން މީ އ ފަލެއްަގެއއް ނޫން އެ

ެވްސ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެ މަސައްކަތް މިހ ރ  ؛މީހ ން ފޮނ ވ މ ެގ މައްސަލަ އެ .ތިބިެވސް އެބަ އެތައް ބަަޔކ 

 ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމ ލަމ ން ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންަވނީ ،ެގންދަނީ. އެހެންީވމ ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރަމ ން އެ

ެވސް ހަމަ  ކަތްތަކަްށ ހަމަ ހ ރިހ  މ އައްަސސ ތަކަކ ންކ ރަމ ންދ  މަސައް ަސރ ކ ރ ން މިހ ރ  ،އްލަކީޙަ މިކަމ ގައި އޮތް 

 އި ަބޔަކ  ހޯދަ މި ޖަރީމ  ހިންގ ފައިވ ެވސް ީވހ ެވސް އަަވހަކަށް  ފ ލ ހ ން ،ީވހ ެވސް ބޮޑަށް އެއްބ ރ ލ ްނދީ

ޅ ތައް އެޅ މޭ. ތަނ ގައި ކަންތައްަތްއ ިވޔަނ ދިނ މަށްޓަކައި އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވ ކ ރ މޭ. އަދި ކ ިރއަށް އޮތްހައްޔަރ 

ކ ރައްވ  މަސަްއކަތަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔ   ެވސް މިނިސްޓަރ  އެ މ ލަމ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިން

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

 

 ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ރިޔ ސަތ  ހަވ ލ ވެވަޑައިގަތ ން( )މަޖިލީހ ގެ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ފ ރ ޞަތަށް  މިހ ރ  ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކ  ޮގތ ން އިތ ރ  ޓ  ގ ޅޭ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . މި ރިޕޯ

ނޑ  ަގދިއ މ ެގ ކ ރިން އަޅ  ށްދެން އޮތް އައިޓަމަށް ކ ރިއަ ނ ޭވ. އަޅ ަގނޑ  އެޖެންޑ ަގއި އެދިަވޑަިއެގންފަެއއް

ިމ  ؛އަރިހ ގައި ދަންނަަވން އެދެން ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ އަރިހ ަގއ އި އަދި މި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ލޮބ ެވތި ރައްޔިތ ން

ހަމައެކަނި  ދީދީެގ އަތިރީޭގ މ ޙައްމަދ  އަމީން ،އަމީން ދިެވހިރ އްޖޭެގ ފ ރަތަމަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  މ ޙައްމަދ 

 ގައި މިއަދ  ހެދ ނ  އަަވހ ރަވެއްޖެ. ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަ 84އަމީން، އ ރ ފ ޅ ން  ން އަމީނ  މ ޙައްމަދ ލ ނބަދަރިކަ

އަހަރ   17ޅ ން އ މ ެގ ައމ ޒަށް. އަމީނ  މ ޙައްމަދ  އަމީންެގ އ މ ރ ފ ޤަ ދަނީ އެ ެވ އިަވޅ ފަ އ ެމއްެގ ަގދީމީޤަތަނ ގައި 

އަރިހ ަގިއ  ެގދ ަވހ  އަމީނ  އެ  .ިވދ ޅ ވ ން. ހ ންނެީވ ފ ނަދ ރ ގައިަޔވ  ރ  ހ ންނެީވ ކޮޅ ނބ ަގއި ކިހަމަީވ. އަމީނ  އޭ

ރ ެގ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔ  މ ޙައްމަދ  އަމީން ކޮޅ ނބ ގައި ހ ންނެިވ. މ ޙައްމަދ  އޭ ؛ބައްޕަ ެގއަމީނ 

 ،މ ޙައްަމދ  އަމީން މ ލެ ަވޑައިެގން ތ ރ ގައިދަ އަމީނ  ހ ންނެީވ ކޮޅ ނބ ގައި. އެ ،ިއރ ަވޑަިއެގންނެވި އަމީން މ ލެ 

ެލވ ނީ އިމ ޙަްއމަދ  އަމީން ފޮނ ަވ ،މ ޙައްމަދ  އަމީންެގ ކިަބއިްނ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ކަން ނެގި 

ކޮޅ ނބ ގައި. އަމީނ  މ ލެ ަވަޑިއެގންނެިވއިރ ަގއި މ ޙައްމަދ  އަމީނ  ހ ންނެީވ  ،ިގަވަޑިއަގންނަވ ނެނއަށް. އެދޫނިދޫ
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 ،ހ ލ ކޮޅ  ދަށްެވ އިންނަަވއޮ ގ ފަރ ގައި  ،ލެވި އިފަހ ން ގ ފަރަށް ފޮނ ަވ ައދި އޭެގ ،ހަަވރަށް ދެިވއަމީން 

 17ފ ޅ ން މ ޙައްމަދ  އަމީން ިވހަމަނ ފ ށީގައި އޮންނަަވިނކޮްށ އަމީނ ެގ އ މ ރ  ،ިވހަމަނ ފ ށްޓަށް ބޭސްފަރ ވ އަށް ެގނެިވ

އ ިއ ޮގތ ގައި އަމީނ  ރީގައި ައޅ ަގނޑަށް އެނިގަފިއ އޮތްަވގ ތ ކޮެޅއް ކ  އަހަރ ަގއި ބައްޕ ފ ޅ  އަަވހ ަރވ މ ެގ ކ ޑަ

ިދއ މ އި އަދި ެއއަށްފަހ  އަމީނ ެގ ހަޔ ތް ބިނ ެވެގްނ ައއި ބައްދަލ ިވ. މ ޙައްމަދ  އަމީން ައަވހ ރަެވ މ ޙައްމަދ  އަމީނ 

 އި އަންހެނ ންެގ ހަޔ ތ ގަ  ންެގދިެވހީ ،ެވސް  އިދެޭކޮގތ ގައި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ތަރައްީޤެގ ހަޔ ތ ގަ ނޑ  ެއއީ އަޅ ަގ ،ޮގތް

ކިތަންެމ ، ަގދަ އަިދ އެހ މެެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ އަސަރ  ިއ އ މ ެގ ހަޔ ތ ަގޤަ މި ދިެވހި  ،ެވސް

 ،ޔ ތެއް ނޫންހަ  އެހ  އ ފ ެވރިނަށްމަޖ  ހިތްގައިމ  ދ ަވްސތަކެއް. ައޅ ަގނޑ މެންނެްސދިން ކަން ެގފަހަރަކ  އ ފ ެވރި

ތްތެރި މަޖިލީހ ގައި އިއްޒަ މި .ހަޔ ތަކީެގ ނޑ މެްނެގ މައިންބަފައިންޅ ަގއައަދި ކީ.ހަޔ ތައަމީނ  މ ޙައްމަދ  އަމީންެގ 

ލ އ އި އަމީނ  ޢ އިފ ޅ ެގ ބޭ އެ  ރި މެންބަރަކ  ެވްސ ނީންނަވ ނެޒަތްތެ އިއް ންމެއެ ،ަނންޑ  ކެރިހ ރެ ދަްނވ ނޅ ަގއަ

ދ ންތަްއ ނ ެގ ހަނމީއަ ޅ ަގނޑ މެންެވސް. އަ  ބަރަކ ތްތެިރ މެންމެ ިއއްޒައް ނެތް އެންގ ޅ މެ   ގ ތް ޙައްމަދ  އަމީނ މ 

ށ ިއ ންެގ ކ ރިއެރ ވ މަައންހެނ  ،އި ރ ވ މަށ ކ ރިއެ ކ ޅިަވރ  ،ަވޑަިއަގންނަވ ނެ އެނިގ އ ކ ރ އިރ  އެކީަގއި  އ ފަލ 

 ،ދައ ރ  ވ  ވ ަފއިށްދެއްކޮގ ގައި އަމީނ  އަދ އެކި ރޮނކި އެ  ެގރައްޤީ ތަޖޭެގ މަށް، ިދެވހިރ އްކ ރިއެރ  ޒ ވ ނ ްނެގ

ިރ ތްތެެގ އިްއޒަލީހ އަކީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިއަމީނ . ނ ނެތޭނެނދ ންހަެވސް  މަތް ދ ަވހަކ އް ދިެވހި އ  ޅ ަގނޑ މެން މިއަ

އަމީނ ގެ  ލީހ ގައިމަޖި . މިިއޭވމެންބަރ ކަން އަމީނ  ކ ރައްވ ފަ ލީހ ެގއްެގ މަތީން މަޖިހަރެއް. ދެ ފަންބަރެމެ

ްނ ޮގތ  އޮތް ރޯގ ެގ ކަންތައް މި . އަދި މިހ ރ  މިވ ނަންަގނޑ  ބ އްއްޔ  އަޅ  ރ ދަކ ރެއްވި އް އި އި ލިޔ ނެ ފޮތެހަނދ ނ ަގ

 ،އަްލކޮށްނީ ވ ޗ ޭވއިލެ ޅ ަވޔިތ ންނަށް ހ ޠ  ރ އްޖޭެގ ރައް ޞަފ ރ  މ ެގރ ކ ފޮތ ަގއި ސޮއި  ށް އެޅ ަގނޑ މެންނައަ

ދ ނ ަގިއ ހަނ ފ ޅ ން އަމީނ ެގބޭ ިގނަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ީވހ ެވސް އަ ،ށް. އެހެންނަމަެވސްދ ެވރިކޮނެޓް މެރއިންޓަ

ލ ނެގ އަރިހ ަގއި ސްކަރަޅ ަގނޑ  މ ތްށް އެދި އަޢ މަތަށް ސ ަވރ ޭގެގ ނިމ އަމަރ ޙޫ ަކމަށް. އްވ ނެަވގ ތ ކޮެޅއް ހޭދަކ ރަ

  އްޔ .ށް ޝ ކ ރި ަވރަށް ބޮޑަ ،د هللوالحم.  ދަންނަަވންދ ޢ 

ރޯގ   19-ޑ  ޮކިވ -6.2އެޖެންޑ  އަިއޓަމް . ޓަމަށްއައި  އޮތްދެން ންޑ ެގ ނީ އެޖެއެނބ ރެ ނޑ  މިހ ރ  މިޅ ަގއަ -{ 6.2} 

ަގޅ  ރަނނ ނަ ނީއަށް އަންދަކ ެގ އ މް ިވޔަފ ރިތަ ތަކ އިލ ޢ އިަތކ ެގ ސަބަބ ން ޅ ނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވނ ދިތ ރ ނަފެ

އްޔިތ ްނެގ މެދ  ރަ ކ ރ މ ޒ  ތަންފީ ރ މ ްގރޮ ނިްނމ ފައިވ  ޕް ންގ މަށްކ ރ ން ހިބަދަލ ތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް ސަރ 

 ެގން އިޤްތިޞ ދީ ޅިގ   ްއސަލައ މަހަޅ ފައިވ  ށް ހ ށަ ލީހަޖިޔިތ ްނެގ މަރައް ޮގތ ން ގ ޅޭ ޖިލީހ ން ދެކޭޮގތް ކަނޑައެޅ މ މަ

އްވައިދެްއވ ނީ  ހ ށަހަޅ ހަށްމަޖިލީޓ  ޕޯރި . މިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މިން ދިރ ސ ކޮށް ނިންޓީވ ލ ިވ މަަސއްކަތް ކޮމިހަ ޓީއ ކޮމި

 ެގށީ ދ އިރ ސައިން. އަލިފ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ފ ީށ ދ އިރ ެގ އިއަލި ،ރ ޤައްރިޓީެގ މ ކޮމެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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  ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ސައިން މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ މެންބަރ ރ ެގ ދ އި ފ ށީލިއަ

ކ ރ މ ަގިއ ޒ  ތައް ތަންފީ ޕްޮރްގރ މ ރ ން ހިންަގވ ެގްނ ސަރ ކ ގ ޅި  އ  19-ސް. ޮކިވޑ  ޒަތްތެރި ަރއީއްއި ޝ ކ ރިއްޔ  

ތް ކ ރިއަްށ މަސައްކަ މި ،ތ ން . އެޮގސައްކަެތއްމަ 17ވ ނ  ލ ވ ކ ރެހަ ޓީއ ތް ބެލ މަށް އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޮގމަޖިލީހ ން ދެކޭ

ްށ ފަންސ ހަކައ ެއކ  ސަްއކަތ އި އަިދ ހަމައެިވ މައް ށް ކޮށްދެށް ބ ރަކޮރަަވޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޓަަކއި އިއް  ދިއ މަށްެގން

ހަމަ ަވރަށް  ކަތަށްަރ މަސައްބ ށްދެއްިވ ކޮން ކޮށްެދއްވ މ ގައި އިދ ރީ ބޭފ ޅ ވ ރެ ިގނަ ރިޕޯޓ  ތައްޔ ރ  އަށްސަފ ހ 

ކ  ަވގ ތ  ނެތ މ އެފ ރިހަމަ މިނ ަގއި  ބޭނ ންވ  އެންމެ ތް ކ ރަންމަސައްކަ ޅ ަގނޑ މެން މި. އަ ދ ކ ރަންޑަށް ޝ ކ ރ  އަބޮ

  ން މިކަމ  މ މެން ލިޔ ަގނޑ އަޅ  ތ ން . އެޮގކ ރެވ ނ ން މިޓީ އް ކޮތަކެމަސައްކަތް ިގނަ ،ނަމަެވސްނ  ވ ނ ެގންދެ

ސް ނޭން، ފިމިނިސްޓްރީރީޒް ފިޝަ  ،ން ތ އެޮގ .ެއއްކ ރިން ެގ މަޢ ލޫމ ތ މިނިސްޓްރީތަކ  ،އްސަސ ންހ ރި ިގނަ މ އަ ގ ޅ 

މެން ޅ ަގނޑ ތަންތަނ ން އަ ، ެއސް.ޓީ.އޯ މިފްކޯސްޓްރީ، މިމިކް  މިނިދި ިއކޮނޮިނސްޓްރީ އަޓ އަރިޒަމް މި، ޓްރީސްމިނި

ށް ެވްސ ބައްދަލ ކޮ ތަކ ތްރ ިގނަ ފަ އިތ ރ ން ެވބްކެމް މެދ ެވރިކޮށް ަވރަށް. އޭގެ ލޫމ ތ  ހޯދިންލިޔ މ ން މަޢ 

 ރ   މިނިސްޓަފިޝަރީޒް .ކ ިރންަގނޑ މެން ބައްދަލ ޅ އަ ނަރ  ރ ެގ ަގަވއެޮގތ ން އެމް.އެމް.އޭ މަޢ ލޫމ ތ ތައް ހޯދ ނ . 

  ރ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަ .ބައްދަލ ކ ރިން ޓަރ ސްިއޮކނޮމިކް މިނި .ންބައްދަލ ކ ރި ރ ސްޓަޒަމް މިނިޓ އަރި  .ބައްދަލ ކ ރިން

ދަލ ކ ެރިވ ށް ަބއްކޮއެއް ނ ންރ  ގ ޅ ންހ ރި ހ ރިހ  ަވޒީ ްއޔަތ ތިޞ ދ އި މ ލިޤް އިލަތ ެގަދއ  ،މ  . އެހެންީވންލ ކ ރިބައްދަ

ޭރގައި ެގ ތެ. މިޮގތ ން ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތްތަކ  ދިފަ ަވނީ ހޯކ ރ މަށްިދރ ސ ެގ މަސަްއކަތް ތަކެއް މިޢ ލޫމ ތ ިގނަ މަ

އިން 19-ޑ ޮކވި  ،އިފަިއސ  ހޯދޭނެ ޮގތްތަކ  ،ތަށް ކ ރ ނެ ައސަރ ތަކ އިެގ މ ލިއްޔަދައ ލަތ  ،ޅ ަގނޑ މެން ބެލިންއަ

އަިދ  ،ަބއިތޯއ އިޖެހ މަށްޓަކައި ކ ރެިވދ ނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮށް ކޮޅަނަގައި  މ ޮގތ ން ޤައ  ޤްތިޞ ދީނެ އިިއަގން އަރައަލ 

 ެވދ ނެ ލަތެއް މެދ ެވރިހ  ދެަވނަ ވ މަށްޓަަކއިނަށް ތައްޔ ރ ތަ އޮތް ކ ރިއަށްއި ކަމަށް ބަލަ ލަތެއް ކ ރިމަތ ެވދ ނެ ހ މިފަދަ 

 ،ނެީވމިދެން . ފިޔަަވޅ ަތކެއްޯތއ އެޅޭނީ ކޮންކަހަލަތައްޔ ރ ެވތިބ މަށް  އިދ ރ ލަ ށްތަނަ އޮތް  ޓަކައި ކ ރިއަށް ށްމަކަ

ެވސް  ތޯރ ނީ ކޮންކަންތައްތަެކއްމެން ކ ތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ ރ ސް ދ ރ  ،ރ ނެ މަސައްކަތްތަކ އިމިހ ރ ން މިހ ރަށް ކ 

ޮގތްތަކަކަްށ ެއއްބަސްެވވ ނ .  ،ެރވި މަޝްަވރ ކ  ،މ ންދިޔައިރ  ވ ހަަކދެކެިވމަސައްަކތް ކ ރަ ޅ ަގނޑ މެން މިއަ

ރ  ފ ރިެވރިން މިހ ޔަފަންތީެގ ިވ ދި އަދި މެދ ކ  ،ކަމަކީ ންދިން މައިަގނޑ  އެއްސަމ ލ ކަ ަގނޑ މެންޅ  އަަގއި ތެރޭމީެގ

  އެ ކ ރެވ ނ  ޕެކޭޖ ތަކ ެގ ތެރެއިން އަދިޢ ރަފ ސަރ ކ ރ ން ތަތަށް ޮގ ޑަވ ނެއަސަރ  ކ ޔަފ ރިތަކަށް އެްނމެ ދ  ިވންމ ކ ރަ

މެން ެއކިެއިކ ަގނޑ ޅ  އަ .ނ ޮކށްޗަށް ބިްއެގ ަމއްޮކންޮގތްތަކެ ންދެޭވނެެގއަށް ކ ރި  ތަްއ ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެއްަގއިފ ރިޔަިވ

ވ ނީ  އްރިޕޯޓ ަގިއ ިގނަ މަޢ ލޫމ ތ ތަކެ މި ،ށް ށް ަމޝްަވރ ކޮެއއްކޮ ގ ޅ ންހ ިރ ަވޒީރ ންނ  މިކަމ  ،ަވޒީރ ން

ހޯދޭނެ  ައށް މިހ ރ ން މިހ ރަށް  ަމއްސަލައޮތްއި މ ެވފަށް ދިކަމަދަނޑ ެވރި  ެވރިކަމ އިސްން މަގެއިތ ރ . އޭ ކ ެރިވފަސ އްހި
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ށް ހަބ ނ  މަ ސްޮގ ،ިއތޯއ އިންތަކަކީ ކޮބަށް ހ ރި ޮގންޖެހ ށް ދިއ މައަިދ މަސްެވރިން މަހަ ،ތޯއ އިލ ތަކަކީ ކޮަބއިޙައް

ދެޭވީނ ތެރެއިން  ކ ެގކ ރި ޕެކޭޖ ތަހ މަން ސަރ ކ ރ  ކަންަތއްތައް މި  އެ ،ޮގތ އި ލިބޭނެހަމައަށް ފައިސ  

. ހަމަ އްަތއްންތަކޮށް ވ ަހަކދެކެވ ނ  ކަރ މަޝްަވ ށް ފ ޅ ކޮށްކޮމިޓީގައި ަވރަ ޅ ަގނޑ މެންއަމިއީ  ،ޯތއ ތަކަށްންޮގކޮ

 ހޯދޭނީ  ކަމަށްއެ އި،ށް ލޮޅ ންއަރަމ ންދ  މައްސަލައިގަ ީޒފ އަ ވަ ތަކެއްެގނަ ފަރ ތްދ  ިގރަމ ންކ ތ ރ ން ަވޒީފ  އަދ އިއޭގެ 

ކަންތައްތަކަށް  ން މިރީކ ެރވ ނ . މިހ ރ ެވސް އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްޝްަވރ މަ ކ ެރޭވނީ ކޮންކަމެއްތޯ ،ކޮންޙައްލެއްތޯ 

އަރ  ޅ ން ކަށް ލޮޒީފ ތަތަކ ަގިއ ވަ ރ . އެއީ ޖޮްބ ސެންޓަށް ަތއްޔ ރ ެވ މަސައްކަތްަތކެއް ަފއްަޓވ ފަިއަވނީމައަހަަވރަށް ފ ރި

ދަ ފަރ ތްތަކަށް ދެޭވނީ އަިދ އެފަ ،ެވފަހި ފ ތ ޞަތ ކ ރ ަމށް ޓަރތ  އަމިއްލައަށް ރަޖިސްޞަރ ފ  ފަރ ތްތަކަށް އެ

 ށްޝްަވރ ކޮމައި ކޮމިޓީަގ މެން މިޅ ަގނޑ  އައިތ ރ ން. އޭގެ ވ ފަތްތަކެއްތޯ ިމހ ރ ެވސް އޮތީ ނިންމަޔައިނ  ކޮންކަހަލަ

 ،ންއިތ ރ . މީގެ ވ ނީވ ހަކަެދކެިވފައި   މައްޗަށްކ ެގތްތަެދޭވެނ ޮގކަންތައްަތއް ެގންަގއި ސް ސްީޕޑ ައަވ އިތ ރަށް މީގައި

ކަންތައްަތްއ ހަކޮށް ފަސޭމަށްޓަކަިއ ލ އިއަރަިއަގތ  ިއވ  އަސ ސީ ދަތިތަކ ންެގން ދިމ ެވފަގ ޅި އ 19-ކޮިވޑ  ރައްޔިތ ންނަށް

 ރިހ  ލަށް ދެިވފައިބި ޓ ސް ފެނ އި ަކރަންހ ރ ެވމި ،ތ ންޮގ. އެ ަގނޑ މެން ބެލިންޅ  އައިތޯ ެވސް ަތކަކީ ކޮބަ ރެޭވނެ ޮގތްކ 

ށް ރ އްޖޭަގިއ ދިމ ކޮ ޟ ްނ މަހ ށް ރަމަޚ އްޞަކޮ ؛އި ހ ރިމ ގަ ެގ ބ ަވތްަތއް ލިބ ެވސް ކ ޑ  އިތ ރ ންެގއޭ  ،ޔ އިލ 

ެގންަދވ  ފިޔަަވޅ ަތއް އިތ ރަށް ޅ ްއަވމ ންމިހ ރ ެވސް އަ މެދ  ސަރ ކ ރ ން  ޮގތްތަކ ހ ސްނ ެވ އެކަން ކ ރެޭވނެ

ޮގތްތަކ ެގ މަްއޗަށް  ދެޭވނެށް މިކަން ެގންކަ ނ ންނ ނެ ޮގތަނަށް ދަތިތަކެއްށް ރައްޔިތ ންލައަސަމައް މި ،ހަރ ދަނ ކޮށް

ރ  ތަފ ތ  ރަމ ންދިޔައިކ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތްޅ  އަ ޓަށްިރޕޯމީަގއި  .ތްތަކެއް ނިންމ ނ ން ވ ހަކަެދކެިވ ގޮ މެޅ ަގނޑ އަ

 ތ ން . އެޮގނ ހ ށަހެޅ ނަން ތ ަގއި ިހމަންެގ ޮގމެންޑޭޝަރެކޮ ރި މެންބަރ ންޒަތްތެ ިއއްެއކިެވސް  ންތައްހެޅ އެކި ހ ށަ

އް އެ ރިހ  ވ ހަކަހ ރެ ހ  ކަމ ެގ ބޮޑ  ރިޕޯޓ  . ދެން މިފަހިަމނ އި ރިޕޯޓ ގަ  ވ ނެ މި އްތައްަތކެޅ ަގނޑ މެން ިގނަ ކަންއަ

 ަގންނަވ  ންނަށް ފެނިަވޑައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ރިހ  އިޕޯޓަްލަގއި ހ  ،ނ ދެންނެިވ ނަމަެވސްޅ ަގނޑ  ށް އަކޮލ އެހ  ތަފްޞީ

 ހިތ ން ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް މަޢ ލޫމ ތ ތައް  ޅ ަގނޑ އަ ވ ނީމ ރިޕޯޓ  ލެ ަގއި މިސައިޓ ެގ ެވބްހ މަޖިލީ އަދިށް ޮގތަ

ތ ން ކަންބޮޑ ވ  ަވގ ތ  އެންމެ ބޮަޑށް ރައްޔި ޭޖަގއި މިރ ން ރ އްތ އި. މީެގބިެގްނދ ނެަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ލި

.  ހ ރި ދަތިތައް މ ަގިއ ދިމ ެވފައިކ ލި ދެއްކ  ށްތަކަފައިެގން އ ޅޭ ފަރ ތްއި ތަންަތން ކ އްޔަށް ހިމ ލޭަގ ،މައްސަލައަކީ 

.  ޙައްލ  ހޯދޭނީ ށްކަމައެތޯ ނެއް ހިމަނ ފައިވ ނެ ކިހިނެއްޝަމެންޑޭމެން ރެކޮޅ ަގނޑ ން ެވސް އަތ ޮގ ގ ޅޭ މިކަމ 

ޖ ެގ ެޕކޭ ،ެގ ތެެރއިންޕްޮރްގރ މ  ހަދ ފައި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންނަށް މިއް ނަަގިއެގން އެޕ ޓްމަންޓްތައް ޞަކޮށް ލޯނ ތަ ޚ އް

ތ ން ެވްސ ޮގ ގ ޅޭ ދިނ މ ށް ެވސް ލ އިޅޭ ފަރ ތްތަކަ އ ން ކ އްޔަށް ހިފައިެގަވންޏ   ށްކަމަ  ލ އި ލިބިލައްވ ތެރެއިން 

ކޮްށ ލ ހ ރިހ  ވ ހަކަެއއް ތަފްޞީ ކ އެރިޕޯޓ ގައި ހ ިރ ކަންތައްތަްއ ިގަނކަމ  ޅ ަގނޑ  މިދެން އަ .ފަރެިވކ ޝްަވރ  މަ ވ ނީ

ވ   ހ ށަހަޅ ފައިންގ ޅިެގން ކޮމިޓީ ލައ ސަމައް މި ؛ން ބޭނ ންނަވ ލަޅ ަގނޑ  ނިންމ ލަމ ން ދަން އަ  ،ިވ ނަމަެވސްދެންނެނ 
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 މަތީން ިއަގންނަވ  ޮގެތއްެގަވޑަށް ފެނިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހައި ިއ،ކ ރަްއަވތްޢ ޔަށް ރިޅ ންތަކ ެގ މައްޗަހ ށަހެ

  ކ ރ ޮގތ ން ގ ޅޭ ރިޕޯޓ  ޅ ަގނޑ  މި އަމެޓީެގ ަވރަށް ބޮޑ  އެދ މެއް. އެއީމެން ކޮޅ ަގނޑ  ކީ އަދެްއވ މަވައިންމަނި

 .ސް ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށްރައީ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެށް ޝ ކ ރި. ަވރަށް ބޮޑަތަކަކީދަންނަވ ލަން ހ ރި ވ ހަކަ ޮގތަކަށް

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ ރިޔ ސަތ ން 

ަގންަނވ  އިްއޒަތްތެރި ވ ހަކަދައްަކަވން އެިދަވަޑއިރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީެގ  ޞ ދީއިޤްތި މެންބަރ . ތެރިޒަތްއް އްޔ  އިޝ ކ ރި

 މް ރަޝީދ .ހީބަރ  އިބްރ ތްތެރި މެން މ ފަންނ  މެދ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގތ ން އެދެން. ންމެ

 

 :ވ ހަކަދެއްެކވ ން މް ރަޝީދ މެންބަރ  އިބްރ ހީމ ފަންނ  މެދ  ދ އިރ ެގ 

ޙައްމަދ  މ ބީލ  އަމީނ  ސް. ދިެވހިރ އްޖޭެގ ފ ރަތަމަ ޖ މ ހޫރިއްޔ ެގ ދަރިކަނބަލ ން އައްނަްއޒަތްތެރި ރައީ ރިއްޔ  އިޝ ކ 

  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  .ސްޒަތްތެރި ރައީރަން. އިއްކ ދި ދ ޢ އްވ ން އެލެ ނިޢ މަތްރި ެވމަތިސ ަވރ ޭގެގ އަމީންެގ ފ ރ ނައަށް 

ޓީތަކ ން  ކޮމި ހ ރިހ  ން ެވސް އަދިޓީޤްތިޞ ދީ ކޮމިއް ބޭނ ން. އ ދެ، އިލަން ދެތިން އެއްޗެ  ދަންނަވ ނޑ ޅ ަގގ ިޅެގން އަ

އްިލއަްށ ކ  ކ އްލިހަމަަވގ ތަކީ  މި ،. އެހެންނަމަެވސްދަނީ  މ ން މިސައްކަތްތައް ކ ރަެވސް ަވރަށް ބ ަރކޮށް މަ

 ކ ރަމ ންދ   ން މިމަޖިލީހ  ،މ ންވ  ށްކަމަ  ަވގ ެތއްެޖހޭންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭންރަްއޔިތ  އިއަޅަ ފިޔަަވޅ  

  ފެންނަ އަިދ މަޖިލީހަށް  ،ޮގތް ލީހ ން ދެކޭދ  މަޖިމެ ޅަމ ންދ  ފިަޔަވޅ ތަކ ހ ރ  އަމަސައްކަތަީކ ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން މި

 ން އިމިދ ަވހަށްފަހ   ަވރަށް ިގނަ ،ދ ަވހ ން  ަވރަށް ިގނަ އެބަހ ރިތެރޭަގއި. މީެގކޮށް ފޮނ ވ ންންބަޔ  މީަގއި ޮގތެއް

ޭޅނެ ށް އެ މިހ ރަ ،ރ  ފ ހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިންޤައްރި. މިސ ލަކަްށ މ އްަތއްނެ ބަެއްއ ކަންތަނަތީޖ އެއް ނެެރޭވ

 ،. އެހެންނަމަެވސް އެބަހ ރިރ ސްތ ެގ ފިަޔަވޅ ަތއް ެވްސ  ރ  ދ ދި އި އަރ ްސތ ެގ ފިަޔަވޅ ތަކ   އި އަދި މެދ ކ  ފިޔަަވޅ ތަ

. ނޫން މިޮގތަކަށްެވސް   މ ހިރ ން ލަފ ދެއްަވނީ ފަންނީޔޭެގންދަނީ އަދި ދ ނިކ ރަމ  ކަންކަން  މިނިޔޭގައިދ 

ޖެ ެވސް ހިރ އްޮގތަށް ދިެވޮގތްމިަވރަށް އެ  ގައިލަތ ހ ނިޔޭެގ އިރ ަގއި ދ ޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށް ފ ރަތަމަ ފަށައިަގތްއަ

ޑަށް ށް ބޮމ ންދިޔަ ވ ހަކަ ަވރަެވސް ދައްކަ . ސަރ ކ ރ ންޮގތް ރެމ ންދިޔަބަލި ފެތ ެގ ޑ  ދިޔަ ޮކިވންެގބަދަލ ެވ

ެގންދިަޔއީ ރިލީފް ލ ެވފަހ ން ބަދަ ،ކޭޖެއް ، ސްޓިމިއ ލަސް ޕެ ރިަކަވރީ ޕެކޭޖެއް މިކްކޮނޮތަމަ އި . ފ ރަބަދަލ ަވމ ންދިޔަ

ތަްށ ޮގ ދ ތައް ކ ރަމ ން ަކންތައްޤައ މ ތަކ ގައި ހެންމެން ދ ނިޔޭެގ އެޅ ަގނޑ ހ ރ  އަމި ،ޖަކަށް. އެހެންީވމ  ޕެކޭ

ެގ ފަންނީ ެގ އަދި ދ ނިޔޭ.ެއފް ދެކެން. އައި.އެމްޅ ަގނޑ މަށް އަކަ ންކ ރަލ ބަދަ ތައްތައްނީ ކަންށް ޖެހޭނަނޑ މެންަގއަޅ 

ޕްރޮޓެކްްޓ  ،ދީފައި  މިއޮންނަީނ އިސްކަންތެރޭަގއި ކޮށްަފއިޭވ. އޭގެ ކަެމއް ފ ހަަގ 3ގައި ފ ރަތަަމ ރ ންެގ ލަފ މ ހި

 ،ފައި ސްކަންދީއޮންނަނީ އި އަށް މި ެދަވނަ .ެގރައްޔިތ ންރަްނ ލ މަތްކ ނަ ސަފ ރ  ،ްވސް ނ ަވތަ ޭސްވ ލަިއްވސްލައި
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 ނަަވދެ މަތްކ ރ ންރިއ ޅ ން ސަލ ތ ްނެގ ދިރައްޔި ،. ދިރިއ ޅ ންހ ޑްކްޓް ލަިއްވލީހޫޑް ނ ަވތަ ްޕރޮޓެސޭްވ ލަިއްވލީ

 ،ފޯ ރިކަަވރީ ޕްރިޕެއަރ  ،އޮންނަނީ ދީފައި މިކަށް އިސްކަންންަވނަ ކަމަ. ތިއޮތީ މި ދީފައި ކަންށް އިސް ކަމަކަ

މިހ ރ  ބޮޑަށް   ،ނީނައޮން ސައްކަތ ގައި މި ޅ ަގނޑ މެްނ މިކ ރ  މަން. އަރ  ިވޔަފ ރިތައް ަސލ މަތްކ ންނޫނީއެހެ

 މި މެން ޅ ަގނޑ އަކަމަށް  ކ ރ ންން ދިރ ސ ކަންކަ ރިހ ަގއި ަވރީ ޕެކޭޖ މިކް ރިކަ ން އިކޮނޮިޅެގގ  ސަރ ކ ރ ެގ ނިންމ މ 

ފ ން އަލި .ސް . ިއއްޒަތްތެރި ރައީކަމެތިެވފަޑަށް ނިށް ބޮއި ރަްއޔިތ ން ތިބޭނީ ަވރަން އެއްެޗއް ލިބޭއިރ ގަ އިބަލަނީ. މި

ތަކަށް އްދ ހަރަކ ތެރި ސައްޔިތ ން ރައްގައި ތިބި ރައްދ ހަރޯީވމ  ފ ރަތަމަ ޖެހޭނީ އަލިފ ން ރޯަވމ ންދ  ސަރަ ތަނެއްަގއި

ޅ ަގނޑ  . އަނޫން ށް ފަރ ވ  ދިނ މެއްޮގްސެގން އޭނައަ މީހަކ  ެގން ހޭ ފި . ފިހ ނީމ  . އަލިފ ން ނިއްަވންެގންދަން

 ،މ އި ދެެމދ ެގ އެަލެވންސެްއ ނެގ  ފިޔ އ ރ  10000ިފޔ އ އި ރ  5000ދަކަށް މިހ ރ ން މިހ ރަށް ކޮންމެ ފަރ  ،ހ ށަހަޅަން

ބޭރ  ނެީގމ  ްއ ަވރީ ެޓކްސެ. އިކޮނޮމިްކ ރިކަ ންހ ށަހަޅަ ރޭަގއި ތެެގމީ  ްއ ނަަގންކްސެމިކް ރިަކަވރީ ޓެ ނޮިއކޮ އަދި

 ، ނ ޖެހިނ  ނަަގންމ ތަކ ން ލޯރ  ޤައ  ސް. ބޭރި ރައީޑ މެން ނަގ ކަށެްއ ިއްއޒަތްތެޅ ަގނ އަ ޤައ މ ތަކ ން ނ ޖެހޭ ލޯނ 

ދިެވިހ  ،ންީވމ ބީ. އެހެތި ދޭންސ  ފައި  ެވހި ރައްޔިތ ންދި  ؛އި ަގޔިތ ންެގ ފައިސ  ހި ަރއްލަތ ން ދިެވހި ދައ ދިެވ

ްއ ސެއްތައް ނިމ މަށްފަހ  ޓެކްކަންތަ ން މިރަކ ރކަަވރިއަތ ން ރައްޔިތ ން   އެރ ަގއިބިއިސ  ދޭން ތި ތ ންެގ ފައި ރައްޔި

ަވަތ ނ  ންއިޑިްވސް މޯލް އޮފް ންކ ޑ މެން ބޭޅ ަގނ ިމހ ރ  އައް. އެކަމަކ ން ހަމަޖެހޭނެ ރިކަަވރީ ެޓކްސެމިކަ ނެީގމ 

ދޭންޖެހޭ    އެބަެގއްލ މޭ. ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް މިހ ރ ވ ނީ  ންެއއިޅ ނީމ ނަގައިެގން ދަރަނިއެނ  ތަންތަނ ން ލޯ އެހެން

ޑ  ެވްސ ، ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮނެނެޭގތ ން ރައްޔިތ ން އަ . ފަހ ންއަދ ކ ރ ނެ . ރައްޔިތ ން މިޔ  ރ ފި 5000 ،ފިޔ  ރ  10000

ތްތަކ ިއ ފަރ  ެގއްލޭފ  ވަޒީ ،ށްކަޖެހިފައިވ  ފަރ ތަނ ންބޭ މިހ ރ  . ެއކަމަކ ެރޭވނެކ ޑ ޓީ ެވްސ ބޮ.އެސް.ޓީ.ޖީ .ކ ރެޭވނެ

މަސައްކަްތ  ޅ ަގނޑ މެން މި. އަ ފައިސ  ފޯރ ކޮށްދޭންީވ ން މިހ ރަށް މިކަށް މިހ ރ ކ ރ  ފަރ ތްތަތްހެން މަސައްކައެހެނި

 ސް. ިރއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީ. ޝ ކ ށް ނިކަމެތިެވފަބޮޑަަރއްޔިތ ްނ ތިބޭނީ ަވރަށް  ނިންމ އިރ ގައި ކޮށް

 

 ެކވ ން:ހަކަދެއް ވ ރިޔ ސަތ ން 

ތްތެރި މެންބަރ ްނ ފް. އިއްޒަބްރ ހީމް ޝަރީމަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  އިތްތެރި މެންބަރ . ޒައްޝ ކ ރިއްޔ  އި 

 ރ .އްޒަތްތެރި މެންބައި  . މަރަދޫ ދ އިރ ެގެލޭވނެއިަގޑިޖެހ ނީމަ މައިކް ހަމަ ކަނޑަ

 

 ކެވ ން:ހަކަދެއް ވ ފްބްރ ހީމް ޝަރީމެންބަރ  އި މަރަދޫ ދ އިރ ެގ

، ދެންމެ ދަްއކ އިރ  އަޅ ަގނޑ   ކަޞ ދީ މައްސަލައިެގ ވ ހަަގނޑ މެން އިޤްތިޅ ސް. އަްއޒަތްތެރި ރައީ އިޝ ކ ރިއްޔ  

ސޭްވ  ،މ  ކަމަކީންއެންމެ މ ހި  .ންބަރ އިއްޒަތްތެރި މެ ؛ފަދައިން ދ  ެވސް އެ ފ ހަަގކ ރެްއިވއިބްރ ހީމް ރަޝީ
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 ،ލަތް ދަރަނިެވރިވ ނޭ އ ތެރި މެންބަރ ން ވ ހަކަފ ޅ ދެއްެކވ މ ަގިއ ދަލައިފްސް. ސޭްވ ލައިފްސް. ބައެއް އިްއޒަތް

 ން. ނޫ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ވ ަހކަެއއްކީ އެހެން ވ ނެ، ިމ ދައްކ  ވ ހަަކއަ ،މިހެން ވ ނެ ،ދ ނޭ އިމްޕްލޭޝަން މައްޗަށް

 ދިނ މަށްވ ރެ  ތ ންނަށް ޞިއްޙީ ފަރ ވ ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ންބޯންދިނ މ އި، ރައްޔި ،ނަ ސަލ މަތްކ ރ މ އިރައްޔިތ ންެގ ފ ރ 

 ނ ދެްއކޭނެ. ށްނޯންނ ނެ. މިއަދ  އެހެން އެްއެވސް ެއކްސްިކއ ެޒއް ައޅ ަގނޑ މެނަކަ ކ އ މަޤަ މ  އެއްެވސް ކަމެއް ންމ ހި

 ތެެރއިން ބައެއް މީހ ން މި ކިޔ  ރ  ބަލ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގހ ލަތަށް މިހ  ެގ އިޤްިތޞ ދީއ ދެ! ދިެވހިރ އްޖޭ 

މިލިއަން ރ ފިޔ އ ިއ  15000 ،ން ނެރ ނަސްކޮށްެގން ނެރ ނަސް އަދި ފައިސ ެގ މ ކެޓަށް އިތ ރ ކޮށްެގފައިސ  ޗ ޕ 

ޤްތިޞ ދ ގައި އެބަހ ރިކަން ައޅ ަގނޑ  ޭދތެރޭެގ އަދަދެއް ބ ޒ ރަށް ނެރ މ ެގ ހަކަތަ ދިެވހި އި މިލިއަން ރ ފިޔ އ  20000

ްއ ، ހައިޕަރ އިންޕްލޭޝަނޭ ކިަޔއި މި ކަންކަމެ ން އިންްފލޭޝަނޭނޑ މެއަޅ ަގ .ޒަތްތެރި ަރއީސްފ ހަަގކ ރަން. ިއއް

ދ ަވހ . އަދި ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހ  ށްތްރިލިއަން ޑޮލަރ  ބ ޒ ރަށް އިތ ރަށް ނެރެފި އިހަ 2.5. އެމެރިކ ަގއި ެވްސ ނ ކ ރެޭވނޭ

 ،ެއއް މީހ ންމެންެގ ތެރެއިްނ ބަހަމައަށް ައޅ ަގނޑ  ބިލިއަނ  20ކ ަރނީ އެހެން. އެހެްނީވމ ،  ކ ން ެވސް އެކަންމައ ޤަ

ކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  މި ން އެ ިވދ ޅ ވ  ބަހ ރ ަވޔަށް ައޅ ަގނޑ  ދ ނަން. އެއީ ފައިސ  ޗ ޕ ބޭފ ޅ  އްދަވ ހަދެކޮޅ  މިކަމ 

 20000ޓަަކއި ިމ ޤައ މ ެގ އިޤްިތޞ ދ  މި ފ ން ަވޅ ަގނޑ ން އަރަިއަގތ މަށް ދަންނަަވނީ ރައްޔިތ ްނެގ ދިިރއ ޅ މ އި 

ދ ަވހ  ށްަތކ ރ ރ ކޮށްލ ނަން. އިހަ 20000. ހޭނޭއެކަން އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރަންޖެ ،ކޮށްެގން ިވޔަސް ޔ  ޗ ޕ ން ރ ފިމިލިއަ

 ން ޕަބްލިކް އެކައ ންޓ  ،ނަމަ ންބަހ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  ،ނަމަ ކ ރ ން ތި ބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ ވ ބިލިއަން ރ ފިޔ  ޗ ޕ  4.2

އެކ  މި ތ ކަމ ކ ރިމަތިލ ންޖެހ ނ . އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ސ ބި ންަތކ  ޔ ކި ފ ޑ  ިގނަށްަވރަ ންހ އްދަދިނ މ   އޯަވރޑްރޯކ ރަން

ކ ރަން.  މި ރ އްޖޭެގ އިޤްިތޞ ދ  ސަލ މަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ އެކަން ،ނޫން މިލިއަނެއް  4.2 ،ދަންނަަވނީ

ގެއްޭލ މީހ ންެގ ަވޒީފ   އްީޙ ފަރ ވ ދޭން. ރަްއޔިތ ންެގ ދިިރއ ޅ ން ސަލ މަތްކ ރަން. ަވޒީފ  ޔިތ ންނަށް ޞިރައް

ޒަްމ އަރިއަދި ރ އްޖޭެގ ޓ   !ރައީސް، ކ ަޑ ަވގ ތ ކޮޅެްއ އަޅ ަގނޑަްށ ދެްއވ މ ޔަތްކ ރަންޖެހޭނެ. އިއްޒަްތތެރި ހި

 ..އިންޑަސްޓްީރއަކީ.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ ، ކ ރ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ހަމަ

  ތިބީމަ.އެދިަވޑަިއެގންފައި

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވ ފްބްރ ހީމް ޝަރީމެންބަރ  އި މަރަދޫ ދ އިރ ެގ
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ރ އްޖޭެގ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ !މިނެޓެއް ދެއްވ  !ދެްއވ މިނެޓެއް  !ދެއްވ  މި ނިންމ ލަނީ. އަޅ ަގނޑަށް މިނެޓެއް

މޭވ   ،ތަރ ކ ރީ ހެއްދިޔަސް  ަގއިއިޤްތިޞ ދ  ،އިއަޅައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރ އްޖޭގަ ސްޓްީރ ފަހަނަރިޒަމް އިންޑައަޓ 

 އް އިންޓެއިނެކައިރި މ ސްތަްޤބަލެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ ން މެ ،ަގސް ހެއްދިޔަސްއަނބ   ،ހެއްދިޔަސް

މ ޔަތްކ ރ މަށް ޓަަކއި ެވސް ހިޑަސްޓްރީ  އިންރިޒަމްއަ. ޓ  ކ ެރިވދ ނޭޒް. ފަހަރެްއަގިއ އިްމޕޯޓް ސަކްސީ ނ ކ ރެޭވނޭ

އޮތް ހަމައެކަިނ  ކޮމްޕެޓިިޓްވ އެްޑވ ންޓޭޖ  ،ކޮމްޕެރެޓިްވ ަވގ ތ  ހ ރި . ރ އްޖޭގައި މި މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނޭކ ރަންޖެހޭ

 ސ ބަކަށް އެހ ހިނަށް ންމެއަދި އަޅ ަގނޑ  ،ަތކ އި ރޮބަޓްސް ޯބޓ އި ކޮމްޕިއ ޓަރ  ސިސްޓަމ މަތިންދ ިވޔަފ ރިައކީ އެއީ. 

. އްަދންީވ. މޭވ  ެވސް ަހއްދަންީވނެތް ވ ހަކަ ދަްނނަަވން. ތަރ ކ ރީ ެވސް ހައަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤްތިޞ ދ  ކ ރިއަރ ފައި 

 މަކ ންަކއިރި މ ސްތަޤްބަލެއްގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ދިރިއ ޅެ ހަނޑޫ ެވސް ހައްދަންީވ. އެަކމަކ  އެއިން އެްއޗަކ ންނެއް

 ށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަ ނ ެގންދެޭވނެ. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަަސން ލަޠީފް.  ދ އިރ ެގ ގ ހެންޭވރ  ހ ޅަނ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ޭވރ  ހ ޅަނދ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ންހެ

 ،މ  އަމީނ  މ ޙައްމަދ  އަމީނަކީ ައޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ  ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައލްމަރ ޙޫިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔ  

ސޫލ ަތއް ނެެގހެއްޓ މ ގައި އެކަމަނ  ހެންޭވރ  ހ ޅަނދ  ދ އިރ އަށް ނިސްބަތްެވަވަޑިއަގންނަވ  ޭބފ ޅެއް. ޑިމޮކްރެޓިކް އ 

ކް ޕ ޓީއަށް އިންތިހ އަްށ ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓި ،އެހެންކަމ ންަގނޑ  . އަޅ  ަވނީ ހޭދަކ ރައްވ ފަމ ޅި ހަޔ ތްޕ ޅ  

ދަންނަަވން. އަދި ޔ  ޒިޢ ކަމަނ އަްށ ތަ ކަމަނ އަކީ. އަޅ ަގނޑ  ޕ ީޓެގ ނަމ ގައި އެ ތ އީދ ކ ރަްއވ  ބޭފ ެޅއް އެ 

ން. ައދި ޢ އިލ އަށް ކެތްތެރިކަން ކަމަނ އަށް މިންަވރ ކ ެރއްވ މަށް އެދި ދ ޢ ކ ރަ ރި ނިޢ މަތް އެސ ަވރ ޭގެގ މަތިެވ

ަވރަްށ  ،އިޤްިތޞ ދީ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓް އަޅ ަގނޑ  ބަލައިިލއިރ  . ދ ޢ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްރެްއވ މަށްމިންަވރ ކ 

މ  ންހި މ ށްތަެކއް އެބަހ ރި. ަވރަކޮމަންޑޭޝަންއި އެބަހ ރި ސަރ ކ ރަށް. ަވރަށް ިގނަ ރިިގނަ ކަންކަން ފ ހަަގކޮށްދެްއވ ފަ

 ތަފ ސީލ ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ. އެްއ ށްޑ  ޭއެގތެރެއިްނ ދެތިން ކަމެއް އިތ ރައަޅ ަގނ ހ ރީމަ ކަންކަމެއް ފ ހަަގކ ަރއްވ ަފއި

 ،ޒަމް އިންޑަސްޓްީރަގއި މަސައްކަތްކ ރ  މ ަވއްޒަފ ންއަރިޓ  17629ރ އްޖޭަގއި އެބަތިބި  ،ކަމަކަށް ފ ހަަގކ ރަްނ ބޭނ ން

އެބަ  ންޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރ އް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އަނަށް މިއަދ  ޮގތްތަކެދިެވހިން. އެ ދިެވހިން

ށްލެޭވކަށް ކޮ ދޫށްމަސައްކަތްތެރިން އަޅ ަގނޑ މެނަ ،ޮގތްތަެކއް ހޯދައިދެންޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ިދެވހިން

މިނިސްޓްރީން އަދި ޚ އްޞަކޮށް ިއކޮނޮމިކް  ނޯންނ ނެ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ބޮޑަށް އެދެން ސަރ ކ ރ ން އިކޮނޮމިކް
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ދަންނަަވން.  ބ ޙަދަންނަަވން. މަރ  ޑ  ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ނމިނިސްޓަރ އެ ކ ރަްއަވމ ން ެގންދަވ  މަަސއްކަތަށް ައޅ ގަ 

ނެ މަންފ ކ ރ  ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކ ެގ ، އެނަށްޮގތަށް އެ މަސައްކަތްތެރިން  ދެންނެިވތެރޭަގއި މި ތަކ ެގޕެކޭޖ ރިލީފް 

ދިއ ން ެއއީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ކަެމއް. ހަމައެއ އެީކގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ލެިވެގންއި ެއކ ލަވަ  އެ ޕެކޭޖ  ޮގތަކަށް

ތަކ ން ލ އިދީފަިއވ  ގ ަފއިވ  ލޯނ ތަަކށް ބޭންކ ށް ނަތަކަްސޓޭޓް ޕްރޮޖެކްޓ ރިއަލް ،ިރޕޯޓްަގއި  ފ ހަަގކ ރަްއވ ފައި އެބައޮތް

 ޓްމަންޓްތަކ ންނ އި ެގތަކ ން ކ ލި ކ ަޑވ ންޖެހޭ ދޫކޮްށފައިވ  އެޕ ށްށް މ ލޭގައި ކ ށްޔަަޞކޮއްޚ  ،ތެރެއިން  ލޯނ ތަކ ެގ

އެނޫން  ން.ނޫ ށްކަތަކަށް ނަގ ފަިއވ  ލޯނ ތަކަސްޓޭޓް ޕްރޮޖެކްޓ ރިއަލް ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމައެކަނި

އ ޅޭ ފަރ ތްތަކަްށ  ން ކ ށްޔަށް ނަަގިއެގންންތަނ ހ ރި ތަ ދީފައި  ފަރ ތްތަކ ން ެވސް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ކ ށްޔަށް

ަވރަށް ނިކަމެތި ފަރ ތްތައް ެވސް ެއބަހ ރި މ ލޭެގ ރައްޔިތ ން ެއ  ،އެބަހ ރިލ އިތަކެއް ލިބެންޖެހޭ. ހަމަ އެއ ެއކީަގއި 

ކ ލިން އެ    ލިބޭ ދީފައި އެ އެޕ ޓްމަންޓ ން އެޕ ޓްމަންޓް ކ ށްޔަށް އެޕ ޓްމަންޓ ންކ ރެން އެއް 2ދ  މީހ ން ދިރިއ ޅެމ ން

ީމެގތެރެއިން  އްށް ެވސް ޮގތްތަކެ މީހ ން ދިރިއ ޅ ން ހަމަޖައްސަމ ންދ  ފަރ ތްތައް ެވްސ އެބަތިބި. ެއ ފަރ ތްތަކަ

ހިފައިެގން އ ޅޭ ފަރ ތްތައް  ދިކ ދި ތަންތަންކޮޅ  ކ ށްޔަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް. ކ  ހޯދައިދިނ މަކީ 

، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .އިސްެގންނ ވ ނެއަ  ލަތ  މި ސަރ ކ ރ  ޮއއްވ ހ ގ މަިތވ ންޖެހޭ ކ ލި ނ ދެއްިކެގން މަ

ެއ ފަރ ތްތަްއ ޮގތ ަގއި ދެކެންޖެހޭ.  ގެ އްމެދ  އަޅ ެލެވންޖެހޭނެ. އެީއ އިޤްތިޞ ދީ ކަމެ  ނޑ މެނަށް އެ ފަރ ތްތަކ  އަޅ ަގ

ޮގތ ގައި ދެކެންޖެހޭ.  ަގނޑ މެންެގ އެންމެންެގ ަކމެއްެގޓ މަކީ މި ސަރ ކ ރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަެތއް، ޒިންމ ެއއް. އަޅ ބެލެހެއް

އްޔ  އަޅ ަގނޑ މެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ކަމަކަށް ެވްސ  ކަމެއް ެވއްޖެރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކ ރަން އޮތް

ރި ނެ އިްއޒަތްތެތިބެިވެގންނ ވ  ންއަޅ ަގނޑ މެނަކަށް ބަލަ ؛ންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރެވެ  އެކަން ،ސަމ ލ ކަންދީ

 އ ޅޭ ފަރ ތްތަކަށް ކ ލި  ކ ށްޔަށް ހިަފއިެގންމ ލޭެގ ތަންތަންކޮޅ  ،ލަތެއް މެދ ެވރިެވެގންދ އިރ  ހ ރައީސް، މިކަހަލަ ދަތި 

ތަން ބަލ ކަށް އިްއޒަތްތެިރ  ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ނ ެލިވެގންދ  މީހ އެ  ނ ދެއްކިެގން އެ މީހ ން މަގ މަތިވ ންޖެހ ނީމ 

ންެގ މެޖޯރިޓީ އަޅ ަގނޑ މެ ށް.ރެޓިކް ޕ ިޓއަްއޔިތ ންެގ ޑިޮމކްިދެވހި ރަ ކަަމކަށް ެވެގންނ ވ ނެ އެީއކީ ފަސޭހަ ރައީސް،

 ،ެގ ސަރ ކ ރެއް އޮންނައިރ  ން މެައޅ ލެެވންެޖހޭނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ގައި އޮންނައިރ ގައި އެކަންކަމ 

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ރަށް ބޮޑަށްއަޅ ލެެވންޖެހޭނެ. ަވ ސަރ ކ ރ ން ެވސް އެ ކަންކަމ  

ރެވ ނ  ކަންކަމ ގައި ސަރ ކ ރ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދ  ޮގތ ެގ މަޢ ލޫމ ތ  އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީއަށް މި ދެތިން ކަމެއް ފ ހަަގކ 

 މަޖިލީހ ން  ،ސަރ ކ ރ ން ،މ ންއެހެންކަ ގައި އެބައޮތް.ކަމަށް ރިޕޯޓ  ތ އިން ދެ ހަފ ތ އިން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭފ  ހަދެ

ެވސް އެއްފަހަރ  ސަރ ކ ރ ން މި ދަތި ަވގ ތ ގައި ެއ އަދި ކަމަށް. ެއްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދ ނެ ޔ އަރ ވ  ލަފަ

ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ    ޝ ކ ރ ށް ބޮޑަށްށް ަވރައްކަތަމަސަ ދަތިމ  ންބ ރަ މ ހި ކ ރަްއަވމ ންެގންދަވ 

 ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް. ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 
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 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މެންދ ރ  ނަމ ދަށް ޮގވ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެނަށް އަދި ެއއް 

މަދ   ރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްރި މެންބަރަކަށް ވ ހަކަފ ޅ ދެއްެކޭވަވރަށް ަވގ ތ  އެބައޮތް. އިހަަވންދޫ ދ އިތެޒަތްއިއް 

 ޝިފ ޢ .

 

 ފ ޢ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:އިހަަވންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝި

ހަމަ  އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް  ދ  މި  ންެވސް ބަހ ސްކ ރަމ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔ 

ތްތަެކއް ކޮްށފައި އޮތް ަވރަށް ފ ރިހަމަ . އ ދެ! ރިޕޯަޓކީ ަވަރށް ބ ރަ މަސައްކައެްއޗެއް ދަންނަވ ލ މ ެގ ިވްސނ މ ގައި

މަ ހަށް ކަތަސައް އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރެްއިވ މަ ،ޮގތ ގައި ފ ަހަގކޮށްެލޭވ. ެއޮގތ ން ރިޕޯޓެއްެގ

 ލަތަކީ ހ ދ  ކ ރިމަތިެވަފއިވ  އިޤްތިޞ ދީ ށް މިއަަގނޑ މެނައަޅ   .ން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދަންނަަވ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ 

ގ ޅިެގން  ކަށް ކ ރިމަތިެވފައި އޮތް ހ ލަތެއް. މި ހ ލަތ ޔަހަމަ ކ އްލި ެވސް މ ޅި ދ ނިޔެ މިކަމަށް ތައްޔ ރ ނ ެވ ޮއްއވ 

 ،އި މި އޮތީއޮތް އެންމެ ބ ަރ ބޮޑ  މަަސއްކަތަކަްށ ެވފަ ޮގތ ން ކ ރަންޖެހިފައި  ޞ ދީ އިޤްތި ނޑ މެންމިއަދ  އަޅ ަގ

 ޮގތެްއގައި ކ ދި އަދި މެދ  އިޤްތިޞ ދ  ސަލ މަތްކ ރ މ ގައި ޚ އްޞަ  އ މ ެގޤަ .އ މ ެގ އިޤްތިޞ ދ  ސަލ ަމތްކ ރ ންޤަ

މ ޔަތްކ ރެޭވ ހިެއ ިވޔަފ ރިތައް މިއަދ   ،ަވމ ންދ އިރ  ޓ ރޫބަިއަވރ  ިވޔަފ ރިތަކެއް މިއަދ  ބަނގ  ،ފެންތީެގ ފިޔަފ ރިތައް

ިމ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ބޭނ ންަވނީ .އޮތީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ރަށް މިއަދ  މިސަރ ކ   ކ ރ ން ކަންތައްތަެކއް

ފިލ ަވޅ ަތކެްއ  ،ެގންނެތަޖ ރިބ  ލިބިަގ ،ލަތ ން ތަޖ ރިބ  ހޯދައިެގންހ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ެގ  ހ ރިހ  ކަމަކަށްވ ރެ

ށް މިއަދ  މިސްރ ބ ޖަހަން. އަދިމ  ިވސްނ މަކ ަވްނ އިޤްތިޞ ދީ އ މ  އެބަޖެހޭ މިނިޤަޑ މެންެގ މ ޅި ލިބިަގނެެގން އަޅ ަގނ

 އ މ ެގ އަިމއްލަ އިޤްިތޞ ދެއް ހިންގައިދޭ ނިޒ ަމކ ޤައ މ ތަކަށް ބަރޯސ ނ ެވިވ ިމ ޤަނަށް އެހެން ންއަޅ ަގނޑ މެ

އޮތީ  މި ށް މިއަދ އަދިމ   އިންޑަސްޓްރީތަަކކ އިޤްިތޞ ދީ ،ށް އަދިމ  އްކަތްތަކ ޞ ދީ މަސަ ތިއިޤް ،ށްއަދިމ 

ަގއި ހ ިރ އ މ ޤަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވގ ތ  ައއިއްސަ އަޅ ަގނޑ މެނަށް މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ

 ޮގތ ން ކ ރިއެރ ޭވނެ ދ އިރ ތަކ އި ދީ އިޤްތިޞ  ަނށްކެޕޭސިޓީއ އި އަޅ ަގނޑ ަގނޑ މެން ،އެކ  ތިޞ ސްތަކ  ޚްއި

. އެ ރިޕޯޓްެގ އޮތީ އައިސްޖެހިފަ ފެށ މ ެގ ަވގ ތ  މި  ތައްޔ ރ ކ ރަން މަސައްކަތްތަކ ެގ ފ ރިހަމަ ދިރ ސ  ރިޕޯޓެއް

ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ބައްަޓންކ ރަންޖެހޭ ދަނޑިަވޅ  އިޤްތިޞ ދ މިއީ މައްޗަށް ބިނ ކޮށް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ 

ޅަމ ންދ ކަން އަޅ ަގނޑ  ޅ ތަެކއް އަ މ  ފިޔަަވންލ ގައި ެވސް ަސރ ކ ރ ން މ ހިހ  ވ  ދަތިދިމ ެވަފއި .ތްތެރި ރައީސްޒައިއް 

މިއަދ  މި ދަތި ދަނޑިަވޅ ަގއި ެވސް  ،ޮގތ ން ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލެޭވނެ އެ ަކންކަމ ެގ ނަތީޖ އެްއެގ ،ފ ހަަގކ ރަން. ެއޮގތ ން
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މ  ބޮޑެތި ންމ ހި ،ދަނީ ހިފެހެއްޓެމ ން ެވސް ެވއްޓ ނަނ ދީ މި ފައިސ ެގ ައގ  ެގެމންއިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  އަޅ ަގނޑ 

 ،ނ ކަމ ގައި ިވޔަސް ޓ ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިފެހެއް މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތީ.ކ ރެޭވ އްކަތްތަެކއްސަމަ

 އިޤްިތޞ ދީ އެޕްރޯޗް ެވްސ މ ޅިން އިކަށް ދިރިއ ޅ ން ބަދަލ ަވމ ންދ އިރ ގަ އަޅ ަގނޑ މެން މ ދަމ  މ ޅިން ނިއ  ނޯމަލަ

މި ދަތި   .ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އައ  އިޤްތިޞ ދީ އެޕްޯރޗަކަްށ ދ ން އެބަޖެހޭ

ސަރ ކ ރ ން ކ ރަމ ންދ   ްސ ަގެނޭވނޭ އިންތިޒ މ  ހަމަޖެއްސ މަށް ޓަަކއިދަނޑިަވޅ ަގިއ ެވްސ މަސްެވިރންެގ އަތ ން މަ

ލިއަން ރ ފިޔ  ލިބިފަިއ މި 100ކ ންފ ންޏަކަށް  4ތަފ ތ   ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން. އެޮގތ ން ހަމަ ތައްމަސައްކަތް

މިއަދ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ެއއީ މަސްެވރިން ބ ނ  މަސް ަގތ މަށް ޓަކައި .ފ ހަަގކޮށްލެޭވ ލޯނ ެގ ޮގތ ގައި އޮތްކަން

ން ސިޮގތ ން ލޯކަލް ޕްރޮސެ ެގ މަސްެވިރކަމ ެގ ސިނ ޢަތ  ކ ރިއެރ ވ މ ގެ އިތ ަރށް އަޅ ަގނޑ މެން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އޭގެ 

ެގ އ މ ަގއި މަހ ެގ އ ެފއްދ ންތައް އ ަފއްދަންޖެހޭ ަވގ ތ . އެކަމަށް ބޭނ ންވ  ދިރ ސ ޤަންޖެހޭ ަވގ ތ . އަމިްއލަ ަވކ ރިއަރ  

ެގ ައޅ ަގނޑ މެްނެގ މަހ  ،އެބަޖެހޭ  ންޒ ރ  މިއަދ  ިއސްނަަގިއެގން ކ ރަވ   ބެހޭ ކަމ  އްކަތްކ ރަންޖެހޭ ަވގ ތ .މަސަ

ކ ރ ން. ިމއީ ރަތކެްއ ޑިސްަކަވ މ ކެޓްތަެކްއ ހޯދ ން. އައ  މ ކެޓ ބ ަވތްތަކ ިއ މަސް ެއކްސްޯޕޓްކ ރެޭވނޭ އައ 

އޭެގ ނ ރަނަގޅ  ައސަރ   ތިބީމ  ެވެގންޑ ނަމަ، ޑިޕެން ޕެންްޑެވއްޖެތަކަކަށް ޑިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވކިަވކި މ ކެޓ 

ނ ކޮށްފިއްޔ   އްތަެކއްމ  ކަންތަންައޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ މ ހިއިން ފެންނަ ދ ަވސް. މިއަދ ެގ ތަޖ ރިބ ށް އަޅ ަގނޑ މެނަ

ެއ  ،ދަޫގ ދ ަވސްަތކަކަށްމ  ދަތި މ  އ ނ ލަތެއްަގިއ މިއަދަށްވ ރެހ ދެން އަޅ ަގނޑ މެނަށް ދިމ ވ  މިފަދަ އެހެން 

 ތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޞަ. ދެްއިވ ފ ރ ލަތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިނގައިދ ނޭހ 

 

 ވ ން:ވ ހަކަދެްއކެ  ރިޔ ސަތ ން

ދީަފއި ދެން ފަށ ނީ  ަވގ ތ ކޮޅެއްިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  މެންދ ރ  ނަމ ދަށް ކ ޑަ  ޝ ކ ރިއްޔ  

 ަގއި. 12:30

 

 {އަށް 12:31 ން އި 12:10 :ޅ ކޮތ  ގ ަވސްހ }

 (هللاއީވ  ޢަްބދ  ސްއީރަ ބ ނައިހ ގެ ޖިލީމަ ؛ވީނެންއި އިތ ގަސަ)ރިޔ 

 

 ވ ން:ވ ހަކަދެްއކެ  ތ ންރިޔ ސަ

  ން ކ ރި ެގ ނީ މެންދ ރ  ނަމ ދ ންދަކ ރިއަށް މި ެގމަސައްކަްތ މި ދަންފަޅީަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން `. 

ބަބ ްނ ތަކ ެގ ސަަވޅ ޔަފި ނ ދިނ މަށް އަޅ  ރޯގ  ފެތ ރ ނަ 19-ެގންދިޔަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް. އެއީ ކޮިވޑ  ބަހ ސްކ ރަމ ން
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ންގ މަށް ހި ތަކ ން އަަރިއަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ންލ ބަދަަގޅ  ނ ރަނނަ ދަނީއަށް އަންރިތަކ ެގ އ މްފ ޢ އިލ ތަކ އި ިވޔަ

ންެގ ތ ތ ން ަރއްޔިޮގ ގ ޅޭ އެޅ މ  ޮގތް ކަނޑަކޭމެދ  ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ން ދެ ކ ރ މ ޒ ތަންފީ ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މ 

 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް. ދިއްދޫ ހަވ ލ ިވ މަސަްއަކތ ެގ ތިޞ ީދ ކޮމިޓީއ ެގން އިޤްގ ޅި މަްއސަލައ ފައިވ  ހަޅ ހ ށަ ށް ލީހަޖިމަ

 ަވޙީދ . هللا ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ަވޙީދ هللا ޢަބްދ އިރ ެގ މެންބަރ  ދ ދިއްދޫ 

 ...ނ އި އަދިރ ންޓައަޅ ަގނޑ  ެވސް ޑޮކް  އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ކެމެރ  ށް އިނީ ކެމެރ . ްއސަލައެއް އެަބއ ޅޭހެން. ނ ައތަަގނޑަށް ހީަވނީ ކެމެރ ެގ މައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ  

 ދޫތަށް. ދިއްިޑްގރީ ވ  90 އަދި އަނެއްކ ރަނަގޅ . އ ދެ! . އަދިއަނބ ރ ލައްަވން ކަންނޭނެގ ޖެހޭނީ. އ ދެ! އަދި

އްޫދ ދިސް ެވއަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކ  ރަށްފަހ  ރި މެންބަތްތެއްޒަ އަްއޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ އި ،ރި މެންބަރ ރ ެގ ިއއްޒަތްތެދ އި

ރ  އަންނ ނަން. އަްއޑޫ މީދޫ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ަވޙީދަށް އަނބ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ  އިްއޒަތްތެރި ެގދ އިރ 

 ރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނ  އ ދަމް.  ދ އިދޫ ރޮޒައިނ  އ ދަމް. އަްއޑޫ މީ

 

  ވ ަހކަދެއްެކވ ން:ންބަރ  ރޮޒައިނ  އ ދަމްއަްއޑޫ މީދޫ ދ އިރ ެގ މެ

ަވގ ތ   މި ،ލަން ބޭނ ންަވނީަގނޑ  ދަންނަވ ޅ ގ ޅިެގން އަ  ރަީއސް. އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓީެގ ރިޯޕޓ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި

ހެން   ދ ނިޔޭެގ އެމަރެެވނީ ހަފ ހަަގކ ތަކަށް ބަލައިލ އިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވޅ ފިޔަސަރ ކ ރ ން އަޅ ފައި ހ ރި 

އެޮގތަށް  ރަމ ންދ ކަންރ ން ެވސް ހަމަ ޢަމަލ ކ  ސަރ ކ ހިކ ރަމ ންދ  ޮގތަށް ދިެވލ  އ މ ތަކ ަގއި ެވސް ޢަމަޤަ

އ ޅެނީ  ަވގ ތ  މި  ސަރ ކ ރ ން މިދިެވހިނެ ދ ެވހަކަފ ޅ ން ހީވ ރ ންެގ ބަތެރި މެންތްަޓއިްޒކޮށްެގން. ބަެއއް އިްއޒަޕްރައިަވ

 ފ ހަަގކޮށްލަން ން ކަންކަން ހ އްޓައިލ ފަ. އެހެންނެްއ ނޫން. އަޅ ަގނޑ ތެްއަގއޭ އެހެރ މ ެގ މަަސއްކަނ ކ ތިޞ ދ  ބިއިޤް

ްނ ކ ރ ސަރ ދިެވހި  ،ންެގށިފެ ިމކް ދ ނިޔޭަގއި ފެށ ނ  ހިސ ބ ން ންޑެޕެޑ ެގ ކޮިވމި  އަޅ ަގނޑ ެމން ހަމަ ،ނީބޭނ ންަވ

ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަކެއް  ،ތެއް ޮކށްހ ރިހ  މަސައްކަހ ރި ީމެގ ދަށ ން ހަމަ ކ ރެެވން "ސޭްވ ލައިްވސް" ހަމަ

މަސަްއކަތް  ޮކންޓެއިންމަންޓ ެގ ެވސްއެީކަގއި މިހ ރ އ  އެ ފ ހަަގކ ރަން. އަދި ހަމަ އަޅ ފަިއވ ކަން އަޅ ަގނޑ  ަހމަ 

 ޭސްވ" އެކީަގއިޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ދެން އެއ ނދ ކަްނ އަޅ ަގމ ންެވސ ރެ ކ ރެއްނީފެށ ކޮމިއ ނިޓީ ސްޕްރެޑް 

 ތައް ހަދައިެގން މި  ރިލީފް ޕެކޭޖ ަވގ ތ  މި ،ދަނީމިކަމ ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ފެނިެގން "ލައިްވލީހ ޑްސް 
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 ކަނޑައަޅަިއެގން ފަސްން  ދޭލ ނ  ފަރ ތްތަކަށް އެލަަވންސެއްއްމީހ ންނ އި، އ މްދަނީ ެގ ަވގ ތ  ޖޮބްތައް ެގއްލިފަިއވ 

ޒީފ  ން ވަ ކްޓަރ ސެއިެވްޓ ވަޒީފ  ެގއްލ ނ  ފަރ ތްތަކ ިއ، ޕްރަ ކ ންރިސޯޓ ތަ  ،މަޖައްސައިފިޔ ެގ އެލަަވންެސއް ހަރ ހ ސް 

 ފަރ ތްތަކަށް  އަދި ހަމަ ފްރީލ ންސްކޮށް މަސައްކަތްކ ރ  ފަރ ތްތަކ ން ެވސް ަވީޒފ  ެގއްލިފަިއވ އި ެގއްލިފަިއވ  ފަރ ތްތަކ  

މަސްދ ަވހ ެގ ލޯނ   6ެއކީަގއި އެއ  ެގންދ ކަން. އަދި ހަމަށް މަަސއްކަތް މިހ ރ  ކ ރިއަެގޓީއެއް ދިނ މ ސިލިފެ

ޓަލް ސަޕޯޓް ިދނ މ ެގ މަސައްކަތްަތއް ެވްސ ޕިރކްނގ ކެޯވއަދި ހ ށަހަޅ ފަ. ަވނީ  ން މިއް ެވސް ސަރ ކ ރ  މޮރިޓޯރިއަމެ

ްށ ކޮ.ޑީ.އެފް މެދ ެވރިސްއެ  .އެމް.އެލްއ އިބީ ،ރެޭވ. އެޮގތ ންފ ހަަގކ  މަ ހަ ށްޑަަވގ ތ  ކ ެރެވމ ންދ ަކން އަޅ ަގނ ހަމަ މި

 ސްޓޭޖ ގައި އޮންނަ ކަމަކަށްނަ މިކަމ ެގ ތިންަވ ރ މަކީސްކ އްތައް ކ ރިއަށްދ ކަްނ ފ ހަަގކ ރެޭވ. ިއކޮނޮމީ ރިަވއި ކަންތަ މި

ަވގ ތ  ެވްސ  މި މަށް ހެދޭ ޕްލޭންތައްކ ރ އިވް އިޮކނޮމީ ރިަވ ،ޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީއަ ވީއިރ ގައި

ސް މެން ެވއަޅ ަގނޑ މެން އެން ކ ރެޭވނީ ންްށ މިކައަހަމަރިއެންމެ ފ  ހެދެމ ންދ ކަން. އެހެންނަމަެވސް،

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެްނ އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅ ތަެކއް  ،ތައް ނިމ މ ންންކަޕެންޑެމިކްެގ  ޮކިވޑ ެގ ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ

އްތައް ތަ  ެވސް އެ ކަންދ ނީ. އަިދ މީެގ އިމްޕެކްޓް ކިހ ަވރެްއަކން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގނީ ސްެވ ެގންސ ފ ެވ

ށް ލޯންްގޓަރމް ޕްލޭންތަކެއް ނ ަވތަ އިކޮނޮމީ އަަވގ ތަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންެމ ފ ރިހަމަ މި، އެހެންީވމ  .މަނީމ ނި

ހ ށަހެޅ ންތަކެްއ  ހަމަ ަވގ ތ  ހަމައެކަނި ، މިމ އެހެންީވ ން.ނޫ އްތެރިަވިއްވކ ރަން ޕްލޭންތަެކއް ހެދޭނެ ފ ރ ޞަ

ލޯންްގޓަރމް  ،ަވގ ތ  ިމ ކ ރ  ކަމަކީ ރި މަޖިލީހ ން ެވސް މިތްތެްއޒަމި އި ،ނީކ ރަލ  ަގބޫދި ައޅ ަގނޑ ށަހެޅޭނީ. އަހ 

ތަކަީކ ންޑޭޝަންމެކޮރެ ދޭ ތަށްަވގ  މިދެނީ. އަދި  މި ރ ކ ރަށްސަތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން ންޭޑޝަންރިަވިއަވލްއަށް ރެކޮމެ

ނަށް ންރ ން އަޅ ަގނޑ މެަސރ ކ ކީ އްކަތެްއ ނޫން. ެއއީސަ މަ އްލަ އިސްނެގ މަކަްށ ކ ރ މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ އަ

ހެން ަވގ ތ  އެ މިއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ެދންނެޭވނެ ، ތެްއ ެވްސ ނޫން. އެހެންީވމ ރިކ އެސްްޓކޮށްެގން ކ ރ  މަަސއްކަ

 ،މި މަސައްކަަތކީ މިއީއ ޅެނީ އިކޮނޮމީ ރިަވިއްވކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތެްއަގއޭ.  އި ަސރ ކ ރ ން މިލ ފަޓައިކަންތައްތައް ހ އް

، ތަކެއް. އެހެންީވމ މެން ސަރ ކ ރަށް ހ ށަހަޅ  ރެކޮމަންޑޭޝަންނޑ ެގ އަިމއްލަ ިއސްނެގ މަކަށް އަޅ ަގންއަޅ ަގނޑ މެ

ޓަކައި ހ ރިހ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ  ެގ ޕެންޑެމިކ ން އަރައިަގތ މަށްިވޑ  ކޮ  ގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްވަ  އެކަން ފ ހަަގކޮށްލަން. މި

މި ހ ރިހ  އެންމެން ، ސިފައިން އަދި ޚ ްއޞަކޮްށ ޞިއްޙީ ދ އިރ ، ފ ލ ހ ން ،އްކަތްސަ ެވސް ކ ރަމ ންދ  މަރައްޔިތ ން

ަވން. އަދި ންނަ ދަރ ޞަތ ގައި ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ސައްކަަތށް މި ފ މަެވސް ކ ރަމ ންދ  

ެވސް ހަމަ ޤައ މީ ޮބޑ   ރ  މަަސއްކަަތކީށް ޓަކަިއ ެއ ކ ފޯރ ކޮށްދިނ މަ ިވޔަފ ިރެވރިން ރަްއޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްތައް

 ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ފ ހަަގކ ަރން. ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން
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 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އ ދަމް ޝަރީފް.  ޑ އްަވރީ. މަބަރ މެންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އ ދަމް ޝަރީފްދ އިރ ެގ މެންބަރ   މަޑ އްަވރީ

ްނ ރިމ ެގ ކ ނަަވއިލ އްެޗއް ދަންޮގތ ން އެ ބެހޭ ތިޞ ދީ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓ އިޤް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ންނަބީލ   އަލ ންަވިކެވެގންދިަޔ ކ ީރެގ ރަީއސް މ ޙައްމަދ  އަމީްނެގ ދަރިކަނބަ މެންނ ަގނޑ ޅ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް މިއަދ  އަ

ކަމަނ އަކީ  ނިޢ މަތް ލެއްވ ން އެދި ދ ޢ ކ ރަން. އެންެގ ފ ރ ނަފ ޅަށް ސ ަވރ ޭގެގ ދ ިއމީ މ ޙައްމަދ  އަމީއަމީނ  

ރަނަގޅ  ބޭފ ޅެއް. އިްއޒަތްތެރި  ،ލްޤ  ހެޔޮޚ ، ހެޔޮަވރަްށ ހިތް، އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ެރވ ނ  ތަނ ގައި ަވރަށް ސ ދ 

 ެގ ވ ހަަކއ އި އަދި ކޮިވޑ ެގ މި ހ ލަތ ގައި ޤައ މަށް ދިމ ެވެގން މި ޑ ެގ ނ ރައްކ ތެރިކަމ  ވި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮ .ރައީސް

އ  އަން މ ޅި ދިއަ ،ހޭ މަސައްކަްތތަކ އިޖެއ މ  ސަލ މަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންއ ޅޭ ނ ރައްކ ތެރި ކަންަތއްތަކ ން ޤަ

ން މި ކ ރެޭވ މަސައްކަތ ަގއި ހ ޖިލީތ ން މަޮގ ބެހޭ ތަކ  ޮގކަށް ދިެވހިރ އްޖެ ބަދަލ ެވެގންދ އިރ  ރ އްެޖ އޮންނ ެނ ނޯމަލަ

އަދި  ،ރަމ ންދ ކ ރ ެގ މި ހ ލަތ ގައި މިހ ން މި ހ ށަހަޅ އްވ ަފއި ހ ރި ހ ށަހެޅ ންތަކަކީ ެވސް ޓީތިޞ ދީ ކޮމިއިޤް

ބޫލ ކ ރަން. މަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގކަ ހިފިދ ނެ ކަމެއް ތަކެއް  ބޭނ ންެގއް މެެވސް ަވރެކޮން  އިތަނ ަގ ތްއޮކ ރިއަށް 

 ންމެ ކަެމއް ޖެހ ނީމ ކޮބ ަވތ ެގ  މި ، ެގންނަންވ ނެށްިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދ ނަ މަެވސްއެހެންނަ

 ،ިވޔަސް އެއީ ދިެވހިން ކަމަށް  ؛ހ ންބި މީއި ތިގަ ކ ރަންޖެހޭނީ ރ އްޖޭކަތްއެންމެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ ެމން މަސައް

އެ މީހ ން ސަލ މަތ ން ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތަކަްށ  އިކ ރ މ މ އްތި ބަނޑ ފ ރ ނަމީހ ންެގސް އެ ޔަިވ ކަމަށް ބޭރ މީހ ން

ނެ. ވ ނ އަޅ ަގނޑ މެން ަހނދ ން ނައްތ ލައިެގން އެކަން ރ ންކަން. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ންއްކަތްަތްއ ކ ސައަޅ ަގނޑ މެން މަ

ތަންތަނ ން ހ ރި  މ ލޭގައި ،އްޖެއްޔ  ވެ  ށްމަނަވ  ކަދަންޤަތަށް  ފެންނަމ ންދަނީ ޙަޤީމި މެންނަށް މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ 

ތްކ ރަްނ މަިކޔ  ެވަވށް ެވއްޓ ނ  ެގރި ސަލ  ައޅ ަގނޑ މެންްތ، ބިދޭސީން އެހެން ތަނަކަށް ެގންދިއ މ ެގ މަަސއްކަ

ނަނީ. ން ފެށްކޮޅެއް ވ ހަކަ ިގނަެވއްޖެ ަކމަށް އަޅ ަގނޑަންން. ތަތަ ންދ މ ެވރެ ކ މަސައްކަތްކ ރ  އ ސޫލ ން ަކންތައް 

ލަތަކ އި، ބޭރ ން އެހީއެއް ހޯދަިއެގން ސީަވ ނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ އެއަްށވ ރެ ބޮޑަށް ރ އްޖޭަގިއ ލިބެންހ ރިރ  އަޅ ަގމިހ 

 ، ަވގ ތ . އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެޖެހޭރަންމ އްތިކ ރ މަށް ޓަަކއި މަސައްކަްތކ ިވޔަސް ަރއްޔިތ ްނެގ ބަނޑ ފ ރ ނަ ކަމަށް

 މީހ ން، މަސްެވރިކަމަށް ޮގްސެގން  ްތކ ރި މީހ ން، ޓެކްސީކ ރ ކަ މަސައްފަދައިން ރ އްޖޭަގއި ދ ަވހ  މ ސ ރައަށް

 އެތަްއ ބަޔަކ  ަވރަށް ،އް ެގއްލިއަދި ވަޒީފ ތަކ ަގއި އ ޅ ނ  މީހ ން ެވސް ވަޒީފ ތަ  ،އ މްދަނީ ހޯދައިެގން އ ޅ ނ  ީމހ ން

ން. އެންމެ  ތްކ ރަްނީވކީ މ ދަމ އަކަށް ނޫމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަ ،ޖެހިފައި މިއަދ  މި ތިބީ. އެހެންީވމ އި ލ ަގހ 

 ައަވހަކަށް މިއަދ  ހ ީވ ،ކަމެއް ހޯދަިއެގން ެވސްއޮތް ޮގަތކަށް ލިބެން އޮްތ އެހީތެރި ބެންފ ރަތަމަ މަސައްކަތްކ ރަންީވ ލި

 ،ނެ ޮގތަކަށް މ އްތިކ ރެޭވޑ ފ ރ ނަނންނަށް ެވްސ ކޮންމެެވސް ޮގތަކ ން ބަހ ދި ބޭރ މީ އަނ އިހިންލ ގައި ޖެހެމ ންދ  ދިެވހ 
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ތްކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން ކަ  އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްށްތްވ ނެ ޮގތަކަމައެ މީހ ން ސަލ 

ޭވނެ ޮގތަކަށް ލ މަތްެވންނަށް ސަހ އެ މީ ެގންދީ ކޭޖެއްޕެެއ މީހ ންނަށް ކޮންމެެވސް ބަލަންީވ ީވހ  އަަވހަކަށް 

ކަަދއްކ  ރ  ވ ހަކ ތިޞ ދ  ރިަވިއްވއ ދެ! އިޤް ؛ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށްޮގތަކަށް ސްނަން. މިއަދ  މި ތިބީީކ އެއް ިވ

ލަށް ހ މިއަދ ެގ  ނަށްންތ ރަންޖެހޭ ރައްޔިމިއަދ  އެބަ މަސައްކަތްކ  ބޮޑަށް ެރ މ ސ ބަކ  ނޫން. އެއަށްވ ހި

އް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އޮތް ެއހީތެރިކަމެ ަދއ ލަތ ން ދެެވން ،ރިކަެމއްމެްނނަށް ދެެވން އޮްތ އެހީތެއަޅ ަގނޑ ެގން ށްކޮޔަތްރިޢ 

އަދި  މި ެއއްެޗއްސަކ ން ،ތަކ އިތްކ ރ އިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކ  ޕެކޭޖ ކަސައްކަތްކ ރަން. އެކަމަށް ަޓކައި މަސައް މަ

 ށް ނޫންޮގތަކަ ތެއް ކ ރ ނެހަ  ކަހަލަ ރ ިރއ ޅ މަކަށް ެއއްެވސްދި ެގނަފ ެއއް އޭނ ޅ  ނަގއަކަށް ރަ ހ މެތި މީއެންމެ ނިކަ

ަވަރކ ން ައޅ ަގނޑ  ީވ  ކަެމއް. ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭއަދި ކަންތައްަތއް ެވެގން މި ދަނީކީ. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން 

ިއ ތިބ މީހ ންނަށް ަގއ ން ޮގތެްއ ނެތި ޮލކްޑަ ނެބޭ ލިމިއަދ  އ މްދަނީއެއް ،އަށްހ މި ދަންނަވ ހެން އެންމެ ނިަކމެތި މީ

މި ހ ލަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މެއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ީވހ  ައަވހަކަށް މަސައްކަތްކ ރަން.ކަ ރިަވެރްއެގ އެހީތެ ެވސްކޮންމެ

ޅ ަގނޑ  . އަދ ނެކިއްދެ  ތިޞ ދ  ަރނަގޅ ކ ރ މ ިއ މި ކަންކަމ ެގ ވ ހަކަރަިއަގނެވ ނީމ  ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިޤްއަ

އެބަޖެހެއޭ ރ  ޮގތަްށވ ެރ ތަފ ތ  ޮގތަކަށް ކ އްކަތްެގރި ސަލ މަތްކ ރަން މަސަ ެވއްޓ ނ  ށްދަންނަވ ނީ ހަމަ ެވަވ

 ރައީސް.  ތްކ ަރން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރިކައްސަޅ ަގނޑ މެން މައަ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ަވޙީދ . هللا ރ  ޢަބްދ ންބަްތތެރި މެޒައް ދިއްދޫ ދ އިރ ެގ އިރ . ންބަމެ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި

 

 ަވޙީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا މެންބަރ  ޢަބްދ އިރ ެގ ދިއްދޫ ދ 

ސަސ ތަކ ން މިއަދ  ިދެވހި އް ރިހ  މ އަ ހ ޮޑކްަޓރ ންނ އި އަދި  ެވސްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  

ޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. އަދި އަ ޝ ކ ރ ށް ރަމ ންދ  މަސައްކަތަރިކ ރ މަށް ޓަަކއި ކ ތެއްކ ރަ  އިން 19-ިވޑ ރައްޔިތ ން ކޮ

ކަތަށް ޝ ރ  މަސައް މ ންން ކ ރަމ ންދ  މ ހި ޓ ސްކްފޯްސެގ ފަރ ތ  މ ައއްަސސ ތަކ ންނ އި، ިދއްދޫެގ ދ އިރ ެގ

ބ ކޮށް ިވދ ޅ ިވ ޚ ޠަމ  ިހ ޤައ މ ދިެވ ޔ  ދ ަވްސ ކ ރިްނ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް 1މީެގ  .ތްތެރި ަރީއސްޒަދަންނަަވން. ިއއް

ކަން ތެރިތ ންެގ ރަްއކ ރައްޔި ށް ސ ފ ވެއްޖެ. ދިެވހިޅަަވރަށް ރަނަގމ ެގ ހ ލަތ  އ ވ ހަކަފ ޅ ން މިއަދ  ޤަ

ރަކ ތްތައް ހަތިޞ ދީ އިޤް ،ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ރަ މަސައްކަތް ފ ހަަގކ ެރޭވ. އަޅ ބ ރ ކ ެރްއވ މަށް ކ ރ  ަވކަށަ

 .ޒަތްތެރި ރައީސްެގ ހ ލަތ  ބަދަލ ކ ރެިވެގްނކަން. އިއް އ މ  ޤަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއްކަތ  ސަމަ އެ ފެށިެގންދ ނީ

. ންދ ޒ ކ ެރިވފަަވނީ އަެވެގންދ ނެ ޮގތް ބަލ ގައި ޤ ތިޞ ދީ ހ ލަތ  އަދި މ ސްތަތިޞ ދީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި އިޤްއިޤް
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ށް އެ ރިޕޯޓ ގައި އެބަ ފ ހަަގކ ރެޭވ. އަރިހަމަށް ފ ރަމ  ސިނ ޢަތްތަކ ެގ ހ ލަތ  ަވންތިޞ ދީ މ ހިއ މ ެގ އިޤްޤަ

 ދިމ ވ ެނ ށްއްކަތްތެރިންނަސަެގ މަެއއްއަދި ރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ދ އިރ  ،ނޑ ެވިރކަމ އި، ދަިރކަމ އިމަސްެވފަތ ރ ެވރިކަމ އި، 

  މ  ންރ  މ ހިކ ގަ ފ ހައި ހަަގެވެގންދިޔަ. އަދި އެ ިރޕޯޓ ަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ  އެ ރިޕޯޓ ން ،ތ ލަހ  ންތަކ އިންޖެހ ޮގ

ން. އެ ހ ށަހެޅ ންތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަޅ ފައިވ  ހ ށަހެޅ ަތކެއް ދިނ މަށް ހ ށަ ކ މ ަގއި ލ އިއް ކ ލި ދެ އެއީ ކަމެއް

 ށް މިއަދ  ނަޑ މެންނއްސަަލ އަޅ ަގމަ ޅޭ  އ ންމި ދިމ ެވެގައޅ ަގނޑ މެންނަށް . ަރއީސް ތ އީދ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި

ތ  ެވސް އެަބ ލަދ ނިޔޭެގ ހ  އިެގ ހ ލަތ އ މ ޤަށް ދ ަވހ ން ދ ަވހައް އެބަ ދިމ ޭވ. ޫގތަކެ ނދައ  ވަޒަންކ ރ މ ގައި ެވސް

ން ްއަގިއ ނޫތެކޭނެ ހ ލައްިގަނ ވ ހަކަަތކެްއ ދެ ތިޞ ީދ ޮގތ ން މ ންނަށް މިއަދ  އިޤް، ައޅ ަގނޑ މެބަދަލ ޭވ. އެހެންީވމ  

ށް ބަދަލ  އެަބއ ދޭ. ކަކަތަސ ބ ރިހ  ހި ހ ން މި ހަދ ނޑ މެަގލަތ  ބަދަލ ެވެގންދ އިރ ަގިއ ައޅ މި ތިބީ. ެއ ހ މިއަދ  

 ތްރިއަށް އޮން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ކ ރެޭވ މަސައްކަތ ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެހެންީވމ ، އަޅ ަގ

ންބަރ  މެރި ތެތްޒަޑ  ެވސް މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްަގނެގންދ ނެ ކަމަށް. އަޅ ަވޒަންކ ެރވި  ތ ލަދީ ހ ތިޞ ގައި އިޤްތަނ 

ރައްކ ތެރިކަމަށް ކ ެރޭވ ބ ރަ  ންެގތ މީ ރައްޔިން ހިމ ށް ން. އަދި ޤައ މަރަށް ތ އީދ ކ ރ ހީމް ޝަރީފްެގ ވ ހަކަފ ޅަބްއި

ިމއަދ   .ެގންދެޭވނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއް ކ ރިއަށް މެމެންނަށް ދެން އިތ ރ  ކަމަސައްކަތް. އެ މަަސއްކަތ ން އަޅ ަގނޑ 

 ތައް ރަކ ތްހަތިޞ ދީ އިޤްތް. ފ ރަަތމަ ސ ވ ލަކީ، ކޮން ދ ަވހަކ ްނތޯ މަީތގައި ދެ ސ ވ ލެއް އެބައޮކ ރި ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ށް ޖަވ ބ  ހޯދ މަށް  ންނަވ ލަށް އަޅ ަގނޑ މެސ މި ދެ ؟ ެތއްތޯޮގދ ނީ ކޮންއަދި މި ހ ލަތަށްފަހ  ދެން ެވެގން ،ފެށިެގންދ ނީ

ޞ ދ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ތިރ އްޖޭެގ އިޤް .ީއސްރި ރަތެތްޒަނަގ . ިއއްތަކެއް އެބަ ޓަކައި އަދި ަވގ ތ 

އެހެންނަމަެވްސ، ބޮޑ .  ަވރަށް  ސްެވ ތައްތ އި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ެވސް އަދި ޮގންޖެހ ންމަސައްކަ

 ެގންދ ނެ.ެވ ފެށިއް ލަސްނ ނެިވ، އިޤްތިޞ ދީ ހަރަކ ތްތަލަތ ން އަރައިގަ ހ އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި 

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ 

 . ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ކަނޑިތީމ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ޝ ކ ރިއްޔ  

 

 ެކވ ން:ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ވ ހަކަދެއްهللا ކަނޑިތީމ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ދަޫގ ކަންަތއްތަެކއް ަޤއ މަކަްށ ނފަދަ އ  ކޮންމެއ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އ ދެ!

ޮގތ ން އެ ަޤއ މެއް ެވްއޓިެގންދ  ހިސ ބ .  އިޤްތިޞ ދީ  ،ދިމ ވ އިރ ަގއި އެންމެ ބޮޑަްށ ދިމ ވ ނެ ެއއް ަމއްސަލަައކީ 

 ަވގ ތ  މި މި ،ންމި ދަނޑ ަވޅ  ،ތަކީކ ރަމ ންދ  މަސައްކަމި ސަރ ކ ރ ން ން މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެ .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 
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ށް ޓަކައި ކ ރަމ ންދ  ަރއްޔިތ ްނނަށް ރަނަގޅ  ޮގތްތަެކއް ހޯަދދިނ މަ ،އަަރއިަގތ މަށް ަޓކައި  ލަތ ން ރަްއޔިތ ންހ އޮތް 

ލަތ ގައި ރައްޔިތ ންނަށް ސަރ ކ ރ ން ހ  މި ޮގތ ގައި މިއަދ  ބޫލ ކ ރ ަގހަމަ އެޮގތ ްނ އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްތައް.

ދެން ރަްއޔިތ ން އަމ ން ައއްސޭރިެއްއަގިއ  ،ކ ެރިވެގންދ ނީ މިަކން ނިމިެގންފަސި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭތި .ލ ންއަޅ 

 އިިވސްނަމ ދަމ އަށް ނ  ،ޮގތަކީ ބޫލ ކ ރ ަގއަބަދ ެވސް  މެންތިއްބޭނެ ޮގތަށް ކަންކަން ަބއްޓަންެވެގންދިއ ން. ައޅ ަގނޑ  ބޭ

ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަރއީސް. މިއަދ  ކ ރ  ކަމ  އް ނ ކ ރެޭވނެ ިއއްޒަތްތެރިެވސް ބައްޓަމެ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މިއަދ 

ޮގތ ން ަވރަށް ބޮޑަށް ދަތިެވފަ.  ތިބީ މ ލީ ، ިމއަދ  ރައްޔިތ ން. އެހެންީވމ މ ދަމ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދެން އަންނަނީ

ށް ޓަކައި މ ޔަތްކޮށްދިނ މަހިސްކަްނ ެވސް ބޮޑަށް ަރްއޔިތ ންެގ މ ލީ ތަނަަވ ރެ މިހ ރަށްވ ، ސަރ ކ ރ ންއެހެންީވމ 

ތްތަެކއް އެބަ ކ ރަްނޖެހޭ. ހަމަ އެޮގތ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއިވެގްނ އެބަދޭ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަ

ނ ވ  ކ ޑަޭވ އެބަ އަޑ އި  ކ އަނެއް  ެވސް. އަެނއްޮކޅ ން މި ބިލ ތައް ކ ޑަެވެގންދ  ވ ަހކަ ،ކަރަންޓ  ބިލ އި ފެން ބިލ 

ަވގ ތަކީ އަސްލ  ކަރަންޓ  ބިލ  ކ ޑަކ ރ މެއް ެވސް ނޫން.  ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި މިަގައޅ ަގނޑ   ،ެވސް. އެހެންީވމ  ވ ހަކަ

ދ ނެ ސަރ ކ ރ ން. ަވގ ތ  ސީދ  ރަްއޔިތ ންނަށް ފަިއސ  ނ ދެިވ ހަމަ ެއއްކޮށް ހިލޭކ ރަން އެބަޖެހޭ. މިބިލ  ކަރަންޓ  

 ެވސް މި  ކަންކަން. ކަރަންޓ  ބިލ އި ފެން ބިލ  ެވސް ސަރ ކ ރަށް ކ ެރިވދ ނެ މަަގއިމ އެހެންނަމަެވސް، މިއީ ހަ

 ގެ ތ ންމ ލޭަގިއ ދިރިއ ޅޭ ިގނަ ަރއްޔިަހމަ އެއ އެކ ަގިއ މިއަދ   ންީވ ަވގ ތ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ަވގ ަތކީ ހަމަ ފްރީކ ރަ

މަެވސް، މިީއ ދ  މައްސަލަ. އެހެންނަ ޖެހޭ ހިސ ބަށްޭގެގ ކ ލި ނ ދެއްިކެގން ނިކ ްނނަން ،ކަމަކީއެންމެ ބޮޑ  ނ ތަަވސް 

ކ ލި ދައްކަންޖެހޭ، ކ ލި ނ ދެއްކިފައި ތިބި ފަރ ތްތަކަށް އެ   ެވސް  ަވރަށް ފ ންކޮށް މިއަދ ން މިއަދަށްސަރ ކ ރ ން

ޖެހޭ. މިއަދ  ން އިންތިޒ މ ެވެގން އެބަ ދ ންެއކަންކަ ލަތ ަގއި ހ  ޮގތަކަށް މި ހ ން އެތަނ ން ނ ނެރެ އެތ  ތިބެޭވނެމީ

ޖެހޭ. މިއަދ  އެ މީހ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހ ން އެބަ ލިބެން ،ލަތ ގައި ތިބިއިރ ަގއި ހ ނަށް މި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން

ޔަޤީންކަެމއް  ށްބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ގައި ސަރ ކ ރ ން ކަންކ ރަމ ންދ  ޮގތ ން ދިެވހިރ އްޭޖެގ ރައްޔިތ ންނަަގއަޅ ަގނޑަށް 

، ލ ނެކަން. އެހެންީވމ އިރައްޔިތ ންނ  ދޭތެރޭަގިއ އަޅަކ ރ ން ަރއްޔިތ ން ދޫކޮށްނ ލ ނެކަން. ސަރ ކ ރ ން އެބައޮތް ސަރ 

އ ޅެޭވެނކަމ ެގ ހިތްހަމަޖެހ ން ލިބ ން.   ކ އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  ރަްއޔިތ ންނަށް ހިތްހަމަޖެހ މ އެ ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ އްމީދަކީ

ށް ެވްސ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަރ  ިމ މަޖިލީހ ން މިކ ރ  ކަންތައްަތކ ން އިރ ދަކ ެރްއިވްއޔ  ސަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އަދި މިއަ

ށް ފަހި ޮގތްތަކެއް އ ޅ މަމި ރ އްޖޭެގ އިްޤތިޞ ދ އި އަދި ރައްޔިތ ންެގ ދިރި ،މިކަމ ން އަރަިއަގނެ ން މަތީ ދޭ ލަފ ެގ

އްޖެއަށް އަދި މި ރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ރަނަގޅ  ެގ ދ ޢ ައކީ މި ރ މ ސްތަޤްބަލ ގައި ެވެގންދިއ ން. އަޅ ަގނޑ މެން

 ންަވރ ެވެގންދިއ ްނ. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި އްޮގތްތަކެ 
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 ރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔ މް. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއްއަޒތްތެ

 

 ހަކަދެއްެކވ ްނ:ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔ މް ވ 

ޓީން  ދަނީ އިކޮނޮމިކ  ކޮމި ވ ހަކަަދއްކަމ ން މި ަވގ ތ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މި 

އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ަގިއ  .ންތައްތަެކއް އެބަހ ރިކ ރެެވނީ. ަވރަށް ިގނަ ކަސްހ ބަމި ނިންމ ފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް 

 .އިށީނެދެގން ހޯދިން ިއނޭގތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިެއކީގަ  ޢ ލޫމ ތ ތައް ަވރަށް ިގނަ ފަރ ތްތަކ ހަމަ ަވރަށް ިގނަ މަ

އަިދ އި ރ ެގ ަގަވރ ނަދިޔައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން ވ ހަކަދެއްކިން އެމް.އެްމ.އޭކަތްކ ަރމ ންމަސައް އަޅ ަގނޑ މެން

 ެވސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަެއއް މް މިނިސްޓަރ އަރިޒައަދި ޓ  ،އިިއޮކނޮމިކ  މިނިސްޓަރ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އި، 

ދިމ ނ ަވނީ. އެހެންެވެގްނ  ވ ހަކަފ ޅ ަތކ  އްަކވ އި އެ ބޭފ ޅ ން ަވޑަިއެގން ދަކަހަލަ  ނޫސްތަކ ން ފެންނަ ވ ހަކަތަކ 

ތަނަށް  މިފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަރ ދ ހެއް  ،ެވސް ރައީސް ިވދ ޅ ވި  ޓަަވމ ންއް ފަޖިލިސްެވސް މައި އިްއޔެގަ 

މިނިސްޓްރީތަކ ެގ ެވބްސަިއޓަށް ކޮންެމ  ،ވ ފައި އޮތް ވ ަހކަ. ެއހެންނަމަެވސް، ެއޮގތަށް ފޮނ ވ  ކަރ ދ ހ އި އްފޮނ 

މެންނަށް އެ ވ ހަކަ ދެއްކެނީ. ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ދިމ ނ ވ ތީ ައސްލ  ޙަޤީޤަތ  ،އިޢ ލ ންކ ރ  އަދަދ ތަކ އި ތ އަކ ހަފ 

ަވކިްނ  .ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ،ދަނީ ހޭދަކ ރަމ ން މިދަޫގ ދ ަވސްތަެކއް ނަވރަށް އ  ށްނައަޅ ަގނޑ މެން .ރައީސް

ިވ ފަރ ތްތަކ ން، އްބެތި އިންެވސްޓ ކޮށްެގން ސިނ ޢަތްތަކަށް ،ރ  ފަރ ތްތަކ އިއްކަތްކ ކޮށް ސިނ ޢަތްތަކ ގައި މަސަޞަޚ އް

ކޮށް ައޅ ަގނޑ  ޞަޫގ ަވގ ެތއް. ަވިކން ޚ އްނައ ދ ަވަރށް ކީަވގ ތަ  މިަފރ ތްތަކަށް ތިބި އިންެވސްޓ ކޮށްެގން 

ްށ ިގނަ ފަރ ތްތަކ ެގ ަވޒީފ  ހަމަ ޓ ައރިޒަމް ދ އިރ ަގއި މަަސއްކަްތކ ރަްއވ  ފަރ ތްތަކ ެގ ަވރަ ،ފ ހަަގކޮށްލ ނަން

ން ކ ރ  މަސްެވރިކަ މަހ ެގކަޅ ިބލަ ކ ރ  ފަރ ތްތައް،މަސްެވރިކަން ބޮޑ ކަންނެލި ؛ސްެވރިންއ ޅެނީ. މަ ގެއްިލެގން މި

އ ޅެނީ.  މި އިދަގ ލ ގަ ނކ ރ  ަފރ ތްތައް ެވސް ހަމަ އެހ  އ ފ ނަ އަދި ފަރ މަހ ެގ މަސްެވރިކަން ،ފަރ ތްތައް

އެަބއޮތް  އިއިން ެއއް ރިޕޯޓެއްގަ ތެރެ މީެގ ،އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ ؛ކ ރ  ފަރ ތްތައްމަސްެވިރކަން ެގކަންނެލީބޮޑ 

 އިކަޅ ބިލަމަހ ެގ އަގ ަގ ،ަގނެެވންެދންތަކަށް ލަތ ގައި ޕްރިމިއަމް މ ކެޓ ހ  ލި މިކަންނެއެއް އަެގްއގައި ޮބޑ  ކަޅ ބިލަމަހ 

ްއޔ ، އްޖެރި ރަީއސް، މަސް އެބަ އެކްސްޕޯޓ ކ ރޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވެ ކަންނެލި ަގންނަ ޮގތަށް. މިހ ރ ެވސް އިްއޒަތްތެބޮޑ 

ސައްކަތްަތކ ެގ އަގ  ވަޒަްނކ ރަން އެބަޖެޭހ  މަކ ރ  އެ ފަރ ތްތަކ ން ،މަްސެވރިކަންކ ރ  ފަރ ތްތަކަށްެގ ކަންނެލީބޮޑ 

މިލިއަން ރ ފިޔ ެގ ޕެކޭޖ   ަސތޭކަ ،ލ ފަ އައިސްއިދަތ ރެއް ނިންމަ އިދ ަވސް ހޭދަކޮށްފަސޯޅަ  ،ދ ަވސް  ސ ދައިނޭގތޯ. 

ށް ެނ ޮގަތކަދަށްނ ވ  ރ ފިޔ އަްށ ވ ެރ ައގ ހެޮޔޮކށް ައގ  ފަންަސީވސްފަރ ތްތަކ ން ްސަގންނަ އ ޅ ްއވ  މަނަންަގަވއިެގްނ 

އެ  .ެވސް މި އޮންނަނީ ަވރަށް ބޮޑ  ޖަރީމ އެއްެގ ތެރޭަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޮތ ންއޮންނަމަސްަގންނަން 

ކަންނެލި   ،ރ ފިޔ ެގ ރޭޓ ން މަސް 15 ިއ،ކޮށްފަަގންނަމ ންދަނީ ިގނަ ކަންނެލި ރިޖެކްޓ ފަރ ތްތަކ ން މަސް 
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ޭވ. އެބަ ކ ރިމަތި ދަކ ރ  ފަރ ތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑެިތ ެގއްލ ންތަކ ގައި ހޭރިކަމ  މަސްެވ ގެ ކަންނެލީަގންނަމ ންދަނީ. ބޮޑ 

އްކ . މި ރިޯޕޓަށް ވ ހަކަދަްއކަމ ން ަވރަށް ިގނަ ފަރ ތްތައް އެބަ އެމް.އެްމ.ޕީ.އ ރ .ީސެގ ވ ހަކަ ދަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަރއީސް   ފ ރިހަމަނ ވ ކަން. އެކަމަކ ، މިއަދ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ ތަޙްޤީޤ  އަދި ،އެނޭގ ެއްއޗަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

، އެމް.ެއމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ ަމއްސަލަ . އެހެންީވމ އިއެމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ މައްސަަލއެްއަގިއ ޖަލ ަގޔ މީން އޮންނެީވ އެމް.

ަގންނަވ ނެ. ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ަރީއސް ޔ މީން ޖަލ ަގއި އޮންަނވ ކަށް ޖެހިަވަޑއެއްނ  ަގ ަގނޑ އަޅ   ތީމަތަޙްޤީޤ ކ ރެިވ އޮ

ދޭތެރޭަގއި ޮއތް ރ ޅިެވރިކަން ަގދަެވެގން  ެގދެ ފެކްޝަންބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ މިއަދ  ެވރިކަްނކ ރ  ޕ ޓީ ަގއަޅ ަގނޑ  

ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވ ަހކަތައް ެދކެެވމ ންދ  ރޭަގިއ މިެވރިކަންކ ރ  ފަރ ތ  ދޭތެރޭަގިއ އޮތް ނ ރ ހ ންތެރިކަމެްއެގ ތެ 

.ީސެގ މަްއސަލަ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ  ،ެވްސ ޮގވ ލަން އަޅ ަގނޑ  ،ިއެވީނ. އެހެންކަމަށްަވންޏ މި ފެންނަނީ. މި އަޑ 

ރަްއޔިތ ންނަށް  ޙަޤީޤީ ބައިެވރިންަނކީ ކޮބައިކަން އެ މައްސަލައިެގ ،ީވހ ެވސް ައަވހަކަށް އެ މަްއސަލަ ތަޙްޤީޤ ކޮށް

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،، މިއަދ  މި އެނޭގ އެއްަޗކީންީވމ ތްތަކަށް ޭދންޖެހޭ އަދަބ  ދެެވންޖެހޭނެ. އެހެއަންަގން. އެ ފަރ 

ހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ ަރއީްސ ޔ މީންެގ މަްއޗަށް ކ ރެވ ނ  އީސް ޔ މީން. އެމި އެނޭގ ެއއްަޗކީ ރަ 

ވ ހަކަތަކ ން  ، ިމތަނ ން ދައްކ ދިމައެއް ނ ޭވ. އެހެންީވމ  ދަޢ ވ އަކ  ނ ށް އ ފ ލ ނ ެގ މައްޗައެ މަނިކ ފ  ތަޙްޤީޤަކ އި

، އެ މަްއސަަލ ީވމ  ތަޙްޤީޤ  އަދި ނ ނިމޭނެކަން. އެހެންައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސގެ  ެވސް

ބައިެވރިވ  ފަރ ތްތަކަށް އަދަބ  ލިބިެގންދިއ ން  ނަވ ހެންމި ދަން އިގަ އި އެ މައްސަލަ ،ަވހަކަށް ނިންމަަވއިީވހ ެވސް އަ 

 ޮގތް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ދޭެވސް އެ އެއީ އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިނގ ރައިދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ައޙްމަދ . 

 

 ނގ ަރއިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:އި

މިއަދ  ސަރ ކ ރ ން  އަޅ ަގނޑ މެން އްކ އިރ ިރޕޯޓަށް ވ ހަކަދަ އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީެގރަީއސް. ްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔ  އި

 ސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ރަމ ންދ  މަޮގތ ން ދިެވހިރ ްއޖޭެގ ރައްޔިތ ން އަދި ދިެވހި ޤައ މ  ސަލ މަތްކ ރ މަށް ކ  ކޮިވޑ  ބެހޭ

ލަތަްށ ހ  ެގއި ކަްނކަން ދިމ ވ އިރ ަގިއ މިއަދ   ކަހަލަ ކ ޑަ ޤައ މެްއގަ އަދ ކ ަރން. އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރ   ެވސް ަވރަށް

ލަތ ގައި. އެހެންނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަން ހ  ެވސް އޮތީ ހަމަ މި ދ ނިޭޔެގ ހ ރިހ  ޤައ މެއް، އިރ ބަލ 

ނެއް ހެދިެގން ރަނަގޅަށް ކ ރ ނެ ޮގތް ރަނަގޅަށް ޕްލޭ ތަނ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ކަންތައް  ކ ރިއަށް އޮތް ،ހޭއެބަޖެ

ހ ރިހ  ވ ހަކަެއއް ިވދ ޅ ވ އިރ ަގއި  ،ޑ  މަސްެވރިކަމ އި ދޮށީެގ މަސްެވރިކަމ ނހަމަ ލަ ކަންކަން ކ ރ ން. ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން
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 ދޫފ ޅ ްނ ްއެގފ ޅެެވސް ތިއިްނ ެއއްެވްސ ބޭ ފަހަރ  ެއއް ކަަތކ ންތޯބ ރަ މަަސއް ދެެވީނ ކޮންބަެއްއެގ ބ ނަންއެ 

 ަގއިީވއަ  ހ ގައި ެވހޭހ  ވ ރެެއއްަގއި ދޭއަޅ ަގނޑ  ހަަމ ހައިރ ންޭވ. ރޭަގނޑ އި ދ ވ ލ  ހަރ ެގެއއް  ،ިވދ ޅ ނ ވ ތީ 

. ެއއިން އެްއެވްސ މަހަށް އެ ދެެވނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ައކީ ޭއެގ ދ އިރ ެއއްމަސަްއކަތ ން ބ ރަ ަވޑިންކ ރ  

ހ ރިހ   ނޫން.  އިމީ ވަޒީފ އެްއގައި  ތިބޭ ބައެއްޒީފ ެއއް މިއަދަކ  ނެތް. އެ ބޭފ ޅ ންނަކީ ދ ރައްޔިތެްއެގ ވަ 

ަވޑ ންކ ރަްނ . އެތ  ރީ ހ އްޓި ހަރ ެގަތއް ތަޅ ލ ފަކޮންޓްރެކްޓަްށ ދީފައި ހ ރި ހ ރިހ  ދޯނިތަކެއް އެހެ އިހަރ ެގތަކެްއގަ 

އެްއެވސް ޮގތެްއ ނެ ލިބޭ  އެްއޗެއްން ެއއްެވްސ ަވޑިައކަށް މިއަދ ތިބީ ޭގބަންދ ެވފަ. އެއިމިއަދ  ން ތިބި ހ ރިހ  ރައްޔިތ 

ރ އްޖޭގައި ަވޑިްނެގ ނަން އެބަ ކިޔަންޖެހޭ.  މަަސއްކަތްތެރިންެގ ޮގތ ަގއި މި ،ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކ ރަށް ޮގވ ލަން

ބ ަރ  .ންނަކީްތކ ރ  ރަްއޔިތ ންނެއް ނޫން މަސައްކަތްތެރިބ ނަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި ރިސޯޓ ތަކ ގައި މަަސއްކަ

 ނަފ  ދޯނީެގއެ  އިކ ރ  ބ ރަ މަސައްކަތ ަގަވޑިން ކަނޑ  އޮތް ޤައ ެމްއގައި  90އްޖޭެގ %ރ  މި އިމަސައްކަތްކޮށްފަ 

 ،ލ ނަންއިަވކ ރ އިރ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަސަބަބ ން. ައޅ ަގނޑ  އިޤްތިޞ ދ  ބިނ  މަސަްއކަްތތަކ ެގ ަވޑިންކ ރ  ލިބެނީ

  ހަތް ހަދ . އެތ  ތިބީ ރ ފިޔ ެގ ރިސޯެޓއް އެބަ އަންމިލި 70އަތޮޅ ގައި ރިސޯެޓއް ހަދ އިރ ަގއި  ެގޅ ަގނޑ ެވސް އަ މިއަދ 

ޖެހިެގން އޮންނަ ަރށ ން ސަންކ އިކް ޖޫސްފ ިޅއެްއ  ނ ަގނޭ. އެްނމެ ކައިރީ ކ ންދިެވހިން. އެްއެވސް އެްއޗެއް މި ރ އްޖެއަ

ްއ އެނބ ރޭނެ ޮގތެ ފައިސ  ަގއިޤައ މ  އިރަނަގޅ ެވފަ  ދ އިޤްތިޞ  ެގހިނެއްތޯ ޤައ މ ެވސް ނ ަގނޭ. ދެން ކި

 ނޭނޭގ. ރިޯސޓެއް ހަދ  ނިމިެގންދ އިރ ަގިއ ދެ ބިލިއަނެއްހ  ޑޮލަރ  ރ އްޖެއިން ބޭރ ެވެގން އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑަކަށް

ދައ ލަތ ެގ ތަނެްއ  އިރ އްޖޭގަ މި  ،ބެިލެގން މޮނިޓަރކ ަރން. ރަނަގޅަށްއަޅ ަގނޑ މެން ެއބަޖެހޭ ިވސްނަން، މިކަންކަމަށް 

ތަކ  ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ން އެބަޖެހޭ އެ ފައިސ  ަވންނ ެނ ޮގަވންޏ  މި ރ އްޖެއަށް  ކަމަށް ހަދ 

 ދަޫގވ ނެ.ނށް މިކަންކަމ ްނ އަރަިއަގންނަން އ ކަ ައޅ ަގނޑ މެންނަެގންގ ޅެން. އެހެންނޫނިއްޔ 

 

 ވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއކެ 

މައްސަަލއެއްހެން.  ެގ ކަެނކްޝަން. އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީކަމެއް އެބައ ޅޭ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ކ ަޑ ނ ސ ފ 

އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ ކަނެކްޝަން މައްސަލައެއްހެން. އަޅ ަގނޑަްށ  ؛ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

މި ރިޕޯޓަށް  ނޫން. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ެވސް ސ ފެއްޮގތަކަށް އް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދައްަކވ  ވ ހަކަފ ޅ  އެ

ިނމިއްޖެ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  އިހ ރިހ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވ ހަކަފ ޅ ދައްަކަވ ެގންަފއިވ އެދިަވަޑއި ސްކ ރ މަށްހ ބަ

ެގ ޯވޓ  ހަމައަށް މިހ ރ  މިއަދ  ޕޯޓެއްމިޓީ ރިދެ ކޮ ގައި އޮތް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް. މިއަދ ެގ ޯވޓަށް 6.3މަސައްކަތް ފަށ ނީ 

 ނަަވން. ންނަވ ނެ ވ ހަކަ ދަންއަޅ ަގނޑ  ޯވޓަށް ދަ ގައ1:30ިހިނގައްޖެ. 
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އިލ ަތކ ިއ ޢ  ،ގ  ފެތ ަރނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ަތކ ެގ ސަބަބ ންރޯ 19-. ޮކިވޑ 6.3 އަިއޓަމ  އެޖެންޑ  -{6.3}

ނިންމ ފައިވ   އިަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށްތަކ ން އަރަދަލ ނ ރަނަގޅ  ބަނަ ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ މްދަނީއަށް އަން

ޮގތ ން ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ    މަޖިލީހ ން ދެކޭޮގތް ކަނޑައެޅ މ  ގ ޅޭ ފީޒ ކ ރ މ  މެދ  ރައްޔިތ ންެގޕްރޮްގރ މ  ތަން

މިޓީން ދިރ ސ ކޮްށ ކޮއެ  ،ވ ލ ިވ މަސަްއކަތްހަ  ސް ކޮމިޓީއ ޒަ ގ ިޅެގން ސްޓޭްޓސް އެންޑ  އެންޓަރޕްރައި  މައްސަލައ 

ހ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ  ،ދެއްވ ނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއި  ނިންމި

ސްކ ރ މަށް ހ ލްޔ ސް ލަބީބް. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވސް އިޞްލ ޙެއް ލިބިފައެއް ނ ޭވ. ރިޕޯޓަށް ބަ އިމެންބަރ  

 5މިނެޓ އި  5 ށްސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕ ޓީއަ 7މިނެޓ އި  36 ށްަގޑިއިރ . އެމް.ޑީ.ީޕއަ އެއްލަ ކަނޑައެޅިަފިއަވނީ ޖ މ 

މިނެޓ ިއ  3ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  3މިނެޓ އި  4 ސިކ ންތ . ޕީ.އެން.ީސއަށް 5މިނެޓ އި  5ށް ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަ

 ެއއް މިނެޓ ިއ  ެއއްިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް  ންމެސިކ ންތ . ަވކި ޕ ީޓއަަކށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިނ ަގންނަވ  ކޮ 32

 ލްޔ ސް ލަބީބް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވ ން އެދެން. އިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ސިކ ންތ . ހ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ

 

 ހ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިްލޔ ސް ލަބީބް ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން  އަޅ ަގނޑ  ޮކމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ފެށ މ ެގ ކ ިރންދެ! ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އ 

އައްނަބީލ  އަމީނ  މ ޙައްމަދ  އަމީން އަަވހ ރ ފ ޅ ވ މ  ގ ިޅެގން އެކަމ ެގ ފ ރ ނަފ ޅަށް ސ ަވރ ޭގެގ މަތިެވިރ  ،ޭވބޭނ ން

ްޟރަތ ަގިއ ދ ޢ  ދަންނަަވން. ޙަ ެގهللا އެދި އިލ އަށް ކެތްތެރިަކން ދެއްވ ން ޢ ނިޢ މަތްލެއްވ ން އެދި ދ ޢ ކ ރަން. އަދި 

ރައްޔިތ ްނެގ މް ޢ ޡިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ހެންޭވރ  ދ އިރ ެގ މެދ ލީހ ެގ ަރއްޔިތ ންެގ މަޖި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެގ ގ  ފެތ ރަނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ  ރޯ  19-ކޮިވޑ  ،ަވނަ މ އްދ ެގ )ހ(ެގ ދަށ ން 179މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ެގ 

ްނ ރ ށް ސަރ ކ ލ ތަކ ން އަރަިއަގތ މަައންނަ ނ ރަނަގޅ  ބަދަ ށ އި ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ މްދަނީއަށްއިލ ތަކަޢ  ،ބ ންސަބަ

ަގިއ 2020ލް އެޕްރީ 1ްގރ މ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް މަޖިލީހ ން ދެކޭޮގތް ކަނޑައެޅ ަމށް ރޮ ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕް

 އި ގ ިޅެގން މި މައްސަލަިއގަ  ްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފ ސްކ ރެއްވ މ  ރަލްސ ަގއިަވނަ ޖަ 23ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ،ބޭއްވ ނ 

 ކޮމިޓީއ  ެގއެންޓަރޕްަރއިޒަސް ކޮމިީޓެގ ދ އިރ  ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން  ޑްއޯން ޓްޓޭސް

 އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ެގ ރިޕޯޓ ވ ލ ކ ރ މ  ގ ިޅެގން އެ ަމްއސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮިމޓީން ދިރ ސ ކ ރެވ ނ  ޮގތ  ހަ

ެގންދިަޔއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ  ިމ މަސައްކަތް ކ ިރއަށް .ރި ރައީސްދ ނަން. އިްއޒަތްތެމަސައްކަތ ިއެގން ކ ިރއަށް

ވ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ސ އްހިމަޢ ލޫމ ތ  ހޯދިން. އޭެގތެރޭަގއި ސަރ ކ ރ   ހިއްސ ވ  ހ ރިހ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ފަރ ތ ން

ވ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ސ އްހިކ ންފ ނިތައް ެވސް ހިމެނޭ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަރ ކ ރ   ޑިއަރީ ސަބްސި

ސަރ ކ ރ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ބަްއދަލ ވ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ނިންމީލިބ ނ . ިގނަގ ނަ މަޢ ލޫމ ތ ތައް 
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 އަދި އެ ކ ންފ ނިތަކ ން  ،ޅ ަތކ އި އަޅ ްއވ ފަިއވ  ފިަޔަވ ށްވ މަރެއް ކ ަޑކ  ންފ ނިތަކ ެގ ޚަރަދ ވ  ހ ރިހ  ކ ސ އްހި

ެގ ސަބަބ ން ކ ންފ ނިތަކ ެގ އ މްދަނީއަށް އަސަރ ކ ރ ެނ 19-ކޮިވޑ  ،ަފއިވ  ޯލނ ތަކ ެގ ތަފްސީލ އިން ނަންަގވ ބޭންކ ތަކ 

އަަރިއަގތ މަށް  އެ އްތަކ ން އެ ކަންތަ ދި އަ ،ންތަކ އިއަދި ކ ންފ ނިތަކަށް ދިމ ަވމ ންދ  ޮގންޖެހ  ،ކަމަށް ބެލޭ މިންަވރ އި

ްއވ ފަިއވ  ފިަޔަވޅ ަތކ  މެދ  މަޢ ލޫމ ތ  ސ ފ ކ ރެްއވ މަށް. އަިދ ދިެވހިރ އްޭޖެގ ރަކ ަގސްތ ކ ފ ންފ ނިތަކ ން އަޅ އްަވްނ 

ވ  ްއވ ފައި ކަނޑައަޅ  ިޅެގން ލ އިަތކެއް ހޯަދއިދެްއވ މަށް ސަރ ކ ރ ން ައޅ އްވ މަށް އިޤްތިޞ ދަށް އަންނަ މ ޔޫްސކަމ  ގ 

ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ އިވ  ލޯނ ތަކ ކޮށް ދިނ މަށް ހަމަޖެހިފަވ  ކ ންފ ނިތަްއ މެދ ެވރިސ  އްހިަސރ ކ ރ   ޮގތ ން، ބެހޭ ފިޔަަވޅ ތަކ 

ެއކަމ  ބެހޭ މަޢ ލޫމ ތ   ،ކ ންފ ންޏަކަްށ ލިޔެ 31ވ  ސ އްހި އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ   މަޢ ލޫމ ތ  ސ ފ ކ ރ މަށް.

 ބޭފ ޅ ންނ އި ެގޝަން ަގނައިޒޭއޯ ޓްރޭޑިންގ  ަވނަ ދ ަވހ  ސްޓޭޓް 2020ލް ޕްރީއެ 19ަރށް އިތ ދި ޭއެގސ ފ ކ ރެވ ނ . އަ

އިތ ރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްެގ . އަދި މީެގރަްއވައި މަޢ ލޫމ ތ  ހޯދެވ ނ ބައްދަލ ކ  އަދި މިފްކޯެގ ބޭފ ޅ ންނ އެކީ

އަދި ރައްޔިތ ންަނށް ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން، ބ ނ . މ ތެއް ލިމ  މަޢ ލޫންފަރ ތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް މ ހި

 ަގނޑ މެންނ ެގ ފަރ ތ ން ކަނޑައަޅ އްވ ަފއިވ  ފައިސ އ އި ޭއެގ ަތފްސީލ  އަޅ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

މިކަމ  ގ ިޅެގން  ކޯޕްރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑ ެގ ަފރ ތ ން ޔަ. އަިދ ޕްރައިެވަޓއިޒޭޝަްނ އެްނޑްކ ެރިވެގންދިސ އްހި

ދެކޭ ޮގތް ެވސް ބޭފ ޅ ން އަދި އެ  .އަްށ ލިބ ނިެގ ކޮމިޓީެވސް އަޅ ަގނޑ މެންތައް ވ  ޮގތ ެގ ަމޢ ލޫމ ތ ެގންދަަވމ ންކ ރައް 

ެވލޮޕްމަންޓްެގ ފަރ ތ ން  ޑިމިކް އިކޮނޮއިތ ރަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފްޭއެގ ހިްއސ ކ ރެވ ނ . އަދި ކޮމިޓީއ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

 ،ތަކ އިޖ ލ ފައިވ  ޕެކޭއިން ެއކ ލަވަ ހަމަ މަޢ ލޫމ ތ ތަކެއް ލިބ ނ . ެއ ފަރ ތ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ފ ރި

 ކޮމިޓީއ  ެގކ ރަްއވ ފައިވ  ކަންތައްަތކ ެގ މަޢ ލޫމ ތ  އޭެގ ތަފްސީލ އެީކ އަޅ ަގނޑ މެން ލ ންޢ ކ ރ ން އިރ ސަ

ން ިގނަގ ަނ  ކޮމިޓީަގނޑ މެންއެކީ އަޅ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ މަޢ ލޫމ ތ ތަކ  ޭއެގތެރެއިންއަދި ނ . ހިއްސ ކ ެރވ 

ޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީެގ . ހަމައެއ އެކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަ އް ކ ރެވ ނ  މަްއސަލަތައް ދިރ ސ ކ ރަންމަޝްަވރ ތަ

 އެ ކ ންފ ނިތަކ ްނ ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތައް  ،ވ ނ ކ ރެެގންދިަޔިއރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގމަސައްކަތް ކ ރިއަށް 

ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ  ަވްއޒަފ ންންޓްލައިންގައި އެ ބޭފ ޅ ންެގ މ އްސަކޮށް ފްރޮ ގ ިޅެގން އެބަ ކ ރައްވ . އަދި ޚ  އ 19-ކޮިވޑ  

ންޓްލައިނ ގައި ނ ހަނ  ރޮ ފްސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ކ ންފ ނިތަކ ން ،ތަެކއް ތަްއޔ ރ ކޮށްެއސްއޯ.ޕީ ޞަމަސައްކަތްކ ރ ނެ ޚ އް

ދެމ ންދ ކަން އަޅ ަގނޑ  މި ދަނިޑަވޅ ަގިއ ރަްއޔިތ ންނަށް  ސަރ ކ ރ އެީކ ައގ ނ ކ ެރޭވަވރ ެގ ޚިދ މަތްތަކެއް ،ބ ރަ

ންފ ނިތަކ ން ސަރ ކ ރ އެކީ ިގނަ ޚިދ މަތްތަކެއް ރައްޔިތ ންނަްށ ކޮށްލަން. އަދި ސީ.އެސް.އ ރ ެގ ދަށ ން ެވސް އެ ކ ފ ހަަގ

ިއ އަދި ިއއްޒަތްތެރި ކޮމިޓިެގ ންެގ ނަމ ގަ އަޅ ަގނޑ މެން ޮކމިޓީެގ މެންބަރ  ،ެއހެންކަމ ން ން ފ ހަަގކ ރަން.ދ ކަދެމ ން

އަދި ސަރ ކ ރ ން މި ދެންނެވި   ، ެވރިންނަށ ިއ ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށްނިތަކ ެގކ ންފ  ހ ރިހ  މެންބަރ ންެގ ނަމ ަގއި 

 އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީއ   .ައދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްރ  ކ ަރއްވ  ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ  މަސައްކަތް
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ކ ެރވ ނ  މަސަްއކަތް އިރ ޔަކަމ ެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްތައް ެގންދި 14ކަމެއް. ެއ  14 ކ ރެވ ނ ހަވ ލ 

މ ެގ މ އްދަތ  ދޫކ ރ  ނ ލޯ ންއެްއޮގތަށް ބީ.އެމް.އެލ   ކަންތައްތައް ފ ަހަގކޮށްލ ނަން. އެޮގތ ން ސަރ ކ ރ ެގ ސިޔ ސަތ 

 ބެހޭ  ިވފަިއވ  ކަންަތއްތަކ ނިންމ ފައިވ  ބަދަލ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ރޭ އިންޓަރެންސްްޓ ރޭޓަށް ެގންނަން ،ފަސްކޮށްދީ

ން ލޯނ  .އެފް.ސީޑީ އެްއޮގތަށް އެޗް. ައޅ ަގނޑ މެން ދިރ ސ ކ ރިން. ސަރ ކ ރ ެގ ިސޔ ސަތ  އި،ލޫމ ތ  ހޯދަ މަޢ ޮގތ ން

 ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ރޭިވފައިވ  ތައްލ ދައިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް ެގންނަން ނިންމ ފައިވ  ބަ ،ދީފަސްކޮށް ދަތ މ އްދެއްކ މ ެގ 

ޮގތ ން  ބެހޭ ެއކަމ  އި،ތަކ ެގ މަޢ ލޫމ ތ  ހޯދަރ މަށް ރޭިވފަިއވ  އ ސޫލ އަދި އިތ ރ  ލޯނ ތައް ދޫކ  ،ކަންތައްތަކ އި

 ށްކ ރ މަމިލިއަން ރ ފިޔ  ދޫ 308.އެމް.އެލްެގ އަިމއްލަ ފައިސ އިން . ބީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީަގއި މަޝްަވރ ކ ެރވ ނ 

 ބެހޭ ެއއ  އި،ހޯދަ އި،މެން ބަލަޅ ަގނޑ ެވސް އަ އްއެ ފައިސ  ދޫކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވ  އ ސޫލ ތަ ،ނިންމ ފައިވ މ އެކ  

 ،ަކށް ލ ޔެއް ހޯދައިދިނ މަށްތިތަމަްސެވރިކަމ ަގއި ކ ރިމަތިަވމ ންދ  ދަކަންނެލީެގ ޮގތ ން މަޝްަވރ ކ ެރވ ނ . ބޮޑ 

ޮގތްތަކެއް ހޯދ މަށް މިފްކޯއ އި އެސް.ޓީ.އޯއިްނ   ދެޭވނެންދިއ މަށް ކ ރިއަށް ެގށް ނައިސް މަސްެވރިކަން ހ އްޓ މަކަ

ޑ މެންނަށް ލިބ ނ . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންްޑ ރަމ ންެގންދ  މަސައްކަތ ެގ ެވސް ތަފްސީލ  އަޅ ަގނކ 

ަތކ ެގ ތެރެއިްނ ރޮގ ރ މ ވ ަފއިވ  ޕްކަނޑައަޅ އް ތ  ފ ޅ ކ ރ މަށް ޢަރިކަމ އި ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ސްެވމަ ންރ އެްގިރކަލްޗަ

އަދި  ،ކޮށްެގން އ ަފއްދ ފައިވ  ކ ންފ ންޏ އި ޞަ.އޯއ އި ދަނޑ ެވރިކަމަށް ޚ އްއ ފައްދ  ހ ރިހ  ބ ަވތެއްެގ ަތކެތި އެސް.ޓީ

 ބެހޭ ޮގތްތަކ ދިެވހިރ އްޖޭެގ ބ ޒ ރަށް ނެރެޭވނެ  ތިތަކެ އެ ،ދެނެަގނެ ކ ންއެހެނިހެން ސަރ ކ ރ ެގ ހިއްސ ވ  ކ ންފ ނިތަ

ގ ިޅެގން  އ 19-ކޮިވޑ  ޝްަވރ ކ ެރވ ނ .ން މަޮގތ  ބެހޭ ެގންދަވ  މަސައްކަތްަތކ ކ ަރއްަވމ ން  ޮގތ ން އެ ކ ންފ ނިތަކ ން

މި ޮގތ ން  ،ކ  ންގ ފަިއވ މ އެށް އަކ ޑަކ ރ މަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ސަރ ކ ރ ެގ ކ ންފ ނިތަަކށް ޚަރަދ 

ްނ ޓީބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމި އޭެގ ނަތީޖ ތަކ  ،ްނެގންދަވ  ިފޔަަވޅ ތަކ އިމ ކ ން ައޅ އްަވސަރ ކ ރ ެގ ކ ންފ ނިތަ

ޮގތ ން ެވްސ  ބެހޭ ަކންތައްތަކ  ރ ވ ފައިވ ހެޔޮކ ރ މަށް  . އަދި އެސް.ޓީ.އޯއިން ިވއްކ  ތެލ ެގ އަގ  ވ ނ ދިރ ސ ކ ރެ

ރައީސް، ސ ކ ރ މަްށފަހ  އިއްޒަތްތެރި މި ހ ރިހ  ދިރ ސ ތަކެއް ދިރ  ދިރ ސ ކ ރެވ ނ .ން ޓީަގނޑ މެން ކޮމިއަޅ 

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ގައި ަވރަށް ތަފްސީލ ކޮށް ލިޔެފައިވ ނެ. އަދި ކޮންމެ  އްއަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީަގއި ޯހދ ނ  ހޯދ ންތަ

 އެ  ،ޑަކ ރ މަށް ކަނޑަައޅ ފައިވ  ކަންތައްތަކ އިޚަރަދ  ކ  ،ސަރ އި ނެ އައެ ވ ޒ ރ ެއއްެގ އ މްދަނީއަށް ކ ރ  ،ވ ޒ ރ އަކ ން

ރަށް ފ ރިހަމައަށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ގައި ަވ ކަންތަްއތަކ ެގ ތަފްސީލ  އެ ،ވ ޒ ރ ެގ ކ ރިަމަގށް ކ ރަން ރ ވ  ކަންތައްަތކ އި 

އެ  ،ންކަމ ންފ ހ ެގ ރިޕޯޓެއް. އެހެސަ 130ކަން ދަންނަަވން. ަވރަށް ިދގ  ރިޕޯޓެއް. ނެމަޢ ލޫމ ތ  ހިއްސ ކ ރެިވފަިއވ  

ެއީކ އ އެ  .ނެ ވ ހަަކ ދަންނަަވން. އަދި ޭއެގ ތަފްސީލ  އަދި މިއަްށ ލިބ ނ ނ ންއޮއި ެވސް ރިޕޯޓް މަޖިލިސް ެވބްަސއިޓ ގަ 

މި ހ ރިހ  މަޢ ލޫމ ތެއް  ވ ހަކަ ދަންނަަވން. ނެލިބ ނ  މަޢ ލޫމ ތ ތައް ެވސް އެނެކްސްެގ ތެޭރގައި ހިމެނިފައިވ 

 އިގަ ހ ށަހެޅ މެއް ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ 20ޅ ނ  ން މަޝްަވރ ކ ރ މަށްފަހ  ކޮިމޓީއަށް ހ ށަހެކޮށް ކޮމިީޓެގ މެންބަރ  ރ ސ ދި
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ކޮމިީޓެގ ރިކޮމެންޑޭޝަންެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނިފައިވ  ހ ށަހެޅ ންތައް  ،ޭވ. އެހެންކަމ ންބައެ ފ ސްކ ރެިވަފއިބަހ ސްކ ރެިވ 

ިއ ށަހެޅ މ ެގ ޮގތ ަގނަން. ފ ރަތަމަ ހ ލ އިހ ށަހެޅ ންތައް ހ ށަހަޅަ ވ މެނިފައި ގައި ހިޕޯޓ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން، ކޮމިީޓ ރި

އަދި  ޓްރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ެގ ސްޓޭޓްމެން އޮޑިޓައެމް.އެމް.އޭެގ ޑިެރކްޓިްވސްއ އި  ،ން ނިންމ ފައިަވނީކޮމިޓި

ކަސްޓަމަރ ންނަށް   ިވޔަފ ރި އަދިގައިތ ނ ކ ރިއަށް އޮތް އި މިންަގނޑ ަތކަށް ބަލަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެަކއ ންިޓންގ 

އ ސޫލ ްނ  އޮފް މޯލްޑިްވްސއަށް ދެންނެވ މަށޭ. އަދި ކަނޑައެޅިފަިއވ  ކ ނ  ދޫކ ރ މަށް ބޭންނ ވ  އ ސޫލަކ ން ލޯެގއްލ ން

 ވޭ އަިދ އެއަށް ެގެނޭވނެ އެދެ  ،އެ ބޭންކ ެގ ކ ރިަމަގށް އަިދ ކަސްޓަމަރ ންނަށް ކ ރިމަތިލ ންޖެހޭ ޮގންޖެހ ންތަކ އި

ޖެނެރަލް އޮފީސް އަދި   އި ޮއޑިަޓރމް.އެމް.ޭއއ  އެއަދި ،ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ދެންނެވ މަށ އި ށްދިނ މަށްލެއް ބަޔ ންކޮއްޙަ

އެ ކަްނކަމަށް  ،ވީއިރ   ތަކެއް ހ ރި ތަންތަނަށްަނގ ނަ ތަފ ތ އ ޓަީކ ެވްސ ިގއިންްސޓިޓި 3މި ؛ ބީ.އެމް.އެލް

ޝަން  ފެނަކަ ކޯޕަރޭ ؛ންނެވ ން. ދެަވނަ ހ ށަހެޅ ންތަންތަނ ގައި ދެ ށް އެމަރ ެއއް އ ސޫލަކ ްނ ކަންކަން ކ  ،ޔަތްކޮށްޢ ރި

ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑ ން ަވރޭޖް ޮކމްޕެނީ  ސް އެންޑް ރއަދި މ ލޭ ޯވޓަ ލިމިޓެޑ ކޮމްޕެނީ އި ސްޓޭޓް އިެލކްޓްރިްކ ލިމިޓެޑ 

ގ ިޅެގން ބިލ  ދެއްކ މަށް ދަތިވ   ތ ލަހ  ެގ19-ކޮިވޑ  އިފެނ އި ކަރަްނޓ ެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގރައްޔިތ ންނަށް 

 ؛ޅ ންަވނަ ހ ށަހެ 3 ނ ލ މަށް ދެންނެވ ން.އިށް ކަރަންޓ އި ފެނ ެގ ޚިދ މަތްތައް ކަނޑަފަރ ތްތަކަށް ކަސްޓަމަރ ންނަ

ންކ ެގ މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ލޯނ  ފެސިލިޓީއަކީ އެ ބޭ 20އޮފް މޯލްޑިްވސްއިްނ ދޫކ ރ މަށް ނިންމ ފައިވ   ބޭންކ 

މި ލޯނަކީ ކަސްޓަމަރ ްނ  ،ަގނެ ެގ ސަބަބ ން ައއިސްދ ނެ ބ ރޫތައް ދެނ19ެ-ކޮިވޑ  ންެގ ިވޔަފ ރިއަށް މަރ ކަސްޓަ

 ،އޮފް މޯލްިޑްވސްއިން ނިންމަވ ފަިއ ިވޔަސް ކަްށ ހެދ މަށް ބޭންކ ނަޝަސިހިމ ޔަތްކޮށްދިނ މަށް ނެިގފައިވ  ިވޔަފ ރި ޑި

ދިެވހި މ ވައްޒަފ ން ަވޒީފ އިން ަވކިކ ރ   ،ހިނދ ީވ  ޯލނ ތަކަށްިއވ ށް ދޫކ ރެިވފަކަސްޓަމަރ ން ހިމ ޔަތްކ ރ މަ މި ލޯނަކީ

ޑިެވލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންްސ  ގ ންހައ ސި ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 4ންނެވ ން. ފަރ ތްތައް މި ލޯނ ން އިސްތިސްނ ކ ރ މަށް ދެ

 (އެން.ޕީ.އޭ) ސެޓްއެ ގ ޕ ފޯމިންރ ތަކެއް ނޮންފައިވ  ހ ރިހ  ސެކްޓަިވކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑ ން ލޯނ  ދެ

ރކ ރ މަށް ެއ ހ  ސެކްޓަރ ތަކ ްނ ބިޒްނަސް ބްރޯޓް މޮނީޓަހ ރި އަދި ،ދީ  ކ ރ މަށް ޚ އްސަ ސަމ ލ  ކަމެއްމެނޭޖ 

މިލިއަން ރ ފިޔ އަށްވ ެރ  10ަވނަ އަހަރ ެގ އ މްދަނީެގ ޮގތ ަގއި 2019 ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 5 ނެވ ން.ކޯޕަރޭޝަންަގއި ދެން

ށ އި އަދި ނ  ދޫކ ރ މަކެިޕޓަލް ލޯ ކިްނގ ރރިސޯޓް ނޫން އެހެނިހެން ިވޔަފ ރިތަކަށް ޯވ ޓ  ިރސްއައިވ  ޓ މަދ ން ލިބިފަ

ކޯޕަރޭޝަން އެސް.އެމް.އީ ޑިެވލޮޕްަމންޓް ފައިނޭންސް  ،އިަވނީމަސައްކަތްކ ރ  ފަރ ދ ންނަށްދޭ ލޯނ  ދޫކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފަ

އަިދ  ،ކ ރ މ ަގއ އިދޫކ ރ ނެ ފަރ ތްތައް ިގންތިސ  ފައި ،އި ލޯނަށް ފައިސ  ދޫކ ރ ނެ ޮގތްތަކ   ،ކަމ ން މެދ ެވރިކޮށް

ލ ބަ ހ ރިހ    އޭެގ މަންފ އ އި ،ވ ނީ ރަްއޔިތ ންނަށް ހަމަހަމަ އ ސޫލ ންފައި ންަގނޑ  ަކނޑައަޅ ފައިސ  ދޭނެ މި

ދޫކ ރަން  ސ  ައދި މި ލޯނ  ފައި ،ލިބޭނެ ޮގތްތައް ކަމަށ އި އްަގއި މ  ފަރ ދ ންނަށް އެއް ހަމައެއްހ ރިހ  އ  ،މެންނަށްއެން

 އެންޓަރޕްރައިަޒސް ކޮމިޓީއ    މަޖިލީހ ެގ ސްޓޭޓް އޯންޑްބެހޭ މަޢ ލޫމ ތ  ރައްޔިތ ންެގ މި ލޯނ ތަކ  ،ފެށ މަށްފަހ 
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ކަންނެލި ަގންނަ ބޮޑ  ،ކ ނ ކ ރެޭވހ  ިހނދަރޕްރިމިއަމް މ ކެޓަށް ކޭޓަ ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 6ން. ހިއްސ ކ ރ މަށް ދެންނެވ 

ށްވ ރެ ިގނަ ސިޓީއަކެޕޭ މަހ ެގ ސްޓޮކް މިހ ރ  ގ އިމ ކ ެރިވފަިއވ  ސްޓޯޭރޖ  ،މަށ އިަގތ  އަގ  ކަނޑ މަހ ެގ ައގ ަގއި

ގައި ފިނޭންސް ރ ން އެހީވ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފްސްޓޯރޭޖް ގ އިމ ކ ރ މަށް ސަރ ކ  ،ނަމަ ކަމަށް އަންދ ޒ ކ ެރޭވ

ިމ  ،ކ ރ މަށް ދެންނެވ މަށ އިައަވސް  ކަތްމަސައް  ކ ރ މ ެގޕް ސެޓަކ ރ މަށް ކޭނަރީ އ  އެޑްއަދި ެވލި ،ދެންނެވ މަށ އި

 ޕްލޭނެއް ކޮށް ކ ރިމަގ ަގިއ ލިބޭނެ ފައިދ  އެސްޓިމޭޓ ޚަރަދ  އަިދ  ؛ފައިވ  ތ ަވލްކަންކަން ކ ރ މަށް ކަނޑަައޅ  

މަަސއްކަތ ެގ ސްޓޭޓަސް ރަްއޔިތ ންެގ ެގންދެވ މަްށ ެގންދަަވއިެގން ެއއްޮގތަށް ކ ރިއަށް  އެ ޕްލޭނ  އިަލއި،ަވއެކ ލަ 

ޯއަގނަިއޒޭޝަން ޕަބްލިްކ  ޓޭޓް ޓްރޭޑިްނގ ހިއްސ ކ ރ މަށް ސް ސް ކޮމިީޓއ ޒަޕްރައިެގ ސްޓޭޓް އޯންޑް ެއންޓަރލީހ މަޖި

ެވސް ރޯަދއަށް ދަނޑ ތައް ަހއްދަން ދަނޑ ެވރިން މިހ ރ  ؛ހެޅ ންަވނަ ހ ށަ 7 ލިމިޓެޑ ަގިއ ދެންނެވ މަށް.

 ތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގމ ކެޓ ތީ ކަންމަަތކެތި ހަލ ކ ނ ެވ ތ ޒ  އ ފައްދ  ،ފަށ ފައިވ މ އެކ  

ެވރިކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް ދަނޑ ެވރިން އ ފައްދ  ބ ަވތްތައް އެސް.ޓީ.ޯއެގ އައ ޓްލެްޓ މެދ  ންޓެޑ ޝަން ލިމިއޯަގަނއިޒޭ

ރެްސ ތ ެގ ޕްރޮްގއްކަިމ މަސަ ،މި މަސައްކަތް އިމްޕްލިމެންޓްެވ ހިނަގިއަގތ މ ން ،ވ ތީފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ހަމަޖެހިފައި

 ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 8 ިހއްސ ކ ރ ން. ސް ކޮމިޓީއ ޒަްޕރައި އެންޓަރރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސްޓޭޓް އޯންޑް އްރިޕޯޓެ

ކ ންފ ނީެގ އިދ ރީ ޮއނިަގނޑަށް އަދި މ ސ ަރއިެގ  ،ޔ މަކ ން ލިބިެގން މެނ ީވފިނޭންސްެގ ހ އްދަ ލި މިނިސްޓްރީ އޮފް

ށ ފައިނ ވ  ހ ރ  ދޭން ފަނަމަެވްސ މި ީވއަދި ބަެޖޓ ގައި ހިމެނިފައި  ،މަށ އިެލއް ނ ެގނައ ބަދަ އެްއެވސް އޮނިަގނޑަށް

ނ ފެށ މަށް ހ ރިހ  ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ލަށް ދޭން ތެރޭަގއި އައް އަހަރ އެްއެވސް އެަލަވންެސއް އަިދ ބޯނަސެ

ންޖެހޭ ދަތ ރ ތަކ ެގ ތެރެއިން ރ އްޖެއިން ކ ރަ އަދި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ބަޖެޓ ން ޚަރަދެއް ،ކ ންފ ނިތަކަށް ދެންނެވ މަށ އި

ރިހ  އަދި ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ހ  ،ނ ކ ރ މަށް ދެންނެވ މަށ އި ނީންޖެހޭ ދަތ ރ ތައް ނޫރަށް ކޮންމެހެން ކ ރަބޭ

 ތ ރ  ތައް ކ ޑަކ ރ މަށް އިޚަރަދ  އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ،ވ ނެ ކަމަްށ ބެލެޭވތީެގ ސަބަބ ން ެގއްލ ނ19ް-ތަކަށް ކޮިވޑ  ކ ންފ ނި

ަޓއިޒޭޝަްނ ރކ ރ މަށް ޕްރައިެވރަށް ގ ތ ން މޮނިޓަފައިނޭންޝަލް ސްޓޭަޓސް ަވ ކ ންފ ިނތަކ ެގ އި،ފިޔަަވޅ ަތއް އަޅަ 

ހިއްސ ވ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަްށ  އަދި ސަރ ކ ރ  ،އިންނެވ މަށ އި ދެޯބޑ ގަ  ރަަޓއިޒޭޝަންއެންޑް ކޯޕް

 ބެހޭ ޕްލޭނެއް ށް ބަރޯސ ނ ެވ ފައިސ  ހޯދައިދ ނެ ޮގތްތަކ ެގ ބަޖެޓަކ ރ ސަރ  ،ފިޔަަވޅ ތައް ދެނެަގނެ އެޅިދ ނެ

ަޓއިޒޭޝަްނ ޅ މަށް ޕްރައިެވހ ށަހެ ޓީއަށް ްސ ކޮމިޒަޕްރައިރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެްނޓަރއިަލއި އެކ ަލަވ

ރަޓަިއޒޭޝަން  ކޯޕްން އެންޑްޭޒޝަ ަޓއިެވއިޕްރަ ؛ަވަނ ހ ށަހެޅ ން 9ޯބޑަށް ދެންނެވ ން.  ރަަޓިއޒޭޝަންއެންޑް ކޯޕް

ކ ންފ ނިތަކ ިއ ެގ މަހ ން ފެށިެގން ސަރ ކ ރ  ޗ އެްއޮގތަށް މ ރި ރިކއ ލ އ ވ  ސަަގިއ ނެރެފައި 2020ޗ  މ ރި  18ބޯޑ ން 

 ގ ޑިެރކްޓަރ ންނ އި ޑެޕިއ ީޓ މެނޭޖިން ތިއްަބވ  ކ ންފ ނީެގ މެނޭޖިންގ  އި ކ ންފ ނިތަކ ަގ ރ ކ ރ  ހިއްސ ވ ސަ

އަދި މިހ ތަނަށް   ،މަށ އިއެ ޯބޑ ން ަވކި ޮގެތއް އަްނަގންދެން އ ނިކ ރ  20%ސީ މ ސ ރައިން އަސ  ޑިރެކްޓަރ ންެގ
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ހ ރި ބައި ހިމަނަިއެގްނ  ަކނޑ ސ ރައިން ފ އިތ ިވ މަހ ެގ ނ ކ ން ކ ރިއަށް އޮތް މަހ ެގ މ ކ ންފ ނިތަ އ ނިނ ކ ރަްއވ 

ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ   ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 10. ށްމަވ ކެނޑ މަށް ހ ރިހ  ސަރ ކ ރ ެގ ހިއްސ ވ  ކ ންފ ނިތަކަށް ެދންނެ

ކަށް ަވގ ތ ްނ ންތެރިކަން ނެތް ކ ންފ ނިތަކ ެގ އ ފެއްދ އިން މިހ ރ ެގ ހ ލަތަށ އި އެ ކ ންފ ނިތަކ ންފ ނިތަކ ެގ ތެރެ

ފިނޭންސް   އޮފްމަށް ފިޔަަވޅ އެޅ މަށް މިނިސްޓްރީ ލ އިެލެވން ހ ރި ތަންތަން އ ވަ އިއ ަވ ،ޕ ކ ކޮށް އި،އްޓ ލަ ަވގ ތަށް ހ 

ެގއްލ ން ލިބެމ ންދ   ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 11ދެންނެވ ން. ަގިއ ބޯޑ   ރަޓަިއޒޭޝަންކޯޕް އެްނޑް ޓަިއޒޭޝަންއަދި ޕްރަިއެވ

ރ ން އ ފެދިފައިވ  މަޤްޞަދ ެގ ބޭ ޔ ންކ ރެިވަފއިވ  ކަންަތއްތަަކށް ބަލައި ކ ންފ ނިޑޭޓ ަގއި ބަތަކ ެގ މެންކ ންފ ނި

ންދ  މަސައްކަތްތައް މ  ިވޔަފ ރިތަކ ން ރަނަގޅަށް ކ ރަމ އް އަދި އ   ،އިމެއް ހ އްޓ ވަ ކައެ ،ނަމަ ކ ރ  އެްއެވސް ކަމެއް

 އެންމެ ބޭނ ންެވފަިއވ  އަށްެގ ހ ލަތ ގައި ރ ްއޖ19ެ-ޑ ވި  ކޮއަދި  ،ސ ވ  ކ ންފ ނިަތކ ން ނ ކޮށް ދޫކޮށްލައި ސަރ ކ ރ  ހިއް

އެކަްނަކން ނޫނީ ނ ކ ރ މަށް އެ   ،ބަލައިތޯ ތ ގައި ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ ރޯލެއް އޮތްޢަސިނ 

ޑެިތ ކ ންފ ނިތަކ އި އަދި އަިމއްލަ ބޮ ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 12 މަށް.ކ ންފ ނިތަކ ގައި ދެންނެވ 

 ިވލް  ފެންަވރ ެގ ވަޒީފ ތަކ ަގއި ިގަނއިން ބޭރ  މީހ ން ތިބި ކ ންފ ނިތަކ ން ސަރ ކ ރ ން ސިކ ންފ ނިތަކ ަގިއ ފަންނީ މަތީ

އެ  ބޭރ  މީހ ންެގ ދަށ ން ދިެވހިން ،ދީޞަތ  ހޯދައިކ ރ މަށް ފ ރ އްޔަންޢަރިވްސއިން ދިެވހިން އެފަަދ މަޤ މ ތަކަށް ސަ

ދިނ މަށް ސަރ ކ ރ ެގ އެހީތެރިކަން އަދި އިތ ރ  ތަމްރީނ  ދޭންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ތަމްރީނ   ،ށ އިމަޤ މ ތަކަށް ތަމްރީނ ކ ރ މަ

ކ ރ މަްށ އްކަތްަތކަށް ފ ރ ޞަތ  ހޯދައިދިނ މަށް ސަރ ކ ރ ން މަސަ ފަންތީެގ ވަޒީފ މަތީ ދިެވހިންނަށް ،ފޯރ ކޮށްދީ

ސިޔ ސަތ  ޯބޑ   ެގ ކަންކަން ސަރ ކ ރ ެގހިންގ މ ހިްއސ ވ  ކ ްނފ ނިތައް ސަރ ކ ރ   ؛ަވަނ ހ ށަހެޅ ން 13 ދެންނެވ ން.

 ،ކަމ ަގއިވ  ކ ރ  ފަރ ތް ޮގތ ން ލ ޒިމ ނޫނީކ ރ މަށް ގ ރކޮށް އެެސސްޓަމޮނި ،މެންބަރ ން މެދ ެވރިކޮށް އެންގ މ އެކ  

މިނިސްޓްރީ  ދިނ މަށް  އިްޚތިޔ ރ  ކ ރ މ ެގކަތްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ފ ރިހަމައަށް މަސައް ޯކޕްަޓއިޒޭޝަން އެްނޑްޕްރައިެވ

 ޝަން އިޒޭޓަ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ޕްރަިއެވރކޮށް އިެވލ އޭޓ އަދި ކ ންފ ނިތައް މޮނީޓަ  ،އިއޮފް ފިނޭންސަށް ދެންނެވ މަށ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އަދި  އަދި ،ރ މ އި ލ ކ ހަވ  ބޯަޑށް ގ ނޫނ ގައި ބަޔ ްނކޮށް ރަަޓއިޒޭޝަންއެންޑް ކޯޕް

 ން މިކަން ކ ިރއަށް ެގންދިއ މަށް ފ ރ ޞަތ މިކަން ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައި ޕީ.ީސ.ބީ  މ އައްސަސ ަތކ ން ަވިކަވކިންއެހެން

ަވަނ  14 .ނެވ ންދެން ްއވ މަށްދެސްއިން ހަމަޖައްސައިޮގތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ދ ނެއެ ފަރ ތ ން އެކަން ެގން  ،ދީ

ހ ރީ މި ަވގ ތ   ދޫކ ރެިވފަިއވ  ލޯނ ތައް ދޫކ ރެިވފައި ކޮށްޞަ ޚ އް  ،ތަކ އެކ ޓ ލީ ރިޕޯރކ ންފ ނިތަކ ެގ ކ އ ޓަ ؛ހ ށަހެޅ ން

ންޖެހޭ  ހިމ ޔަތްކ ރ މަށް ކ ރަ ިވޔަފ ރި އްެގ  ކ ންފ ންޏެނީ އެއެ ލޯނ ތައް ބޭނ ންކ ރެވެ  ،ތޯ ބަލައިއަރައިަގތ މަށްހ ލަތ ން 

ަޓިއޒޭޝަން ބޯޑ  މެދ ެވރިކޮށް ޕްރައިްވ ޓަިއޒޭޝަންޭއެގ ތަފްސީލ  އެ ކ ންފ ނިތަކ ން ޕްރައިެވ ،ތޯ ބަލައިށްތަތްމަސައްކަ

ރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑ ްނ ކޯޕް ޑްއެން  ޓަިއޒޭޝަންއަދި ޕްރަިއެވ ،ކ ރ މަށް ދަންނަވައިރަަޓއިޒޭޝަން ޯބަޑށް ރިޕޯޓ އެންޑް ކޯޕް

ށް ދޫކޮށްަފިއވ  ސަރ ކ ރ ން ިވޔަފ ރިތަކަ އި،މިންަވރ  ބަލަ ކ ރަމ ންދ ރިޕޯޓ ސީލ  ތަފް ލޯނ ތަކ ގެ އެ ކ ންފ ނިތަކ ން 
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 ތަކ ދަނީ ހެދިފައިވ  ެއްގރިމެންޓ މ ންމިންަވރ އި ކ ންފ ނިތަކަށް ދޫކ ރެިވފަިއވ  ލޯނ ތައް ބޭނ ންކ ރަްއަވ ތަކ ެގލޯނ 

 ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 15ެނވ ން. ބޯޑަށް ދެން ރަޓައިޒޭޝަންޕްކޯ އެންޑް ަޓއިޒޭޝަން ރކ ރ މަށް ޕްރައިެވމޮނިޓަ ތޯތަށްއެްއޮގ

ކ ންފ ިނތަކ ެގ ތެެރއިން ރ އްޖެއިން ބޭރ ެގ ފަރ ތްތަކ ން ލޯނ  ނަގ ފަިއވ  ފަރ ތްތަކަށް ލޯނ   ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ 

ލިކ އިޑިީޓ  ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 16 ދެންނެވ މަށް.ފ ިނތަކަށް ކ ން ރ ކ ރ ެގސަ ފަސްކ ރ މަށް ލަސްނ ކޮށް ެއދ މަށް

މަހ ެގ  6 ،ނިތަކ ން މ ލީ އިދ ރ ތަކަށް ލިޔެހ ރި ކ ންފ  ފައިބޭންކ ތަކ ން ލޯނ  ނަގ  ކ ރ ން. ޑޮމެސްޓިކ މެނޭޖ 

ރ ްނ ރ ކ ސަ ؛ށަހެޅ ންހ  ަވނަ 17ޓޯރިއަމް އެ ކ ންފ ނިތަކަށް ހޯދ މ ެގ މަސައްކަްތ ކ ރ މަށް ދެންނެވ ން. މޮރި

ބޭންކ  އޮްފ  ،ެޕކޭޖ ެގ ދަށ ންނ އި އެހީތެރިކަމ ެގ ިބލިއަން ރ ފިޔ ެގ އިޤްތިޞ ދީ  2.5ެލިވފަިއވ  އިއެކ ަލަވ

ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީގެ   މިލިއަން ރ ިފޔ ެގ ލޯނ  ސްކީމ ެގ ތެރެއިން  308ސްއިން ދޫކ ރަން ނިންމ ފައިވ  މޯލްޑިްވ

ތަ ލ ެޔއް ފައިނޭންޝަލް ފެސިލިޓީއެއް ނ ަވ ހިމެނޭ ޮގތަށް އް ިވޔަފ ރިތަލިބޭ  ންދ މަލިއަނަްށވ ރެ މި 10ިވޔަފ ރިތަކަށް 

 ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 18އަށް ފެންނަ ކަމަށް. ސް ކޮމިޓީ ޒަްޕރައިއެންޓަރ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސްޓޭޓް އޯންޑް ދިނ މަށް

 6އަށް އޮތް ޑިޓް ފެސިިލޓީތަކަށް ކ ރިކްރެތަކަށް ދެއްވ ފަިއވ  މ  ފަރ ދ ންނަށ އި ިވޔަފ ރިއްމ ލީ އިދ ރ ތަކ ން އ 

ެގ މަޖިލީހ ެގ ސްޓޭޓް އޯްންޑ ންޓް ހެދ މ ގައި ލ ޔެއް ދިނ މަށް ރަްއޔިތ ންްކރެޑިޓް ރިޕޭމެ ދ ަވހ  އެ ފަރ ތްތަކަށް މަސް

 ޝަން ކޯޕަރޭޑިެވލޮޕްމަންޓް ހައ ސިން  ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 19 ން އެދިަވޑަިއަގންނަވ  ކަމަށް.ސް ކޮމިޓީޒަ ޕްރައިއެންޓަރ

 ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ކ ންފ ނިތަކ ންހެނިހެން  އެއަދި ،ލިމިޓެޑ އިޒޯން ރ މ ލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް  ްގރޭޓަލިމިޓެޑ އި

ބިލ ކަން ހ ރި ޤ ދ ންނ އި ިވޔަފ ިރތަކަށް ކ އްޔަށް ދޫކ ެރިވފަިއވ  ބިންބިމ ެގ ކ ލި އެ ކ ންފ ންޏެއްެގ މ  ފަރ އްއ 

 ނެވ ން.ދެންމ ފ ކޮށްދިނ މަށް އި ެދއްވަ ަގއި ލ ިއ ޮގތެްއ ހަމަޖައްސައިެގ ތެރޭ ހ ަވދ މަސް 6މިންަވރަކ ން ކ ިރއަށް އޮްތ 

ތަކ ން ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްެގ އ ސޫލ ން ތަކ ން ހިންގ  ޕްރޮޖެކްޓ ކ ންފ ނި ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ؛ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 20

ަގއި ވ  ކ ންފ ނިތަކަށް މި ފ ރ ޞަތ ފައި ރެިވކ ެއ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގ  ދ އިރ ަގއި ރަޖިސްޓްރީ ،މަސައްކަތް ހަވ ލ ކ ރ އިރ 

 ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ްނ ނ މަށް އަޅ ނ ދިފެތ ރ ނަ 19-ކޮިވޑ   ؛ކޮމިޓީެގ ނިންމ ން ވ ން.ދިނ މަށް ދެންނެއިސްކަން

 ހިންގ މަށް އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ން އަަރިއަގތ މަށް ސަރ ކ ރ ން  ިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ މްދަނީއަށްއިލ ތަކ އި ޢ 

ޮގތ ން ހ ށަހަޅ ފަިއވ   ގ ޅޭ ެއޅ މ ކަނޑަ  ޮގތްތަންފީޒ ކ ރ މަށް މަޖިލީހ ން ދެކޭ ތައްއިވ  ޕްރޮގ ރ މ މ ފަނިން

ން ދިރ ސ ކޮްށ ަގއި ހިމެނޭ ކަންަކން ކޮމިޓީއެްސ.އޯ.އީ ކޮމިީޓެގ ދ އިރ   މެންެގމެނޭ އަޅ ަގނޑ މައްސަލަިއގައި ހި

ދި  . އަަވނީ ހިމަނ ފަ މި ރިޕޯޓ ގައި މި ންހ ށަހެޅ  20މި ޅި ށަހެން ހ ފ ހަަގކ ރެވ ނ  ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ކޮމިޓީ

ަވަނ  25މެދ ެވރިކޮްށ ބޭއްިވ ކޮމިޓީެގ  ޓީމްސް ަވނަ ދ ަވހ ން މަިއކްރޯސޮފްޓް 2020 ޕްރީލްއެ 28 ންޓީކޮމި

 ތިއްެބިވ ިއެގންއެ ަވގ ތ  ހ ޒިރ ެވަވޑަ އިކޮމިޓީަގ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ހ ށަހެޅ ނ  ރިކޮމެންޑޭޝަނ އެކ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ 

 ލައ  މައްސަމި  ،މައްސަލަ ދިރ ސ ކޮށް ، މިަގނޑ މެން އެދެނީ، ައޅ . ީވމ ަވީނ ފ ސްކ ރެިވފަމެންބަރ ންެގ އިއްތިފ ޤ ން 
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މަޖިލީހ ގެ  ދިމި ކޮމިޓީއަށް އަ ިއ،ޔަތްކ ރަްއަވޢ ން ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ  ހ ށަހެޅ ންތަކ ެގ މައްޗަށް ރިގ ިޅެގން ކޮމިޓީ

ަވރަށް ކޮށްދެއްވ މަށް. ޮގތަްށ ފ ސް ތްމި ރިޕޯޓް މި އޮ ،ވ ަނމަ ކަމ ަގއި  ފެނިަވަޑއިަގންަނވ ންބަރ ންނަށްއިްއޒަތްތެރި މެ

 ރައީސް.ޒަތްތެިރ ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްބޮޑަށް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ަނވ  ިއއްޒަތްތެިރ ަޑއިަގންން އެިދަވަވމި ރިޕޯޓަށް ވ ހަކަފ ޅ ދައްކަ ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ަވރަށް ބޮޑަށް 

އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ފަހ ( މ ފަންނ  މެދ ވ ން އެދެން. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންެދއްމެންބަރ ން 

 އިބްރ ހީމް ރަޝީދ . މެންބަރ  

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އިބްރ ހީމް ރަޝީދ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ފަންނ  މެދ   

 20އްިވ ޅ  ެގ ހ ށަހެމ ަޤއްރިރ  ޕޯޓ  އަދިހެޅ އްިވ ރިހ ށަ ންކޮމިޓީސް.އޯ.އީެގ އެ  ަރީއސް.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި

އިތ ރ ން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަނެްއކ ެވސް ކަ ދަންނަަވން. ދެން އޭެގހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތ ީއދ ކ ރ  ވ ހަ

ކ ރ  ، އ އި ތ ެޖހޭ ދ ރ  ރ ސްނޑ މެން އަޅަންގ ިޅެގން ައޅ ަގ އ 19-ިވޑ ކޮ ،ޖެހެނީއަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ފ ހަަގކ ރަން

 ،ނަމަމިހެން ދ ކަމ ގައި ވ  އަޅ ަގނޑ މެންއްކަތްކ ރަމ ން ސަ ަތއް ަވކިނ ކޮށް މަކެޓަަގރީ މެދ  ރ ސްތ ގެ  ،އ އި ރ ސްތ 

އޮތް ވ ހަަކ އެކަމ ެގ ބިރ   ،ދިގ  މ އްދަތެއް ހިނަގއިދ ނެތީ އިންޖެހޭ އެހީތައް ނ ދެިވ މީަގކަށް ދޭ ޔަރައްޔިތ ންނަށް ކ އްލި 

ދ ނިޔޭެގ މިކަމ ެގ ފަންނީ  ،ޮގތަށް ރިްސ އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ އެއ އެކ  ކ ީރގައި ެވ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން. އަިދ ހަމައަޅ 

ފ ރަތަމަ   ،އޮންނަނީ ދެއްވ ފައި މިއޮންނަނީ، ލަފ  އި ެވސް މިގަ ލަފ  އައި.އެމް.އެފްެގމ ހިރ ންނ އި ތަޖ ރިބ ކ ރ ން އަދި 

ތިޞ ދ  ޔަފ ރިތަކ އި އިޤްއަށް ދިިރއ ޅ ން ސަލ މަތްކ ރ ން. ތިންަވނައަްށ ިވމަތްކ ރ ން. ދެަވނަމީހ ންެގ ފ ރ ނަ ސަލ 

ނަގޅ ކ ރ މ ެގ ތިޞ ދ  ރަިވޔަފ ރ ތަކ އި އިޤް ،ނީނޑ މެން މި މަަސްއކަތްކ ރަރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ ޕްލޭންތައް. އަޅ ަގ

ެވސް އިކޮނިމިކް ރިކަަވރީ އިރ ަގިއ އި  ފެށިެގން އަރިކަަވރީ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީަގއި އެއީ ޕްރެޕެއަރ ފޯ ،ޕްލޭންތައް

ެއއީ  ،ެގންދިަޔއީަވމ ންން ިވދ ޅ  ކ ރ  ފަހ އަނެްއކ  ސަރ   .ައއީ  އެ ވ ހަކަދަްއކަމ ންން ެވސް ސަރ ކ ރ ޕެކޭޖެއް، 

ން ލަފ ކ ރި ެއއީ ތެދ  ވ ހަކަެއއް. އަޅ ަގނޑ މެ ؛ަވމ ންދ މޫްވކ  މ ޅި މަސައްކަތް އަންނަ ބަދަލ އެ ށްޙަމަޝްރަދ ނިޔޭެގ 

ޮގތަށް ބައްޓަްނކޮށްެގްނ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިހ ރ ެވސް  ވ ިއޯވލް ، ޮގތަކަށް ނޫން ކަންކަން ޮގްއސަ އޮތީ. އެހެންީވމ 

ބޭނ ންތައް ފ އްދ މ ގައި ނ ކ ޅެދިފައި ތިބި  ރޫރީޒައެބަ ފޯރ ކޮށްދޭ،  ށް ކ އްލި އެހީގައި ޖެހިފައިވ  ފަރ ތްތަކަ ލ ހ 

 5000ން ށް މަދ ެވެގފަރ ދ ންނަ ،މ ލީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނ ންޖެހިފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް ގެ ން އަޅ ަގނޑ މެ ،ފަރ ތްތަކަށް

ތ ަގިއ ދެމެދ  އަދަދެްއ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ. ހަމަ އެއ އެކ  އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގ ،ދޭތެރޭަގއި  އ  ރ ފިޔ   10000އ އި ރ ފިޔ 



0220 މޭ 6                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  34 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

43 

 

މިއީ ރައްޔިތ ްނެގ ފައިސ .  ؛ ކ ރެެވން އޮތީހޭއިރ ަގިއ މިކަންައޅ ަގނޑ މެން ދ ންޖެ ށްކައިކޮނޮމިކް ރިަކަވރީއަ 

އްޔިތ ންެގ ފައިސ . އަީކ ެވސް ރަރައްޔިތ ން ލޯނ  ދެނީ ެވސް. ހ ރިހ  ފައިސ  ސް.ފައސ  ދެނީ ެވ ރައްޔިތ ން

އަހަރ  ެވސް،  މި އ އި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީޖީ.އެސް.ޓީ  .ންމ އެއް މި އޮންނަނީބެހ މ ަގއި ހަމައެކަނި ޒި އަށްސަރ ކ ރ ން ހަމަ

އެސް.ޓީެގ ޮގތ ގައި ލިބިފައި ހ ރީ. ޔ  ޖީ.ން ރ ފިއަމިލި 600 ދިެވހި ދައ ލަތަށްގައި ެވސް ެގ ތެރޭޗް މަހ ޔަ މ ރިމިދި

ޮގތަްށ  ފަހ ން ދައްކ  މަތްީވމ ިވޑ ެގ ތެެރއިން އަޅ ަގނޑ މެން ސަލ ށް ޮބޑ ކޮްށެގން ެވސް އަދި ކޮޖީ.އެސް.ޓީ އިތ ރަ

ށް ަވރަ ،ނަމަވ  ށް ކަމަ ޔިތ ންނަށް މި ަވގ ތައް ދޭންޖެހޭ އެހީތައް ނ ދީފިއަށް ހަދައިެގން ެވސް ރައް 12ޖީ.އެސް.ޓީ %

އިތ ރ ން ައޅ ަގނޑ މެން އަދި މީެގ .ތެރި ރައީސްޯގްސެވެގންދ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ލަފ ކ ރެޭވ. އިްއަޒތް

 ަގއި އަދި މ ލޭ ،ކޮށްމ ލެތެރެ ސ ފ ނ  ދިމ ެވފައި އޮްތ. ދެންޓައިމް ބޮމެކޭ ައކީ ރޯގ  ،ކީިވޑަ ން ކޮދިޔައިބ ނަމ ން

 ގެ ރސްޓަކްލަ 32 ،ަވނީެވސް ފ ަހަގކޮްށފައި ން އެޗް.ޕީ.އޭން ފަހ އެންމެ ،ލ ނ އިސްޓަރތައް ނައްތައިވ  ކްލައ ފެދިފަ

މީހ ން ހޯދި ވ ހަކަ. މި  90ކޮށްެގްނ ޑ މެން ޓެސްޓ އް އަޅ ަގނމީހ ންެގ ތެރޭގައި އެންމެ ކްލ ސްޓަރެ  1000 ،ތެރޭަގއި 

ވ  މީހ ން، ވް ނެެގޓިފައި ހަދ  ަފއި އޮތް ބަލިތައް ައަވހަށް ސަލ މަތްވ ން، ައަވހަށް ޓެސްޓ  މ ެވދި ަވގ ަތކީ މ ލޭަގއި

ކޮޅަށްޖެހޭނެ  ތިޞ ދ ައަވހަށް މިކަމ ން މިންޖ ެވެގން ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިޤް ،ރިކޮށްއެކަހެ ،ވ  މީހ ން ދެނެަގނެޕޮޒިޓިވް 

 ،ެދމިެގންދ  ކޮންމެ ދ ަވހަކީ  ، ކޮންމެ ދ ަވހަކީ ދ ެދމިެގން. ައޅ ަގނޑ މެން ބަލީެގ ތެޭރގައި ިދގ ވީ ޮގތަކަށް ިވސްނަން

ިތޞ ދީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި ެވސް ، އިޤްއެހެންީވމ ތިޞ ދަށް ނ ހަނ  ބޮޑ  ެގއްލ މެއް ވ ނެ ދ ަވހެއް. ޖޭެގ އިޤްދިެވހިރ އް

ތިޞ ދ  ދި ރ އްޖޭެގ އިޤްވ އިރ ަގިއ ކ ރ  ރ ސްތ ެގ ކަމެްއ ކ ެރޭވނެ އަކަން ކޮްށދޭން ނިންމ ފައިރައްޔިތ ންނަށް ކަން 

ރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ،ަވހަށް މި ބަިލން އަރަިއަގނެޭވެނ ޮގތްަތކެއް އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމެއް ކ ެރޭވނެ ީވހ ެވްސ އަ 

 ރައީސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔ  ފ ރ ނަ ސަލ މަތްކޮށްެގން. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔ މް.  ދ އިރ ެގ ނައިފަރ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ައޙްމަދ  ޝިޔ މްރ  ދ އިރ ެގ މެންބަނައިފަރ  

ރިޕޯޓެއް. ހަމަ ރިޕޯޓަށް އޯ.އީ ކޮމިީޓެގ މި ރިޕޯޓަކީ ަވރަށް ފ ރިހަމަ އެްސ. ތެރި ަރއީސް.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތް

ދަންނަަވން.  ދީ ކޮިމޓީެގ މ ޤައްރިރަށް ހަމަ ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ތިޞ  ހަމަ އިޤްވ ހަކަދެްއކ މަށް ފަށ އިރ  އަޅ ަގނޑ 

އިކޮނޮމިކް  ،ސް މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނީމ ީކގައި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓީެގ ެވދި ހަމަ އެއ އެއަ

 ރަށް ެވސް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ  ޕޯޓ  ެވްސ ހަމަ ަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. ިއކޮނޮމިކް ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިކޮމިޓީެގ ރި
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އެންމެ ބޮޑަށް ނޑ މެންނަށް މި ހ ރިހ  ރިޕޯޓ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޅ ަގއަ ރި ަރއީސް.ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެ

 އޮތް  ލެިވަފއިއިއިނޭގތޯ. ައސްލ ގައި މި ހ ޅ ވަ  ހަދ  އިނަށް ގ ޅަަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ،ފ ހަަގކ ރެެވނީ

ނިކަމެިތެވެގްނ، ނީ. ރައްޔިތ ން  ދަްއކަަހކަ މިްއެގ ވ ރައްޔިތ ންނަށް ހ ރި އ ނަދޫގތަކެދިއ މ ަގއި ބަށް  ހިސ ޕެކޭޖ 

ހިސ ބަށް ވ ސިލ ނ ެވޭވ ވ ހަކަ މި ިވދ ޅ ަވނީ. އެ އ ސޫލ ތައް މ   ދ އިރ ަގއި ެވސް ެޕކޭޖ  ޖެހިެގންލ ގައިހ ރައްޔިތ ން 

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ޑީ. އެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގކ ރެވ ނ .ރ މ  ބޮޕްރޮސީޖަބޮޑީ. ޑިމޮކްރަސީ މ  ަވރ ަގަދއީ. 

އ ެއކ  ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  .ސީ.ބީ އަްށ ެގންދިޔައިރ  ޕީަސއްކަްތކ ރިއެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީގައި މަ ނޑ މެންއަޅ ަގ

ކޮށް މިކަހަލަ ޞަ ގައި، ަވކިން ޚ އްކ ންފ ނިތަްއ ހަރ ދަނ ކޮށް ހިންގ މ މަސައްކަތްތަެކއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކ ރެވ ނ . 

ަގޅ  ވ ހަކަތަެކްއ ށް ަވރަށް ރަނޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަ މ  ގ ޅޭޑަކޮށް ހިންގ ނިތައް ޚަރަދ ކ ލަތެއްގައި ކ ންފ ހ 

ދިެވސް ހަމަ ކ ންފ ނިތަކ ން ކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ އަ ޔަދެކެވ ނ . އެހެންނަމަެވސް، ިހތ މަ

 ން.ކ ންފ ނިތަކ  ރޭކ ކަންތަްއތައް އެބަ  ރަަވރ ހަމަ ަވރަށް ދެޖެހެނީ ލަތަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް ެވސް ހަމަ ދަންނަަވންހ މި ހަމަ 

އިނޭގތޯ. އަެނއް ކަމަަކްށ  ަވކިކ ރޭ ސަރ ކ ރ  ކ ްނފ ނިތަކ ން އެބަ މިހ ރ ެވސް ހަމަ ވަޒީފ އިން މީހ ން ކަމަކަށް އެއް

ދެން ހަމަ   . އ ފައްދ ފައިފެނޭތަން ެވސް އެބަ ކ ންފ ނިތައް އިތ ރަްށ އ ފައްދ ކ  އަނެއް ،ފެނޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

އެ  ޮގތަށް ންނަށް ލައިެގން ހަމަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގ ފަހިވ ތަކ ެގ ެވރިެއކްޓިިވސްޓ ން އެ ކ ންފ ނި އަށް ނިސްބަތްވ ޕ ޓީ

 ބޫލ ކ ރ  ަގލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ހ ފެނޭ. މި  ތަން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ންފ ނީެގ ތެރެއިން ކަންަތްއތައް ކ ެރޭވ

ކ ން މ ަވއްޒަފ ން ަވިކކ ރ  ތެރި ރައީްސ. ކ ންފ ނިތަ  ކަންަތއްތައް. ިއްއޒަތްޮކށް ހިނގ ަވރަށް ދެރައީ މި ޮގތ ަގއި 

ެގްނ ަގކ ެރޭވ ސަބްިސޑީ ދީކަިއރިން ބަލަން. އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަ ެޖހޭ ކަންނޭނެގ ތަންކޮޅެއް މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

 މެނޭޖިންގ ްނގ  ކ ންފ ނިތަކ ެގސިޑީ ީދެގން ހި ަރީއސް. ސަބްންފ ނިތައް އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރިހިންގ  ބަެއއް ކ 

އި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ެވރިންެގ މ ސ ރަ އިްނތިހ އަށް ބޮޑ  ބަެއއް ކ ްނފ ނިތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޑިރެކްޓަރ ންނ 

ޗަރ މ ސ ރަ ސްޓްރަކްބޫލ ކ ރަނީ. ަގއަޅ ަގނޑ   ޖެހޭ ކަމަށް ރ ބަދަލ ކ ރެެވން ފ ހަަގކ ރެޭވ. އެ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ސްޓްރަކްޗަ

ލަތ ގައި ެއކަން ކ ރ މަށް ހ ކޮށް މި ޞަ ލ ކ ަރން. ަވކިން ޚ އްބޫަގޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބަދަލ ކ ރެންެވންކޮށް އ  ރިިވ

ވ ހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ެވްސ  އަޅ ަގނޑ  ޮގވ ލަން. ަވރަށް ިގނަ ފަރ ތްތަކ ން އެބަ ދައްކ  ފެނ އި ކަރަންޓ ެގ

ގައި ހެޮޔކޮށްދޭ ޮގތަށޭ. ލަތ ހ  މި 30، ފެނ ން %40% ންންޓ އޮތީ ކަރަ  މި ސަރ ކ ރ ން ،ދެންނެިވން

ެވސް  އ .އެސް.އީއ ހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެން މި ތިބެނީ ޭގގައޭ. ސްޓެލްކޯ، ފެނަކަ އަދި އެމް.ޑަބްލިއެ

މި  ކަރަންޓ  ެވސް ނީ ހ ށަހަޅ ފަ.އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެ ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ވ  ،ވ ނީއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކަެދއްކި 

ށްދޭށޭ ރަްއޔިތ ންނަށް. ޭގަގއި ހ ރިހ  ކޮހިލޭމި ދަނޑިަވޅަށް . ފެން ެވސް ކޮށްދޭށޭ ރަްއޔިތ ންނަށްހިލޭ ަވޅަށްދަނޑި

ޭވ. ން ބޭނ ންކ ރ ލެއް އިންތިހ އަށް އެބަ އިތ ރ  އެންމެން ތިބޭއިރ  ކަރަންޓ  ބޭނ ންކ ރ ލެއް އިންތިހ އަށް ިގނަ. ފެ
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އިރ  ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ އެ ރިޕޯޓަށް ވ ހަކަދައްކ    ކޮމިޓީމިއަދ  ެވސް މި ކަންތައް ހަމަކަމ ން، މި ދެ ންއެހެ

އްޒަތްތެިރ އި ކަ ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ލ  ވ ހައިމަށް ހަމަ ސަރ ކ ރަށް ޮގަވމިކަ ،ކަންތައް ފ ހަަގކޮށް

 ދެްއިވ ަވގ ތ ޮކޅަށް. ރައީސް 

 

 ން:ވ ހަކަދެްއެކވ  ރިޔ ސަތ ން

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް. هللا ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދ އިރ ެގކަނޑިތީމ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ދެއްެކވ ން:ވ ހަކަޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް هللا ކަނޑިތީމ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

އެސް.އޯ.ީއ  ،ލ އިރ ގައިޅ ަގނޑ  ބަލައިެގ ރިޕޯޓަށް އައެސް.އޯ.އީ ޮކމިޓީ ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. !ދެއ 

ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭ  ،ޭވ. ެއޮގތ ންމަޝްަވރ ކ ަރއްވ ަފއި އެބަ  ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ކ ންފ ންޏަކ  31ޭވ ކޮމިޓީން އެބަ

ނ  ދޫކ ރަްނ ން ރ ފިޔ ެގ ލޯއަމިލި  308ޭވ. އަދި ޭއެގތެރޭ ށްފަިއ އެބަ ޮގތ ން ެވސް މަޝްަވރ ތަކެްއ ކޮ ބެހޭ ލޯނ ތަކ 

އިނޭގތޯ. ހަަމ އެއ އެކ ގައި މި ކޮމިޓީން  އޮތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިފައި އެބަތް ކަމަށް ެވސްއޮ

ދޭ ޚިދ މަތް   ށްކަބިލ  ނ ދެއްކޭ ފަރ ތްަތކ ެގ ބިލ  ނ ދެއްިކެގން ެއ ފަރ ތްތަ ،ޭވސަރ ކ ރ ަގއި އެދިފައި އެބަ 

މަށް ސްެވރިންނަށް ެވސް ލ އި ޮގތްތަެކއް ހޯދައިދިނ ަގއި ިދެވހި މަހަމަ އެއ ެއކ  ޭވ.ނ ލ މަށް ެވސް އެދިަފިއ އެބައިކަނޑަ

އ މ  ޤަލަތ ގައި މި ހ އެދިފައިޭވ. މިޮގތަށް މިކަންަކން އެދިފައިވ އިރ ަގއި އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން މި 

 ،ށް އެދޭ ކަމަކީްސ އެންމެ ބޮޑަރައްޔިތ ން ެވ ޮގތ ަގއި މިއަދ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ މ ޅި ބޫލ ކ ރ ަގަގނޑ  ތްއިރ ގައި ައޅ އޮ

ން ެގއްލިފަިއ ހ ރި ފައިސ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް، ިދެވހިރ އްޖޭެގ ަބއިތ ލްމ ލަށް ހިރ އްޖޭެގ ަބއިތ ލްމ ލ ދިެވ

ރަީއސް.  އެއީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި .ދިއ ންންަވޅ ަގއި ެވެގނބ ރ  ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް މި ދަނޑިއަ

ލަްއކަ  އީނ ތ ެގ ވ ހަކަ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ ޚިޔ  ،ހަމ ން މި ދަނީނޑ މެން ައޑ އައަޅ ަގ

ެގ ަރއްޔިތ ން ިޑަވޅ ން ދިެވހިރ އްޖޭމި ދަނ ،ބައިަވރ  ަފއިސ . މި ފަިއސ  އަނބ ރ  ދިެވހި ަދއ ލަތަށް ލިބ މަކީ އެއީ 

އިއްޒަތްތެިރ  ،އ މ  ބައްޓަންކ ރ މަށް ޓަކައި ެވސް ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްޤަމ ދަމ އަށް މި އަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި އަދި 

 ،ކީބޫލ ކ ރަންީވ ެއއްޗަ ަގެވްސ ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިޮގތަށް ވ ހަކަދަްއކ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަބަދ 

އި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ހޯދޭހ  ހިނދ ަގދައ ލަތަށް ނ  ދިެވހި  ދިެވހިރ އްޖޭެގ ބައިތ ލްމ ލ ން ެގއްލިފައި ހ ރި ފައިސ 

ރެޭވކަށް ނެތް، އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ޮގތެއް ހަދ ފައި ެވސް މި ދަނޑިަވޅ ަގއި ކ ރ އްޖެ ތަރައްޤީ

 ،ހޯދ ންއިސ  އަނބ ރ  ހ ިރ ފަިދެވހިރ އްޭޖެގ ބައިތ ލްމ ލ ން ެގއްލިފައި  ،ދޭންީވ ކަމަކީ ެވސް އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއް

ނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހ  ކަމެއް ކ ރ ން މި ަވގ ތަށް ަވރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގ
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ޅ ަގނޑ  އަނެްއކ ެވްސ ތަކ ރ ރ ކޮށްލ ނަން. ދިެވިހ މ ހިންމ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. އިނޭގތޯ. ހަމަ އެއ އެކ ގައި އަ

ދީެގން އަޅ ަގނޑ މެްނ  ކަމެއްއަޅ ަގނޑ މެން މި ަވގ ތ  ަވރަށް މ ހިންމ   ،އެއީ ފެން ބިލ  ރަންޓ  ބިލ އިޭގބީސީތަކ ެގ ކަ

ންނަށް މި ަވގ ތަށް ތ ޖެހޭ ކަމެއް ެއއީ. ައޅ ަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ޮގތ ަގއި އެކަަމކީ ެއއީ ދިެވހިރ އްޭޖެގ ރައްޔިިވސްނަން

ކޮށްދިނ މަކީ.  ބިލ އި ކަރަންޓ  ބިލ  ހިލޭގައި ވ ނެ، ފެންލ ެއއްެގ ޮގތ  ދެެވން، ސަރ ކ ރ ން ދެެވން އޮތް ަވރަށް ބޮޑ 

އި ކަރަންޓ  ލަތ ގައި ިދެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި ފެން ބިލ ހ ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގވ ލަން ސަރ ކ ރަްށ، މި ހެންީވމ އެ

ކޮށް ޞަ ފައިސ ، ޚ އްެގއްލިފަިއ ހ ރި ، އަދި ދިެވިހރ އްޖޭެގ ދައ ލަތ ން. އިނޭގތޯ. އެހެންީވމ ދިނ މަށްށްކޮބިލ  ހިލޭ

 ،މަޖިލިސް ެވސްމި ޤީޤ ކޮށް ދައ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ މަްއަސލަ ތަޙ 

ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް އެޭދ ކަމެއް. އަދި އަޅ ަގނޑ  ެއއީ  ސަރ ކ ރ  ެވސް ބ ރަށް ަމސައްކަތްކ ރ ަމކީ

 ރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފ ރ ޞަތަށް ަވ ލ މެއް. ދެްއިވޮގވ ލ  ޮގވ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި ދޫ ދ މަރަޖަހ ނެ. މޭޒ ން ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  އިދ ރީ، ީވމ  1:25 ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

   މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފް.

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ބްރ ހީމް ޝަރީފްއިެގ މެންބަރ  ދ އިރ މަރަދޫ 

އަޅ ަގނޑ  ފަށ ނީ އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚް ޝަހީމް ފެއްެޓިވ ހިސ ބ ން. އަޅ ަގނޑަށް ެވްސ   ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި 

 ރަްއވ  ތަޙ ޤީޤ މިހ ރ  ސަރ ކ ރ ން ކ  މަށްެގ ެގއްލިފަިއވ  ފައިސ  ހޯދ ޕީ.އ ރ .ސީ ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން ެއމް.އެމް.

އަށް ވ ރެ ދެގ ަނ ބޮޑ  ދެ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ  ކޮށް އޮތް ނ  އްވ މަށް. އެހެްނނަމަެވސް، މިހ ރ  ތަޙ ޤީޤ އިތ ރަށް ކ ރެ 

ނަށް ދެްއވ ަފއި އޮްތ ރަށްތައް. އެ ރަށް އޮތް. ެއއީ ސީ.އެސް.އ ރ ެގ ނަމ ަގިއ ަބއެއް މެންބަރ ންޚިޔ ނ ތެއް އެބަ

ނ ތ ެގ ޔ ޚި  ިކޔ ފަިއ ހިންގ ފައި އޮްތ ަވރަްށ ބޮޑ  ޚިޔ ނ ތެއް. އެ .އ ރޭސީ.އެސްކ ރ ން ދައ ލަތަށް، އޭރ ެގ ސަރ 

 އ ސީ.އެސް.އ ރ ެގ މައްސަލަ  ،ައކީ ެވސް. އެހެންީވމ ބ ރ ންޗެްއ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .،ސީ މ ގ ލ ެގ ތެެރއިން އެއިން ފެށި 

ެއއް ަދއ ލަތަށް ހ ރިހ  ފައިސ  އްލިފަިއ ހ ރިބަލ ން ފަށަިއެގން މި ދެ މަްއސަލަިއެގ ތެރެއިން ގެ ހިސ ބ ން އަލ ން

ޮގތ ަގއި ފެށީ.  ެގސީ ޮގތްޕެއް ރ ެގ ތެރެއިން އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ.އެސް.އ . އެދޭ ކަމެއް ނ އަތ ލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ނ ހަ

ން ނެީގ. ބަދަލ ކޮށްެގްނ އޭރ ެގ ސަރ ކ ރ  ސޮއިހި ކަށް ދީފައި ހ ރި އެްއޗެފަރ ތްތަސީ.އެސް.އ ރ ެގ ތެރެއިން ބަެއއް 

ސީ.އެސް.އ ރަކީ  ،މި ވ ހަަކ ދައްކަން ނ ކެރ ނަސް އި އޮތް ކަެމްއ ީވމ ، އޭެގ ކ ރީ ސަރ ކ ރަކ ން ހިންގ ފަީވމ އެހެން

ތެރެއިން ެދގ ނައަށް ިގނަ ެތއްކަން. ޭއެގއަށްވ ރެ ެދގ ނަ ބޮޑ  މަްއސަލަެއއްކަން، ދެގ ނަ ބޮޑ  ޚިޔ ނ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ ،ސީ 
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ަވކި  ެގ ަމއްސަލަައކީޑީއެފް.ޕީ.އައި. .ަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޅ ަގނޑ  ފ ހަފަިއވ ކަން އަލިގެއްފައިސ  ދައ ލަތަށް 

ހ ންނ ނެ   ެބހޭ އިދ ރ ތަކ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ކަމ  ތައްތަޙ ޤީޤ  ރިޕޯޓ ެވސް ކ ޑަ މައްސަަލއެއް ނޫން. މި މައްސަލަިއެގ 

ށް ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް މަސައްކަތްކ ިއސ  އަތ ލ މައެއިްނ ެވސް ެގއްލިފައި ހ ރި ފަ އ އްމީދ ކ ރަން.ކަމަށް 

، ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ހިނިގ އެންމެ ބޮޑ  ތިން ޚިޔ ނ ތް. އެއީ އެފް.ޕީ.ައއި.ޑީ އަދި ކެން. އެހެންީވމ  އަޅ ަގނޑ  ދެ

. އަދި ަރށް ބަހ ލި މައްސަލަ 414ތަކެއް ކަނަޑއަަޅއިެގްނ ރައްޓެހިންނަށް ސީ.އެސް.އ ރ ެގ ނަމ ަގއި އ ސޫލ 

ެވސް ރިސޯޓ ެގ ޮގތ ަގއި ެއއްަބިއ  އެ ރަށްރަށް މިހ ރ އެްއޗެއް ނ ލިބި ރަށްރަށް ދައ ލަތަށް އެްއެވސްެރއިން ބަެއއް އޭެގތެ

ންަގމ ންދ ކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ެއކަމ  އަނެއްަބއި ފަރ ތްތަކ ން ރިސޯޓ ތައް ހައްަދަވިއެގން ހި ،އިމީހ ން ވިއްކ ލަ 

ޅ ންެގ ތެޭރގައި ިމ ބޭފ  މި އ ޅ ްއވ  . އެންމެ ބ ރަށް އަޑ ަގދަކޮށްފައިކ  ެވސް ނެތްްއކ ނެ މީހަދަދޭތެރޭގައި ވ ހަކަ

 ވ  ެގންދަންެވސް ނަންަގަވމ ެގ ނަމ ަގއި ހިންިގ ބޮޑ  ޚިޔ ނ ތ ން ފައިދ  މިހ ރ ޚިޔ ނ ތ ެގ، ީސ.އެސް.އ ރ   ދެންނެިވ ބޮޑ 

 ،، ސަރ ކ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވ ލަންމ ރަން. އެހެންީވއެކ  ފ ހަަގކ  ޔ ފަރ ތްތައް ތިބިކަން އަޅ ަގނޑ  ހިތ މަ

ނ ބެލިފައި އޮތް މައްސަަލއެއް. އެ ށް ެއްއެވސް ސަރ ކ ަރކައެއީ ބޮޑ  ޖަރީމ   ހިންިގއި ސް.އ ރ ެގ ނަމ ގަ ސީ.އެ

ިއެގން ަމއްސަލަައކީ ެވސް ސަރ ކ ރ ްނ ކޮމިޝަނެއް ހައްަދަވ ެގ.ޕީ.އ ރ ،ސީ މައްސަލަ ބައްަލަވން ފެއްެޓވ ން. އެމް.އެމް

ޞަދެއްަގއި ޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ަރން. ސިޔ ސީ މަޤްދ ކަްނ ެވސް އަެގ ަފރ ތ ން ބައްލަަވމ ންެގންލ ހ ންެގ އިދ ރ އަދި ފ 

ރ  ސީ.އެސް.އ  ،އ އި.ީޑ މައްސަލައެފް.ޕީ.ައއި ،ކޮންމެހެން މި ވ ހަކަ ނެގ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ހިންަގވ  ނިަކން ކެރެންޏ 

ގ ތ  ަވ މި ،ނީލ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ އިަވހިސ ބަށް ދަންނަ އެ ވ ހަކަ އެދެއްތޯ. ދެން މ އިލަމައްސަލަ ބަލަ

ލަސް ެޕކޭޖެއް ތަޢ ރަފ ކޮށް ރައްޔިތ ްނނަށް ބޭނ ންވ  ޚިދ މަތްތައް ހ އްޓ މެއް ނައިސް ެގންދިއ މަށް އ ސްޓިމި ންސަރ ކ ރ 

ޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވ  ބ ރ ލ ންދީ ރައްރ ކ ރަށް އެއްއްކަތްކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެކޭ. އަދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ސަމަސަ

 ފައިސ ...

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ތ ން ރިޔ ސަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ...

 

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

 ދިނ މަށް ފ ސްކ ރަންޖެހޭ ަގވ ިއދ ތައް...

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަ
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ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ޮކށްލަދެއްވ ން އެދެން. އިނގ ަރއިއި

 ނިޒ މ  ބެހޭ މައްސަލައެއް. 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޙަސަން އަޙްމަދ ބަރ  ދ އިރ ެގ މެންއިނގ ަރއިދޫ 

 ؟ ިއޭވތޯއަޑ ؟ އިޭވތޯ އ ޅޭ. އަޑ  ބަ އް އެކ ޑަ ަމއްސަލައެ  ަގއިކެމެރ  ެގއަޅ ަގނޑ 

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަ

 އ ދެ! ސ ފ . އަޑ  ސ ފ . އަޑ  ސ ފ . 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ ކ ރިއަްށެގްނދެވ ން(

 

 އަޙްމަދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:އިނގ ަރއިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

ިއ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން މަޖިލީހ ަގރ ދ އިމަރަދޫ  ،ީގނިޒ މީ މައްސަލަެއއް މި ނެއަޅ ަގނޑ  

ޮދގ  މަޢ ލޫމ ތ  ރައްޔިތ ންނަްށ  އި،ެގންދ  ވ ހަަކފ ޅ ަގިއ ހަމަ ބައެްއެގ ބޮލ ަގިއ ހަމަ އިލްޒ މެއް އަޅ ވަ މިހ ރ  ދައްކަމ ން

ެއ  ،މެްއަގއި ަވކި ވ ހަަކއެއް ދަްއކ ތީދިނީ. ަވކި ކަރިޔ ސަތަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަ ކަން އެ ،އެހެންީވމ  ؛ތ ރ ތީެވފަ

، މިއީ ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެްއެގ ދަްއކަވ ީތެވ. އެހެްނީވމ ވ ހަކަފ ޅ  ޖިލީހ ަގިއ ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށްވ ހަކަ ނަަގއިެގން މަ

ަވރަްށ ށް ޞަތަދެއްިވ ފ ރ  ެވެގން ނެިގ ިނޒ މީ ނ ކ ތ ެއއް.ސަމ ލ ކަމަށް ެގންނަން ޔ ަސތަށްން ރިޮގތ ަގއި ފ ހަަގކ ރަ

  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ .

 

 ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ 

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:
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ސަރ ކ ރ ން  ،އެއްބ ރ ލ ންދީސަރ ކ ަރށް ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން  ،ންނަަވްނ އޮތް ވ ހަކަައކީއ ދެ! ައޅ ަގނޑ  ދަ

ނ ޖެހޭ. މި ަވގ ތ  ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ނޑ މެން ފަސްޖެހޭކަށްބޭނ ންވ  ފަންޑިންގ ފޯރ ކޮށްިދނ މ ގައި ައޅ ަގ

އ މ ތަކ ަގއި ެވސް މިކަން ކ ރ  ޤަދ ނިޔޭެގ އެހެން އް ނެތޭ. ރެ މ ހިންމ  ކަމެއަސ ސީ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްވ 

ތިޞ ދ  އިޤް ެނއްގެ ތަ އި ިވޔަފ ރިަތކ އި އެވަޒީފ  ީވހ ެވްސ މަދ ކ ރ މަށް ޓަކަ އްއްލޭ ފަރ ތްތަޒީފ  ގެ އޮތް. ަވްއ އެބަ ޮގތެ

 ދ އިރ އެްއަގއި ނެތި ޝަްނ ފ ޅ ޓަރެވންއިން ސްޓޭޓްހިނގ ނެ ކަންކަން ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ރޭވ ން. ސަރ ކ ރ ެގ 

. ލަތ ން އަރައެއްނ ަގނެޭވނެ. ތެދ ފ ޅެއްހ މި  ނަށްަގނޑ މެންބަލެއްގައި އަޅ  ކ ރ  މ ސްތަޤ ބަލެއްަގިއ، ކަިއރި މ ސްތަޤ 

ތ  އޮތް ަވގ ތ . އެހެންނަމަެވސް، މި ަވގ ކ ރަން ހ ރި ކަންތައްތައް ަބއިަވރ . އެކަްނަކން ރޭވ މަށް އެބަ އިދ ރ  ރ ސްތ ަގ

ލ ން އ ރ ސްތ ކޮްށ ދ  އަތިޞ އެކ  އިޤްިވްޑެގ ލޮކްަޑއ ން ހަމަ ނިމ މ ލަތ ން އަރައިަގތ މ އި ކޮ ހ އޮތް  މިއ މ  ޤަ

 މިހ ރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ދިރ ސ ކޮށް ކ ިރއަށްެގންދިއ ން ެއއީ ަވރަށް މިހ ރ ން ،ކ ރިއަްށެގންދ ނެ ޮގތަކ އި 

ަގނޑ ެމންެގ ތެރޭަގއި އޮންނަ ިސޔ ސީ ވ ދަެވިރކަމ ަގއި ެއކަކ  ން. އަޅ  މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެ

ޭވކަށް ނެތް. ލ ފައި ޭބއްއިހ އްޓަ ންމ  މަސައްކަތްއ މ ގައި ކ ރަން ހ ރި މ ހިޤަދިއްކޮްށ މި  ލިނެކަކަށް އިނިގއަ

ނަށް ވ ރެ ިގަނ އަމިލި 800އި ްވގަ އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  އެމް.އެމް.ޭއެގ ރިޒ  ؛ރައްިޔތ ންެގ ފައިސ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ

                                                                                                                                                  ހ ރި...ޑޮލަރ  އެބަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑ  އަދި ދެއްވ ން އެދެން. ަވގ ތ  ެވސް ހަމަވެއްޖެ. މެންބަރ  ކ ރ ކޮށްލަ އިއްަޒތްތެރި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ވ ލަން.ށް ެވސް ދަންނަ ޯވޓަ

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަރީފްމަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީމް

ިގަނ  ވ ރެއަށް 250ަގިއ ެވސް ލޮޕްމަންޓް ފަންޑ ރިްނގ ެޑެވްވއަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސޮއ ދެ! މި ނިންމ ލަނީ. 

  ށް މިހ ރަ  ންދ މަތްތައް މިހ ރ ންވ  އަސ ސީ ޚި ިޔތ ންނަށް ބޭނ މި އެްއޗެހި ބޭނ ންކޮށްެގން ަރއްއެބަހ ރި. ން ޑޮލަރ  އަމިލި

ހ ްއޓޭ ބައިަވރ  ަފއިސ  ލިބެން.  ނަށް އެބަ. އަދި ރ އްެޖއިްނ ބޭރ ން ެވސް އެީހެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންފޯރ ކޮށްދެޭވނެ

 . އ ދެ! ައޅ ަގނޑ  ނިންމ ލައިފީމޭ އިނޭގތޯތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ަވގ  .)ކަންތައް..އެ  އެހެންީވމ ،

 

 ށް އެހ ން ށް ވޯޓަ ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަ އެ  ށް . ވޯޓަ 7
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 ދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަ

ޯވޓެއް އެބައޮތް. ހަމަ އެހެންޏ  ެވްސ  ތިން ލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޯވޓަށް ތައްޔ ރ ެވަވަޑއިަގންަނަވންީވ. މިއަދ  ޖ މ  

ައޅ ަގނޑ   .ޯވޓ ލަްއވ ނީ ޖެނެރޭޓ ކ ީރމ  ޯވޓ ެގ ޕޯލް ައދި އިލިންކ   އޮންލައިންކޮށް ޯވޓ ލަްއވ ހެްނ އިދ ރީ މޭޒ ން

ޢ އިލ ތަކ ިއ  ،ނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިޔަަވޅ ަތކ ެގ ސަބަބ ންޯރގ  ފެތ ރ ނަ 19-ޮކިވޑ   ޯވޓަށް.ެގ ފ ރަތަމަ މިއަދ މިދަންނަަވނީ 

 ފައިވ  ންގ މަށް ނިންމ ސަރ ކ ރ ން ހިިވޔަފ ރިތަކ ެގ އ މްދަނީއަށް އަންނަ ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ން އަރައިަގތ މަްށ، 

ނޑައެޅ މަށް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވ ަފއިވ  ަމއްސަލަިއަގިއ ތަންފީޒ ކ ރ މަށް މަޖިލީހ ން ދެކޭޮގތް ކަޕްރޮްގރ މް 

ވ ލ ިވ ަމސައްކަތް ޤައ މީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ހަބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ކަންކަމ ެގ ެތރެއިން ކޮމިޓީއ  

ަގންނަވ  ޮގތަކަށް މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިަވޑައި  ވ މ ޓ  ފ ސްކ ރެއް މި ޮގތ ެގ ރިޕޯނިން ރ ސ ކޮށްދި

އިދ ރީ މޭޒ ން ޯވޓ   ލިންކ  ފެނިަވޑަިއަގްނނަވ ނެ. ނަށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން)ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ (  އެދެން. ޯވޓ ދެްއވ ން

ިއއްޒަތްތެިރ ގައި އެްއެވސް މަްއަސލައެއް ދިމ ވ  ޯވޓ ލ މ ( ފަހ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްޕޯލް ޖެނެރޭޓ ކޮށްދެއްވ ން ެއދެން. 

ރ މ ެގ ކ ރިން އެްއެވސް ކ ދެްއވ ން އެެދން. އަޅ ަގނޑ  ޯވޓ  ޕޯލް ބަންދ މަ، ޗެޓ ަގއި އެކަން ފ ހަަގކޮށްވ ނަ މެންބަރަކ 

ރި މެންބަރ ން އަދި  ްއޒަތްތެއި ހ ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަމައްސަލަެއއް ދިމ ވ  ނަމަ، ޗެޓ ަގއި ފ ހަަގކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. 

 ...އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެދެން. މ ަވށ  ދ އިރ ގެ ލަދެްއވ ން  ލިންކަށް ަވަޑިއެގން ބައްަލވ އެއްފަހަރ 

 

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

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނ އެއް އ ދޭ  ޯވޓ  ލީމަ ނަމެއްެއކަމަކ  ފެނޭ އިނޭގތޯ. ލިންކ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މެންބަރ  ޙ ސައިން ިއްއޒަތްތެރި ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދ އިރ ެގ  )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ (ކޮށްލަނީ ިއނޭގތޯ. ނޑ  މި ޗެކ  އަޅ ަގ

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ރ ެގލަކ  މެދ  ދ އިފ ވައްމ  ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ()؟ މިހ ރ  ލިންކ  ރަނަގޅ ތޯ ؟އޯކޭތޯ މ ޙައްމަދ ދީދީ

އިދ ީރ މޭޒ ން ޕޯްލ ެވސް ޯވޓ ލެިވފައި ކަމަށް ދަްއކަނީ ިއނޭގތޯ.  ށްތެރި މެންބަރައްަޒތްެވސް މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އި 

  ބަންދ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 66    މެންބަރ ންެގ ައދަދ : ހ ޒިރ ެވ ތިބި

 59    ރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ ދިން މެންބަ ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    59     ދަދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަ

 30      ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ :

 ފ ސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް  . 59؛ ޓ  ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ ައދަދ ފެންނަ ކަމަށް ޯވ. 66؛ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ހ ޒިރ ެވ

ޯވޓ ަގިއ  ނެތް.ކ  ޓ ދެްއިވ މެންބަރަ ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވކަށް ޯވޓ  ދޭން. ަވކި ޮގތަނެތް ކ ޯވޓ  ދެްއިވ މެންބަރަ

އެހެންކަމ ން، މި ރިޕޯޓ  ފ ސްވެއްޖެ. . 30؛ ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ . 59؛ ބައިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޖީ ސައްކަތްތެރިންެގ މަްއަސލަ ޤައ މީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިބިދޭސީ މަ ނެތް ޔެކިޔ ންރަްސމީ ލި ދެަވނަ ޯވޓ . މިއަދ ެގ

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިަވޑައިަގންަނވ   ފ ސްކ ރ މ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ  ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ޮކށް ނިންމި

 )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (  އެދެން. ޓ ކޮށްދެއްވ ންޓ  ޕޯލް ލިންކ  ޖެނެރޭއިދ ރީ މޭޒ ން ޯވޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

ވ ނަމަ، ޗެޓ ަގއި ފ ހަަގކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ދިމ ވ   ޯވޓ ަގއި މައްސަަލއެއް  ށްބަރަކައެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެން

  ދެްއވ ްނ އެދެން.ޕޯލް ކްލޯޒްކޮށްލަޅަކަށްފަހ ( އިދ ރީ ޭމޒ ން )ަވގ ތ ކޮ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :
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 87    މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 67    ެގ ައދަދ :ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ން

 59    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ދަދ : ޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަަވކި ޮގތަކަށް ޯވ

    59     ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ 

 30       ބޭނ ންވ  އަދަދ :ފ ސްވ މަށް

 ފ ސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ކަމަށް  ނ ފެންނަ. 59؛ ކަމަށް ޯވޓ  ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ ައދަދ ފެންނަ . 67؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހ ޒިރ ެވ ތިއްެބިވ 

ނެތް. ޯވޓ ަގިއ  ކ  ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ  ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކ ދެްއިވ މެންބަރަޯވޓ  

  މި ރިޕޯޓ  ފ ސްވެއްޖެ.  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (. 30؛ ފ ސްވ މަށް ބޭނ ންވ  އަދަދ . 59؛ ބައިެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ 

ޢ އިލ ތަކ އި ިވޔަފ ރިަތކ ެގ  ،ޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ންނ ދިނ މަށް އަޅ  ފިަޔަވޯރގ  ފެތ ރ ނަ 19-ކޮިވޑ  ަވނަ ޯވޓ .  3މިއަދ ެގ 

ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މް  ނ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކ ން އަރައިަގތ މަށް، ސަރ ކ އ މްދަނީއަށް އަންނަ 

ހަޅ ފައިވ  ޮގތ ން ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަ  ޮގތް ކަނޑައެޅ މ  ގ ޅޭމަޖިލީހ ން ދެކޭމެދ  ރައްޔިތ ންެގ  ތަންފީޒ ކ ރ މ 

 ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ްތ، ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިވ ލ ިވ މަސައްކަހަމައްސަލައ  ގ ިޅެގން އިޤްިތޞ ދީ ކޮމިޓީއ  

 އިން. އިދ ރީ މޭޒ ން ލިންކ ެދްއވ ން އެދެމެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިަވޑައިަގންަނވ  ޮގތަކަށް ޯވޓ  ސްކ ރ މ ފ 

 އިދ ރީމޭޒ ން ޕޯލް ބަންދ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ( )ަވގ ތ ކޮަޅކަްށފަހ  ވ ން އެދެން.އަދި ޯވޓ  ޕޯލް ޖެނެރޭޓ ކޮށްެދއް

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 67    ެގ ައދަދ :ހ ޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ން

 59    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00    ންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވ  ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    59     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 30      ދ : ބޭނ ންވ  އަދަފ ސްވ މަށް

 ފ ސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖ :

 

 :ދެްއެކވ ންރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަ

. 59؛ ކަމަށް ޯވޓ  ދެއްިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ފެންނަ. 67؛ ޯވޓ ެގ ނަތީޖ . ހ ޒިރ ެވ ތިްއބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ނެތް.  ކ ކަމަްށ ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަން ބޭނ ންނ ވ ޮގތަަކށް ޯވޓ ދޭ . ަވކިރަކ  ނެތްނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަ

 ފ ސްވެއްޖެ.ކަމ ން މި ރިޕޯޓް އެހެން. 30؛ ފ ސްވ މަށް ޭބނ ންވ  އަދަދ . 59؛ ންބަރ ންެގ އަދަދ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެ

 ެގ ނިމ ނީ. މިއަދަށް ކަނޑައެޅިަފއިވ  ރިޯޕޓްެގ މަސަްއކަތް ނިމ ނީ. ކަނޑައެޅިަފއިވ  ޯވޓ  

 

 ކަން  ކަން ތަކ ން ހ ށަހަޅ  ޓީ . ކޮމި 6

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

ސް ކޮމިޓީެގ ޒަ ޕްރައިންޑް އެންޓަރދިޔަ ސްޓޭޓް އޯކ ރަމ ންެވސް ފަށ ނީ ކ ރިން ބަހ ސްން އަެނއްކ  ދެން އަޅ ަގނޑ މެ

 . ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްެގ ބަހ ސް. ހ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ އިލްޔ ސް ލަބީބް

 

 :ވ ހަކަދެްއކެވ ން ސް ލަބީބްމެންބަރ އިްލޔ  ހ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ

ިގނަ ކޮމިޓީ މެންބަރ ން   އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިީޓގައި ަވރަށް ،ން ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީބެހޭ ޮގތ  ރިޕޯޓ  މި އަޅ ަގނޑ 

ކ ރ  ސަރ   ،މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގކ ރެވ ނ  ކ ރެއްިވ. އަދި މިަވރަށް ބ ރަކޮށް މަސައްކަތް 

އެީއ ސަްބސިޑަރީ ކ ންފ ނިތަްއ ނ ލ .  ،ންފ އަްށވ ރެ ިގނަ މ ަވްއޒަ 18700ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ެއބައ ޅޭ  ހިއްސ ވ  
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އިރ  އަންނަ ޮގަތކަށް ައޅ ަގނޑ ެމން ކަންތައްތަްއ ނިންމ ލ  ބޮޑ ތަކ ން ބަދަ ށްއަ، ކ ންފ ނިތަކ ެގ އ މްދަނީއެހެންީވމ 

ފ ންނަށް ެވސް ކ ރ  މ ވައްޒަމަސަްއކަތް އިން އެ ކ ންފ ނީަގ އ މްދަނީއަކ ކ ންފ ންޏަކ ން ލިބޭ އެ ،ބަލަންޖެހޭނެ

. ދެން  ންމ ސ ރަ ދޭފަރ ތްތަކަށް  ސަރ ކަރ ން ޖެހޭނީ އެ ،ސ ރައެއް މި ލިބެނީ. އެހެންނޫނިއްޔ  ހަމަ ދައ ލަތ ންމ 

ނޑ މަށް. ކެ 30ބިލ ން % އަދި ފެން  40ެވސް ސަރ ކ ރ ން ަވރަށް ބޮޑ  ލ ޔެއް ދީފައިަވނީ ކަރަންޓް ބިލ ން %މިހ ރ 

އިތ ރަށް ފެނ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އަދި އޭގެ ބޮޑ  ލ ޔެްއެގ ޮގތ ަގިއ  އީ ަވރަށް އެ  ،އެހެންީވމ 

. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  މަޢ ލޫމ ތ ެގ ތެރޭގައި މީޓަރ ހިލޭ ެވސް ެދއްވ ފަ 31ަވީނ  ން.އެސް.ސީއ އެމް،ޑަބްލި 

 ޝިޔ މް،  އިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނަ ،ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވއިެއކީ ފ ހަަގހަމަ އެއ  ދިޔަ. އެކަން ސ ފ ެވެގން

 އި ދަނޑިަވޅ ގައި ެވސް ބޭކ ރ  ކ ންފ ނިތައް ހަދަ  ސަރ ކ ރ ން މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔ މް ިވދ ޅ ވި 

ނަށް ރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެންމަޢ ލޫމ ތ ެގ ތެން ލިބ ނ  ޭދ ވ ހަކަ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއެކްިޓިވސްޓ ންނަށް ވަޒީފ 

ން ިވޔަފ ރި ކ ންފ ންޏެއް ފ ންޏެއްެގ ސަްބސިޑަރީ ކ ންފ ންޏެއްެގ ޮގތ ަގއި އެ ްގޫރޕ ސަރ ކ ރ ެގ ކ ން ،ދިޔަ ސ ފ ެވެގން

 ދ ން. މި ކ ންފ ނިން ވަޒީފ  ދީފައި ތިބީ އްސަބްސިޑަރީ ކ ންފ ންޏެއް އ ފެ އަށްބެހޭ ިވޔަފ ރި  ދަނޑ ެވރިކަމ 

ަވރަްށ  ،ކ  މި ކ ްނފ ނިން ކ ރ  ކަމަކީެވސް ނޫން. އެކަމަ  ވަޒީފ  ދިީނކީިގނަ ަބޔަކަށް ށް ނޫން. މ  ިޓިވސްޓ ންނަކައެކް

އ އި މޭވ ެގ ބ ަވތްަތއް ަގނެަފއި ތަރ ކ ރީ  ،ކ ބޯތަކެތި  ،ދ  ތަކެތިއްމ ހިންމ  ކަމެއް. ކ ންފ ނިން ރ އްޖޭެގ ދަނޑ ެވރިން ހަ

 އެބަ ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތްއަށް ސަޕްލައިޔިތ ންަނށް އަދި މ ޅިރ އްޖެއި އ އްމ  ރައްމ ލޭެގ ފިހ ރަތަކ  ،މ ލެ ެގނެއްސަ

، އަޅ ަގނޑ  ސަބްިސޑަރީ ކ ންފ ްނޏަކީ. އެހެންީވމ  ، އެކ ންފ ންޏެއްއ ފެއްދި ދ ގައި ޤްޞަމަތް . އެކަމ ެގ މ ކ ރަްއވ 

ރައްވ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަްށ ެގން އެކަން ކ  ދަނޑިަވޅ ަގިއ ސަރ ކ ރ ން އެޮގތަށް ކ ންފ ނި އ ފައްދައި ޮގތ ގައި މިދެކޭ

ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަޙޤީޤަތ ގައި މި ދަނޑިަވޅ ަގިއ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އެކަްނ  ނ ކ ެރޭވ. އަޅ ަގނޑ   ބޫލެއްަގ

 އަަވހަށް މި  އަދ ކ ރަން ެވސް ބޭނ ންޭވ. އެހ  ެއކަން ފެްއޓެިވ ކަމަށް ޓަކައި ސަރ ކ ަރށް ޝ ކ ރ  އިކ ރަްއަވޕްސެޓަ

ށ އި، އަދި ރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ންނަށް  މީހ ންނަ ކ ރ  ދަނޑ ެވރިކަން މަޖެއްސެީވތީ. ެއއީ މީެގ ފައިދ ހަ އިންތިޒ މ 

 ، ަވރަށް މ ހިންމ  ކ ންފ ންޏެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ޭބނ ންޭވ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއެބަކ ރޭ. އެހެްނީވމ 

ލ މެއް. ރ ޮބޑ  ެއއްބ  ސް ލިބ ނ  ަވރަށްހ  މެންބަރ ންެގ ފަރ ތ ން ވެ ިގނަ ހ ރި ރަށްމަސައްކަތް ކ ރިއިރ  ކޮމިޓީެގ ަވ

ެގ ހ ކޮށް މަޖިލީޞަބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އަދި ޚ އް އެކަމަށް ކޮމިޓީެގ ހ ރިހ  މެންބަރ ންނަށް ަވރަށް

އަޅ ަގނޑ   .ރި ރައީސްން. ިއްއޒަތްތެއަދ ކ ރަ ކ ރެއްިވ މަސަްއކަތްތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ެގ ފަރ ތ ންޓ  ސެކްރެޓޭރިއެ

 އިން ެވސް ލޯނ ތައް ލިބ މ ަގއިން ެވްސ އަދި އެސް.އެމް.އީ ބޭންކ  މޯލްޑިްވސްއޮފް ބޭންކ  ،ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވފ ހަަގ

އޮްފ  ކ ަރްއވ  ބޭންކ ަވރަށް މަސައްކަތް ،ފ ހަަގކ ރޭ. އެހެންނަމަެވސް ލަސްތަކެއް އ ޅޭ ކަމަށް ބައެއް ބޭފ ޅ ން

ލޫމ ތ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ން ލިބ ނ  މަޢ އެސް.އެމް.އީ ބޭންކ  ެވސް އަދި  މަޢ ލޫމ ތ ންްވސްއިްނ ލިބ ނ މޯލްޑި
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 ންހ ލަތ ގައި ެވސް ބޭންކ  ކ ރަްއަވނީ. މި ހ ލެއްަގިއ މި ލޮކްަޑއ ްނގައި މަަސއްކަތް  އިނޭގ ަވރަށް އ ނަދޫގ ދަތި އެބަ

 86 ،އް ލިބިއެޕްލިކޭޝަނެ 254ލަ މ ޖ  ،ޢ ލޫމ ތ ގައިަވހ  ލިބ ނ  މަަވނަ ދ  24ްޕރީލް އެެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ރ ތްތަކަށް އަންގ ފަިއވ  ކަމަށް ެވްސ ފަ އެ ،ކ ެރިވލްތައް އެްޕރޫްވޒަައދި ބައެއް ޕްރޮޕޯ ،ކ ެރިވލް އެޕްރޫްވޒަޕްރޮޕޯ

 24ރ ން ހަމަ ޮގތ ަގއި ސަރ ކ ދެކޭ  ، ަވރަށް މަަސއްކަތް އެބަ ކ ރަްއވ . ައޅ ަގނޑ މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިފައިޭވ. އެހެންީވމ 

ކ ރަްއވ . ހީތެރިަކން ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮްށދިނ މަށް މަސައްކަތްިޑއިރ  މި ދަތިހ ލ ަގއި ެވސް މިކަމ ަގިއ އެަގ

އަދ ކ ރަްނ  ސަރ ކ ރަްށ ައޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގިއ ެވސް އަދި ކޮމިީޓެގ ނަމ ަގިއ ެވްސ ޝ ކ ރ   ،އެހެންކަމ ން

 ރައީސް.  އްޔ  ިއްއޒަތްތެރިބޮޑަށް ޝ ކ ރި ބޭނ ންޭވ. ަވރަށް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

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

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޣަފޫރ  މޫސ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްހަނިމ ދޫ ދ އިރ ެގ 

 ރަބ  އޯ.އީ ކޮމިީޓެގ ފަރ ތ ން މި ހ ށަހަޅ ފައިވ  ރިޕޯޓަކީ ަވރަށްަރއީސް. ެއސް. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި

ޑ މެން ެވސް ފ ހަަގކ ރަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ހ ރިހ   ކަމަށް އަޅ ަގނ މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރެިވ ަވަރށް ރަނަގޅ  ރިޕޯޓެއް

ެއކ  ބ ރަ މަސައްކަތ  ން ހަމަ ަވރަށްމިއީ އަޅ ަގނޑ މެ ،ތަކަކީދ  ރިޕޯޓ އެހެން ކޮމިޓީތަކ ން ެވސް ހ ށަހަޅަމ ން

 އަޅ ަގނޑ މެން ށް އޮތް ކަންކަމ ަގއިއަރި ކަންކަމަކީ ކ ރިހ  އިތަކ ަގރިޕޯޓ  މި ،މ ންތަކެއް. އެހެންކަހ ށަހަޅަމ ންދ  ރިޕޯޓ 

  އެހެންތަކ އި އަދިޓ ޫބލ ކ ރަން. އިދިކޮޅ  ފަރ ތްތަކ ން ރިޕޯަގރިޢ ޔަތްކ ރަންޖެހޭނެ ކަންކަން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން 

ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް  ތްތަކ ެގ ިވސްނ ން ހ ރިަފރ  އެ ،ބެހޭ ޮގތ ން ބައެއް ަފހަރަށް ވ ހަކަދައްަކއިރ  މ ންކަކަ

ކ ރަމ ން  ،ބެހޭ ޮގތ ން ސަރ ކ ރ ން ކ ރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ކަންތަކ   ެގކޮިވޑ  ފަރ ތަށް ނޭނޭގ އެ ،ސ ފ . ޙަޤީޤަތަކީ

ހަކަެއއް ބ ނަނީ. ހިސ ބެއްަގއިތޯ. ހަމަ އަރ ފައި ދެކޮޅ ނ ޖެހޭ ކޮންމެެވސް ވ ހ  ންަކން ހ ރީ ކިކަ ،އަންނަނީ ކޮންކަމެއްތޯ

  އި ބެހޭ ޮގތ ން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހަ މ ެވެގން އ ޅޭ ކަންތަކ ކ ރަމ ން އަންނަ ކަމަކީ. ދި ވ ހަކަެއއް ދަްއކަނީ. އެއީ އެ

މިކަމ ން  ،ކަމަކީ ކ ރ  ލީހ ން މިއަދ  މިކ ރަމ ން. މަޖިދަީނ ކަންތައްތައް ސަރ ކ ރ ެގ މ ައއްސަސ ތަކ ެގ ތެރެއިން 

، މިކަމަީކ އެހެންީވމ  ދަނީ. ހިންަގމ ން މި އިން އަޅ ަގނޑ މެން ކަންތައްތައް ކ ރަންޖެހޭނެ ޮގތް ރ ަވއަރަިއަގނެވ ނީމ  ދެ

 ެގން ނޫނިއްޔ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤ ބަަލށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭނެ ަކމެއް. މި

ނީ ދަ، ހ ިރހ  ފަރ ތްތަކ ން ެވސް ކ ރެޭވނެ. އެހެންީވމ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ސްތަޤ ބަލ ން މިކަންކަން ރަނަގެޅއް ނ 

މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހ  ކޮމިޓީތަކ ން މަސައްކަތްކޮށް ކޮމިޓީތަކ ެގ  ،ކ ރަމ ންކ  މަސައްކަތް ކ ެވރިކަމ އެގ ިޅެގން ހަމަ ަވރަށް އެ
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ގ ޅިެގްނ  ޔަފ ރިެވރިންނ އަިދ ިވ ،. އޭެގ މަްއޗަށް ބިނ ކޮށް ސަރ ކ ރ ިއ، މަޖިލީހ އިދަނީ ޅަމ ން އެތައް ހ ށަހަރިޕޯޓ 

ކ ރަްނ ޭއެގ މަްއަޗށް ޤައ މ  ބައްޓަނ ،އިން ނިންމިކެއް މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ  ބިނ ކ ރަނިިވ ނިންމ ންތަ

ކ ން ހަމަ އަބަދ ެވސް އިދިޮކޅ  ފަރ ތްތަ ދެން ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެއްޓޭނީ. އެީއވ ނެ ކަމެއް. އެއީ ކ ެރޭވނެ

  ފ ކޮށްދޭންވީމ  ީވމ ، ަކރަންޓް ބިލ  މ . ކަަރންޓް ބިލ  ކަނޑ ލަންބިލ  ކަނޑ ލަންވެއްޖޭ ކަރަންޓ  ،އަންނަނީ ބ ނަމ ން

 ޔިތ ން. މިރައް ބޭފ ޅ ންަނށް ދަތިީވމ  އެ ،ވ ހަކަތައް ސަރ ކ ރ ގައި ބ ނ ނެ ސަރ ކ ރ ން ެއކަންކަން ކ ރ ނެ. އެ

ވ ހަކަ ދައްކަނީކީ. ރައްޔިތ ންނަށް   މީހ އެއް ނޫން އެއިދިޮކޅ  އިމަޖިލީހ ގައި ވ ހަކަދައްކަން އަރަ  ،ނ ގައި ހ ންނަތަ

ބިލ   ، ކަރަންޓ ދަނީ އަޅަމ ން. އެހެންީވމ އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް ސަރ ކ ރ ން  އި،ކަންތައްަތއް ބަލަދަތިވ  

ޅ  ފަރ ތްތަކ ން  އެކަން ެވްސ ސަރ ކަރ ން ކޮށްދޭނެ. ކޮންމެހެން އިދިކޮ އިމ ޔަދޭ ހިސ ބަށް ދި، ފްރީކޮށްއި ކަނޑ ލަ

ކ ިރ ބޮޑ  ައގ  ެގހަވ ލ ެވފައި ކ ޑ   ެވިރކަމަށް އައި ދ ަވހ  ެވރިކަމ  ،ސަރ ކަރަކީ . މިކަމެއް ނޫން އެއީކީ ބ ނެެގން ކ ރ 

 ކ ން ކަންތައް ޔަފަސޭހަށް ވ ނެހ  ލ އިހ  ރައްޔިތ ންނަސަރ ކ ރ  އައ ަމށްފަ މި ،ސަރ ކ ރަކީ ސަރ ކ ރެއް ނޫން. މި

  ބޮޑ  ަދއްެޗއް ދިމ ީވމ ަވރ ެގަތނ ގައި ދިެވހިރ އްޖެއަށް ނ ންނަޔަ ޭވތ ެވދި އަންނަ ސަރ ކ ރެއް. މިކޮށްދެޭވތޯ ބަލަމ ން 

 ،ކ ލީފ  ކ ޑަކޮށްދަނީ ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ން އ ފ ލަންޖެހޭ ތަކ ރަމ ންެވސް ސަރ ކ ރ ން މިއަދ  ެވސް މަސައްކަތް 

ައޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ހަމަ ަވރަށް  ،ހޯދައިދެޭވތޯ. އެހެންީވމ ތް ޮގލ އި  އިއޮތް އެންމެހަ މިކަމ ގައި ރަްއޔިތ ންނަށް ވ ން

އ އްމ  ހ ލަތަށް  ،ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ން އަރައިަގެނިވ ދިެވހި އިއިރ ދަކ ެރްއިވްއޔ . އެންމެހައ އްމީދ ަގއި 

 އްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ދެޭވނެ. ޝ ކ ރިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 

 ަވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 ރި މެންބަރ  އިކްރ މް ޙަސަން. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެ

 

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

 ަވރަށް  ، ެވސް ދަންނަވ ނީ ދޭތެރޭގައި ައޅ ަގނޑ  ސް. އ ދެ! އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ްއޒަތްތެރި ރައީޝ ކ ރިއްޔ  އި 

. މި  ަވނީ މަޖިލީހަށް ެގނެިވފަ އެީކގައި ރިޕޯޓް މި ކަކ ބ ރަ މަސައްކަތްތަކެްއކޮށް ަވރަށް ރަނަގޅ  ހ ށަހެޅ ންތަ

އެކީަގއި  ކަމ ތެރިޞްދި އަޅ ަގނޑ  ަވަރށް އިޚ ލ ިއަގންނަން. އަަގިއވ  ހ ރިހ  ކަންތައްތަކަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ބަލަރިޕޯޓ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނ ންބޭ އްިރރ އި އެސް.ޯއ.އީ ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ންެގ ފަރ ތ ން އެދެންޤަކޮމިޓީެގ މ  އެސް.އޯ.އީ

 ކިރ މ ގައި ަވގ ތ  ެވސް އެބަތިބި. މަސްެވރިްނ ބ ނ  މަސްކޮޅ  ރ އްޖޭަގއި ހަމަ ިގނަ އަދަދަކަށް މަސްެވރިން މި

އަޅ ަގނޑ  މިއީ ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ  ؛ކަމ ން. މ. އަތޮޅ އަންނަނީ ދައް ނދަޫގވ  ވ ހަކަ އަބަދ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މިއ 
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ޮބޑ  ނޫން ކަމ ަގއި  ދ އިރ ެގ މައިރަށް. ދިްއަގރ ަގއި ެވސް އެބަހ ރި ދޯނިަތކެއް މ  ަގަރކީ އެ ދިއް  މެންބަރ  މ. އަތޮޅ ގެ 

ބ ނ   ރަށ ން އެ ،ދޯނިތަކެއް. ދޯނިތަކ ން އަބަދ ެވސް ކ ރ  ޝަކ ވ އެއް މިއީ  ނަމ ން އަންނަމަސް ބ  ،ިވޔަސް ެވސް

ޚަރަދ ތަްއ  ޮގތ ަގިއ މިހ  ބައިަވރ  ބޫލ ކ ރ ަގ، އަޅ ަގނޑ  ނ ލެޭވ މަްއސަލަ. އެހެންީވމ އިމަސްކޮޅ  ކިރަ 

ލަތ ގައި ެވސް ހ  މި .އިނޭގތޯ އެބަޖެހޭދަން ހޯއްލެއް ޙަކ ރަމ ންދ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށް ެވސް 

ފ ންނަށް ެވްސ ތ ން ފަިއސ  ހޯދައިެގން ެވސް ސަރ ކ ރ  މ ވައްޒައެކި ޮގތްޮގ ލޯނ އި ، ބަލަނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ްއެގ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  އެރިންނަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މ ސ ރަ ދޭންޖެހޭ ބަ މ ސ ރަކޮޅ  ދެޭވތޯ. ެއޮގތ ން މަސްެވ

ކަން އެޮގަތްށ ބ ނ  މަސްކޮޅަށް ލ ރި ލިބ މަކީ އެ މަސްެވރިން ،މިދަންނަަވނީއޭ އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަނީ. މ ސ ރަ

ން ފަިއސ  ހޯދަިއެގން ކޮންެމެވސް ޮގތަކ  ،ޑަރ ެވސެލްފީ ،ދިޔ ން. މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ ށަހަޅ ލަންެވެގން

ލެޭވނެ ޮގތަށް އިފަހަރަށް ކިރަބޯޓ  ެގން ެގްނޮގސް މަސްކޮޅ  އަޅ ލައި އަތޮޅ ތެރޭަގއި ބ ނ  ،މިޮގތަށް ހ ރި އަތޮޅ ތަކ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ދ އިމީ  ،ޮގަތކީ ވ  ދެްއވ މަށް. އޭރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއިއްސަ ކޮންމެެވސް ޮގތެްއ ހަމަޖަ

މަސްކޮޅ  އްލެއް ެގނެސްދެޭވ މަްސެވިރންެގ ބޮޑ  މައްސަަލއަށް. ެއޮގތ ން ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ެވސް މަސްެވރިން ބ ނ  ޙަ

ަވަރކަށް މިލިއަން ެވްސ  15ގ ްތަގނޑަކަށް  އެއީ  ؛ޮގސްން އެ ހިފަިއެގންށް އަޅ ލ މ ެވެސލަ ފީޑަރ ،ެގނެސްެވސް 

 15ަވރަކަށް ނޫނީ  12ަވރަކަށް މިލިއަްނ ރ ފިޔ  ެވސް. ގ ތްަގނަޑކަްށ  15 ،އަޅ ަގނޑަށް ހީވ  ޮގތ ަގއި ނ ރ ނެ

ަތކ ން ކ ދި ެވސެލް ،ބޮކްސް ފަްއތ ފައިއި ައއިސްދައްކަނީ. އޭގަ  ަވރަކަށް ޓަނ ެގ ދޯީނެގ ވ ަހކަ އަޅ ަގނޑ  މި

ލ މަކީ އިެގންޮގސް ދެން މިދެންނިެވ ތަންތަނަށް ކިރަ ީލމ އިށް މަސް އަަޅިއެގން އަިއސް މިއަށް ކިރަސައައިސްޮބކް

ދ ން ެވރިންެގ މި އެމަސް ،ވ ނެ ބޮޑ  ކ ރިއެރ މަކަށް ނެ ަވރަށްބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ ރ އްޖެއަށް ލިބިެގންދ ަގއަޅ ަގނޑ  

އްރިރ އި އެސް.އޯ.ީއ ޤައެރީ އެސް.ޯއ.އީ ކޮމިީޓެގ މ ށްޑ  ހިތަ، އަޅ ަގނވ ނަމަ. އެހެންީވމ  ހަމަކޮށްދީފި ކަމަށްފ ރި

 ން ސްއިޒައެންޓަރ ޕްރައި  ޑްން ދެއްަވިއެގން ސްޓޭްޓ އޯ ށް ސަމ ލ ަކންމަސަްއކަތަމި  ،ކޮމިޓީަގިއ ައޅ ަގނޑ  އެދޭނަމޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  . ޝ ކ ރިއްޔ  ެދއްިވ ފ ރ ޞަަތށްށްމަެގން މިކަން ކޮށްދެްއވ ވ ހަކަަދްއކައި  އ މިފްކޯކޮށް ޞަޚ އް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .  ޝ ކ ރިއްޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް

 

 ކަެދއްެކވ ން:ވ ހަ ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް
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އޮތް ރިޕޯޓ އި އަދި މިދިޔަ ދެތިން ދ ަވހ ގެ   ށަހެޅިފައި މިރަީއސް. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ހ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި

ަވރަށް މ ހިންމ  ބޮޑެތި މަސަްއކަތްތަެކްއ  ،ށް ބަލ އިރ ކަރިޕޯޓަ ހ ރިހ ތެރޭގައި ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ ނ  

  ...ައދިތަކ ެގ މެންބަރ ންނަށ އި އެބަފެނޭ. އެކަމަށް ޓަަކއި ޮކމިޓީ ތަން  ފައި އޮތްކޮމިޓީތަކ ން ކޮށް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޑެއް ނީޭވ އިނޭގތޯ. އަޑ  މަީޑ. 

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒް

  ...ަގނޑ  ފަހ ން ނޫންތޯ. އަޅ އަޅ ަގނޑަށް ފަހ ން ފ ރ ޞަތ  ދޭންީވ

 

 ެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެއް 

ކޮށްލ ނަން އިނޭގތޯ. ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފަހ ގައި ައޅ ަގނޑ  ޗެކ   ތްއޮ އ ދެ! ދެން

 ދީދީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ 

 

 ދީދީ ވ ހަކަދެްއކެވ ން:މަދ ޙ ސައިން މ ޙައްފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  

ަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށ އި އަިދ ވ  ރިޕޯޓ ން ފ ސްކޮށްފައި . އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތް

ތ ންނަްށ ކ ރަން. ރަްއޔިޕީ.ސީ.ބީއަށް އަދި ކ ންފ ނިތަކަށް ދޭން ނިންމ ފައިވ  ކަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތ އީދ 

 ަތއް ޒަރޫރީ ބޭނ ން ،އެޮގތ ން . ބ ރޫތަކެއް އަރ ފަބޮޑެތި ަވނީ ަވަރށް އަށްޯރގ ެގ ސަބަބ ން އ މްދަނީވ  މ ެވފައިމި ދި

ިމ  ،ޓިީވ ބިލ  އިއަދި ފޯނ  ބިލ އި އަދި އިތ ރަްށ ނެޓ  ބިލ  ،ފަދަފެން ބިލ   ،ޭގެގ ކަރަންޓ  ބިލ ފ އްދ މަށް ޓަކައި 

ަވނީ   ޑ މެން މިއަޅ ަގނ ،ންނަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކ  ދިމ ެވފަ. އެޮގތ ންަވނީ ރައްޔިތ  ެވސް މި ބިލ ތައް ދެއްކ ން

ޒަރޫީރ ބޭނ ންތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް   ،ކަރަންޓ  ބިލ  ނ ކަނޑ  އެ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އިކޮމިޓީން ފެންބިލ މި 

ންީވމ ، އެ ނިންމ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމ ފަ. އެހެަވނީ ކޮމިޓީްނ ކ ންފ ނިތަކަށް ދެންނެވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން 

އްރިރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. އަދި އެޮގތަށް ޤައި އަދި ކޮމިޓީެގ މ ެގ މެންބަރ ންނަށ ަވރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީ

 ިޓީވ ،ތްތަކ އިރ އްޖޭެގ މ ވ ސަލ ތީ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރ ، ައޅ ަގނޑ  ޮގވ ލަން ،އިތ ރ ންއަދި ހަމަ މީެގ

އް ެވސް ހިމަނައިެގން މި ހ ރިހ  ދޭ އެހެން ފަރ ތްތަނެޓ ެގ ޚިދ މަތްރބިލ ތަކ އި އަދި އިތ ރަށް ރ އްޖޭެގ އިންޓަ

 ލައިދެްއވ މަށް އެއްއޯގ ތެރި ނަޒަަރކ ން ބަ ދީ، ދަނޑިަވޅ ަގއި ލ ިއތަކެއް ެވސް ރައްޔިތ ންނަށް މި  ތަކ ންފަރ ތް
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ލ ަތްއ އެ ބި ،ވ އިރ އިޮގސްފަްޕރީލްެގ ބިލ ތަްއ ިޑއ ެވެގންއެ ޗް،ރިމ  ެއއީ މިހ ރ  ބޭފ ޅ ންެގ ކަްސޓަމަރ ންނަށް.

 ދަނޑިަވޅ ަގއި އެ  ޚިދ މަްތތައް މިއެ  ،ްސ މިންަވރަކަށް ފައިސ  ނަންަގަވއިެގން ިވަޔސްނ ަލއްވ  ކޮންމެެވއިކަނޑަ

ަވރަށް ބޮޑަށް ސަރ ކ ރ ން  އަޅ ަގނޑ  ހަމަފަރ ތްތަކަށް ޮގވ ލަން. އަދި  ބޭފ ޅ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  އެ

ދިނ މަށް ނިންމ ފައިވ  ނިންމ މަށް  40އަދި ކަރަންޓ  ބިލ ން % 30 ބިލ ން %ފެން ؛ނިންމ ފައިވ  މި ނިންމ މަށް

 މިހ ރ  ،ބައެއް ފަރ ތްތަކ ން އެބަ ިވދ ޅ ވޭ  .އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތ ީއދ ކ ރަން. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން

ކަރަންޓ  ބިލ ތައް  ؛ބިލ ތައް އެއީ ބޮޑެތި ،ކަރަންޓ  ބިލ ން ދިނީމ  40ވ  ޮގތ ން %ންމ ފައިސަރ ކ ރ ން ނި

މި ލިބެނީ ހަމަ . އެކަަމކ  ފަީގރ  ނިކަމެިތ މީހ އަށް ަހމަ އަނެްއކ  އޭހޭ ފަރ ތްތަކަށް ރަނަގޅ  އަދަދެްއ ލިބެދައްކަންޖެ

 އެ ،ރަނަގޅ  ޮގތަކީ އެހެްނީވމ ، މީތީަގިއ އެންމެ އޭ.40ން ހަމަ %ރ ފިޔ  ކަރަންޓ  ބިލ  600ރ ފިޔ  ނ ަވތަ  500

ކަންތައް ފ ހަަގކޮށްލީ.  ކޮށްދެއްވ ން. އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ  އެހަމަ ޔ ނިޓ ތަކެއް ފްރީ ،ދެކެަވޑަިއަގންަނަވނީބޭފ ޅ ން 

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔ . ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ޔ ސަތ ން ވ ހަރި

 .ނިޔ ޒް ޢަލީ މެންބަރ އިްއަޒތްތެރި  ދ އިރ ެގ މ ލޭހ ޅ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: ޢަލީ ނިޔ ޒްދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ލެ ހ ޅ 

އޮތް  މި   ހ ށަހަޅ ފައި. އަޅ ަގނޑ  ހީކ ރަން މިހ ރ  އަޑ  ރަނަގޅ  ކަމަށް. އ ދެ، އެސް.އޯ.އީ ޮކމިޓީންޝ ކ ރިއްޔ  

ެވސް ރައްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި މިދިޔަ  ކޮމިޓީތަކ ންދި އެެހން ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތ އީދ ކ ރަން. އަ

 މަަސއްކަަތކީ ަވރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެއް. އެ މަަސއްކަތ ަގިއ ވ ދ ަވސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ކޮމިީޓތަކ ން ކޮށްފައި

 ަތކ ަގއި ޓ ކްރެޓޭރިއެއަިދ ަވކިްނ ޚ އްަޞކޮށް ކޮިމޓީެގ ސެ  ،ރިހ  މެންބަރ ންނަށ އިމިޓީތަކ ެގ ހ ބައިެވިރިވ ކޮ

ހ ރިހ  މަސައްކަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. ަވރަށް  ިވއް ން ކ ރެ ވައްޒަފ ކޮށްެދއްިވ މަޖިލީހ ެގ މ މަސައްކަތް

ެގ ކަންތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް މިކ ރ  19-ން ޮކިވޑ ، ައޅ ަގނޑ މެމ ހިންމ  ފ ރިހަމަ މަސައްކަތެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އޮތް ސްޓިމިއ ލަސް ޕެކޭޖ  ނ ަވތަ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގ ނ    ހ ށަހަޅ ފައި މިގައި ސަރ ކ ރ ންމަސައްކަތ  

ނީ  ހިސ ބަށް ފޯރ ރަނަގޅަށް ރައްޔިތ ންނ  ހ ށަހަޅ ފައި އޮތް ޕެޭކޖ ން އެންމެޮގތ ަގއި ރިލީފް ޕެކޭޖެއް ޮގތަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން  ތައްންޑޭޝަންމެ ެއކިެއކި ރެކޮ އި،ހަޅަޮގތް ހ ށަ ކޭދެ ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ؟ކޮންޮގތަކަށްތޯ

މި  .ިގނަ ކަްނކަން އެބަހ ރި. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ެގންދަނީ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ހަަގވ  ަވރަށް ހ ށަހަޅަމ ން މި

 . ފ ރަތަމަ ބޫލ ކ ރަނީަގނޑ  ތ ކ ރަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ގަ އްމަރ ޙަލ ެއއް ކަޑަ  3ކައި ރައިަގތ މަށް ޓަ މަރ ޙަލ އިން އަ
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ޕެކޭޖެއް   ރިލީފްައއި ކ އްލި ޮޝކ ން އަރަިއަގތ މަށް ބޭނ ންވ  އެހީތެރިކަން ރައްޔިތ ންނަްށ ދޭންޖެހޭ  މި ،ކަމަކީ

ރ ފިޔ  ރައްޔިތ ންނ  ހިސ ބަށް ފ ރޮޅިެގންދަނީ އެންމެ ބިލިއަން  2.5 މިހ ރ  ހ ށަހަޅ ފައި އޮތްޮގތ ަގއި. އެކަމަށް ޓަަކއި 

ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދި ެއކަމ ން ފައިދ ކ ރަނީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ެވސް އެކަމ ަގިއ ެގއްލ ން ށްތޯ ައޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅަ

ެގ ޮގތ ަގއި ެގ މެންބަރ ންެގއްލ ން ބޮޑ  ފަރ ތްތަކަށްތޯ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ  އެންމެ ،ލިބ ނ 

ހ ލަތ ން އަރައިަގތ މަށްފަހ   އެ  ،. ދެަވނަ ކަމަކަށްން ކ ރަންޖެހޭނެކަމެއް. އެކަން ައޅ ަގނޑ މެ ތިބެެގން ބަލަންޖެހޭ

ޮކޅަށް ޖެހ މަށް ޓަކައި ސަރ ކ ރ ން މަަސއްކަތްތަެކއް ކ ރަންޖެހޭނެ. ކ ދި އަިދ  އިދެަވނަ ސްޓޭޖެްއގައި އިޤްތިޞ ދ  ނަަގ

ަގތ މަށް ޓަަކިއ އްލ ންތަކ ން އަރައި ިރެވރިތަަކށް އަދި އެހެނިހެން ިވޔަފ ރިތަކަށް ެވފަިއ ހ ރި ގެ ންތީެގ ިވޔަފ ފަ މެދ 

ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި ހ ރިހ  އެކަމަށް ސަރ ކ ރ ން މަސައްކަތް ،އެިކއެކި ޮގްތޮގތަށް ޕެކޭޖ ތަްއ ތަޢ ރަފ ކޮށް

ތިބީ އެ ސްޓޭޖަކ  ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ފ ރަތަމަ  ޅ ަގނޑ މެން މިމެންބަރ ން ެވސް ފ ހަަގކ ރޭ. އަދި އަ

ޓަކަިއ ސަރ ކ ރ ްނ އަިދ  ލިބ މަށް ޝޮކ ން އަަރިއަގތ މަށް ޓަަކިއ ބޭނ ންވ  އެހީތެރިކަން ލިބ ނ  ކ އްލި ،ޖ ަގއި ސްޓޭ

  ތަކެއް ހަދަން. މި ސްތ ެގ ޕްލޭންރ  އެހެނިހެން ފަރ ތްތަކަށް ެވސް އެދިއެދި. އެއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ދ ރ  

މިހ ރ   ،ރ ސްތ ެގ ޕްލޭނަކީ އެބައޮތް. ދ ރ އެކަން ފ ހަަގކޮށްފައި  ެވސްަގއި ތަކ ހ ރިހ  ކޮމިޓީތަކ ެގ ރިޕޯޓ 

އޮތް ބަރޯސ ވ ން ނިމ މަަކށް  މި އި ނ ަވތަ ެއއް ިސނ ޢަތަކަށް ބަރޯސ ެވފަ ،އަޅ ަގނޑ މެން ެއއް އިޤްިތޞ ދަކަށް

މެންެގ ޕްލޭންަތްއ ްއޗަށް އެކ ެލޭވ އިޤްތިޞ ދެއް ބިނ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ ތްތަކެްއެގ މަިގނަ ސިނ ޢަ ،ެގނެސް

ެއ މިސްރ ބަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދަތ ރ ކ ރ ން. އެކަމަށް ޓަަކިއ  ،ށް ސަރ ކ ރ ެގ ސިޔ ސަތ ތައް ަބއްޓަންކޮށްެއޮގތަ ިއ،ރ ަވ

ކ ލި އެއްކޮްށ  ،ފ ޅ ން އެބަ ފ ހަަގކ ރޭބައެއް ބޭ .ީއސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސައްކަތްކ ރެޭވނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ

ދެންމެ އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީެގ  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްފެން ދިނ މ ެގ ވ ހަކަ.  އިހިލޭ ކަރަންޓ އަދި  ،ކަނޑ ލ މ އި

 އެބަ  ޮގތް އޮޕަރޭޓ ކ ރ ައޅ ަގނޑ މެން  ،ޮގތް  ހިންގ  އް ެއ ކ ންފ ނިތަ ،ފަދައިން އްރިރ  އެ ފ ހަަގކ ރެްއވި ޤަމ 

 ކ ލި އަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ ފްލެޓ ތަކ ެގ ކ ލި. އެެއޗް.ޑީ.ސީ  ،ހޭ. މިސ ލަކަށް އެޗް.ީޑ.ސީ އޮޕަރޭޓ ކ ރ އިރ ަގއިބަލަންޖެ

ެއޗް.ޑީ.ސީ ހިންގ ން އެްއކޮށް ހ އްޓ މަކަށް އަންނ ނެ. މިސ ލަކަށް ެއޗް.ޑީ.ީސެގ މެންޑޭޓ  ، ފ ކ ރ ނަމައެްއކޮށް މ 

ވ ރެ  ކައަށްލް ސަރިވސްެގ ޚިދ މަތް ދިނ ން. އެކަމަށް ޓަކައި ހަތަރ  ސަތޭމ ލޭެގ މ ނިސިޕަމ ޅި ހ ޅ  ،ތެރޭގައި އެަބއޮތް

ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ.  ގޮތެއް ބަތިބި ވަޒީފ ަގއި. މި މީހ ންނަށް މ ސ ރަ ދެޭވނެމ ަވްއޒަފ ންނެްއ އެއެތައް ިގނަ 

ަފސްަވރަކަށް ހ ސް ރ ފިޔ . އްެގ މައްޗަށް ކ ލި ކ ޑަކ ރީމ  ގ ްތަގނޑަކަށް މަހެ 30މިހ ރ  % .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއހެންނަމަެވސް، ދެއްކެން ތިިބ ެވްސ ތިބޭނެ.  ފަސް ހ ސް ރ ފިޔ  ނ ދެއްކޭ މީހ ންބޫލ ކ ރަްނ އެ ަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް 

ޮގަތށް އެީކއެަކއްަޗކަށް ހ ރިހ   ލ އ ޮގތަްށ ެއކީއެަކއްަޗކަށް ހ ރިހ  އެންމެންނަށް ކ ލި ކަނޑަ  މީހ ންނަށް ދެއްކޭ

މ ޅި ދައ ލަތަްށ  ،ޅި އިޤްތިޞ ދަށް ެވސްޮގތަށް އޮތ މަކީ އޭެގ ސަބަބ ން މ  ފެން ލ އިކޮށްދޭ އިރަންޓ ންމެންނަށް ކައެ
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އަޅ ަގނޑ  އެކަން ފ ހަަގކ ރީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ެދއްިވ  ވ ތީ، ކަމަށްކަމެއް  ެގންދ ނެެވސް ބ ރަ ބޮޑެވެ 

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

 .ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  ރ މެންބައިްއޒަްތތެރި  ދ އިރ ެގ މ ަވށ އްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔ  އި 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މ ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  

ށް ރައީސް. އ ދެ، އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަ ، ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްެތރިއ ދެ

ދި ދެންމެއަކ  ހަނިމ ދޫ ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެިރ ދ  ،ނަަވން. ހަމަ އެއ އެކ  އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަްނ ބޭނ ންޝ ކ ރ  ދަން

ޮގތް ނޭނޭގ  ޮކޅ  ފަރ ތްތަކަްށ މި ަވމ ންދ އިދި ،މެންބަރ ެގ ވ ހަކަފ ޅ ަގިއ އިިދކޮޅަށް ކަމެްއ ނޭނިގެގން އ ޭޅ ވ ހަކަ

އެނޭގީނ ްއޗެއް ދަްނނަވ ލަން ބޭނ ން. އިދިކޮޅ  ފަރ ތްތަކަށް ކަމެއް ހަމަ އެއަށް އެވ ހަކަ ިވދ ޅ ީވމ  އަޅ ަގނޑ  

އ ޅެނީ މިކަމ  ގ ޅިެގން ކ ރަނީ، ސަރ ކ ރ ން  ސަރ ކ ރަށް ެވސް ކަމެއް އެނިގެގންތ އޭ. އަދި ަރއްޔިތ ންަނށް ެވްސ މި

އަޅ ަގނޑ  ދެން  މަ އައިމ ެގ ނަން ފ ރަތައެހެންީވމ ، ިއދިކޮޅ  ފަރ ތްތަކ  އިނޭގތޯ. ރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ނޭނިގެގންކ 

ވ ނ ވ   އިންއަދިެވްސ މި .އ ޅެނީ ހ ން އެތައް ރިޕޯޓ ތަެކއް ހަދަިއެގން މިހައިރ ންީވ. ހަމަ ެއއ ެއކ  މަޖިލީ

ވ ހަކަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ މަޢ ލޫމ ތަށް ޓަކައި އެ ،ޅ ގެ ބޭފ  އެހެންީވމ ، އެ ؟އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް އެނޭގތޯ

ތްތެރި މެންބަރ  އިބްރ ހީމް ރަޝީދ ގެ ފ ކޮށްލަދިނީ. ދެން މިއ އެކ  މ ފަންނ  މެދ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަސ ަގނޑ  ހަމަ އަޅ 

އޮތީ އިނދަޖެހިފަ.  މި ިވޔަފ ިރތައް ެގހ ލަތ ގައި ަރއްޔިތ ން ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ވ ހަކަފ ޅ ތަކެއް އެ ދެއްެކީވ. މި

ަވގ ެތއް މި ަވގ ަތކީ.  ތިބި އިށް ބޭނ ންެވފަކަމަލެނިެވރިބެ  ،ލ މަކަށްަވރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތ ން ސަރ ކ ރ ެގ އަޅ 

ޕެންޝަން ފަންޑ ގައި ހ ރި ފައިސ   ،ންއަޅ ަގނޑ މެން އެދ ނި އިެވސް ހިމަނ ފަ ޅ ަގނޑ  ިއއްޔެ ހަމަ މިކަންއަ

ްއޒަތްތެރި އް. އިކަމެ ަވގ ތ  ެވސް ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވ  އެއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  މިރައްޔިތ ންނަށް ދޫކޮށްދިނ މަށް. 

ބްރ ހީމް ޝަރީފ ެގ ވ ހަކަފ ޅ  ެވސް ައޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. އަިދ ހަމަ އެޮގތ ން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އި .ރައީސް

މެއް ކަމަށް ަވންޏ  ތ އީދ ކ ރަން. ދިެވހި އެމަނިކ ފ ނ  އެ ހ ށަހެޅ އްިވ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއީ ހ ށަހެޅ 

ސްތިސްނ  ނ ކޮށް، ހ ރިހ  އިކަމ ން ަވކި  އި ހ ރި ވަކި، ހ ރިޮގތ ގައި ހިނގ ފަ ްއކަމ ެގއި ަވދައ ލަތ ން ކޮރަޕްޝަނ 

ރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީސް، ނ ޙައްޤ ން އަނިޔ  އިކަމެއް ބަލ  ނިންމަންޖެހޭ. އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  އެ ހ ރިހ  ކަމެއް ނިމޭ

، ހޯދިފައިށްތަކ އި ފަޅ ތަކ އި ކޮރަޕްޝަނ ެގ ޮގތ ަގއި ންދ  ރައީސް ޔ މީން އިންނަވ ނީ މިނިަވންކަމ އެކ . ައދި ރަމ ލިބެ

 ހޯދ ފައި ހ ރި ކަންތައްތަކެއް ހ ރިއްޔ  އެ ކަންތައްަތއް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބެލިެގންދ ނެ. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ  ކ ބަޔަ
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ަގނޑ  މި މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކޮށް، ރަނަގޅަށް ނިންމ ެނ ކަމަށް. ދެން އަޅ ެނތި ކ ރަން ކ ަޑއެއް ބޮެޑއް 

އްޖޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަމަށް ބަރޯސ ެވފަ. ޕަސެންޓް މި އޮތީ ދިެވހިރ  28ސް، އިއްޒަތްތެރި ރައީ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ

ދަންދެން   އަދި އަދަށް ަވރަަކށް ަގރ ރ  މަސައްކަތް ކ ރެިވެގންދިޔަ މަސްެވރިކަމ  ބެހޭ ޮގތ ން. 10އަދި މި މަޖިލީހ ެގ 

ސްެވރިކަމ ެގ ގ ނޫނ ެގ، ކ ރި މަސްޓްރީން، ފިޝަރީޒް މިނިްސޓްރީން މި މަޖިލީހ ން ފ ސްެވސް މަްސެވރިކަމ  ބެހޭ މިނި

ށް ނިންމިކަމ ެގ މައ ލޫމ ތެއް ލިބިފައެްއ ނެތް. މި ކައަޅ ަގނޑ މެްނނަ ންމ ނ ލެިވެގން އެ އ ޅެނީަގވ އިދ  ެވސް ނި

ނީ ަމސްެވރިންނަށް މިަވރ  ކަމެްއ ދަނޑިަވޅ ަގިއ މިހ ރ  ޭގަގިއ ތިއްބަވ އިރ  އެންމެ ކ ަޑމިނ ން ކީއްތޯއޭ ވ 

ކަމެއް ނޫން  ންެގ އިޚ ލ ޞްތެރިކަން ހ ރިއްޔ . ދެން މި ބަނބ ކެޔޮ ަގހަކ ން ނިންމ ލެޭވނެަވރ މެޅ ަގނޑ ކޮށްލަދިނ ން. އަ

 ހަމަ ތީއެނބ ރި ބަލ ލަންެވސް އޮ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ލަތ ން އަރަިއަގނެ

މ ލަށް.  ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ބ ޒ ރ ތަކ އި ދިނީ ންޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން ދ ، ެވލިއ  އެިޑޝަން. ، މަސްެވިރކަންކަންެވރިފަތ ރ 

ކަށްެވ، މިނިަވން ިވޔަފ ިރައށް އަޅ ަގނޑ މެން ދ ނިޔޭެގ ޔައަޅ ަގނޑ މެންނަކީ މިނިަވން ިވޔަފ ީރެގ ިވސްނ ން ހ ރި ބަ

ސް، ެވންނަމަނަށް ކ ރެޭވނެ މ ބޮޑ  ކަންަތއްތަކެްއ ނޯންނ ނެ. އެހެއޮތް ލޮކޭޝަްނެގ ެއޑްވ ންޓޭްޖ ނ ނަގ  އަޅ ަގނޑ މެން

އެްއ ރޫހެްއގައި ތެދ ެވ، މި  ތައްަތކ ގެ އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔ ީސ ޕ ޓީަތކ ެގ ިވސްނ ން އެްއޮގތް ކޮްށެގން އިޤ ތިޞ ދީ ކަނ

ސަނދި ބަޔަކ  މި އިންިޑއ  ޅަށް ޖަހަން ބޭނ ންވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏ  ދިެވިހ ރައްޔިތ ންނަށްވ ރެ ަވކި މ އްކޮޤައ މ  

 ޔަކ  އީސް. އަޅ ަގނޑ މެނނަށް ނ ެވެގން މި އ ޅޭ ކަމަީކ ިސޔ ސީ ފިކ ރ ގައި އެއްބަ ތެިރ ރަިއއްޒަތްކަނޑަކ  ނ ތިބޭނެ 

ތެރި ރައީސް. މި ހ ލަތަށް  ހ ރިހ  ކަމެއް ކ ރ ން ިއއްޒަތް މި ރ މ އިއަނެއް ބަެއްއެގ ކަރަށް އެރ މ އި ފައިން އެ

. ދިެވހިރ އްޖޭަގއި މި ހ ލަތ ން  ސްކ ރ ށޭކަން އި ަގނޑ މެން ޮގވ ލީ ެއއްަބއިަވންތަރ ެވސް އަޅ އައީަމެވސް، ައއިއި

ަރއީސް ޔ މީްނެގ  ކ ރެއްިވެވރިކަން އަރަިއަގތ މ ެގ ިވސްނ ން ދިެވހިރ އްޖޭެގ ހަމަ ަގއިމ ެވސް އެންމެފަހ ން 

 ޔ މީން މިނިަވންކޮށް، އެ މަނިކ ފ ނަށް ިވސްނ ންފ ޅ  ހ ންނ ނެ. އަޅ ަގނޑ  މި ަވގ ތ ަގއި ެވސް ޮގވ ލަން ަރއީސް

ެވސް މަޝްަވރ ތައް ފެށ މަށް ރަީއސް ޞ ލިޙަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހ ރަށް ރ ން މިމިހ 

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަަކއި.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އި ނެތް.ެގންފަަވްނ އެދިަވަޑއި މެންބަރަކ  ވ ހަކަފ ޅ  ދަްއކަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . މި ރިޕޯޓަށް އިތ ރ  

އ އި ގ ޅިެގން އަޅ   19-ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް. ޮކިވޑް ދެން އޮތްމަސައްކަތް މި ފަށަނީ އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

ތް ލީހ ން ދެކޭ ޮގބަބ ން ސަރ ކ ރ ން ހިންގ މަށް ނިންމ ފަިއވ  ޕްޮރްގރ މް ތަންފީޛ  ކ ރ މަށް މަޖިސަެގ ފިޔަަވޅ ތަކ  

ށަހެޅިފައިވ  މައްސަަލއ އި ގ ިޅެގްނ ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖިލީހަށް ހ ތ ންެގ މައްޔިރަ  ކަނޑައެޅ މ އި ގ ޅޭ ޮގތ ން
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ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ހަވ ލ ިވ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓަށް އެއް އިޞްލ ޙ  

ަޓށް އަހ  ަގީޑަގއި. މި ރިޕޯޓ  ޕޯޓަށް ޯވ މި ރިޙަށް ޯވޓ  އެހޭނީ ަގވ އިދ ގައި އޮްނނަ ޮގތ ންލިބިފައިޭވ. އެ އިޞްލ 

މި  . މަޙްމޫދ  ޖީހ ން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ ހިންނަަވރ ޓީެގ މ ޤައްރިރ  މިވ ީނ ކޮއް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވ ދެ

ރީ ިސކ ންތ . ޖ މްހޫ 7މިނެޓ އި  36. އެމް.ޑީ.ީޕ އަްށ ަގޑިއިރ  ކަނަޑއެޅިފަިއވޭ  1ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ެވްސ 

 3މިނެޓ އި  4ިސކ ންތ . ޕީ.ެއން.ސީ އަށް  5މިނެޓ އި  5ިސކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމް އަްށ  5މިނެޓ އި  5ށް ޕ ޓީއަ

 ސިކ ންތ . އަދި ަވކި ޕ ީޓއަކަށް ނިސްަބތްެވަވޑައިނ ަގންނަވ  ކޮންމެ 32މިނެޓ އި  3ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.އޭ އަށް 

 ހިންނަަވރ  ދ އިރ ެގ ،އިަގންަނވ ނެ. ކޮމިީޓެގ މ ޢަޤއްރިރ ލިިބަވޑަ ސިކ ންތ   1މިނެޓ އި  1ކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅ އްވ ދެްއވ ން އެދެން. ޖީހ ން މަޙްމޫދ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: މަޙްމޫދ  ޖީހ ން މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހިންނަަވރ 

އެކ ަލވ ލ މ ގައި ބ ރަ މަސައްކަތްަތކެްއ  ން މި ރިޕޯޓ މ ެގ ކ ރިިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަން ފެށ އްޔ  ޝ ކ ރި

ކޮށްދެއްިވ ކޮމިޓީ މެންބަރ ންނަށ އި އަދި ޚ އްޞަކޮށް ެސކެރެޓޭރިއޭްޓެގ ހ ރިހ  މ ަވއްަޒފ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  

ކޮިވްޑެގ ން ލެންސަކ ރި މ ޤައްރިރ  މަޖިލީހ ން ހަވ ލ ީވ ޖެންޑަރ ޒަތްތެދަންނަވ ލަން ބޭނ ންޭވ. ކޮމިޓީއ އި ިއއް 

އިްއޒަތްތެރި ށް ކ ރިމަތިަވމ ންދ  ޚ އްޞަ މައްސަލަަތއް ދެނެަގތ މަށް. ނަމައްސަލަތަކަށް، ޮކިވޑ އި ގ ިޅެގން އަންހެނ ން

އޮފީސް އޮްފ ލިބ ންއިރ  އ.ދެގ އަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ރިކ އެސްޓް ހ ށަހެޅ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނ އި ހަމަރައީސް، 

ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ އިން ހ ރިހ  ދައ ލަތްތަކަްށހެން އިންސ ނީ ޙައްޤ ަތކ ެގ  ފްން އޮކޮމިޝަދަ ހައި 

ހ  ަގިއޑްލައިެނއް ހ ށަހަޅ ، އެކަްނ އ އްމ ކޮށްފަ. ދެން ކޮމިޓީެގ ނިންމ މެއްެގ ޮގތ ން ހ ރި ީވ ކަްނކަމ ެގނަޒަރ ން ބަލަން

ްނމ އެކޭ މަޖިލީހ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން ދައ ލަތ ން ކ ރަމ ންދ   މެންެގ ޒިއްބަސްެވަވޑަިއަގތީ އަޅ ަގނޑ ބަރ ން ެވސް އެމެން

ހަޅ ފައިވ  އެްނމެހައި ކަންކަން ދެނެަގތ މަށް ށަތަކ ެގ ނަޒަރ ްނ ބެލ މަށް ހ ކަންތައްތަކ ެގ ތެރެއިން އިްނސ ނީ ޙައްޤ 

ތ  ދެނެަގތ ން.  ލަތް ހ ކަްނ އޮނިޓަރ ކ ރަމ ން ެގންދިއ މަށް ޓަކައި މިހ ރ  އެން މޮމަސައްކަތް ކ ރ ން. އަދި ެއަކމ 

 33 .ދ އިރ ައކަށް، މަޢ ފ ކ ރަްއވ ތ 33މ އި ގ ިޅެގްނ އަޅ ަގނޑ މެން އެޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮމިޓީެގ ނިންމ 

 ކަްށ،ން މި ަވގ ތ  އ ފެދިފައިވ  މައްސަލަތައަޅ ަގނޑ މެށް ކަހެޅ މެއް އިންސ ނީ ޙައްޤ ތަކ ެގ ހ ރިހ  މައްސަލަތަހ ށަ

ަގިއ ޓ ޕޯ ރިެގހ ށަހެޅ މެއް މި ކޮމިޓީ 33ެގންދިޔަ. ޭއެގ މައްޗަށް މައްސަލަތަށް އަލިއަޅ ވ ލިއިރ  ފ ހަަގވެ  ން ފެނ ނ ކޮމިޓީ

ތްތެރި ަރއީސް، ިމ މަކީ ިއއްޒަރި އެްއކަކ ޭއެގތެރެއިން މ ހިންމ  އެއްކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ ކޮމިޓީން ފ ހަަގހިމަނ ފައިވ ނެ. 

ަވރ  ކ ތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ އިޖ ތިމ ޢީ ރައްކ ތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ އެތައް ަބއިޢީ ރައްގައި އިޖ ތިމ ކޮިވްޑެގ މި ހ ލަތ  

ޅ ަގނޑ މެންނަށް، ފަރ ތްތައް ތިބިކަން. މި އިޖ ތިމ ޢީ ރައްކ ތެރިކަން ފޯރ ކޯށްދޭންޖެހޭ މީހ ން އަ ބައެއް
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ފަިއވ  އިޖ ތިމ ޢީ ރައްކ ތެރިކަމ ެގ ކަޒ ެވރ ދެނެަގނެެވން އަންނަނީ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލަކ ން، ލ މަށް ނަމެންއަޅ ަގނޑ 

ނިޒ މެއް ގ އިމ ކ ރެިވެގންކަން. އެހންީވމ ، ކޮމިޓީން ހ ށަހެޅި ގައިދ ރ ކަމ ެގ ހ ރިހ  އ ސޫލ ތަކެއް ދަމަހައްޓަނީ ެވސް 

 ޢީމ ެގ ަވސީލަތްތަކަށް ބަރޯސ ވ ، ލ މަރ ަކޒީ އިޖ ތިެޓކްނޮލޮޖީ ލްޑިޖިޓަޚަރަދ  ކ ޑަ ގ ތް  ނ އިރައްޔިތ ން

ރމަންޓް ޮއތޯރިޓީެގ އިރ ޝ ދ ެގ ދަށ ން ރ ން. މިޮގތ ން ކޮިވޑ އި ގ ޅިެގން ލޯކަލް ަގަވމެއް ގ ިއމ ކ ޒ ރިކަމ ެގ ނިރައްކ ތެ

ޕަރޭޝަން ރޖެންސީ އޮި ރ  އކ ލަވ ލ ފަިއވ  ރަށ  ފެންަވރ ެގ ސެންޓަރ ަތއް، ެއީއ އެމަހެކޮންމެ ރަށެއްގައި މި

ޓެްއ ގ އިމ ކޮްށ، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ޓް ޔ ނިސެންޓަރ ތަކ ަގއި ސޯޝަލް ްޕރޮޓެކްޝަން ސަޕޯ

ތީން މި ޔ ނިޓ ެގ ޒަރީއ އިން އ އިލ ތަކ އި އިޖ ތިމ ޢީ ރައްކ ތެރިކަން ބޭނ ންވ  މަެގ ަލފ ެގ ސްސޯޝަލް ސަރިވސަ

ަގެއއް ގ އިމ ކ ރަން. ެގ ިވއ  ސްނ ެވ މައްސަލަަތްއ ޙައްލ  ކ ރެޭވނެ ަރއްކ ތެިރަކމ  ބަލ ، ލަެގ ހ ލަތ  ަގވ އިދ ން ފަރ ތްތަކ 

ރ މ ން މިފަދަ ކޮންމެ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަޕޯޓް ޔ ނިޓަކަށް ގ ޅޭެނ ނަންބަރެއް، ަވކި ޚ އްަޞ ހަމަ މި މޭ

ކ ރ  ޯކލް ސެންޓަރަކ އި ގ ޅ ވ ލ ، ގައި ގ އިމ މެއްެގ ދަށ ން ޤައ މީ ފެންަވރ ޒ އެ ނި ރެފަރަލް ނަންބަރެއް ގ އިމ ކޮްށ،

ޔ ނިޓްތަކ ގައި އަންހެނ ންެގ ސަޕޯްޓ ތ ން ގ އިމ ކ ެރޭވ ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ވ ލ  މި ޮގކ ިއ ގ ޅ  ކޯލް ސެންޓަރ ތަ

ެގ ރަށްރަށ ގައި ސްކޫލްތަކ  ރ މ އި އަދި އެފަދަ ކޮމިޓީތައް ނެތް އަށް މަސައްކަތް ކ ރ  ކޮމިޓީތައް ބައިެވރިކ ތަރައްޤީ

ހަޅ ފަިއވ ެނ ށަކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނި، އެކަން ހ ހިންމ  ޖްމަންޓ އި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔ ަތއް ތަމްސީލ ކ ރ ން މ މެނޭ

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ހ ށަހެޅި ންަވނަ ޞަފްޙ ގައި. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެ 27ޕޯޓ ެގ ކޮމިޓީެގ ރި

ޒ މެއްެގ ރަލް ނިރ މަށް މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދ  ކޯލް ސެންޓަރަކީ ރެފަގައި ގ އިމ ކ ސް  ސޯޝަލް ސަރިވސަފެމިލީ އެންޑް

މިޓީެގ ދެންމެ އަޅ ަގނޑ  ރ ގައި ގ އިމ ކ ރ ަމށް ކޮޓަތެރެއިން ލ މަރ ކަޒީކޮށް ރަށްރަށ ެގ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭަޝން ސެން

ޔ ނިޓްތަކ އި ގ ޅ ެލިވފަިއވ  ޓް ސަޕޯވ  ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފައި ބަޔ ން ކ ރި ހ ށަހެޅ މ އި ގ ޅ ަވިއެގން ބަޔ ންކޮށް

ވަގ ތ  އެންމެ ލޯޑް ބޮޑ ެވފަިއ، އެންމެ މަސައްކަތް ބ ރަެވަފއިވ  އިދ ރ ައކީ ިއއްޒަތްތެިރ  މި .މަށްޚިދ މަތަކަށް ހެދ 

ރިވސަސްކަން. ސަޝަލް ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެްނޑް ސޯއަޅ ަގނޑ  ރައީސް، 

ހ ރިހ  ެވފަިއވ  ވ  ހ ރިހ  ފަރ ތްތަަކށް، މަގ މަތިއި އްލިފަފ ހަަގކ ރަނީ ެގދޮރ ެވރިކަން ެގ މި  ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މިކަން މި

ދިނ މ ެގ ރިހ  ފަރ ތްތަކަށް އެހީފޯރ ކޮށްކ ބޯތަކެްއޗަށް ދަތިެވފަިއވ  ހ  ،ފަރ ތްތަކަށް ކ ބޯތަކެތި ލިބޭނެ އިންތިޒ މ  ނެތި

 ،ވ ތީވެ  ށްފަރ ތ ން ކަމަ ސަރިވްސެގ މައި ޒިންމ  އ ފ ލަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަްލެގ

ކޯްލ  ،ގ ޅޭނެ ޮގތްތަެކއް ކޮްށެގން މިނިޒ މަށް ރައްޔިތ ންނަށް ވ ސިލ ވ މަށްޓަކައި ޚ އްޞަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލ ެމހިފައިވ  ނިޒ މަކަށް ހެދ ން ެވސް ގ ޅި ސެންޓަރެއް ގ އިމ ކ ރ މަށް ކ ރެޭވ މަސައްކަތްަތކަކީ ލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ 

މ ކޮށް މިފަދަ  އްހ ލަތ ގައި އ  ސީދ  މި ،ކ ރިންއަޅ ަގނޑ ެމން ސ ފ  .ތެރި ރައީސްވ ތީ. އިްއޒަތް ކަމަކަށް ންމ  ހިމ 

 ރައްކ ތެރިކަމ ެގ ބަޖެޓ  ޢީއިޖ ތިމ   ،ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެްނނަށް ފެނިެގންދަނީަވގ ތެއް  ކ ރިސ ތައް ދިމ ވ  ކޮންމެ 
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ްފ ރައީސް، މިނިސްޓްީރ އޮިއްއޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ މެން ސީދ  . އޮތްއެބަ ވ ންތަން. މިކަމ ެގ ކަންބޮޑ   ދ އ ނިކ ރެިވެގން

އޮްތ ބަޖެޓަށް  މަށްރަްއކ ތެރިކަ ގެ މިނިސްޓްރީެގ ފަރ ތ ން ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ރފިނޭންސ ންނ އި ޖެންޑަ

ކ ރ މ  ހަމައަށް ލިބިފައިވ  ޢ ޓް ޝ އި ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ރިޕޯ އެންމެ ތޯ. މިހ ތަނަށްއި ކީ ކޮބަ އައިސްަފއިވ  އ ނިކަމަ

ޮގތ ަގއި  ކ ރ އަދި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ . 2އެންމެ % ަވނީއ ނިކ ެރިވފައި ބަޖެޓ ން ސްޓްރީެގޮގތ ން މިނި  ދައްކ  ތ މަޢ ލޫމަ

ޒިންމ ތަކ ެގ ބޮޑ މިްނ  ،އ ފ ލަންޖެހިފައިވ  ބޮޑެިތ ޒިންމ ތަކ ެގ ސަަބބ ން ،ގ ތ  ކ ިރމަތިެވފައިވ  ަވ މިމިނިސްޓްރީން 

ކ ރަން އ ނދަގ ވ  މަސައްކަތް ،ންވ  ފަދަ ެގއްލ  އައިްސ، ޓަށް އ ިނކަމެއް މިނިސްޓްރީެގ ބަޖެސަރ ކ ރ ން  ،ބަލައިަގނެ

އްޞަ ޮގތެްއަގިއ ބަލަން ޚ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ! ކޮމިޓީން އަދި އަޅ ަގނޑ މެން  އް ެނތްފެނިފައެ ފަދަ އ ނިކަމެއް 

 ެވސް އިތޯ. ކޮންމެ ޤައ މެއްގަ އިއިންތިޒ މ ތަކަކީ ކޮބަ  ހ ށަހެޅިފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް އޮތް  ށްއަނިޔ އަބޭނ ންިވ 

ޚ އްޞަކޮށް ރަްއކ ތެރި ނޫްނ  ،ންނަނީ ޭގގައި މަޑ ކ ރަންޖެހ މ ެގ ސަބަބ ންއަ ފ ހަަގަވމ ން މި ންނަށްއަޅ ަގނޑ މެ

ހެޅޭލެްއ ށަހ  ކަށްަމއްސަލަތަ އި،ފަރ ތްތަކަށް ކ ރިމަތިެވފަިއވ  ނ ރަްއކަލ  ފައިވ ެގތަކ ގައި އެކަހެިރވ ންޖެހި

ބައްދަލ ކ ިރއިރ  ިމފަދަ މައްސަލަތައް ިގނައިްނ  އ މިނިސްޓްރީ ރައޅ ަގނޑ މެން ޖެންޑަ ންކޮމިޓީ .ިގނަެވެގންދ ކަން

ކ ރ މަށް  ޓ ހ ލަތ ގައި ރިޕޯ މި ،ވ ނެދ ކަމ ެގ މަޢ ލޫމ ތ  ކޮމިޓީއ  ހިއްސ ކޮށްފަިއޭވ. އެޮގތ ން ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ފައިލިބެމ ން

ހ ންނަ   ރިކަންނ ކ ޅެދ ންތެ ،ކ ޑަކ ދިންނ އި  ،ށަހެޅޭ އަންހެނ ންނ އިއަނިޔ އަށް ހ  ،ޔަތްކޮށްޢ ހ ރި ދަތިތަކަށް ރި 

، އެ ހެޅ މަށް މިހ ރ  އިންތިޒ މ ކ ރެިވފަިއވ  ޮގތްަތކ އި ށަމައްސަލަ ހ  ނަށްދ ަވސްީވ މީހ ން އ މ ރ ން ،ފަރ ތްތަކ އި

 ، ށަހަޅަންޖެހޭ ސަބަބަކީހ   މިަތކެްއ ެގަނއ މަށް. އެހެން އަޅ ަގނޑ މެންޮގތ ން އިސްލ ޙ  ގ ޅޭ  ނިޒ މ ެގ ޮގތ ން ހަލ ތ 

ކ ރ މަކީ ޓ  ފަިއވ  ހ ލަތެއްގައި ރިޕޯތަނެއްގައި ދިިރއ ޅެން ދިމ ެވ އަނިޔ ކ ރ  ފަރ ތ އި އަނިޔ އަްށ ހ ށަހެޅޭ ފަރ ތް އެއް

ދޭންޖެހޭ ައނިޔ އަށް ހ ށަހެޅޭ ފަރ ތްތަކ ެގ އިމ ޅިން އ  ޮގތްަތކެއް އެބަ ހޯދަ ،އ ނަދޫގ ކަމަކަްށ ވ ނެތީަވރަށް ދަތި

 ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ ން މިހ ށަހެޅޭނެ. އެހެންީވމ ، މިޮގތ ން  ށްއިދ ރ އަ އް ރަްއކ ތެރިކަމ ެއކ  އެއްސަލަތަމަ

އަށް 19-ބެލެނިެވރިއ  ނ ަވަތ ބެލެނިެވރިން ކޮިވޑ  ،އޮންނަނީ މި ގައިަވނަ ހ ށަހެޅ މ ެގ ޮގތ   5ހ ށަހަޅ ފައިވ ނީ. ކޮމިޓީެގ 

ލ ވ ނެ ފަރ ތެއް ނެތް ކ ަޑކ ދިންނ ިއ ނ ކ ޅެދިންތެރިކަން ހ ންނަ ހަވ  ކަމ ަވގ ތީ ޮގތ ން ބެލެނިެވރި ،ފައްސިވެ 

ކޮމިއ ނިީޓ  .ފަރ ތްތަކަށް ރައްކ ތެރިކަން ދޭނެ އ ސޫލ ތަކައި އިންިތޒ މ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް

ްށ ަގނޑ މެން އެކަމައަޅ  . މިއީ ހޭހ ލަތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެ ަވގ ތ  މި ރ  މި ހ ސްޕްރެޑް މި

މަިއންބަފައިންެގ ތެރެއިން ނ ަވަތ  ،ކަމެއް އެއީ އ ސޫލ ތައް ކަނަޑއެޅިފައި އޮްނނަންޖެހޭނެ ،އަޅަންޖެހޭނެ ކަމެއްފިޔަަވޅ  

އެ  ްއޔ ެވއްޖެއް ޕޮޒިިޓްވޓ  ފަރ ތް ނ ަވތަ ފަރ ތްތަކެއިލ  ބަލަހައްޤ މ ޅި  ިއ،އިލ އެްއގައި ައޅ ލަޢ އަޅ ލ ން ފޯރ ކޮށްދޭ 

ކ ރ ީނ ކަށް ކަންތައްތައް އިންތިޒ މ ކ ދިންނަށް ނ ަވތަ ޚ އްޞަ ރައްކ ތެރިކަމަށް ބޭނ ންވ  ފަރ ތްތައެްއަގއި ތިބި ކ ޑައިލ ޢ 

 ،އ ސޫލެއް ކަނޑައަލ ފައި އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންކަމ ން ،ައޅ ފައި އޮންނަންޖެހޭނެދައ ލަތ ން މިކަމަށް ފިޔަަވޅ  .ކިހިނެއްތޯ
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އިންތިޒ މ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށް ކޮމިޓީން  ، އ ޫސލ  ކަނޑައަޅ ަފއިމި ،މަ މި އިންތިޒ މ ހަ ،ށްމި އ ސޫލ  ހަމަޖެއްސ މަ

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިީޓަގއި  ،އަށް ފައްިސެވ 19-ަވނަ ހ ށަހެޅ މ ެގ ޮގތ ން ކޮިވޑ   6ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެ. ކޮމިީޓެގ 

ފަދަ ޮގެތްއ  ނ ލެޭވއިކ ދިންނަށް އަޅަ  އެ ،ބޭތިއްބޭ ކ ދިންެގ ަމއިންބަފައިން ނ ަވތަ ބެލެނިެވރިްނެގ ހ ލ ދެރަެވ

މަލ ކ ރ ނޭ ޮގތ ެގ އ ސޫލ ތަްއ ޢަމެދ ެވރިވެއްޖެ ހިނދެްއަގިއ މިފަދަ ސެންޓަރ ތަކ ން އެފަދަ ކ ދިންނ  މެދ  

ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީން  ެގކަމެއް ންމ  ހިމިފަދަ ހ ލަތަކަށް ތައްޔ ރ ެވ އިންތިޒ މ ަތއް ހަމަޖައްސަން މ  އިލަ އިކ ަލަވއެ

ވ ންޖެހިއްޖެ ރަންޓިން ފެސިލިޓީގައި ދަިރންނ އެކ  ެއކަހެރިއި ނ ަވތަ ކަ ައއިސޮލޭަޝން ފެސިލިޓީަގއިވ ނީ. ހ ށަހަޅ ފަ

ހ ލަތެއްަގިއ ނ ަވތަ މިފަދަ ހ ލަތ ގައި މަންމަ ނ ަވތަ ަބއްަޕ ނ ބަތަ އެކ ަގިއވ  ބެލެނިެވިރޔ  ބަލިެވއްޖެ ހިނދެއްަގިއ 

  ފަދަ ނެ ޚ އްޞަ ނިޒ މެއް މިއިލ  އަޅަމިފަދަ ކ ދިންނަށް ،ނި. އެހެންކަމ ން ވ ނީ އެކަ ކ އްޖ  ރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި އެކަ

-ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހެޅީ. އަދި މި މޭރ މ ން ކޮިވޑ  ފެސިލިޓީގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ަގބޫލ ކ ެރިވެގން މި

ްނ ހަމަ ޖައްސަ ެއކަންކަން ިއ،ޅަ ހ ށަހަ ދިނ މ ެގ އ ސޫލ  އެހީތެރިކަންނަފްސ ނީ ކ ަޑކ ދިންނަށް އަށް ފަްއސިވ  19

ރައްކ ތެރިކަން  ޢީމިފަދަ ހ ލަތ ގައި އިޖ ތިމ  ،ެގ ޮގތ ަގއި 8ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެ. ކޮމިޓީ ހ ށަހެޅ ން 

 ،ދ މަތެއް ކަމ ންޚިައކީ ކޮންމެހެން ލ ޒިމ  ެގ ޚިދ މަތ އި ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓްިޓިވޓީދިނ މަށްޓަކައި އިންޓަރނެޓްފޯރ ކޮށް

ދިނ މ ެގ އިންތިޒ މ  ރަދ  ކ ޑަ ޮގތެްއަގިއ ކަަށަވރ ކޮށްޚަ  ކ އެމ ހަކަޔިތ ންނަށް މި ޚިދ މަތް ފަސޭއްހ ރިހ  ރަ

ދ މަތެއް ޮގތަށް ޚިއެއްޮގަތށް އަސ ސީ  ދ މަތ ޚިނެޓ ކީ ފެނ އި ކަރަންޓ ެގ ރހަމަޖެއްސ ން. އަދި މި ދަނޑިަވޅ ގައި އިންޓަ

ެގެވށި  ،އ އި ންަނށް ކ ރ  އަނިޔ ކ ޑަކ ދި ؛ަވަނ ހ ށަހެޅ މ ގައި 9 ކަނޑައެޅ މަށް ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެ. ކޮމިީޓެގ

އަލަށް ހަމަޖެހޭ ޚ އްޞަ އިންތިޒ މ ތަކ ެގ  ،އަނިޔ ެގ މައްސަލަތައް ހ ަށހެޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިވ  އިްނތިޒ މ ތަކ އި 

 އެ މަސަްއކަތް ،ށް ފ ހަަގކ ރެޭވތީ ކަމަ ވ ޖެހިފައިކ ރަންލޫމ ތ ެގ މައްޗަށް މިހ ރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ަރއްޔިތ ން ހޭލ ްނތެރިޢ މަ

 ،އ އި ހ ަލތ  ގ ޅިެގން އ މްދަނީ ަވނަ ހ ށަހެޅ މ ގައި، މި 10ހިންގ މަށް ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެ. ކޮމިީޓެގ  އިެވސް ރ ވަ 

އ އި އ މްދަނީ ހޯދ މަށް ކ ރ  މަސަްއކަތް ހ އްޓިފަިއވ  ފަރ ތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިެމނޭ އަންހެނ ން ދެނެަގތ މ ެގ ވަޒީފ  

ކ ދި  ،މިޮގތ ން ކައ ންިސލ ތައް މެދ ެވރިކޮށް ،ކަމަށް ފ ހަަގކޮށް ޖެހޭނެންެގންދަކ ރިއަށް  އި މަސައްކަތެއް ރ ަވހ އްޞަ

 ށް ިވޔަފ ރިތަކަ ،އ މްދަނީ ިލބ ން ހ އްޓި ތަކަށްދިޔަ ފަރ ތްކ ރަމ ންއަދި މެދ  ފަންތީެގ އަމިއްލަ މަސައްކަތ ިއ ިވޔަފ ރި

ެދޭވކަްނ ތައް ފޯރ ކޮށްޕެކޭޖ ސްޓިމިއ ލަްސ ން ދޭ ފަރ ތްތަކަށް ސަރ ކ ރ  މި ،ަގނެެގއްލ ން ލިބެމ ންދ  އަންހެނ ން ދެނެ

އެ  ،ންޚ ޝަރ ތ  ފ ރިހަމ  ތ ރީ ެގކ ރަން ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެ. އަދި ސަރ ކ ރ ން ދޭ ސްޓިމިއ ލަސް ޕެކޭޖ ކަށަަވރ 

ށް މި އެހީ ވ ސިލ ޭވތޯ ބެލ މަކީ މ ހިންމ   ކަނޑައަޅ  ހިސ ބ ން ފަށައިެގން ޚ އްޞަ ޮގތެްއގައި އަންެހނ ންނ  ހަމައަ

ދ އިރ ގައި އަމިއްލަ  ސްމީނ ރަދިެވހިރ އްޖޭަގއި  .ކަމ ަގއި ކޮމިޓީން ދެކޭ ވ ހަކަ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ކަމެއް

ކ . އަދި އެބަ ދައްން މ ބޯހިމެނ ފަހ ެގ  ިގނަ މީހ ން ތިބިކަން އެންމެ ށް ވ ރެއަ 25000ކޮްށެގން ދިރިއ ޅޭ ސައްކަތްމަ
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 ެއއީ އަންހެނ ން  15000ތެެރއިން ިގނަ މީހ ްނނަކީ އަންހެނ ން. ގ ްތަގނަޑަކށް ލޫމަތ ން ދައްކ  ޮގތ ަގއި މީެގޢ މި މަ

 ކަމަށް ކަމަށް ހ ށަހެޅޭނީ އަންހެނ ންއ  ގ ިޅެގން ނިކަމެތ19ި-އި ކޮިވޑ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޚ އްޞަ ޮގެތްއަގ ކަމަށް

ެގ އަޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ މެން ހަދ ން ބަހައްޓަންޖެހޭމެއް ނޫން.  އޮތް ކައްކެ ޭއގައި އެްއެވސް ަޝއް މަކީވ 

ބަލަހައްޓ   ،ލަހައްޓ  ޭގބިސީތައް ބަ އިލ ޢ އަންހެނ ން އިސްނަަގިއެގން  ނ ަވތަ ދިެވހިރ އްޖެއަކީ ިވމެން ހެޑެޑް ހައ ސް

 ސަމ ލ ކަމެއް ދީެގން ނިކަމެތިެވެގންދ  އ މެްއކަން. އެހެންީވމ ، ޚ އްޞަޤަެވސް ިގނަ  ދ ނިޔޭެގ ނިސްބަތ ން މީހ ން

ްނ ރ އެހީތައް ފޯރ ތޯ ޔަޤީންކ  ،އް ތަްއ ނ ަވތަ ރިލީފް ޕެކޭޖ ްސ ޕެކޭޖ ތައ ލަތ ެގ ސްޓެމިއ ލައަންހެނ ންނ  ހަމައަށް ދަ

ަގނޑ މެްނ ގައި ައޅ  11ެގ ހ ށަހެޅ ން ޓީކޮމިވ ނީ. ހ ަށހަޅަފައި ޑ ޮގތ ގައި ައޅ ަގނ ެގެވސް މ ހިންމ  ހ ށަހެޅ މެއް ަވރަށް

ރައްޔިތ ންެގ މެދ ަގިއ  މ ެގ ސަބަބ ންތިޞ ދީ ެގއްލ ޤްއި  ކ ރިމަތިަވމ ންދ ކޮިވޑ  ގ ިޅެގން  ،ވ ލަނީއަޅ  މި އަލި

 އިލ ަތއްޢ ރ ކަމ ެގ ހ ލަތަށް ެވއްޓިދ ނޭ ީގފަ  ، ކ ޑަކޮށްގ ފަރަދި އިޖ ތިމ ޢީ އަިތޞ ދީ ޤްފ ޅ ެވެގންދ ނެ އަދި އި

މަސައްކަތް  އެ ،ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ދިރ ސ ތައް ކ ރ މަށްތަޢ ރަފ ކީމެއް ސްކް ސަްލ ބޭސިރަވޔ ނި ކ ރ މަށްސަލ މަތް

ޓް ްސ، ައންއެމްޕްލޯއިމެންޓް ބެނެފިހެޅ މަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީހ ށަ ަވނަ 12ން. ކޮމިޓީެގ ރަށް ފެށ މިހ ރ ން މިހ 

. ކޮމިޓީ ންށްދިނ ޯލއިމެންޓް ބެނެފިޓް ފޯރ ކޮއަންއެމްޕް ތަކަށްދ  ފަރ ތްކ ރަމ ންތްމަށް މަސައްކަަވޒީފ  ހޯދ  ،ށްޢ ރަފްކޮތަ

މ ރ ން ދ ަވސްީވ މައިންބަފައިްނ އ  ،ިއވ  ކ ދިންނ އި ވ ލ ެވފަހަެވރިކަން ަދރިންނ އި ބެލެނި ،އިެގ ޮގތ ގަ 13ހ ށަހެޅ ން 

 ،ހިނދ  ެގންވ ންނަށް އިތ ރަށް ބ ރަވ ން އެކަށީ އަންހެނ ތ ގައި ލަހ  މި، އިރ ަގއި ބަލަހައްަޓންޖެހިފައިވ ހ  ަވގ ތެއްހ ރި

ހަމަހަމަ  އްޓ މ ގައިމެންަބރ ން ބެލެހެ އިލ ތަކ ެގޢ އަްށ ފައްސިވ   19-ޖެހޭ އަދި ކޮިވޑ ންބަލަހަްއޓަ ޭގތެރޭެގ ޒިންމ ތަކ އި 

ްއ ތަޮރްގރ މ ެގ ޕްމ ރ ހޭލ ންތެރިކ ށް ހިތްަވރ ދިނ މަށް އެަކމަ އި،ޅަ ބ ރ އަ ތަކ ން ަބިއެވރިވ މަށްލ ޢ އިޮގތެްއަގިއ 

ތަަކީކ އްޞަ ިޞއްޙީ އަިދ އަސ ީސ ަވސީލަތްތަކ އި އ ލ ތްނަށް ޚ ންށްފައިވ ނެ. އަންހެނ ކޮން ެވސް ފ ހަގަ ޖެހޭކަހިންަގން

މ   މީ މ ހިންޮގތް ކަށަަވރ ކ ރ  އް ލިބޭނެތަޑި މިފަދަ އ ލ ތްމެދ ނ ކެނ ިއ،ޅަ ކަނޑައަ ތ ަގއިްއެގ ޮގއަސ ސީ ބޭނ ންތަކެ

 ޑ މެއް. ހ ރިހ  ކ ދިންނަށް މެދ ކެނއި ހ ށަހަޅ ފަިއވ ނެމެްއެގ ޮގތ ަގޅ ސް ހ ށަހެެވއީ އެ  ،ން ދެކި ކޮމިޓީ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި 

ކ ރެިވފަިއވ  މިހ ރ  ގ އިމ  ،ކަމަށް ދެކި  ކަމެއް ޖެހޭ ން ކޮށްދޭންލަތ ކޮށްދިނ މަކީ ދައ ކަށަަވރ ތި އ ނެގނ މ ެގ ޙައްޤ  ނެ

ަޙއްޤ  ދި އ ނެގނ މ ެގ ރ ކޮށްދިނ މަށް އަމް ފޯން ތަޢ ލީެވރިކޮްށެގތްތައް މެދ ޑިޖިަޓލް ަވސީލަ ،ސްެގ ނިޒ މ އިލ ޓެލެކި

ޗަރ ން . ޓީ ވ ނެއިށަހަޅ ފަ ހ ން ސ މަށް ކޮމިޓީއްތައް ހަމަޖެފޯރ ކޮށްދެޭވނެ އިންތިޒ މ   ޙަްއޤ  މިނެތި  ޑ މެއްދ ކެނމެ

ަގިއ މ ދައްރިސ ން ެއކ   އިދަިރަވރ ންނ  އިަލއި،ކ ަލަވްއ އެނެ އ ސޫލެ އިދ ން ބެލޭލ  ަގވ  ހ ަވރ ްނެގ ކޮށް ދަރިމެދ ެވރި

ތައް ނެ ޕްރޮްގރ މ އޮންނ  ،ޮކށްއިމ ގ ޑި ނ ކެނގ ޅ ން މެދ  ކ ދިންނ   ،ތައް ގ އިމްކޮށްކ ރ ނެ އޮންލައިން ފޯރަމ މަޝްަވރ 

 ލަތެއްަގއި ހ ލަތަށްވ ރެ ދެރަ ހ މ  އްމަޢ ެގ އ ތަކ ެގ ޒަރީއ އިން މ މ ޖ ތައަދި މިފަދަ ޕްރޮްގރ މ  ،އ މަށ އިއަށް ެގންދި ކ ރި

އަދި   ؛ހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްއެ ،ލ  ދެނެަގނެހ ޅެމ ންދ  ކ ދިންެގ ށަހެނ ރައްކަލަށް ހ  ،ނ އިދިންޅެމ ންދ  ކ ރިއ ދި



0220 މޭ 6                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  34 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

68 

 

ވ  ޮގތަށް ހިފައިކ ރަންޖެަގއި މަސަްއކަތްލަތ ހ  . މިވ ނެން ހ ށަހަޅ ފައިޓީއ މަށް ކޮމިެގންދިން  މިޮގތަށް ކ ރިއަށް މިކަ

ން ރައިޓްސް މަލަތ  ހިއ ހ ވ  ފަރ ތްތަކ ެގ ެގ ދަށ ގައި ބެލ މ ދައ ލަތ ެގ ،އެކ  މ އ ެގނަތައް ންނަންޖެހޭ ބަދަލ ެގ

. ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ށަހަޅ ފައިވ ނެޮކމިޝަނަށް ހ  ކ ރ މަށް އެމޮނިޓަރ އި،ަގަވއިދ ން ބަލަ ކޮމިޝަނ ން 

ނެތި ލިބޭނެ   ނޑ މެއްދ ކެސް މެކ ރ  ބޭބޭނ ން ތަށްމ އްދަ ން ޚ އްަޞކޮށް ދިގ  އި ަވކިބޭހ  ޚ އްޞަ ނ ންވ ކަށް ބޭފަރ ތްތަ

ޓަލް ޕީތަކ އި ފަރ ވ ތައް ޮއންލައިން ނ ަވތަ ޑިޖިތްތަކ ެގ ތެރަބ ަވ ލަތ ގައި ހ އްޓިފަިއވ  އެކިހ  މި ންތިޒ މ އި

 ތަކ އި ލަފ  ދެޭވނެ އިންތިޒ މ ލ ތަކަށް ބޭނ ންވ ނެ އިރ ޝ ދ އިޢ ފަރ ތްތަކ އި  އެ ،ކޮށްދީށް ފޯރ  ރިކޮެވމެދ  ތްތައްަވސީލަ

ށް އި ފަރ ވ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަ ބޭހ ނ ންވ ރ ން ދ ަވްސީވ ފަރ ތްތަކަށް ބޭފައިވ ނެ. އ މ ން ހ ށަހަޅ  ކޮމިޓީމަޖެއްސ މަށްހަ

ެދަވނަ ކޮށްދިނ މަށް ކޮމިޓީެގ ވ ނޭހެން ޯފރ ސިލ  ކަށް ވ ތަަފރ ތް މ ތ  އެގ ޭޅ މަޢ ލޫ ތަކ އިންތިޒ މ  އިވ ރ  ހަމަޖެހިފަމިހ 

ރ ން ދ ަވސްީވ ފަރ ތްތަކ ެގ މަޢ ލޫމ ތ  މ އް މެދ ެވރިކޮށް އ ތަޓ ޝަން ޔ ނިކްލް ޕްރޮޓެޯސޝަ ކ ރ ޔ ންހ ށަހެޅ މ ގައި ބަ

ެވްސ  ހަމަޖެއްސ މަށް ދިނ މ ެގ އިންތިޒ މ ކަން ފޯރ ކޮށްއެހީތެރި ވ ތ ގައި ބޭނ ން ލަހ  ށް މި ތަކަރ ތްފަ އެ ،ށްއެްއކޮ

ން ބަބ ޮގތ ން ތަފ ތ ކ ރ މ ެގ ސަޮގތް  ދި ެއކި އަންޝަގ ޅިެގން ސްިޓްގމަަޓއިޒޭ ލަތ ހ މި . ން ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެޓީކޮމި

ދިޔަނ ދިނ މަށްޓަކައި  ެވެގން މ  ޙ ރޫމަސައްކަތްތެރިން މަ ން ބިދޭސީ ދ މަތ ޚިވ އ ިއ އަސ ސީ މ އި ފަރ ރައްކ ތެރިކަ

   ކ ރިއަށް ށްރަތައް މިހ ރ ން މިހ ލ ންތެރިކ ރ މ ެގ ޕްރޮްގރ މ ޢ  ހޭމަމ ޖ ތަ ،ށ އިޅ މައެހޭ ނިޒ މީ ފިޔަަވޅ ަތްއ ޖެއަޅަން

ން  ދެމ ނެތި ފޯރ ކޮށް ިތބ މަށް މަޢ ލޫމ ތ  މެދ ކެނޑ މެއް ން ބަލިން ރައްކ ތެރިެވއަދި ބިދޭސީ  ،ދިއ މަށ އި ެގން

 ކ ރަމ ންޝްަވރ ޅ ަގނޑ މެން މަޔެ އައްމިއީ މިއަދ އި އި  .ސް އްޒަތްތެރި ަރއީއި . ނެއިވ ން ހ ށަހަޅ ފަޓީމެއ މަށް ކޮދިެގން

 ށް ަފރ ތްތައް ޒިންމ ދ ރ ކ ރ މަ އެ އި،ތްތައް ހޯދަފަރ ލ ެވފަިއވ  ނަށް އިހ މ އްކަތްތެރިންބިދޭސީ މަސަ  ،ފަދައިން އިއަ

 ތ ން ރައްކ ތެރިޮގ ޙީެގ ތެރެއިން ޞިއްބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ނެ. އަދިހ ށަހަޅ ފައިވ ަގއި ޓީެގ ރިޕޯޓ ކޮމިސް ެވ

ީށެގންނ ވ  ނ ން ދިރިއ ޅ މަށް އެކަސ ންއި ،އިޚިލ ފަށް ތޮއްޖެހިފަިއވ  ތަންތަނ  އ ދަޔ  ،ސ ފ ތ ހިރ ކަން ކ ޑަ ،ންނޫ

ރ ތްތައް ފ  ދީފައިވ  ފަވަޒީ ށްފަރ ތްތަކަ އެ ،ހޭނަށް ޒިންމ ވ ންޖެއ ޅެމ ންދ  މީހ ންރި ަވގ ތ  ދި ގައި މިތަންތަނ 

ތަކ ގައި ލަތްހ  ނ ހޯދޭ ވ  ފަރ ތްތައްއަދި ވަޒީފ  ދީފައި ،ލ ކ ރަންލަތ  ބަދަހ އަދި އ ެޅމ ންދ   އި،ވަ މ ދ ރ ކ ރ ޒިން

ލަތ ަގިއ ހ  . މިން ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެނ މަށް ކޮމެޓީލ ކޮށްދިއ ޅ ން ަބދަފަރ ތްތަކ ެގ ދިރި   އެށްހިޔ ަތކަ އްކ ތެރި ަވގ ތީރަ

ެވހިރ އްޖޭަގއި ން ދިއަދަދެްއެގ ބިދޭސީިގނަ  ށް ޞަކޮޚ އް ިއ،ތަކ މަށް ދ ން ޮވލަްނޓަރިލީ ބޭނ ންވ  ފަރ ތްއ ލަ ޤަ އަމިއް

 އެ ،ދެނެަގނެމަސައްކަތްތެރިން  ދޭސީބޭނ ންވ  ބި ނބ ރ  އަމިއްލަ ަޤއ މަށް ދ ންތީ އަވ  ކަމަށް  ބިޓެޑް ތިންއަންޑޮިކއ މެ

  ދިނ މަށް ށްކޮފަހިއަނބ ރ  ދިއ މ ެގ މަގ   ،ސްގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީކ ެގ އެހީ ންތަްޓރީ ގ ޅ ލެޕައި އ މ ތަކ ެގ އެީހގައިޤަ

ށ އި އިންސ ނީ ޙައްޤ ަތއް މ ޢީ ރައްކ ތެރިކަމަތިޖ ން އިެގ ސަބަބ  19-. ޮކިވޑ ން ހ ށަހަޅ ފަިއވ ނެެވސް ކޮމިޓީ

ގ ޅިެގން ިނޒ މަށް  މ  ިމކަންކައަދި ،ތަކ އި އަންނ ނެ ބަދަލ ތަކ އިންޖެހ ންރ މަށް ކ ރިމަތިެވދ ނޭ ޮގކަށަަވރ ކ 
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ތްތެރި ޒަތީ އިއް ނ ވ ދިފައިަވގ ތ  ހެ ޓެއް އަދި މިސެސްމެން އެ ޝަލް އިމްޕެކްޓްމ ެގ ސޯަގތ އް ދެނެެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަ

އަިދ  ،ހިނދ ކަމަށް ީވ މ  ކަމެއްންޓަކީ މ ހިންއެސެސްމެމި އިމްޕެކްޓް  ލޭްނތަކަށް ެވސް، ދ ރ  ރ ސްތ  ޕްރައީސް

  މެންޓަކީ މ ހިންމ  ސެސްއެ  ދެނެަގތ މަށް ެވސް މިންއްކަިރކަމެޔަތ އި ރައްކ ތެމ ހިޖެހޭ ން މިަވގ ތަށް ފޯރ ކޮށްދޭންމިަވގ ތ 

 މަރ ކަޒ ތަކ ެގ ޓީން. ކަރަންނެހަޅ ފައިވ ން ހ ށަމްޕެކްޓް ެއސެސްމެންޓް ހެދ މަށް ކޮމިޓީއި ލްޝަސޯ  ،ހިނދ ކަމަކަށް ީވ

ރިަކްނ ަރއްކ ތެ ،ޮގތް ދެނެަގނެ މަލ ކ ރ ދ  ޢަމެ ންނ ގައި ަބއިތިއްބ  މީހ ނ އެފަދަ ތަންތަ ،ދެނެަގތ މަށ އި ލަތ ހ 

ްތ ޮގ ނެްޓ ލިބޭނެރއި އިންޓަކަޒެްއގަ ފަދަ ހ ރިހ  މަރ އި މިލ ގަ ެގ ބަދަކ ރ މ  ރަތްޔ ތ ން ޒިގޮ ޖިސްމ ނީ  ،ރ މ އިކަށަަވރ ކ 

 ެވރިކޮށް އެދ ކޯލް މެ ށް ީވޑިޯއ ފޯންރ ތްތަކަފަތަކ ގައި ތިބި ކަޒ ިޓިވޓީެގ ޒަީރއ އިން މަރ ކްކަނެ ޑިޖިޓަލް ،އެކ ހ ރ މ 

. ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެ ންމިޓީކޮ  މިރ މަށް ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށްކ ނެަގތ މަށް މަސައްކަތްލ  ދެހ ފަރ ތްތަކ ެގ 

ފަިއވ  ޮގތަށް ބައިތިއްބ  ެގްއލޭ ކަންވ  މިނިަވންެގ ދަށ ަގއި ލަތ ެގ ބެލ މ ދައ  ،ޅ މަށް ދަތިެވފައިވ  ޝަކ ވ  ހ ށަހެ

ށް ެވްސ ެވޭވނެ ޮގތް ހަމަޖެއްސ މަމިޝަނަށް ވ ސިލ  ން ރައިޓްްސ ކޮއ މައިން ހިޒ މެްއެގ ޒަރީއ  ނި ފަރ ތްތަކަށް އ 

ސަފ ަގިއ  ކ ރީ !މ ފ ކ ރައްވ ތި ؛ކަށްއިްނސ ނީ ޙައްޤ ތަ ،އިތ ރ ން. ހަމަ މީެގވ ނެ އިޅ ފަޝަނަށް ހ ށަހަމިއެކޮ

 ،ްށ މަދ ނ ެވތަކަންތިޒ މ ށްދެޭވެނ އިރ ކޮނެިތ ފޯ ޑ މެއްސަޕޯްޓ މެދ ކެނ ސޯޝަލްށް ސައިޯކ މަސައްކަތްކ ރ  ފަރ ތްތަކަ

ީޙ ކްޓިްވ އިކ އިޕްމަންޓް އަދި ޞިއްޕްރޮޓެސަނަލް ޕ  ށްރ ތްތަކަ ސަފ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރ  ފަ ހެން ކ ރީދަތިނ ވ ނޭ

ލ ތަކަްށ ޢ އިރ ތްތަކ ެގ ތްކ ރ  ފަސަފ ަގއި މަސަްއކަ ކ ރީ ،ތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މ އި ސީލަަވ ނ ންވ ރިންނަށް ބޭދ މަތްތެޚި

 އެފަދަ ،ނަމަ ޖެއްެވކ ންނަން މަޖ ބޫރ ނިގެއިން ގ ިޅެގން ކ އްޔަށް އ ެޅމ ންދ   ގ ިޅެގން ދިމ ވ  ސަަބބ ތަކ  ޑ ކޮިވ

ެއކަން  ،ކަމަށް ދެކި އްަވގ ތ  ދައ ލަތ ެގ ޒިްނމ އެ ކީ މި ށަަވރ ކޮށްދިނ މަކަަވހިކަްނ ޔ ފަރ ތްތަކަށް ބޯހި

ޅ ަގނޑ  ތިން ނ ކ ތ  އައަިދ ދެ .ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީން ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެސް ކޮމިޓީނ މަށް ެވށްދިކޮކަށަަވރ 

ތްތަކ ން މ ލެ ނޫން އެހެން  ވ  ފަރ  ފައި ެވއ ޅެން ދަތިރިލޭަގއި ދިމ  ގ ޅިެގން ލަތ ހ ެގ 19-ޑ ވި . ކޮހަަގކޮށްލ ނަންފ 

އް ސަރ ކ ރ ން ތަމ ެގ އިންތިޒ މ ކައެކަށް ތްތައިވ  ފަރ ކ ރަން ބޭނ ންެވފަރަށްރަށަށް ދިރިއ ޅ ން ބަދަލ 

-. ކޮިވޑ ޅ ފައިވ ނެށަހަށް ހ އެޮގތަ  ؛ދެކޭކަން ންޓީކަމަށް ކޮމި ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ތ  ަވގ  މި ދިނ މަކީސައިޖައްހަމަ

 އެ ،ނަމަ ޤ  ެގއްލިއްޖެަވހިކަމ ެގ ޙައްނ ންވ  އެްއެވސް ފަރ ތެއްެގ ބޯހިޔ ށް ބޭތެރިކަމަެގ ސަބަބ ން ޚ އްޞަ ރަްއކ 19

  ، ހިނދ  ރެމ ންދ  ސް ފެތ ވައިރަ ޢ ގައި މ ޖ ތަމަ ،ކަމ އި ޖެހޭނެ ށްދޭންކަން ފޯރ ކޮހި ބޯހިޔ ވަ ފަރ ތްތަކަށް ަވގ ތީ

 ،އެއް ަޙއްޤަކީ  މ ހިންކ ތެރިވ މަށް އެންމެ މ އިން ރައް  19-ޑ  އިވ  ދަނޑިަވޅ ަގއި ޮކިވދ ެވފަ ށް ފ ރަބަންޚ އްޞަކޮ

 އިދ ރީ ،ނޫނީގ މ ެގ ޙައްޤ  ކަށަަވރ ކޮށްދިނ މަށް ބޯހިޔ ަވހިކަ ގެ އެންމެން ލަތ ަގއި ހ  މި ،ދ ހިނމ ަގިއ ީވކަން ބޯހިޔ ަވހިކަ

ހ ން . ޖަލ ތަކ ގައި ތޮއްޖެން ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެމަށް ކޮމެޓީ ހަމަޖެްއސ ތައްއިންތިޒ މ  ިއ،އް އަޅަހެން ފިޔަަވޅ ތައަދި އެހެނި

ްނ ެއޮގތ  ،ހިނދ  ން ދެކޭކަމަށް ކޮމެޓީ ަވގ ތ  ަވރަށް މ ހިންމ  މިއެޅ ން އް ރ މަށްޓަަކއި ައަވސް ިފޔަަވޅ ަތކެޙައްލ ކ 
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. ހަޅ ފަިއވ ނެސް ހ ށަަމށް ެވދިނ އިއްސަނ ކޮށް ހަމަޖަތ  ލަސްޞަފ ރ  ރ ތްތަކަށް އެ ސީ ަޙއްޤ ވ  ފަމެންކްލެ އިޕެރޯލ 

ލަތ ެގ ބަޖެޓަްށ އ ދަ  ،އިގ ިޅެގން ކ ރ  ޚަރަދ ތަކ  ޮގތ ން ކޮިވޑ  އެންމެ ފަހ  ހ ށަހެޅ މެއްެގ މޭރ މ ން  ހަމަ މިއަދި

ވ ނެ. ހ ށަހަޅ ފައި  އްކަމެ  3ކޮިމޓީެގ ދިރ ސ އިން ފ ހަަގކ ެރވ ނ   ،ކަމެއް 3ެގންނަ ބަދަލ ތަކ ަގއި ޕްަރއިެވޓައިްޒކ ރަންީވ 

މި ކަންކަމަްށ  ،ތީވ  ަކމަށް، އިޖ ތިމ ޢީ ރައްކ ތެރިކަން އެއީ ިޞއްޙަތ ިއ، ވަޒީފ ެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކ ރ މ އި

ަގިއ ހ ށަހަޅ ފައިވ ނެ. އަދިެވްސ ެގން ޚަރަދ ތައް ބައްޓަންކ ރ މަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ އިސްކަންދީ 

ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިޕޯޓ  ދަންނަަވމ ން، މި ލ މ ަގިއ އެހީތެރިިވ ފަރ ތްަތކަށް ޝ ކ ރ އިއެއްފަހަރ  މި ރިޕޯޓް އެކ ަލވަ 

މި ބަލަމ ންެގންދ   ކޮމިޓީން ، ނިންމ ން ހިއްސ ކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ. މި ރިޕޯޓަކީކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ އެ ނިންމ މ ގައި

ށް މަކ ރ މަށްފަހ  ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ރައީސަހ  ، އަދިހ ކަންކަމަކީ ކޮންމެ ދެ ހަފ ތ ައކ ން އެކަން އަޕްޑޭްޓކ ރ މަށްފަ

ެގންދިއ މަށް ެވސް ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ން ންޮގތ ަގއި ކ ިރއަްށދ ން ކޮންމެ ދެ ހަފ ތ އަކ ން އަރ ަވމ ެގ ރިޕޯޓެއް

 ރިްއޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިންމ ފައިޭވ. ޝ ކ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޑަރ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަްށ ރައިޓްސް އެންޑް ޖެން ތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް، ހިއ މަންޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންދެއްވ ން އެދެން. ހެންޭވރ   ވ ހަކަފ ޅ ދެްއކެވ މަށް އެިދަވަޑއިަގންަނވ 

 ހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް. 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޙަސަން ލަޠީފްއިރ ެގ މެންބަރ  ދ ޭވރ  ހ ޅަނގ  ހެން

 ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ    ފ ރަތަމަިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއންމެ އްޒަތްތެރި ަރީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

އެ ރިޕޯޓް   ،ށްޓަލަްއވ ފައި ޮއތް ރިޕޯއިރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން އެކ ލަވަ  ހިއ މަން ،ދަންނަަވން

މަށް ހ ށަހެޅ  33ފ ހަަގކ ަރއްވ ަފއި އޮތް ގައި އަދި ެއ ރިޕޯޓ  .ކަށް ޓަކައިަލއްވ ަފއި އޮތްލެއް ފ ރިހަމައިއެކ ަލަވ

ަވރަށް ރަނަގޅ  ދިރ ސ އެއް އެރ ވ މަށްފަހ   ،އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތ އީދ ކ ރަން. ަވރަށް ރަނަގޅ  އޮބްަޒޭވޝަންތަެކއް

އިން ެވސް އަދި ޚ އްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ތެރެ 33ހ ށަހެޅ އްވ ން. މި  33އޮތް ހ ށަހަޅ އްވ ފައި 

ަވަނ  8 ،ހަތަރ  ހ ށަހެޅ މެއްެގ ވ ަހކަ. ެއއް ކަމަކަށްން ބަެއއް ހ ށަހެޅ ން. ެދތިންޭއެގތެރެއި ،ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

ްސ، ބަެއްއ ލަތަށް ބަލ އިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީހ   މި ަވގ ތ އިމ ންވ ހަކަ. ައޅ ަގނޑަށް ަވރަށް މ ހި އޮތްހ ށަހެޅ މ ގައި 

ދޭ ޚިދ މަތެއް. ެއއީ ކޮންމެހެން މި  ިއެގންށް ބަލަޮގތަ ނެްޓެގ ޚިދ މަތަކީ އަސ ސީ ޚިދ މަތެއް ރއ މ ތަކ ަގއި އިންޓަޤަ

އަޅ ަގނޑަށް  ެވސް ޔ ެއކ މަޮގތ ން ެވސް. އެހެްނީވ ނޫން. އ އްމ  އ ސޫލެއްގެ  ނ ަރއްކަލ ެގ ހ ލަތ ަގިއ އެކަންޏެއް  ކ އްލި
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ަވގ ތ   ތަށް މިފެނ އި ކަރަންޓ އި އަިދ އެހެނިހެން އަސ ސީ ޚިދ މަތްތަކެކޭ ެއއްޮގ ،ެވސް ަވރަށް ޮބޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ

ެއ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި  ،ލަތ ން ބަލައި އ ނެޓްެގ ޚިދ މަތަީކ ެވސް އަސ ީސ ޚިދ މަތެްއެގ ޮގތ ަގިއ ދަރއިންޓަ

 ފަިއ އޮތް ަކމ ގައި ހ ށަހަޅ ްއވ  މ  ކަމެއްންެއއީ މ ހި .އެއް އ ސޫލެއް ެގްނގ ޅ ން މަށްމަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ އަސ ސީ ޚިދ 

މި ހ ށަހެޅ އްވ ންތަކ ެގ  ަވނަ ހ ށަހެޅ ން 12ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތ އީދ ކ ރަން. ހަަމ އެއ އެީކަގއި  ހ ށަހެޅ އްވ މަށް

ސީކ ސް އެލަަވންެސްއ  ޖޮބް .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ަވންސް ތަޢ ރަފ ކ ރ ން.ސީކ ސް އެލަ ތެރޭގައި އެަބއޮތް. ޖޮބް

އަދ ކ ރަން ބޭނ ންވ  ފަރ ތްތަކަށް  މިއީ ޙަޤީޤަތ ގައި ވަޒީފ  ަވގ ތ  ތަޢ ރަފ ކ ރަން މިއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ަވގ ތ . މި

އަތްމަތި ދަތިެވެގންދ   ނެތި ިއސ ނ ލިބިވ  ފަރ ތްތަކަށް ފަ އަށް ޭބނ ންވ ނެ އަދި ވަޒީފ އެއް އެންމެ ބޮޑަށް ފަިއސ 

ނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ެއ ަވގ ތ . އެހެންީވމ ، ފަިއސ އަަކށް އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހޭނެ ަވގ ތަކީ މި ަވގ ތ . އެހެންީވމ ، އިކޮ

 ޭއެގ މަންފ  ،ސީކ ސް އެލަަވްނސް ތަޢ ރަފ ެވ އަދި ޖޮބް ،ަވއިކ ރައް  ެއކީކަތް ހަލ ިވކަމ ކ ރަްއަވމ ން ެގންދަވ  މަސައް 

ަވނަ ހ ށަހެޅ މ ގައި  32އިތ ރ ން އޭގެ  .މ  ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންވ މަކީ ހަމަ ަވރަށް މ ހި ލިބޭނެ ޮގތެއް

ތޮއްޖެހ ން  އޮތް އިެވސް ފ ހަަގކ ރަްއވ ފަިއ ކޮމިޓީން. ެއއީ ޖަލ ގަ މ  ކަމެއްެގ ވ ހަަކ އަެނއްކ  ންށް މ ހިއެބައޮތް ަވރަ

ިއ ލ ެއޮގތ ން ޕެރޯ  ފ ހަަގކ ރަްއވ ފަިއ ެއބައޮތް.ށްކަމަ ޅ ަތކެއް އަޅަންޖެހޭއްލ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ައަވްސ ފިޔަަވޙަ

މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސްނ ކޮށް ފަހިކޮށްދިނ ން އެބައޮތް.ކްލެމެންސީ ޙައްޤ ވ  ފަރ ތްތަކަށް އެ ފ ރ ޞަތ  ލަ

ކ ރ  ޮގްތ ެވްސ ެއއީ  ންއެކަ  ،މ  ކަމެއް އެއީ ންއެްއަވރަށް މ ހި ަސރ ކ ރ ން މިއ ކަންކަން ކ ރަމ ންދ އިރ  

 ފެންނަ  ށްފ ކަންކަން ދެ މި ،ވ ން ެވްސ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވ  ވ ހަަކއަކީ  ރައްޔިތ ންނަށް ބަލަިއަގނެޭވ ޮގތަކަށް

އަދި  ،ށްމެން ހަމަަގިއމ  ެވސް ސަރ ކ ރައަޅ ަގނޑ  .މ ކަމ ެގ ވ ހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހިންޮގތަކަށް ކ ރެްއވ މ ެގ މ 

 ތިމަންނަެގ ދަރިފ ޅ  ދޫކޮށްނ ލައި އެއަށްވ ރެ  ،ށް ެއްއެވސް ފަރ ތަކ ން އިނިގލި ދިއްކ ރެޭވކަެށއްހޫރިއްޔ އަރައީސ ލްޖ މް

ގައި އެޅޭ ޮގތަށް އެ ވ ހަކަ ސަރ ކ ރ ެގ ބޮލ   ؛ދޫކޮށްލީކޮެއކޭ، ބޭެބއެކޭ އް މީހެްއެގ ަދރިއެކޭ ނ ަވތަ ކޮ މ  ޙައްޤ ކަން ކ ޑަ

ފ ށް ފެންނަ ޮގތަށް ދެ ،ނޫން. އެންެމ ރަނަގޅަށް އެކަްނ ކ ެރޭވނެ ޮގތަކީ  ކަމެއްކ ރ މަކީ އެީއކީ ަގބޫލ ކ ރެޭވނެ މިކަން

އެއް ނޯންނ ނެ. ސަރ ކ ރަށް ދިއްކ ެރޭވނެ ިއނިގްއޔެއް ެވސް ނޯންނ ނެ. އެކަން ކ ރ ން. އޭރަށް މީހަކ  ދައްކ ނެ ވ ހަކަ 

ެވްސ  ށްަވނަ ހ ށަހެޅ މަ 23 ،އެީކަގއި  މ ަކން ފ ހަަގކ ރ މ ންކ ރ މ ެގ މ ހި އި މިކަން ަރނަގޅަށްކީގަ ހަމަ އެއ އެ 

 ަކމ އި އިންސ ނީ ޙައްޤ ތައްއެއީ އިޖ ތިމ ޢީ ރައްކ ތެރި .އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތ ީއދ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ހަަކ ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެެސސްމަންޓެއް ހައްދަވ  ވ  ،ށް ޓަކައިކަށަަވރ ކ ރ މަށް ކ ރިމަިތވ  ޮގންޖ ހ ންތައް ދެނެަގތ މަ

އެންމެ އްެގ ސޯޝަްލ އިމްޕެކްްޓ އެސެސްމަންޓެ  ،އްރިރ  ފ ހަަގކ ަރްއަވއިފިޤައެބައޮތް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެްނމެ މ 

ތ ަގއި ކ ރ  ޮގ އަންނަނީ ދިގ  ރ ސްތ ެގ، ދ ރ  ރ ސްތ އަށޭ އެންމެ ބޮޑަށް. އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ މ ހިއްމ ކަން

ކ ރ މ ގައި ެވސް މިފަދަ އެސެސްމަންޓެއް އަަވހަްށ  ޖެހޭ ކަންކަންކ ރަން ށްަވގ ތަ ަވގ ތ ން މި ރ ސްތ ގައި މި
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ތަކެްއ ރިލީފް ޕެކޭޖ  ،ޑ  މި ދަންނަވ  ވ ަހކައަކީ މ . މިސ ލަކަށް އަޅ ަގނންޭއެގ ނަތީޖ  ަވރަށް މ ހި ،ހައްދަަވއި 

ކަނޑައެޅ މ ގައި ެވސް މި އަދި ދެއްވ  ފަރ ތްަތްއ  ، ފައިސ  ކަނޑަެއޅ މ އިން އެކި ޮގްތޮގތ ން ދެްއވ އިހައްދަވ ފައި އެ

ފައިސ އ ިއ  ރިލީފް ޕެކޭޖ ން ޙަޤީޤަތ ގައި .މ . އިއްަޒތްތެރި ރައީސްން ދެންނެިވ އެސެސްމަންޓްެގ ނަތީޖ  ަވރަށް މ ހި

ެގ ނަތީޖ އަްށ މަންޓ ސް ދެންނެިވ އެސެނީ ކޮން ފަރ ްތތަކަކަށް ކިހ ަވެރއްކަން ކަނަޑއެޅިެގންދ ްނވ ނީ މިއިނ ޔަތް ދެެވ

ޖ މ ލަކޮށް  ،މ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ކ ރ ޮކށް ދަންނަަވންޏ ންންީވމ ، ެއކަން ައަވހަށް ކ ރެްއވ މަކީ ެވސް މ ހި. އެހެބަލ ފަ

ަވރަށް  .އޮތް ހ ށަހެޅ ްއވ މަށް ެވސް އެ ކޮމިޓީން ފ ހަަގކ ރަްއވ ފައި 33 ބޮޑަށް ތ އީދ ކ ރަން މި ދަންނަަވންޏ  ަވރަށް

 ިވ ފ ރ ޞަތަށް.ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެއް  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ސް ޢަލީ. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހޮޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޔޫނ 

 

 ހޮޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

މިފަދަ  .ށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްރިރ . މި ރިޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑަށް ދެިތން ކަމެއް ފ ހަަގކޮޤަ ޔ  މ ޝ ކ ރިއް

އްކަތްނ ކ ރ ކަްނ ަގއި މަސަރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް އެކަީށެގންވ  ޮގެތއް  ަވގ ތ ަގއި ހިއ މަންސްސ ޚައް

ބޭ  ރެިވެގްނ ހިނގައްޖެ. ޚ އްޞަކޮށް ކަަރންޓީންގައި ތިބޭ މީހ ން ތި އަޅ ަގނޑ މެނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް މި ރިޕޯޓ ން ފ ހަަގކ 

 އ މ ރ ން ދ ަވސްީވ ބޭފ ޅ ން ބަިއތިއްބ  މަރ ކަޒ ަތކަށް ހިއ މަން ،ކ ޑަކ ދިން ަބއިތިއްބ  މަރ ަކޒ ތަކ އި ،މަރ ކަޒ ތަކ އި

 .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަގެވެގންދޭނ ވ ކަން މި ރިޕޯޓ ން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ފ ހަފައިޒިޔ ަރތްކޮށް އިޓްސް ކޮމިޝަނ ންރަ

ަވރެްއެގ މަސަްއކަތްތަެކއް  މ ޔަތްކ ރ މަށް ެއއްެވސް ހިަވކިކ ރ  ފަރ ތްތަކ ެގ ަޙއްޤ ަތއް  އިތ ރ ން ަވޒީފ ތަކ ންމީެގ

އެްއެވސް ނޯޓިސްެއއް  .ފައިނ ވ ކަން ެވސް ފ ހަަގކ ރެޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމިހ ތަނަށް ކޮށް އެޗް.އ ރް.ސީ.އެމ ން

. އަދި ވަޒީފ  ެގއްލެމ ން ،ނީ ވަޒީފ އިން ަވކިކޮށް ދިނ މަކ ނ ލައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން އެަތއް ބަޔަކ  މިއަދ  ދަ

ކަްށ ޔަަވންސް ދަނީ ނ ލިބި. މިޮގތ ން ކ އްލިދޭންޖެހޭ ހަމަ މ ސ ރައ އި އެލަކަށް ވަޒީފ އިން ަވިކކޮށްފަިއވ  ިގަނ ފަރ ތްތަ

 ޅ ަގނޑ  އިރ އިންކަން ެވސް ިމ ފ ރ ޞަތ ގައި އަިރޒަމް ދ އަޒީފ އިްނ ަވިކކޮށްފަިއަވނީ ޓ އިން ވަ އެންމެ ިގނަ

އެހެން ދ އިރ ތަކ ން ެވސް  ،މި ފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  މިކަން ފ ހަަގކ ރ އިރ  .ފ ހަަގކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. އެހެްނ ގައި ެވްސ މި ދަންނަަވނީކީ ފަހަރެއްނޫން ހ ންނަށް ނޯޓިސްނ ދީ ވަޒީފ އިން ަވކިނ ކ ރ  ވ ަހކަެއއް މީ

 ކަށް ިމޮގތަށް ެއްއެވސް ނޯޓިްސއެއް ޔަިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ކ އްލި  .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް ދ އިރ ތަކ ން ެވސް ަވކިކ ރޭ

ޅޭ ތަންތަނަްށ އ  ހިފައިެގން ޔަށްއް އެ މީހ ން ކ  ؛ން އެ މީހ ން ަވންނ ނެނ ދީ މީހ ން ަވކިކޮށް މަގ މަތިކޮށްލައި ހެދ މ 
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ރަދ ތައް ަވނީ ނ ކ ރެިވ. ބަެއއް ޢ އިލ ަތއް ކ ރަންޖެހޭ ޒަރޫރީ ޚަ އެ ީމހ ން ދިރިއ ޅ މަށް ،ދައްކަންޖެހޭ ކ އްޔ އި

ގ ނޫނ ން ކަނޑަެއޅިެގްނ  ރ ންއިތ . މީެގމ ޔޫްސވ ން މިއަދ  ަވނީ ޖެހިފަ ،ހ ސްވެ ޮގތް ،އަތްމަތި ދަތިެވ ،މަގ މަތިެވ

 މިއަދ  ަވނީ މިކަން ެވސްނިތަކ ން ނަ ކ ންފ ިގދިނ ން. ަވރަށް  ތްނ ޔައިމަހ ެގ  ކަނޑައަޅ ަފިއވ  ކަމެއް ރަމަޟ ން

 ،ތަކ ންއިތ ރ ން ބައެއް ކ ންފ ނިމީގެ  .ރި ރައީސްމ ލ ެވފަ. އިްއޒަތްތެހ ނ ކޮށް. މިކަމަށް ެވސް ަވަރށް ބޮޑަށް އި

މ ސ ރަިއެގ  ،ަސންޓެއް ދީފައިޕަ ިއރ ަގިއ ަވރަށް ަބިއަވރ  ބަަޔކަށް މ ސ ރަިއެގ ަވކި ދ   އަރިޒަމްއްޞަކޮށް ޓ  ޚ 

މިފަދަ ެއްއެވސް  .ރި ރައީސްތެ ތްކަން ެވސް މިއަދ  ފ ހަަގކ ެރޭވ. އިްއޒަަވމ ންދ ނ ށް ފޮނޯޕޭ ީލަވ ަވިކަވރެްއ ކަނޑ ަފއި

ްމ އެ.އ ރ .ސީ.ޗް އެއީޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހިތ މަކ ރަން. މި އަންނ ދ ކަންބަލަމ  ންމ އެ.ކަމެއް މިހ ތަނަށް އެޗް.އ ރ .ސީ

ން ރަމަސައްކަތްކ  ހޭލައި ގ ތަކީ އެޗް.އ ރ .ސީ.އެމް މިހ ރަށްވ ރެ ބޮޑަށްަވ . މިހޭ ަވގ ތ ޖެކ ރަންތްކަތްމަސަ

މިފަދަ   ،ންމެންބަރ ންނަށް ދަންނަަވއެންމެހައި އަދ  ެއޗް.އ ރ .ސީ.އެމްެގ ރަެވރިވ ންޖެހޭ ަވގ ތ . އަޅ ަގނޑ  މިފ 

ެގންދިއ މަށް. ދެްއިވ މި ކަންކަން ަވރަށް ގ ތ ން ބަލަމ ން ،ފ ަރެވރިވެ  ޚައްސ ސް ދަނިޑަވޅ ަގއި މަޑ ން ނ ތިއްބަަވއި

 ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ . ފ ރ ޞަތަށް ަވރަ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ރ ހީމް ޝަރީފް. ބްބަރ  އިމެންރި ްތތެމެންބަރ . މަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒައްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔ  

 

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

ރ ކޮމިޓީން ހ ށަހެޅ އްިވ ޑައްަގއި ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޮގތެ ލަޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ! ޖ މ 

ަވގ ތަކީ ދައ ލަތ ެގ ކެރިފޯރ ންތެރިކަްނ  މި .އީސްރަރި ތްތެތ އީދ ކ ރަން. ިއއްޒަ ހ ރިހ  ހ ށަހެޅ އްވ މަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  

ަހރ އަޑ ން މި ޮގވ  އޯގ ތެިރ  ެވސްއަބަދ މެން ންނަށް އަޅ ލައި އަޅ ަގނޑ ތ އްޔިރަހ ރި އެންމެ މަތީ މިންަވރަކަށް 

ިމ  ން. ައޅ ަގނޑ ނޫށެއް ! ަވކި ކަެމއް ަވކި ޮގތަކަްއެގ ޯއގ ތެރިކަން ަރއްޔިތ ންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ަވގ ތ . އ ދެރެސަރ ކ 

  ރ ން ންަވރިކަން ހ ރި މިތެންފޯރ  ެގ ކެރިރ ވ ހަަކެއއް ނޫން. ސަރ ކ  ނ ކ ރ ދަންނަަވނީކީ ސަރ ކ ރ ން އެޮގތަށް މަސައްކަތް

ކަން އަޅ ަގނޑ  ކަން ފޯރ ކޮށްދެމ ން ެގންދަވ އެހީތެރި ށްކ ރ ން ރައްޔިތ ންނަ ެގ ސަރ ލިޙް  ޞ އިބްރ ހީމް މ ޙައްމަދ 

 އްތަ އްތަޑ ެގ ކަންިވިއރ  ކޮލ ބައަޅ  އ މ ތަކ އި އެހެން ޤައ މ ތަކ ޤަޓެރި އް . އަދި ދ ނިޔޭެގ އަަވކ ރަންހަަގފ 

ރ  ިގނަ ޚަރަދ ކ   ނިސްބަތ ން ރ އްޖެއަކީ ، ބަލ އިރ ށްރަދަޚަ ކ ރެޭވ  ނ އިތަ ތަންބ އްކ ރ މ އި، ރައްޔިތ ން ަބއިތިމެނޭޖ 

ްއޒަތ އި، އި އިންސ ނީ ކަރ މ ތ އި، އަބ ރ އި،  .ިރ ރައީސްތްތެޒަރަން. އިއް ކ ނޑ  ފ ހަަގ އަޅ ަގސްތަނެއްކަން ެވ

މ ޔަތްކ ެރޭވނީ ެއ ހި. މި ޙައްޤ  ބެންވ  އެންމެ މަިތެވރި ޙައްޤ ލިއިންސ ަނކަށް  ،ވ މަކީ އ ޅެޭވނެ ޮގތް އެކ  ދިރިޝަރަފ 
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 އެ ކީދައ ލަތަނޑ މެން ށްދޭންޖެހެނީ އަޅ ަގއެކަން ކޮ ދެިވެގން.ން ތިބެޭވނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްސައިސަލ މަތ  ށްމީހ ންނަ

ކޮށް ރ ރ ސް ތަކ ެވކ ރިން  އަޅ ަގނޑ  .އެ މީހ ންެގ ފައިސ އިން އް. އަދި ދައ ލަތް ހިންަގނީއ ލަތެދަމީހ ން ނިސްބަތްވ  

 ށް ތަނަަވްސެވެގންދިއ ންކައެ އެހީތެރިކަްނ ލިބޭނެ މަގ  ީވހ ެވސް ައަވހަ ،ފަދައިންންަވމ ން ެގންޮގސްފަިއވ ޭނ ދަ

ަވރަށް ިގނަ ބައެްއެގ ވަޒީފ   ެގރ އްޖޭ  ،ރެއްިވ ފަދައިންކ  ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފ ހަަގ. ަވރަށްމ ހިންމ 

ަގއި އް ނޫން. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ތެ ަވގ ވ  އިނިގލި ދިއްކ ރަންށްއަދިމ  ގެއްިލެގން ހނގައްޖެ. ިމއީ މީހ ންނ 

ހ ންެގ މީ ރިއަދ ކ  ދ ަވހ ގިނަ  ށް ޚިދ މަތްންނަހ އެ މީ ،ރިކ ރ  ފަރ ތްތަކ ން ެވސް ވަޒީފ ގައި ަބއިތިއްބަންފ ިވޔަ

 ނެތް. ޝައްކެްއ އްނޑ  ހިތަކ  ޝައްކެ މެދ  އަޅ ަގ ތްކޮށްދޭނެކަމ ޔަމ ހިޔަތްކ ެރެވން އޮތް މިންަވރަކ ން މ ހިޙައްޤ ތަކެއް 

ެވްސ މީހ ން  ންިވަޔފ ރިތަކ  ރަށް ިގނަސް ަވަވރަށް ިގނަ ރިސޯޓ ަތކ ން ެވ، ޅެއްނ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ . ތެދ ފ 

ށް އެ މީހ ންނަ ،ދަލ ގައިބަކ ރ މ ެގ ގ ޑްބްލަހޭ. އެ މީހ ން ންޖެބޫލ ކ ރަަގމެން އިން ަވިކކ ރަމ ންދ ކަން އަޅ ަގނޑ ފ  ވަޒީ

އެއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް އެ މީހ ންެގ މ ލީ ހ ލަތ   ،ބަދަލ ގައި ސަރ ކ ރ ން ެވްސ ބަލަންީވ ކަމަކީެގ މ ތްކ ރ މ މަލ 

ިވޔަފ ީރގައި އަމިއްލަ މަަސއްކަތ ން  ،ޅޭ މީހަކަށްއްަގއި ނޫ ެގންދަނީ. ިވޔަފ ރިއެ ކ ރަމ ންއެ ކަންކަްނ  ނިޔ ކ ރ  ޮގތ ންތޯ

ތިެވދ ނެ ބ ރައ ިއ، ދައްޗ ިއ، ޮގންޖެހ ންތަކ އި، މަމީހަކަށް ިވޔަފ ރީަގއި ކ ރިސަްއަކތްނ ކ ރ  މަކޮށްެގން އިންެވސްޓ  

ޭވ. ެއކަމަކ ، ނ  ރ ނެއްއި ހަ ަގނޑ  ައޅ ކ ދ ނެ. އެކަމަންމަކަށް ެވެގކަސ ސްކ ރ ަމކީ ދަތިހ އިތައް ޗެލެންޖ 

ޒީފ  ަވކަތ ންނޭ ިގނަ ބައެްއެގ ަވަރށް ިގނަ ބަެއއްެގ މަސައްއެންޓަރޕްރިނިއަރ ންނ އި  ،ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީލ ަގބޫ

 އ މްދަނީންނޭ  ބޭލި. އެ ސްނީ ެވ ބެލި މްދަނީއ ތަށް ލައަދި ވަޒީފ  އ ފެދިެގން އެ ަވޒީފ ތަކ ން ދައ  .އ ފެދެނީ ެވސް

މ ންދަނީ ެވސް. ަވރ  ށް ފައިސ  އިތ ަވލަތ ެގ ރިޒ  ދައ  ،ދަނީ ެވސްންއްދަމ ން މި ެގފ ހި ެއްއޗެ އިބަރަދ ތ ެގ ޚަރަދ ދައ ލަ

ލި ދިްއކ ރ މ ެގ ން އެކަކ  އަނެަކކަށް އިނިގހ މީސްމީއަޅ ަގނޑ ެމން  ،ރިހ  ކަންކަމެއްެގ މައްަޗށް ރިޢ ޔަތްކޮށްމި ހ 

އ ޅޭ އަސްލ  މައްސަަލއަްށ ޙައްލެްއ ހޯދ މަށް މަސަްއކަތްކ ރ މަކީ ަވރަށް ެވސް  މި ެވެގންދިމ ބަދަލ ގައި 

އެއްކިބ ެވދ ނެ ޮގތަކަށް  ލ އްޖޭަގއި އޮތް މިނިަވން ިވޔަފ ރީެގ އ ސޫރ  ،ވ ން އ ފެދިއި ަބއިބަ ގައިއ މ މެއް. ޤަތެރިކަންބޭނ 

ނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަމ ެގ ވ ްށެގން ކޮެވސް  އެްއޮގތަކަށް ންމެ ަގޫބލ ކ ރ  ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ ކ ޢަމަލ 

ހ ސް ސަރ ކ ރ ން  ،ދެމެން މި ކިޔ  ޕްރަިއެވޓް ިވޔަފ ިރ އެއްކޮށް ސަރ ކ ރ  ތެރެައށް ަވސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ 

 ޔަފ ރިވި  ރަިއެވޓްޕްދ ަވްސަވެރއްަގއި  ދ ނެ. އެއްެގންމެން ބަދަލ ެވިވޔަފ ރިކ ރ  ކޮމިއ ނިސްޓް ަޤއ މަކަށް ައޅ ަގނޑ 

އެ ދެކޮެޅއް ނ ޖެހޭ.  މ ތ ން ިވޔަފ ރިކ ރ  ވ ހަކަދެްއކީވ ހަކަަދއްކ ަފއި ައނެއްބައި ދ ަވސްަވރ ަގއި ދައ ލަ ކ ރިއަރ ވ 

 ނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަަކއިސްމެން ަވރަށް ފ ންޮކށް ިވއަޅ ަގނޑ މިއީ  . ރައީސްރިޒަތްތެއިއް 

  ސް.ރި ރައީ ޒަތްތެޔ  ިއއްއްޝ ކ ރި
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 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔ މް.

  

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ: ައޙްމަދ  ޝިޔ މްދ އިރ ެގ މެންބަރ  ނައިފަރ  

  ފައި މި ހ ށަހަޅ  ޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީންރައި ހިއ މަން ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އ ދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް 

ށް ފ ރިހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅ  އޮބްޒަރޭވޝަންތަކެއް މީގައި މިހިރީ. ރަރ  ޮގތ ަގއި ަވަގޫބލ ކ  އޮތް ރިޕޯޓަކީ އަޅ ަގނޑ 

 ބޭނ ންވ  ދެ ންެވސް. ދެން މިއަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިތ ރ ކޮށްލަ ކަށްރެކޮމަންޑޭޝަނަމި ހ ރިހ  ޭވ ަވރަށް ތ އީދ ކ ރެ 

ޅޭނެ. އެ ދެ އިޞްލ ޙ  އަޅ ަގނޑ  ޯވޓ  ނަގ  ަގޑީަގއި ިއރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  ހ ށަހަޅ ނަން. އ ައޅ ަގނޑ  ލ ޙެއް ެވސް އިޞް

ްށ ނެރެންީވ ަވގ ތ . އަކަން އެންެމ ކ ރިސ ނިއްޔަތ  ިއ މިއީ އިން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ިވދ ޅ ަވނީ. އެ ެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ެވސް ެއޮގތަށް މ އ  ގ ތ . ެއއީ ޤަ ްނީވ ވަ ތެރިވ ގ އިޙްސ ންތެރިވ ްނީވ ަވގ ތ . އޯ 

އ މ ަގއި ޤަ  މި ކަށްތަޮގ އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް ނ ފެނޭ ޢަމަލ ން މި ކަންތައްތަްއ އެންމެ އެދެޭވ

ްއ އެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަ ބަ ،ށް ފ ހަަގކޮށްލަންރަަވ އަޅ ަގނޑ   .ރި ރައީސްތްތެތަނެއް. އިއްޒަ  ހިނަގމ ންދ 

ރީެގ ބޭނ މ ގައ އި އަދި ފ ތަށް ިވޔައްދަބަތިބި ކ ރ  މ އެނަ ދިެވހި ރައްޔިތ ން އްސ ކޮށްލ ނަން. ަވރަށް ގި ހި

ކަމެއް އެއީ  މ ންހިމ އި ަވރަށް ަގލަ ހ ލަތެއްހަދިެވސް ނ ދެިވފަ. މިކަސް އަޮގ ބޭރަށް އްޖެިއންރ  ބޭސްފަރ ވ އަށް ދިެވހި

ެގ އ ސޫލ  ރީ ކެކ ކެކ ރި، ކ ޑަ ން. ބޮޑ  ރ ކީަގއި ކަންކަން ކ އެ  އިންސ ފ ެވރިކަމ  ރ ން.ްނ ކ ކަކަން އެކީަގއި  ހަމަހަމަކަމ 

ތ  ރ ކ ރ  ނޫން އ ދައިެގ ރައްޔިސަ ،ފައިލިބި ން ޖ ަގމ  ފްލައިޓ ީވ  ނޫން މިއީ. ސަރ ކ ރ  މީހ އްެގންގ ޅެްނީވ ަވގ ތެ

އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ  .ރި ރައީސްތެތްއި މިކަހަލަ ޮގތަކަށް އެބަދޭ. އިއްޒަފަފްލައިޓ ން ޖ ަގ ނ ލިބި ީވމ  މީހ 

ސައްކަތްކޮށްފި މަ ށްެވްއޖެ. ަވރަ އްކަ ދ ަވސްލަ ތ އި ތިބޭގަ ބައްޕައަކ އި އޭަނެގ ދަރިފ ޅ  ރ އްޖެއިން ބޭރ ގައި އިންޑިއ  

އޮތީ.  އިަގޖ ލް ސްޓޭރ  ޮގތ ަގއި އެންމެ ަވލްނަރަބަލ ކ ަގބޫ ަގއި ައޅ ަގނޑ ލ ހ  ބަލި ކީއިންޑިއ އިން އ ދެޭވތޯ. ަބއްޕައަ 

 މަެވސް، އަިދެވްސ ެގނެޭވ ޮގެތއް ނ ޭވ. ހަމަ އ ދޭސްކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  . އެހެންނައެއީ ސްޓްރެޗަރ ކޭްސއެއް

ެއ  ،ނީރަކ މީދ އް އެބަ ައޑ ިއޭވ. އަޅ ަގނޑ  އ  ކަ އިންޑިއ އިން ފްލައިޓެއް ައންނަ ވ ހަެވސް އަނެްއކ  ؛ދ ކ ރަނީއްމީއ 

 ައތޮޅ ތެރެއަށް ދ  ފަރ ތްތަކަށް ޖެއްރ މ ލެއިްނ  .ރައީސް މަށް. އިްއޒަތްތެރިދެބަފައިންނަށް އެ ފްލައިޓަްށ އެރޭނެ ކަ

ދޭތެރޭގައި ެވސް ަވރަށް ބޮެޑތި  ކ ތަރ ތްފަވ  ޓީންންަކރައްދ ގައި ހަރ އްޖެއިން ބޭރ ން އައިްސ މ ލެ ސަރަ

ބޭނ ންތަކަށް ފަރ ވ އަށ އި އެކި މ ލެއަށް އައިސް ބޭސް ކަށްހ ރޭ. މިހ ރ  މ ލޭގައި ކ ރ  މ އްދަތަ އެބައްތަފ ތ ކ ރ ންތަކެ

ށް ދ ން ކަޅ ތަ ކ ރޭ. އަތޮއެބަތ ން  ރައްޔިތިބ މ ގައި ަވރަށް ބޮޑ  ހޭދަތަކެއްއިސް ލޮކްަޑއ ންީވމ  މި ތިބޭއަދަތަށް އްކ ރ  މ 

ތަން   ހޭޖެސް، އަޮތޅ ތެރެއިން ެއ ފެސިލިޓީ ހަމަނ ެވންނަމައެހެ . އި މި ތިބީފަ ބޭނ ންެވން ދ ށްއަޢ އިލ  ަކއިރި  ންވ ،ނ ބޭ
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 މ ީވދ ންށް ޓ ތަކ ަގއި ކަރަންޓީން ފެސިިލޓީޒް ހެދިފައި ރަށައްދ ެގ ރިސޯ ހަނަށް މި ފެންނަނީ. މ ލެ ސަރަމެންއަޅ ަގނޑ 

 14ގައި ތިޭބއިރ ަގއި ލޭމ  ،ނިންމ ފައިއޮތީ  ލޭަގއި ތިބޭއިރ ަގިއ މިހ ރ  މި ނ ލިބިފަިއ ނ ަވތަ މ އްއެ ފެސިލިޓީޒްތަ 

 ފަހަރަށް  ިގނަ ކަކީލިޓީޒްތަފެސިސިލިޓީއެްއގައި ހޭދަކޮށްފައި ދ ން. މ ލޭެގ ކަރަންޓީން ގައި ކަރަންޓީން ފެދ ަވސް މ ލޭ

ކޫލްތައް ހަމަޖައްސ ފަ. ސްކޫލްތަކ ގައި މިހިރީ ސް ންސްޓްރީ ޖެންޑަރ މިނިއީސް. ތެރި ރަ ތްސްކޫލްތައް އިްއޒަ

ިއ މަސްތ ވ ަތކެތި އެބަ ބޭނ ންކ ޭރ. އެތ  ޭރަގރޭ. އެތ  ތެކ  ބަޭރަގިއ ަވއްކަން އެއެތ  ތެ ،ތަްއ މި ހ ންނަ ޮގތަކީ ންތައްކަ

 އަޅ ަގނޑ   ؛، މި ތަފ ތ ކ ރ ންންީވމ  އެހެރެޭވ. އް ނ ކ އިނެއެއް މެއިންޓެ ލް ޑިސްޓެންސިންޝަތެރޭގައި ެވސް ސޯ

 މި ރިޕޯޓ ގައި ހ ރި ،ހަމަ ކ ރިން ެވސް ދެންނެިވހެން ވ ނެ. ައޅ ަގނޑ  ނ ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ތަފ ތ ކ ރ ން އޮެވެގން

ިބ ސް އެބަތިެވތަކ ަގއި ެވސް އަދި ތައް. ރިސޯޓ އްަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތކަކީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ތ އީދ ކ ރ  ކަންތަ

އެއް އޯނަރ ން ހަމަ ަވރަށް ބަ ،ނަރ ންއޯ އްނ ން ހަމަ ތ ށިެވފަ. މިހ ރ  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ބައެއިނޭގތޯ ހަމަ ދިެވހި ޒ ވ 

އް ެވްސ ތަލ  ޝަކ ވ ނ ފިޅ  ެވްސ ރަނަގޅަށް ރޯކޮ ތިއެރަނީ. ދޭ ކ  ކ އްތައްތަންިތކޮށް ކަަވރަށް ނިކަމެ ،ދެރަކޮށް

ެއޮގތަްށ  ، ފަރ ތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގަވއިލަނީކ ރަްއވ  ތަށް ކަންތައްަތއް އެބައ ދޭ. މިޮގހިސ ބަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނ 

ޖަލ ތަކ ަގިއ  ،ންލަތަކީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިންެވސް ދެންނެިވހެހ ، މި ލަތ ގައި. އެހެްނީވމ ހ  މިނ ކ ރ މަށް  ކަންތައްތައް

ހިއ މަން  ެގސިޔ ސީ ފަރ ތްތައް ދޫޮކށްލަން ޔޫ.އެން ،ނެކޮށް އެނިގަވަޑއިަގންަނވ  ޞަަވކިން ޚ އް ،ތިބި ފަރ ތްތަކަށް

ލ ފަ. އެހެންނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ އެ ކަންަތއް މި ރ އްޭޖަގިއ އިއޮތީ ޮގވަ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ން

އީްސ. ނ ަގްނނަވ ނެ އިްއޒަތްތެރި ރަހިނަގމ ންދ  ތަނެއް. ރައީްސ ޔ މީން މިއަދ  ޖަލ ގައި ހ ންނަވ ކަށް ޖެހިަވަޑއެއް

 ފ ރ ޞަތަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ދެްއިވ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . 

 

 މ ަވށ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:

 ެވސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަޅ ަގނޑ  ށްޓަޒަތްެތރި ރައީސް. ހ ށަހެޅިފައި އޮްތ ރިޕޯއ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  އިއް 

. ބޭފ ޅ ންނަށް އިއެންމެހަހިއ ަމން ރައިޓްސް ޖެންޑަރ ކޮމިީޓެގ ރ ، އަދި ކޮމިޓީެގ ބޭފ ޅ ންނަށް، ދަންނަަވން މ ޤައްރި

މިއީ އިންސ ނީ ކަރ މ ތް ެއންމެ ބޮޑަށް އިސްކ ރަންޖެހޭނެ އަދި އިންސ ނ ންނަށް  .އެްއެވސް ަޝއްެކއް ނެތް

މިއ  ގ ިޅެގްނ  .ހިތަންޖެހޭނެ ަވގ ތ . އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އޯގ ތެރިކޮ

އް ޕޮއިންޓ ތައް، ޭއގައި ނެތް ބަެއްއ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބައެ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ރައްދ ވ 



0220 މޭ 6                                              ސ  ލްޖަ ވަނަ  34 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

77 

 

ލް މަސް ފެށ ނ   ގ ތްަގނޑަަކށް އެޕްރީ މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން މި ހިފަނީ. އަޅ ަގނޑ  މަށްށްލ ވ ހަކަތަެކއް ފ ހަަގކޮ

އަޅ ަގނޑ  ހަނދ ންަވނީ  ކޭފަރ ތެ 1826އިރ  އިހިސ ބަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަ

ހ ރީ.  އިކ ެރިވފަޮލްގ އިކ ރ ަގތަކ ެގ ޮގތ ގައި ސަރ  ގ ޅިެގން ވަޒީފ  ެގއްލ ނ  ފަރ ތް އ  19-ިލެގން ކޮިވޑ ވަޒީފ  ެގއް

ފަނަރަ ހ ސް، ސޯޅަ  ،އެބަ އަޑ އިވޭ  އިއެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަރ ކ ރ ން ބ އްވ  ޕްރެސް ޮކންފަރެންސްތަކ ަގ

ވަޒީފ  ގެއްޭލ . މިކަންކަމަށް ރިޢ ޔަތްނ ކޮށް ކަމަށް ދިޔަގެއްިލެގން  ވަޒީފ ެގ ފ ންއްޒަަވހ ސް، ސަތ ރަ ހ ސް މ 

އަެނއްކ ެވސް މި ެވެގންދ ނީ ހަމަ ބޮޑ   ،ކަމަށް ަވންޏ  ދޭ  އިފ ން ެއއްކިބ ެވފަސ ނ ޔަތްަތއް އިންއި ފަރ ތްތަކަށް ދޭ

ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެްނ ޖަލ ގައި ތިބޭ އެކި ފަރ ތްތަކ  ގ  ،މިއ އެކ ، ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވއަނިޔ ައކަށް. ހަމަ

މޯލްޑިްވްސއަށް ައޅ ަގނޑ މެން އިންކ އަރކ ރ  ނ ަވތަ  ދި ން އޮފް ހިއ މަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަ (އެޗް.އ ރ .ސީ.އެމް)

ތިމަންނަމެން ހޯމް   ،ިވދ ޅ ވ  އެްއޗަކީ އޮޅ ންފިލ ަވން ބޭނ ންވ  ބަެއއް ކަންތައްތަކ ގައި އޮޅ ންފިލ ަވން ގ ޅީމ 

 ނ ނަންަގަވއޭ. އަިދ ެވސް . ފޯނ އިންޓ މަންޓަކަށް އެދިެގން އެތައް ދ ަވެހއް ެވއްޖޭމިނިސްޓަރ  ބައްދަލ ކ ރަން އެޕޮ

ލަތ ެގ ހ ގ ިޅެގން މި  އ 19-މި ދައްކަނީ ކޮިވޑ  .ެވސް ނ ެވެގންނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮގތް އެޕޮއިންޓ މަންޓެއް ލިބޭ

ލަށް ޖަވ ބ ނ ދެޭވ ހޯމް ޓަރެއް ނ ަވތަ ރައްޔިތ ްނެގ ކޯ، މިހ ރ  ފޯނ  ނ ނެޭގ ހޯމް މިނިސްވ ހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންީވމ  

ިމ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ަޑކޮށް ެއކަހެރިެވލަން ަވންޏ  އެ ފަރ ތެއް ވ ނީ ަވީޒފ އ  ކަމަށް އް ހ ރިރެމިނިސްޓަ

ސޯޓ ތަކ ަގިއ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ، ރި ެގވ ހަކަދަްއކ އިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ތިންަވނަ ކަމެއް

  ، ތިބީ. ފަނަރަވަރަކަށް ހ ސް މީހ ން އެ ވ ހަކަ ަފށަމ ން ދެންނެިވންފ ްނެގ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ އްޒަވަ މަސައްކަތްކ ރ  މ 

 އި ީވއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ޕްރައިެވޓް ސްކޫެލއްގަ . މިކަމ ން ޮގސްފައޭ އިބީ ނިކަމެތިެވފަތި އެއިލ ތައް ޢ 

 ގެއެއް ނެތް. ކ ލި އޭނަ ަވންނ ނެ ،އިރ  އިއަ އަށްއްކަްތކ ރ  ފަރ ތެއް މ ލެމަސަ އިމަސައްކަތްކ ރ ، ހަމަ ރިސޯޓެއްގަ 

 ކ ެރިވފަ.ރަންޓީންލިއިރ  ކައިލަދަރިފ ޅ  ޮގަވއިެގން ރަށަށް ދ ންެވެގން ބަ ނ ދެއްކިެގން ގެއިން ނެރެފި. އޭނަެގ ތ އްތ 

އެހެރީ. ދަްއކ ނެ  އި މަްޖބޫރ ެވފައޭނަ ަވކިވ ން ންމިއަދ  އޭނަ އެހެރީ ަވންނ ނެ ެގެއއް ނެތިފަ. ިމއަދ  އޭަނެގ ސްކޫލ 

ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި އިދިކޮެޅއް  ،، މިއަދ  ސަރ ކ ރެއް ރައްޔިތ ންެގ ފަރ ތަށް ޖެހިތް. އެހެންީވމ ފައިސ ެއއް ނެ

ދ ނިޔޭެގ ެއްއެވސް ޓެކްސްޓ  ފޮތެއްަގއި ލިޔެިވފައި އޮތް  .މިއީ އެްއކޮޅެއް ނ ބަލ  މަސައްކަްތކ ރަންީވ ަވގ ތ 

 އެްއބައިަވންތަކަމ ެގ ިވސްނ މެއް  ޤައ މީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްަވގ ތ ގައި  ވ ހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީ. މިމައްސަލަެއއްެގ

ނ ެގނެިވެގން ރައީސް ޞ ލިަޙށް މި އ ޅ ްއވ  ސަބަބެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ިވސްނޭ. މިއީޫނންތޯ އެ ަވގ ތަކީ. ޤައ ެމއްެގ 

މި ެއއްޗެހި އިންދަންީވ  ކަދ ރ އިލ ، ، ފަޅޮތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ބަބ ކޭލ ތ ރީޚ ގައި ިމއަށްވ ރެ ފަހި ަވގ ތެއް އަންނ ނެ

 ެވސް ކ ރަންީވ. އެހެންނަމަެވސް، މިކަމަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ނެ ފައިދ އެއް  ަވގ ެތއް ނޫން މިއީކީ. މިަކން

 ،ެވފ ރިތައް ލޮްކޑައ ން ޔަިވ ،ނޯންނ ނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިވޔަފ ިރއަށް ހ ރަސްއެޅި އިމަހެއްގަ  ދެތިންއޮތް ކ ރިއަށް 
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ށް އަޅ ަގނޑ މެން ަގވ އިދ ތަކ  ެއއްޗެިހ ކަންތައްތަކަށް ހ ރަސްއެޅޭ ޮގތަޭއެގ ޒ ތ ެގ ކ ރަންޖެހޭ  ކ ންިވޔަފ ރިތަ

ރިސޯޓ ތަކަށް  ،މިފ ށަށް ޖެހިޔަފ ރީެގ ިވސްނ ން މ ޅިން އެފ ށް އަނެއްކ ެވސް ހަދަިއެގން ދިެވހިރ އްޖޭެގ މިނިަވން ވި 

ވ ހަކަދައްކަިއެގން  އަިދެވސް ެއ މީހ ންނ  ،ިވދ ޅ ވެ  ޮގތަށް  ރ ތްތަކަްށ ބަދ ބަސް ރައްދ ވ ެވސްޓ ކ ރި ފައިން

 ކަމ ަގއި ވ ްނވ ނީ މ ޔަތްކ ރ ންހި އިންސ ނީ ޙައްޤ ަތއް ެއއީ ،ެނ އިންތިޒ މަކަށް ފަހިވ ންށް ވަޒީފ  ދެޭވފ ންނަޒަަވއް މ 

ކަނޑ ލެވިއްޖެއްޔ   ލ އިޓެއް ފޯނ ބިލަކީ. ފޯނ ބިސިކ  ރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފޯނ  ބިލަކީ މިއަދ  އިންސ ނީ ޙައްޤެްއ. ބޭ

ކިތައް އިންޓަރނެޓް ބިލ ތޯ  ؟މިއަދ  ކިހިނެއްތޯ ފިހ ރަތަކަށް އޯޑަރ ކ ރަން ގ ޅަނީ. ކިތަްއ ފޯނ  ބިލ ތޯ ކަނޑ ލަނީ

ހަމަ މި  ރައިޓްސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  ، ފެން ބިލ  މިއީ މިއަދ  ބޭސިކްކަރަންޓ  ބިލ  ؟ކަނޑ ލަނީ

މިހ ރ  ގ ޅިފަޅ އި ހ ޅ މ ލޭަގއި ހަދ ފައި ހ ރި ޝެލްޓަރެގ  .ނިންމ ލަމ ން ދަންނަވ ލަން ވ ހަކަދަްއކ އިރ  ވ ހަކަ

ކޮންޑިޝަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަވކި ޓީމެއް ނަްނަގަވއިެގން ނަމަެވސް މިކަން ަބއްލަަވއިދެްއވ ށޭ. އިންސ ނ ްނ 

ރި ށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެބީ. ަވރަތި ނ ގައި މީހ ން ބައިތިްއބ ފައި އެލަތ ގައި ެއތަންތަހ ނ ވ  ެގންގ ޅެން

 ރައީސް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 . ޢީޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރ  

 

 : ވ ހަކަދެއްެކވ ންޢީކ ނ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރ މަ

ެވސް ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅ ފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއަޒތް`. 

އަދ ކ ރަން. އަދި ޮކމިޓީެގ ެޗއަރއަށ އި ހ ރިހ  މެންބަރ ންނަށް ެވސް އަދި މަސައްކަތްކޮށްެދއްިވ ހ ރިހ   ޝ ކ ރ 

ަވނަ މަޖިލީހ ަގިއ  19 މި މަޖިލީހ ަގިއ، ަގނޑ  އ ފ ކ ރަންއަދ ކ ރަން. އަޅ   ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ  

ަވގ ތ  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީެއއް އ ފެދިފައި ދިސ  ދިމ ިވ ހ  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއެއް އ ފެދިފައި އޮތީތީެވ. މި

 ؟ަގއި އޮންނ ނީތައް ރ އްޖޭކިހިނެއްތޯ އެ ކަން  ،އަޅ ަގނޑ  ސ ވ ލ ކޮށްލަން ޭބނ ންޭވ ،އޮތީތީެވ. އެހެންނޫންނަމަ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ ަދއ ެރްއ  ؛އޮތީ. ެނތް އިަގއި އޮތް ހިއ މަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން އޮތީ މަރ ެވފަ. ހަރ ދަނޑިެވފަރ އްޖޭ

ހިއ މަްނ  ގެ އަޅ ަގނޑ މެންަވގ ތ   މި، ނޫން. އެްއެވސް ކަމެއް ބަލަީނކީ ނޫން. އެހެްނީވމ  އަދަެއއް ނ ކ ރޭ. ފެންނަނީކީ

އެކަމަށް ަވރަށް ލޯހ ޅ ޭވ އަދި އެ ކޮމިޓީެގ ެޗއަރައަކށް  ، އޮތީީތެވމަޖިލީހ ަގއި ަވނަ 19 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކޮމިޓީ

 ،އަދ ކ ރަްނ. އަޅ ަގނޑ  ދެން ފ ަހަގޮކށްލަން ބޭނ ންވ  ކަމަކީ ޤ ބިލ  ބޭފ ޅެއް ހ ރީތީެވ ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ 

 ެގމެންއަޅ ަގނޑ  ،ފ ހަަގކޮށްލަން ހަމަ . އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ޯއގ ތެރިކަމ އި އިހ ސ ންތެރިކަމ ެގ ވ ހަކަ
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މ ލެއ އި ރ އްޭޖެގ ރަށްތަކ ަގއި ކ އްޔަށް އ ޭޅ ނ ދެއްކި، ކ ލިތައް  އެންމެން ެވސް ފ ހަަގކ ރ  ަކމެއް މިއަކީ. ބަރ ބަރަށް

ލެއިްނ މ ލެއިންނ އި މ  ފ ހަަގކ ރަން ެގދޮރ  ކ އްޔަށް ދީަފއި އ ޭޅ ފަރ ތްތައް ެވދ ނެތީ. ައޅ ަގނޑ ބޭފ ޅ ން މަގ މަތި

ިރ ަދއްކ . ހަމަ އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ޭގެގ މ ލޭަގއި ެވސް އެބަހ  އޯގ ތެރިކަްނ އެބަ ެއ ފަރ ތްތަކ ން ހަމަ ،ބޭރ ންނ އި

ެވްސ މި ަވގ ތ  ބޭރެއް ނ ކޮށްލ .  ބ ރިން ެވސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވްސ ކ ލި ނ ލިބޭ. އެކަމަކ  10 ،ބ ރި ހަތަރ ފަސް

ދިެވހިންެގ ޯއގ ތެރިކަން ފެންނަމ ންދ  ހަލަ ކަންތައްތައް ހިނގ ނެ. އެކަމަކ  މިއީ ހަމަ ގައި ެއކަޢެއްމަދ ން މ ޖ ތަމަމަދ 

ވ ހެން އެބަހ ރި ނ އް ހަމަ އެ ބ  ،އިރ  ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަންލ އިދަނޑިަވެޅއް. ދެން، ހަމަ ިބދޭސީންނަށް ބަލަ

ެއ  ކަންތައްތަކެއް އެ ންމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ މަތިކ ރެިވފަިއވ  ކޮމިަޝން، ހިއ  ބައިަވރ  މައްސަލަަތއް. އަދި އެކަމ 

، އެ ންނެއް ނ ކ ރައްވ . ަސރ ކ ރ ެގ ތެރެއިން އެކި ޮގްތޮގތަށް އެ ކަންތައްތައް ކ ަރމ ންދަނީ. އެހެންީވމ ބޭފ ޅ 

ވ . ީވމ ، އަދަެއއް ނ ކ ރައް  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ެގ ދައ ރެއް އެ ތަނ ެގ ބޭފ ޅ ން ރ އްޭޖެގ ،ބޭފ ޅ ންެގ ދައ ރެއް 

ނޫން މިއީ މި ިއ،ކަމަށް ިވސްނ ން ިވސްނަމި ،ބަރ ންނަށް ެވސް ދަންނަަވންއަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ގައި ތިބި ހ ރިހ  މެން

ބަްއޓަންކ ރ ން. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ   ަތއްޮގތަކަށް މި ކަންތައް ކ ރެޭވެނ ޮގތަކަްށ ީވހ ެވސް އަަވހަްށ ކަންތައް

 ރ ޞަތަށް.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ  

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 ދ .ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ަވިއކަރަދޫ ދ އ ރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒިޔ  

 

 ަވިއކަރަދޫ ދ އ ރ ެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔ ދ  ވ ހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ނެ. އިކަމެްއ ހިނަގ ރ ަވއެ  މިީއ ޙ ސައިްނ ިޒޔ ދ . ީވމަ ކަންނޭނެގ ައޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރޯދަ

ލ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ ެގ ެވސް ހިްއސ  އިރިޕޯޓް އެކ ލަވަ  އީ. މިމ  ރިޕޯޓެއް މިންަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ިމފަދަ މ ހި

 ކަންަތއްތަކަްށ ަވރަށް ިގނަ ،އޮތް ރިޕޯޓަކީމި ފައި އިލ ން ެއކ ލަަވރ ކޮމިޓީހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަ އެބަޮއޭވ.

 ނ އިރ  ެލވ އިމި ރިޕޯޓް އެކ ލަވަ  ،ެލިވފަިއވ  ިރޕޯޓެއް. އެހެންނަމަެވސް އިކަންކަމަށް ބެލިެގން އެކ ަލަވ ،ދިރ ސ ކ ރެިވ

 ،މި ކަންކަން ބަދަލ ަވމ ްނދިޔަ ޮގތް. ފ ރަތަމަ މިކަމ  ،ކަަމކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ޮބޑަށް ފ ހަަގކ ެރވ ނ  އެއް 

 އައިސް މ ލެ ލޮްކޑައ ނ   ފަހ ންޭއެގ ،ނަށް ރ އްޖޭގައި އަޅަމ ްނދިޔަ ފިޔަަވޅ ަތކ އި ެގން ައޅ ަގނޑ މެންގ ޅި  އ 19-ކޮިވޑ  

މަޖިލިސް  އައިސް، ކ ރަމ ންމަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން .އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންކަން ދިމ ިވ ޮގތ އިހަމައަށް އަ

ނ ެވ ކ ަރއްޔިތ ން ޕެނި ،ނ ެވެގންދިޔަ ޕެނިކ ކ ރަމ ން މަސައްކަތް ަވރަށް ބޮޑަށް ސަރ ކ ރ ން ެވސް ،މެންބަރ ން ެވސް

ން ކަންކަން ދިމ ީވކީ. ޔަކ އެހެނެއް ނޫން މ ޅި ،ލެޭވނެ ޮގތެއް ޭވތޯ. އެހެްނނަމަެވސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިމަތި ކަމ މި
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ންޖެހ ންތަކެއް ަވރަށް ިގނަ ޮގތަކަށ އި އަދި ސަރ ކ ރ ެގ އެހެން ވ ޒ ރ ަތކަށް މި ކަންކަން ދިމ ިވ ޮގތ ން މިނިސްޓްރީ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކ ރ   ތައްޔ ރ ެވެގންނޭ  ށްކ ރިމަތިިވ. ައޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކޮްށެގން ތިބީ ަވރަށް ޮބޑަށް މިކަމަ

ހިނގ  ކޮންމެ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަޔ ތ ަގިއ  މިހ ރ  މި  ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ ،އޮތީ. އެހެންނަމަެވސްެވސް 

 އ  ކަންކަން. އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްލަ ރަަށށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ދެިވ ެގ ހަޔ ތ ަގއި ެވސް މ ޅިންއަދި ރ އްޖޭ  ،ސްެވ

ޑައ ން ފ ރަތަމަ ފަހަރ  މ ލޭގައި ީވ ޮގތް. ލޮކް މ ލޭގައި ބަންދ ެވަފއި އެބަ ތިބެންޖެހޭ. މިއީ ކަރަންޓީނ ކ ރީމ  ،މަގ މަތިެވ

އަޅ ަގނޑ މެން ރިޕޯޓް ހެދިއިރ ަގއި  ،މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ެވްސ ފ ހަަގކޮށްލަންއަޅ ަގނޑ   ހަމަ އެހެން  ީވ ޮގެތއް. ކ ރީމ 

 ަރއްޔިތ ންނ  ަވަރށް ރަނަގޅަށް ،ެވސް އަދި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފައި ހ ރި މަޢ ލޫމ ތަށް ބަލ އިރ ަގއި ެވސް

ހަމަ  ،ކީ ޔަނަމަެވސް ހިތ މަ ރ ތްތައް އެބަހ ރި.ފަ ބިްއވ ފައި ތިސ ންެތރިކަމ އެކ  ކަންކަން ކޮށްދެޙ ދޭތެރޭގައި ަވރަށް އި

ކޮްށ ޞަ އެހެން މި ދަނޑިަވޅ ގައި ނ ޖ އިޒ  ފައިދ ، މީެގ އެންމެ ނިކަމެތިވ  މީހ ންެގ މައްޗަށް ނަގ ފައި އެބަހ ރި. ޚ އް

  ކ ދި ދިކ  ން މި ތިބެނީކ ދި ތިބޭ މ ލެ އައިސް ވ މަށްއަންހެން ކ ދިން ކިޔެ  ؛ައންހެނ ން ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ

ދިޔައީ. އެ ކ ދިން އެތ  ވަޒީފ ތަކ ަގއި. ފިހ ރަތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރަނީ. އެ ކ ދިްނެގ ވަޒީފ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ެގއްލިެގން

މި ދޭތި ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ ކ ޑަ ވަޒީފ އެްއ އަދ ކޮްށެގން  ،ސްކޫލް ީފއ އި ،ކޮޓަރިއަްށ ދައްކ  ކ އްޔ އި ތިބެނީ ހަމައެކަނި

ގ ިޅެގން ފ ރަތަމަ އަސަރ ކ ރީ މި  އ 19-ކޮިވޑ ން. މި ކ ދިންެގ މަސައްކަތް އެންމެ ފ ރަތަމަ ދިޔަ ކ ދިކ ރަމ ން

ން ނިކ ންނަްނ މިއަދ  އެންމެ އަަވހަށް ޭގ ،ކ ދިންނަށް. މި ޮގތަށް ކިަޔަވން އައިސް ތިބޭ ކ ދިންނަށް. ނަތީޖ އަކަށްވީ 

ދެން، އަޅ ަގނޑ   ތަނެއް ނެތް. ނަސް ދ ނެ ެވސް ަވކިކީ ގެއިން ނެރ ޔަމަހިތ  ެވސް މި ޖެހ ނީ މި ކ ދިންނަށް. މިއަދ 

 ،އެހެންނަމަެވސް ެގންދިޔަ.ން ަވރަށް ރަނަގޅ  ފިޔަަވޅ ތަކެއް އަޅަމ ންރ މިނިސްޓްރީޖެންޑަ ،ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން 

ގައި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ  ަގއި  ނަންބަރަށް ގ ޅ މަށް ދަތިތަކެއް އެބަހ ރި. މީރ މިނިސްްޓރީެގއަދިެވސް ޖެންޑަ

ފަރ ދީ  ،ެގ ޒިންމ އ އި ޕްރަިއެވޓް ެސކްޓަރ ،އަރައިަގެނޭވނީ ދައ ލަތ ެގ ޒިންމ އ އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ން މިކަމ ން 

ޭއެގން ނަތީޖ  ނެރެޭވނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ   .ފަރ ތ ން ެވްސ ގ ިޅެގން އެއްކޮްށ މަސަްއކަތެއް ކ ެރިވެގން 3 ،ޒިންމ އ އި 

ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ގައި ބޭނ މެއް ނ ޭވ ިއދިކޮޅ  ފަރ ތަކަށް ކޮންމެހެން   ،ނަމެަވސްދެން އެހެން .ކ ރަނީަގބޫލ 

ސ ފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވ  ެއއް ވ ހަކަެއއް އެބައޮތް. ޤައ ީމ ެވސް ައޅ ަގނޑ   ،ރައްދެއް ދޭކަްށ. އެހެންނަމަެވސް

މިއީ އަސްލ   ،ޏ ހަކ  ނެރެން ކިޔަންގައި ހ ރި އެންމެ މީޖަލ  އެއްަބއިަވންަތކަމ ެގ ވ ހަކަަދްއކ  ކޮންމެ ފަހަރަކ 

ވ ންީވ ަވގ ތ  މިއީ. މިއީ އަބަދ ެވސް އަޅ ަގނޑ  އަރ  ކަމެއް. ޙަޤީޤަތަކީ ޤައ މީ އެްއބައިަވންތަ އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އޮޅ ން 

ނެޭވނެ. ކަށް އަަރއެއް ނ ަގތަކަން ަދއްަކިއެގން ނޫނިއްޔ  މިކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަަޤއ މީ ެއއްަބއިަވން ބ ނ  ވ ހަކަެއއް.

 ،މި ބ ނ  ސ ންތެިރކަން ދައްކަްނީވ ަވގ ތ ، އިްނސ ނިއްޔަތ ކަން ކ ރިއަށް ނެެރންީވ ަވގ ތ . މިއީޙ ަވގ ތ . އި މިއީ އެ
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އަދި މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ިވދ ޅ ވ  ޤައ މީ  .އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވ  ޤައ މީ އެއްބަިއަވންތަކަމަކީ

 ޝ ކ ިރއްޔ .  ހިނގައިދ ނެ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށްކަމަށް ނ ެވއެއްަބއިަވންތަ 

 

 މ ން ން ނި

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ޔ . ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިއަދަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މަސައްކަތް މި ނިމ ނީ. ދެން  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް

ެގންދަން މި ދެން އަންނަ މަޖިލިސް ޖަލްސ އެްއގައި ކ ރިއަށް ތަކ ެގ ަބހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން އޮތް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ 

  ކ ރަނީ.ތ ަގސް

 

 ސް ނިމ ނީ. ލިމަޖި .ينماللعا ب  ر هلل حمدوال
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