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

 

 ޖަލްސާ  ަވނަހަތަރ  ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ައންގާރަ) 2020 ޖޫން 9

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ 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   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މިއަހެލި ިމއީ ަވނަ ދ ަވސް.  17 މަހ ން ަވނަ ައހަރ ެގ ޝަްއާވލް 1441ދ ަވސް.  އަންާގރަީވ  2020 ޖޫން 9 މިއީ

މި މިއަދ  . ށް މި ދަނީކ ރިއަ ަވނަ ޖަލްސާހަތަރ ދައ ރ ެގ  ދެަވނަެގ ނަ އަހަރ ަވ 2020 ަވނަ ދ ަވސް. 7ނަކަތ ން 

އަދި  ން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  4ސަލާމ ގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  23ަވަޑއިެގްނ ތިއްބެީވ  ށްޖަލްާސއަަވގ ތ  

 .ކ  ނ ޭވިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ އެްއެވސްސަލާމ ަގއި ން. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  4އި މޮނިޓަރިންަގ

 

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

 

 ން:ކަދެްއެކވ ހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/4/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަކީ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަ

 ލ .ބި  ފ ކ ރަންޖެހޭހަށް ތަޢާރަ މަޖިލީ

 79/31ބަރ  ާގނޫނ  ނަންާވ، ހ ށަހަޅ އްާވަފއި ިވސާމް މ ޙައްމަދ  ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  ަގމ   -4.1

 79/31ބަރ  ާގނޫނ  ނަން. ފ ރަތަމަ ކިޔ ން)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓްެގ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  

 .)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓްެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

 

 ސަތ ން އަންގާ އެންގ ން ޔާ . ރި 5

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަތީން  ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގތ ެގ 131 ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން. 

 ޙ ސައިން  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ެކޔޮދޫ ،މިނިަވން މ އައްސަާސ ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތް ކ ަރއްަވމ ންެގންދެިވ

ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގ  ސްޒަ އެންޓަރޕްރައި ޑްސްޓޭޓް އޯން ،ެގންފައި ަވނީމިހާރ  ބަދަލ ެވަވޑައި  ޤާސިމް

ސް ކޮމިީޓެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސއިން ޒައެްނޓަރޕްރައި ޑްްއވ މަްށ. އަދި ސްޓޭޓް އޯންރެކ ޮގތ ަގއި މަސައްކަތް 

މި ާވހަކަ ނ ަވތަ މި ބަދަލ  ޕާލިމެންޓްރީ  ެގންފަ. ދަލ ެވަވިޑއިބަ މިނިަވން މ އައްަސސާ ކޮމިޓީއަށް ،ނީަވ މްޝަހީ

ލީޑަރ  ަވނީ ަމޖިލީހ ެގ އިދާރާއަށް އަންަގާވަފ. ީވމާ، އެ ބަދަލ  އެޮގތަށް  ެގޕ ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫ.، އެމް.ޑީގ ރޫޕ 

 ހަމަޖެހިއްޖެ.  

 

 ބ ތިދާއީ ބަހ ސް . އ6ި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

  ރަޝީދ   ފަޟ ލް  އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރެާގ ފެލިދޫ ، ބަހ ސް އޮތީއީތިދާއަޅ ަގނޑ މެންެގ އިބ 

 ކަތް ކ ރ މަށްރ މަށް ޓަކައި ކ ެރެވން ހ ރި މަސައްކ ފ ލިދޫ ިގރަމ ންދާ މައްސަލަ ޙައްލ  ވ. ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

 26 ،މި ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއްއާވފަިއަވނީހ ށަހަޅާ ަގރާރ .  އިަލއިރ ކާރ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮގަވސަ

ނެތް.  ކ މި ަވގ ތަ އްހ ށަހެޅޭކަށެރ  ަވނަ ޖަލްސާގައި. މި ަގރާ 12ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ،ގައި ބޭްއވ ނ  2020ރީ ަވފެބްރ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާރާެގ ނ ަގންނަާވ. ފެލިދޫ ދާއިއްށް ވަޑައެ ކަމަޖިލީހައެއީ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  

އ ޅޭ، އެަބޭވ މަޖިލީހަށް ަވޑައިނ ަގނެ. ދެން އެހެންނަމަެވސް، ެއޮގތަށް ތި ބޭފ ޅ ންނަށް ންބަރަކ  އެބައެކ ގައި ދެތިން މެ
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ޅ ންނަށް ެގން އ ޅ ްއާވ ބޭފ ރ ންނަކީ ކ ރީގައި ެވސް އެހެން އެހާ ިގނައިން ަވޑައި ތެިރ މެންބައެ ިއއްޒަތް ،ނ ަވނީފާހަަގ

ތެރޭަގއި ފެލިދޫ އެބަޭވ. ޭއެގ އި ރި މެންބަރަކ  ަވޑައިނ ަގންނަވަ ތެްއޒަތްެވދާނެ. ކޮންމެއަކަސް ދެތިން އި ށްނ ާވތީ ކަމަ

އް ަގރާރެއް. ބައެ  . އަދި އެޖެންޑާަގިއ މި ަވނީ އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގހިމެނޭ ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއި

ގ ޅޭ ޮގތ ން  ދެން ފެލިދޫއާެގންަދާވ. ކ ިރއަށްެވސް ހަާވލ ެވ  ފަހަރަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން އެހެން ބޭފ ޅަކ  ަގރާރާ

ަގނޑ  ޅ ގ ޅޭ ޮގތ ން. އަ  އާފ ިލދޫ .އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެއް ތަނެްއަގިއ ހ ރި މީހަކީ އަޅ ަގނޑ 

އަދ  ިތ ޑ  މިއަޅ ަގނ އިާރދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ިގރާ މަްއސަލަ، އަރ ަވން ބޭނ ން ށްންކޮޤީފ ލިދޫ ރައްޔިތ ންނަށް ޔަ

ލ ވައިދޭަނން. އަދި ެއކަމަށް ކ ެރެވން ޮއތް މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮަބއިޯތ ތެރި ރަްއޔިތ ންނަށް ހޯދައިދޭނަން، އޮޅ ންފިތްއިްއޒަ

 މަ ކ ަރްއަވން ފެއްެޓީވމަސައްކަތް ތްތެރި މެންބަރ ދޭނަން. ދެން އިްއޒައިއަޅ ަގނޑ  ބަލަ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ެވސް 

. ންެއ މަސައްކަތް ހަާވލ ކ ރާނަ ފައި ހ ރި ހިސާބަކ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއްކަތް ެގންދެިވއަޅ ަގނޑަށް މަސަ

 ،ންޤީޔަ މި މަސަްއކަތ ަގއި އ ޅ އްވ ން. އަޅ ަގނޑަށް ިއެގންިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިތަނަށް ަވޑަ ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

ެއ  ،ތަނަށް ަވޑަިއެގން މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ނީ ސް އެދޭެވސް އެދޭނީ، ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ން ށ  ރައްޔިތ ން ެވރަ

ތަނ ގައި އ ޅ އްވ ން. އެހެންނަމަެވސް، ެއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަްށ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މަސައްކަތ ގައި މި

 -7.1ށް. ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތަ ،އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން މި އެނބ ރެނީނ ިވ ކަންކަެމއް ިމއަދަކ .  ދިމައެއް

ކެޔޮޫދ  ؛ށަހަޅ އްާވފަިއާވހ  ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރ ިއއްޒަްތތެރި ދާއިާރެގ  ހެްނޭވރ  ހ ޅަނގ  ،ންތ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާ

 .ޙ ސައިން ޤާސިމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫ

ރައީްސ  ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައި އޮތް ަގރާރ ަރއީސް، ފެލިދޫ ދާއިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ީރ ަވމިދިަޔ ފެބްރ  .ސްފަ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީންއޮތީ މަޖިލީހަށް ބަލައިެގ ރ ަގރާމި ކޮެޅއް ކ ީރަގިއ ތަން ،ިވދާޅ ިވހެން

 އަޮތޅަށް ދަތ ެރއް ކ ރިން. އެ ދަތ ރަީކ ވ. އަރިހ ަގއި ވ. މަންޓް މިނިސްޓަރ ޅ ަގނޑ  ެއންަވޔަރަންފަހ ކޮޅ  އަ ެގ މަހ 

 ޙައްެލއް ެގެނޭވތޯ މަށްއެކަ ،ރަށް ިގރާތީެވ، ރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ިގރާީތވެ  ދިމާެވެގން ިގރ މާ އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ ރަށަކަށް

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ  ،ންިވބައިެވރި އަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓަރ ެގ ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި ފަހ ކޮޅ  ރީ މަހ  ަވފެބްރ 

ގައި ހ ރެ ބަލާފަ.  ހ ސްޓަރ  އަރިނިއްދ ަތއް އަޅ ަގނޑ  ާވނީ މިހަރާ ސަރަެގ ިގއްއަޮތޅ ެގ ހ ރިހާ ރަށެ ދަތ ރ ގައި ވ.

ށް ރާއްެޖއަ 19-ޮކިވޑ  ، ތަްއާޔރ ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި އ ޅެިނކޮށްޓ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރ  ރިޕޯ މަެވސްއެހެންނަ

 ަޑކޮށް މަޑ ޖެހިފަ. މި މަސައްކަތަކީ މި ޮގތަށް އަދި މަޖިލީހަށް ަގރާރެއް ެވސް ޖެހިެގން މަސައްކަތްަތއް ަވނީ ކ 

ަވން ލޫމަތަށް ޓަކައި އަރ ޢ ަގނޑ  މަޖިލީހ ެގ ރައީްސެގ މަޅ ދާ މައްސަލައެއް ކަމ ަގއި އަ މަކ  ކ ިރައށްހ ށަނޭޅ އްިވއެއް ކަ
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ޚާއްޞަކޮށް ފ ލިދޫއަށް މި ަގރާރ  އޮތް ކަމަށް ާވތީެވ،  ؛ހަމަ އެ ޮގތ ން ފ ލިދޫެގ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިނޭގތޯ

ލަްއާވފައި އޮތީ. އެހެންެވ، އިވަ ކ ލަން ބަޖެޓެއް ެވްސ އެ ޭބފ ޅ ފ ލދޫެގ ކައ ންސިލ ން ަވރަްށ ބޮޑަށް އިްސކަންދީެގން އެ 

އަރާ އެްއޗަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޖޭެގ ށްމިއާއެކ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަޮކށްލަން. އަދި ހަމަަގއަޅ ަގނޑ  މި ާވހަކަ ފާހަ

ެވސް ދެ މޫސ މ ަގއި ދެ މޫސ ން އޮންނައިރ ގައި  ؛ށް އެކި މޫސ މ ަގއި ހ ރިހާ ރަށެއް ެވސް ދަނީ އެކި ޮގތްޮގތަ

ރާއްޭޖެގ ކޮންމެ ރަެށްއ  ،އިރ ރީން މިހިސާބަށް ދާޓްކ ރާ ޮގތ ަގިއ އެްނަވރަންމަންޓް މިނިސްބޫލ  ަގިގރަމ ން. އަޅ ަގނޑ  

 ެވސް....

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ؟ދިމާލަކ ންތޯ ިގރަނީރި މެންބަރ ، ފ ލިދޫ ކޮންތެއިްއޒަތް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫ

 އާނ ަގނޑ   ،ަޑއިަގންަނާވނެއްދ . ރައީސަށް އެނިގަވހަސަރަންނަ ދިމާއިން އޮ ދަނޑާއެއީ އިރ އ ތ ރ . އިރ އިތ ރ  ބޯޅަ

 ...ރަށް ބޮޑ އްދ  އެީއ. ކ ީރގައި ަވހަނަ ސަރަންއޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ންނަނީ ނޫންތޯ ނެިވޭގޝަން ބައްތި. އާދެ! ނެިވޭގޝަން ބައްތިން އަނބ ރާފައި އެކޮޅަށް ދާއިރ  ެއ ހ   ހާރ  އެމި

 ؟ ިގރަނީ ދެއްތޯ އެމާލ ން ދި

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؟އެންމެ ރަނަގޅ ތޯ ނިންމާލިޔަސްށްލާފައި ައޅ ަގނޑ  ަގނޑަށް ޮޕއިންޓެްއ ފާހަަގކޮދެން އަޅ 

ކ ރަނީ ރާއްޭޖެގ ހ ރިހާ ރަށަކީ ެވސް ހަމަ ދެ މޫސ މަށް ެވސް މިހެން ަވރަށް ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ   ،އިޒ ނަދެްއަވއިފިއްޔާ 

 ކޮންމެ ރަށަކަށް  ންނަންާވނޭން މިހާރ  އޮޓްރީމިނިސް އެންަވޔަރަންމަންޓް ،ންކަމ ންިގރަމ ންދާ ރަށްރަށޭ. އެހެ ބޮޑަށް

 މެ ރަށަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ އަދި ކޮން  ،ަވޑަިއެގްނ ރިޕޯޓެއް އެކ ލެވި ސަބަބ  ދެނެ ،އްދ ހަިގރާ ސަރަ  ެގރަށެއް  އެަވކިން 

ހޭ، ޖަހަންޖެހޭ  ކ ެރޭވނެ ރަށެްއ. މެޓީރިއަލް ެވސް ތަފާތ . އަދި ކ ރަންޖެޕްރޮޓެކްޓ ަވކި ޮގތަކަށް ކ ރާ ޮގތ ގައި ބޫލ ަގ

މިހެން މި   ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ިގނަ ރަށްރަށަށް ދަތ ރ ކޮށްފައި ހ ރީމާޅ  އެކި ރަށްރަށ ގައި. އަ ތ ތް ެވސް ތަފާޮގ

 ން. ވ.ސް އިނޭގތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މޫސ މ ގައި ެވސް ހަމަ އެބަދޭ ިގރަިއެގވެ ދެންނެީވ. ހަމައެާއއެކ  މިހާރ 
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ނގ  މޫސ މަށް ޅަރާތް. މިހާރ  ހ މިހާރ  އަެނއް ފަާރތް ިގރަނީ. ކ ީރަގިއ ެއއްކަލަ އިރ ަވއި މޫސ މ ަގއި އެ ފަ އިޅ ގަ އަތޮ

ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން. އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ ރަށެއް ެވސް އެބަދޭ. ޚާއްޞަކޮށް ރަކީޫދ އަޅ  އަެނއް ފަރާތް. ހަމަ ވ. މައައި

ަބއެއް ޭގަގިއ  ެގަރކީދޫކ ރިއިރ ގައި ރ  މިނިސްޓަރ  އަރިހ ގައި ދަތ  ރަކީދޫގައި މިހާރ  އެ ދ ަވހ  ެވސް ައޅ ަގނޑ 

ޓ  ެވސް ނެތް. މިނިސްޓަރ  އެ ަވަރކަށް ފޫ 10 ންޑޮޅިއާަވރަކަްށ ފޫޓ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގ   10ޑަކަށް ާގތްަގނ

. މޭނައްާވޅ  ަވރަށް ައަވހަށް މި މަސައްކަތ ގައި އ  ރެޑް އެލަރޓްަގޭއ އޮތީ. އެހެންީވމާ، ިތމަންނަ ،ދ ަވހ  ިވދާޅ ީވ

ދިާސެގ ހާ މި ދިމާިވ ،ަނމަެވސް ؛ލެވި އިރ  އެ ރިޕޯޓ ތައް ެއކ ލަވަ ހ ންނާނީ މިހާ ށްކ ރަނީ މިނިސްޓަރަބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  

ރަނީ ކ ބޫލ ަގސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މަސައްކަތް ކ ިރއަށް ނ ެގންދެިވފައި އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  

ކޮންމެ ރަށަކަށް  އި،ޭވނެ ރިޕޯޓެއް ަހއްދަވަ ކ ރެ މިހާރ  ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއް ޕްރޮޓެކްޓ  އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ 

ިތ ރިްއޔާ ަވަރށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑަށް ޝ ކ  ،މ ން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްރަމީދ ކ އްނެކަމ ެގ އ  ޭވއެ ރިޕޯޓ  ދެއް  ަވކިން

 .ަވންއްލޫމާތ  ދެޢ މި މަ ،ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފެލިޫދ  ،އިދާާރއަށް ދެންމެ މެސެޖ  ލިބިއްޖެ ެގތަނ  ހާރ  މިމިންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

އްދ  ހިމާޔަތްކ ރ ން އެއީ ާރއްޖޭެގ ަވރަށް ިގަނ ހަރަށްރަށ ެގ ިގާރ ސަރަ. ންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސަލާ

ްއސަލަ ޙައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މާަވމ ން އަންނަ ަވރަށް ބޮޑ  ަމްއސަލައެއް. އެ މަދިށްރަށަށް މި ަވގ ތ  ރަ

 ،ބޭރ ަގއި ހިލައިން ޖެހ ން. އެތެރޭގައިރެއް ޓަކާއި ޯވޓަރ ބްރޭކަށްލަ ތޮޖީއަކީ ބޮޑ ހިރާއްޖޭަގއި މި ެގންގ ޅޭ ޓެކްޮނލޮ

 ެގ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް. އެއީ ެދަވނަ ބޮޑ  1930ދެންނެިވ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ މި ރިެވޓްމަންޓެއް އެތެޭރަގއި ޖެހ ން. 

ށް މަފައިްނ އެރ ކ ިދކ ދި ރަށްތަކަށް އެމެރިކާ ސި ޯއޝަންެގ ގައި ާޚއްަޞކޮށް ފެސިފިކްރ  އަިއއި ށް ެވެގންހަނގ ރާމައަ

 ،ހަމައަށް ައއިއިރ ަގިއ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  މިއަދާ ންންނަށްއޭރ ގައި އިންޖިނިއަިރންއެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެޓަކައި 

ދ ނިޭޔެގ ަވރަްށ  އި،ޮއފިޑ ންނާ ،ބޭންކ ންނާއިިޑެވލޮޕްމަންޓް އޭިޝއަން  ،ންނާއިައއި.ެއމް.އެފ  ،ލްޑް ބޭންކ ންނާއި ޯވ

ހ ރިހާ  ؛އްތަރ ާގތްަގނޑަކަށް ބަނދަރ  ހަދައިދީފި. މި ބަނދަ ހެންށްރަ 194ިގނަ ފަންޑ ތަކ ން ދިެވހިާރްއޖޭެގ 

ށް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށް ހޭލައިެގން އެ ެގ ޑިަޒއިނ1930ަނިންމާފައަިވނީ މި ދެންނެިވ  އިބަނދަރެއް ހަދަ

ެއއީ  ؛ރަން އ ނދަޫގކަންކ މާޔަތްހިއްދ  ހަިގރާ ސަރަ އަދި ،ހ ރިހާ ރަށެއް ެވސް ިގރާކަންހެދީމާ ށް ބަނދަރ ޑިަޒއިނަ

އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ  ؛ތޮްއޑޫގެ  ،ކ ރ މަށްއްދ  ސަލާމަތްހަ އިނޭގ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ިގރާ ސަރަ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ  ؛ެގންގައި ނެރެއް ކަނަޑއި ތ އްޑޫެގ އެީއ ފ އްޓަރ  ފަރާތް. ފ އްޓަރ  ފަރާޮގތ ަގއި މިހާރ  ތޮ

އިންތިހާއަށް އެބަ ިގރާ.  ންތޮއްޑޫެގ އެ ދިމާލ  ނެރެއް ކަނޑަިއެގންަވނަ އަހަރ .  2009ޮގތ ަގއި މި ނެރެއް ކެނޑީ 



2020ޖޫން  9                                             ސާލްޖަވަނަ   4 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

6 

 

ތި  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަަކށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ މާލޭ މެންބަރ ން ފިޔަަވން ތިއިން ކޮންމެ އިޤީއަޅ ަގނޑަށް ޔަ

ން ފަރ   ރަމީދ  އެބަ ކ އްބޭފ ޅ ންެގ ރަށްރަށް ިގރަމ ން، ދާއިރާތަކ ެގ ތަންތަން ިގރަމ ންދާ މިންަވރ . އަޅ ަގނޑ މެްނ އ 

ރަްއޔިތ ން އެ މަަގްށ  ،އޮތް އެންމެ ބ އްދިެވރި ޮގތް ކަމަށް ދެކިޮގނޑ ދޮށް ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ރ މިހާ ،ހެއްދ ން އެއީ

ަގއި ަވރަށް ިގނަ ތ ެގ ޮގއްޓެއް ޖަހަން އެއީ ބޭކާރ  ކަމެށްހިލަ ތޮއެނބ ރެން ފަށާނެ ކަމަށް. ފަރެއް ހެއްދޭ މިއަދ . ބޮޑ 

މީޓަރަކީ. ފަރެްއ  ހާސް ޑޮލަރ . އެއް 7ހިލަިއެގ އެއް ފޫޓަކީ ބޮޑ  ،ންަނާވނެަގދި އެނިގަވަޑއިދެކޭ. އަ އެބަކ ބަޔަ

ދ ރަތީ ޮގތ ން  ގ މެ. އަދި  ކ ން ޚަރަދ  ެވސް ކ ޑަ. އަދި ރީތި ެވސްޔަނަ އެތައް ގ އް ތައްދ މ ގައި މިއަްށވ ރެ އެހެ

ިވޔަސް،  ށްިވޔަްސ އަދި ކ ރެއްޖަ ށްއެއީ ކަނޑ ލަ ،ލެއް ހެއްދ މާފަފަރެއް ހެއްދ މާއި އަދި މެ.  ދެމެހެއްޓެނި ެވސް

މެން މި ން އަޅ ަގނޑ ސ ެރ ފެށިެގޮދށ ގައި ނ ިގރާނެހެން ހޭޅިފަށެްއ ހެއްދ ން. މިއީ ޒަމާނ އްޮގނޑ  ،ށް ިވޔަސްޔަހަލަވެއް

ެޓކްނޮލޮޖީއަކަށް  ެގ1930ންނެިވހެން ހައި މިކަން ކ ރަމ ން ައއި ޮގތް. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ޮގތް ދޫކޮށްލާފައި މި ދެޖޭރާއް

 މިނ ގައި ޮގސްނާމީެގ ފަހ ން. ދިޔަ ބާރ ޓެއް ހަދަންެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދިޔައީ ސ ށްއެއްަގމ  ތޮ ،ހިލަ ބަނދަރަށްބޮޑ 

 . ރީ ބަނދަރ  ހަދާފަހެއަނޮގޅިތީމ  ފަދަ ާގަގނޑ  ރަށްރަށް އެތެރެއަށް ކަނޑާަފއި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އެ

ެވސް އެބަ ކެނޑޭ. އެތެެރއަްށ  ރަށ ެގ އެތެރެއަށް ރަށްހ ރި. އެހެންީވމާ، މެޝިނ  އެބަހ ރި މިހާރ . ސާމާނ  އެބަ

އަޅ ަގނޑަށް  ،ންޤީ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަންނޑ މެން ބަނަދަރ  ހަދައިފިމިހާރ  އަޅ ަގ އިހަތަރ  ރަށެްއަގކަނޑާފައި، ތިން

ފެނ މ ގައި މިއީ މިއަދ ެގ ޒ ާވނ ން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާ މައްސަލަެއއް. އަިދ އެ ޒ ާވނ ްނެގ ނަޒަރ ަގިއ ފެންނަ

ެގ ން އަޅ ަގނޑ މެ އަޅ ަގނޑ މެން، އްޖޭެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޙަޤީޤަތ ަގއި ގ ޅިފަިއ އޮީތ މިއަދ ރާދިެވހި

  ތ ން.ޮގދޭތެރޭަގއި ޢަމަލ ކ ރާ  ޓާށްމާޙައ ލަށް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިތމާެވ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7
 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ށް. ޙަސަން ލަޠީފަ ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންޭވރ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ 

ބިލ  ިއއްޒަތްތެިރ  !ފ ކ ރަްއާވ، މާެދްއާވނީއިހ ށަހަޅ އްަވ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާެގ ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ؛ލަޠީފް

ށްފަހ ( )ަވގ ތ ޮކޅަކަލަނީ މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ . އިމި ހ ޅ ަވ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ފަމެންބަރ  ަވނީ ހ ށަހަޅ އްާވ

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ފަންނ . މާފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ތިޔާޒް ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމް
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ްއޒަތްތރި މެންބަރ  އި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ިބލ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއިވ ކަމަްށޓަކައިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝ ކ ރި

ފަށް ޝ ކ ރ  އަާދކ ރަން. ސަރ ކާރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ިމއީ ަވރަށް މ ނާސަބ  ޠީޙަސަން ލަ

ެގ ހާލަތ  އެމެރިާކއިްނ 19-ިވޑ ކޮ  ،ސަބަބަކީ  އެއީ މިހެން މިދަންނަާވ ެއއް .މިފަދަ ބިލެއް ހ ަށހެޅ މަށް ،ަވގ ެތއް

 ަވނީ ފ ލ ހ ންެގ ާވހަކަ  މ ޅި އެމެރިކާއަށް ެވްސ މި ،ގ ިޅެގން މިހާރ  މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ފްލޮއިްޑެގ ާވަހކައާ  ފަޑ ކޮށްލި

ިގނަ ރައްޔިތ ްނ ދެކޭ މިއީ ކޮންމެހެނެއް  ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ޑ މެންެގ މި. އެހެންީވމާ، އަޅ ގނޖެހިފަދައްކަން

ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތަކީ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހިފައިާވ ލާޙ ޞް ކ ރަންޖެހިފައިާވ ކަމެްއކަން. ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ އި

ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ަގބޫލ ކޮށްފަިއ  ންޖެހޭކ ރަ އަޅ ަގނޑ މެން .މެ ެވސް ެގ ަވޢ ދެއްކަމެއްކަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއމް.ޑީ.ޕީ

މިއީ ހަމަ   ،ންނަމަެވސްވ މަށް ބޮޑ  ސަބަބެއް މެދ ެވރިޭވ. އެހެ ކަމެއް ކޮންމެ ބޮޑ  .ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އޮތް

ހިނަގހިނާގ ހ ންނަ ކަންކަން. ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން މީހ ންނަށް ލިބޭ އަނިޔާެވރިކަަމީކ ހަމަ ހިނަގހިނާގ ހ ންނަ  

ނަނީ. ޖެހެނީ. ބޮޑ ކޮށް މީހ ންެގ ސަމާލ ކަމަށް އަންން. ނަމަެވސް ބޮޑ ކޮށް ފެންމަތިީވމާ، ބޮޑ ކޮށް ެއކަމާ އަޅާލަންކަންކަ

ެވސް ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން ިއ އ މ ތަކ ަގޤަބޮޑަށް އަދި ދ ނިޔޭެގ އެހެން  ހާއެެވްސ މިހާރ  އި އެހެންީވމާ، އެމެރިާކަގ

  ަވނީ. މިއީ  އަޑ ަގަދކޮށް ދައްަކން ފެށިފައި މި  ާވަހކަތައް މާ  ހ އްޓ ވ މ ެގއްއްޤ ން ލިބޭ އަނިޔާތަޙަރައްޔިތ ންނަށް ނ 

ދިޔަ ާވހަކަ. ދިެވހިާރއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ިސާޔސި ޕާޓީން ަވރަށް ބާރަށް ެވސް ދަްއކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން

. އަޅ ގނޑ މެން ެއއްދިަޔ ާވހަކަކަމ ންނޑ މެން ދައް. ހަީޤޤަތ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅ ަގދިޔަ ާވހަކަކަމ ންދައް

ނޑ  ދިޔަ ާވހަަކެއއް. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގރަްއިޔތ ންނާ މެދ ގައި ނާއިންސާފ ެވ އަނިޔާެވިރަވމ ން ،ރައްޔިތ ންނާ މެދ ގައި

 ،ޮގތަކީ އ ޅޭ ެވެގން މި ރިާކަގިއ މިހާރ އެމެ .ޖެހެނީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްދަންނަަވން މިއަދ  މ ނާސަބ  ާވހަަކއެޭކ މި

ކ ރަންޖެހިއްޖެކަން. އެތަނ ެގ ފ ލ ހ ން އެކަްނ ލާޙ ޞްފަރާތްތަކ ން ަގބޫލ ކޮްށފި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްަސސާތަްއ އި ހ ރިހާ

ާވހަކަތައް ދައްކަން ފަށައިފި. ހ އްޓ މެއް ނެތި މަގ ތައް  މަގ މައްޗަށް ނ ކ މެ މި .ަގބޫލ ކޮށްފި. ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކޮށްފި

 ،ަގަވރ ނަރ ންނާއި  ،ކ ރ މަށް ަގބޫލ ކޮށްފި. ޭމޔަރ ންނާއިސާަތއް އިޞްލާޙ  މ ައއްސައެ ެވސް  ފ ރާލައިފި. ފ ލ ހ ން

ރަލް ކަމަށް. މިހާރ  ފެޑެ ކ ރަންޖެހޭލާޙ ޞްފ ލ ހ ންެގ މ ައއްސަސާ އި ،މިހާރ  ަގބޫލ ކޮށްފިހަދާ މީހ ން ާގނޫނ 

ކ ރ މ ެގ ބޭނ މ ަގިއ. މިއީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ލާޙ ޞްހ ށަހެޅެމ ން އެބަދޭ ފ ލ ހ ންެގ މ އަްއސަާސ އިާގނޫނ ތައް ެވސް 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ކޮންމެ ފަހަރަކ   ނޑ މެންނަށް ެވސް މިަކން ކ ރަން ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ަވގ ތ އަޅ ަގ

 ،ތައް ދައ ލަތ ެގ މ އައްަސސާ ،ނ ޖެހޭ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށްލާކަށްއިނ ޖެހޭ. މަރައީާވން ނަސީމެއް މަރ ާވކަށް 

ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން އިންތިހާއަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .ކ ރ މަކަށް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްލާޙ ޞްފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާތައް އި 

މި ޕާޓީެގ ފިކ ރަށް ނިސްބަތްިވ މީހ ންނަށް އަނިޔާ  ،ޔިތ ން އަދި ަވކިން ާޚްއޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މި ޕާޓީއަށްރައް

 ޤީޤަތްތައް. ފ ރަތަމަޙަކަމެއް ނޫން. މިީއ ފެންނަން ހ ރި  ހެދެން އޮތް ދެކޮޅ މިކަމާ . މިީއކީލިބިފައިަވނީ އިންތިހާއަށް
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 ކަމަށް  ކަމަށް ބޭނ ންާވ ެގން ކ ރިައށްދާއި ަޤއ މަކާ ކ ރަންީވޤީޤަތް ަގބޫލ ކޮްށެގން ކ ިރއަށްދާން މަސަްއކަތްޙަކަމަކީ މި 

ނާއިންސާފ ތަކަށް އިންސާފެްއ  ،ެގ ފަރާތ ން ލިބ ނ  އަނިޔާތަކަށްފ ލ ހ ން ،ނަމަ. އަދިެވސް މިދެންނެިވ އަނިޔާތަކަށްާވ

އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަްށ މިއީ ކަމެއް. އެހެންީވމާ،  ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިފައެްއ ނެތް. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ހިާތމަކ ރާ

ރައްކާތެރިކަްނ  .އަަވސް ޮގތެްއގައި ކ ރަންޖެިހއްޖެ މަސައްކަތެްއެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

 ؟އިތ ރ  ފ ލ ހަކަށްތޯތިބެނީ ައއިސް. އައިްސ މިތިބެނީ ތަޅަން. ދެން ގ ާޅނީ ކޮން ފ ލ ހ ން މި މަހޯދ މަށްޓަކައި ގ ޅީ

ރައްޔިތަކަށް ދިމާާވނެ. މިދެންނެިވހެން ރައްކާތެރިކަން  ،މީހަކަށް ދިމާާވނެ ،މިއީ ހާދަހާ ދެރަ ނ ރައްކާތެރި ހާލަތެކޭ

ހާލަތ ގައި  މިތިބީ ތަޅަން. ދެން ގ ޅަންޖެހޭ ފ ލ ހެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، މި ،ފ ލ ހ ން މިތިބީ އަިއސް ހޯދަން ގ ޅަންޖެހޭ

 ،ީވިޑއޯައކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ފަހ ން ފެނިެގންދިޔަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ން ތިބެފީމ ޑ މެއަޅ ަގނ

މ  ޮގތެްއަގިއ އްަގލ ން ތަޅަން. އަޅ ަގނޑ  އާ  ފައިއްޓާބަހައި ެވސް މިތިބެނީ ހިފަހައްޓަ ދިޔަ ީވޑިޯއއަކ ންހާމަެވެގން

މި ފެނ ނ   ،ެވސް. ެއކަމަކ  އަތ ޖެހ ނީމަ ދެން ތަޅާނެ ަގލ ން ،ކ ދިން ެއކަކ  އަނެކަކަށް ހިފެހެއްޓ ނީމަ ދެކެނީ ޭގންގ 

ފަހ  ަގލ ން ދަށަށް މީހަކ  ެގނެއްސަ ދެން އެއަށް ެގމީހ ންެގ ކޮންޓްރޯލް ފެންނަނީ ފ ލ ހ ން. ހަމަ އެީވިޑއޯއިން ެވސް 

ނޑ މެންނަށް ތަޅަނީ ހ ރިހާ ފ ލ ހ ންެވެގން. މިއީކީ އަޅ ަގ ަގލ ން މި ަގއިއަތ  ފައިބަހައްޓާ އިތަޅަން. ހިފަހައްޓަ

ކޮްށ ރ  ބަދަލ ރ  ބަދަލ ާވންޖެހޭ. މި ތަޞައްވ ތަޞައްވ މި ކަމެއް.  ކަމެްއ ނޫން. މިއީ ބަދަލ ާވންޖެހޭ ކ ެރޭވބޫލ ަގ

އިތ ބާރ  ލިބިެގންާވ މ އައްސަާސއަކަށް ހެދ މ ެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް ،ންވާ ންަނށް އިތ ބާރ  ލިބިެގފ ލ ހ ންނަކީ އަޅ ަގނޑ މެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ެވސް ިމ ބިލ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއަވނީ.  .ަވނީމި ބިލ  ހ ށަހަޅ އްާވފައި ެވސް ބޭނ މ ގައި ސަރ ކާރ ން 

ޔާ ަވަރށް ރަނަގޅ . އިްއޒަތްތެރި ދެްއވައިިފއްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ކ ަޑކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅއް އިތ ރ ކޮށްލަ

ެވސް ފެންނަން. އި ޤީޤަތ ަގޙަނޑ މެންެގ ތެެރއިން ސިޔާސީ މީހ ންނަށް އަިނޔާކ ރި ކަންކަން އެހެރީ ހަމަ ައޅ ަގ .ރައީސް

އިްއޒަތްތެިރ  އެންމެ ާގތ ން ފެންނަން އިންނެީވ ،ެވްސ ހަމަ މިސާލ  ދެންނެިވ ފަދައިން އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ަވހ 

ބޫޓ ންާނއި އަތ ަގިއ އޮތިއްޔާ އޮތް މ ގ ަރކ ން  އިއެހެރީ ހަމަ ފެންނަން. ހަމަ ހެސްކިޔާފަ ،ހިމް ރަޝީދ މެންބަރ  އިބްރާ

ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވ  ދ ަވހ  ފަކީރ  މިހިރީ އަދިެވސް. އެ އެއަދިެވސް ިއންސާފެއް ނެތް. ދިޔައީ. ތަޅަމ ން

 ،ޤީޤަތްތަެކއްޙައެަތއް ޔޭަގިއ އެހެރީ. ިމކަހަލަ އެތައް ފަކީރ  ިދރިދ ނި ރަސްކަނލާެގ ރަޙްމަތްފ ޅ ން އެމާތް ،ފަދައިން

ލަިއެގން އިއޮޅ ވަ  އިޤީޤަތްތައް މިހިރީ ފެންނަން. ދ ލަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހަދަޙަފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން ލިބ ނ  ައނިޔާތަކ ެގ 

ދަންނަަވނީ.   މިީޤޤަތްތައް ފެންނަން ހ ރި ކަްނކަމ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ަތކ ރާރ ކޮށްޙަދައްކާ ާވހަަކއެއް ނޫން. 

މ  އްއެކީ މަގ މައްޗަށް ނ ކ ންނަ އާ ސ ލްަޙެވރިކަމާ ؛އެތައް އަނިޔާަތކެއްެވސް އެތައް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް

ަތޅަމ ންދިޔަަވރ  އެހެރީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ފެންނަން. ބޮލ ގައި މ ގ ރ ން ޖެހީމާ ބޯ  އިރައްޔިތ ންެގ ަގިއަގ

ޤީޤަްތތައް ފެންނަން އިްއޒަތްތެރި ޙަގައި އަްތއެޅީމާ، އިނިގލިަތްއ ދ އްާވލަނީ. މިހިރީ ޓަކައި ބޮލ   ކ ރ މަށްސަލާމަތް
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ފ ލ ހ ންނާ މެދ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ބާރ  އ ފައްދަން  ،ކަމެއް ރައީސް. އިންސާފެއް ނ ލިބޭ. މިއީ ބަދަލ ާވންޖެހޭ 

ރ ޅިއަިއސް ތިބި މިންަވރ ން ޮގސް ެވސް  މިހެންޮގސް ފ ލ ހ ން ރައްޔިތ ން ދެކެ . ނަމަ ަވނީ ބޭނ ންާވ ކަމަށް

ދަންދެން ކަނާޑލަނީ. މ ޅި މާލޭެގ މަގ މަީތަގއި އިންދާފަިއ ހ ރި ހ ރިހާ ށް ރައްޔިތ ން އިންދާފައި ހ ންނަ ރ އްަގހަ

ފެންނަނީ. ނޑ މެންނަށް ތަން ައޅ ަގ ދަރަޖައަށް މިކަން ޮގސްފައިާވ . މި ަވީނ ބިމާ ހަމަކޮށްފަ ެވސް އެ ރ އްތައްފެންފޯއް

ޤީޤަތްތައް ފެންނަން. ހ ރިހާ ސިޔާސީ ޙަެވސް އެހެރީ  ދިޔަ މިންަވރ  ކ ރަމ ންމީހ ން ފްރޭމ  .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

ކ ރަން ތިއްބެިވ ހ ރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރ ން ެގންޮގސް ދ މަށްޓަކައި ތިއްބެިވ ލީޑ އ މަށް ރަނަގޅ  ޮގތްތައް ހޯޤަލީޑަރ ން 

ކޯޓ ތަކ ން ެއ ނިމިެގންދިޔަީއ އެނޭގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. އެަބ ެވސް  ކަންޖަލ ގައި. ފަހ ން އެކަން ބަދަލ ވި ނ ޙައްޤ ން 

ަރއްޔިތ ން ޯވޓ ލ މަށް ބާއްާވ  .ަވނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮށްފައި މި  ކަމެއް ހ ރިހާ އި،ލަ ނ ޙައްޤ ންކަން ޖަލަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ެގ ލާ. އިބ  އެބަ ހ އްޓ ވަ ޚާތަކ ަގއި ފ ލ ހ ން ފޮނ ަވިއެގން މ ިޅ އިންތިބޮޑެތި ރިޔާސީ އިންތިހާބ 

ފަހ ން މި އިލްޒާމ  އެޅީ  ޤީޤަތްތައް. ދެން އެންމެޙަހ ރި  ޤީޤަތްތައް. ފެންނަންޙަޮގަތށް. މިއީ ން ދާ އިެގތެރެއަށް ފޮނ ަވ

ބެއް ހ އްޓ ިވކަމ ެގ ޚާެވެގން ބޮޑ  ރިޔާީސ އިންތި އެންމެ ފ ލ ހެއް ،ޮގތަކީ ީވ މި  އެންމެ ފ ލ ހެއްެގ މައްޗަށް. ދެން

ނިންމައިފި. ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާއަކ ން ޒިންމާެއއް ނ ނަާގ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖީބ ަގއި  އިޮގތަށް އިލްޒާމ ައޅ ވަ 

ީވ އެކޮޅ ގައި. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ްނ  ސްފި. ައދިެވސް އެ ފޯނ ތައްދިޔަ ދ ަވްސަވރެއް ޮގްއޔާ އޮތް ފޯނެއް ފޭރަމ ންއޮތި

ނޑ މެންެގ ހަާވލ ާވން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅ ަގ މިހާރ ެވސް ެއ ފޯނ ތައް އަނބ ރާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންނާ

އަށް ނިސްބަްތާވ ޑީ.ޕީ .މި މަޖިލީހ ަގިއ އެމްއެަކކ  ެވސް. ެވސް ނެތް.  ނ ކ ރާ ހަމަ އެަކކ ތެރެއިން ނ ޙައްޤ ން ހަްއޔަރ 

ތްތެރި . އިްއޒަަވންދެްނ ބައިތިއްބާފަ އްޔާ މިތިބީ ނ ޙައްޤ ން ހައްޔަރ ކޮށް ޖަލ ަގއި އެަތއް ޒަމާެނއްވެއްޖެ  މީހަކ 

ާވހަކަ ތަކ ރާރ ކ ރާކަށް  ނޑ މެްނ މިއަޅ ަގ ޤީޤަތެއް.ޙައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން ހ ރި  ލ ލާމަސީ ރައީސަކީ މިކަމ ެގ

ނޑ މެން އަޅ ަގ ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް ރައްޔިތ ންެގ މެދ ގައި ފ ލ ހ ންނާ މެދ ގައި އިތ ބާރ  އ ފައްދާނ ޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، 

ނަށް ނޑ މެންެވސް އަޅ ަގ ފަހ ން ފަށަން އެބަޖެހޭ. ދެން މިދައްކަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެންމެ މަސައްކަތް މިއަދ މި 

ޒަރ ހަތިޔާރ ، ަގން ދިންާވހަކަ. ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބިރ ަގނޭ އިނޭގތޯ. އެީއ ޓޭ އަތަށް  ފ ލ ހ ންގެ  ،ދިަޔއީއަޑ އިިވެގން

ތަން  ކ ރާޭއެގ ނާޖައިޒ  ބޭނ ން ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް ފިޒާތ ެގ އެްއެޗއް ދީ ށް މިނ ރައްކާތެރި އަެތއްެގ އަތްމަްއޗަ

ސްޕްރޭތަކެއް ފަހަތ ން ރއަތ ގައި ހ ރިއްޔާ ހ ރި ޕެޕަ މާނީސްޕްރޭ ދި ރޕެޕަ .މިހާތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިފައިަވނީ

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ތެރެއިން  ޤީޤަތްތައް.ޙަހ ރި  އެބަ ހ ސްކ ރޭ. މިހ ރީ ފެންނަން އިޖަހަ ދ ެވޮގސް ދެލޯ ހޯދާފައި 

ފަހަތ ން ޮގސް  ،އެއްެވސް ކަމަކާނ ލާ ފަހަތ ން ދ ެވ ؛ތިބޭ ހިތްަވރ ަގދަ އަންހެން ބޭކަނބަލ ން މ ޒާހަރާތަކަށް ނ ކ މެ

މަ  . އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން ދެންނެީވ ޤީޤަތްތަކޭޙަސްޕްރޭ ފ ޅި އެބަ ހ ސްކޮށްލާ އިނޭގތޯ. މިއީ ރދެލޯ ހޯދާފައި ޕެޕަ

ޭގގައި އެހެން ތިއްބަާވ ބަެއްއ  ،ކޮށްފައި ނެތް މީހ ންނަށް ހީެވދާނެމިކަން ތަޖ ރިބާ ށް،ފަރާތްތަކަ ހީެވދާނެ ބައެއް
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ހ ރި ހެކިތަކ ެގ ާވހަަކ  . ީވޑިއޯަތކ ން ފެންނަންތައްޤީަޤތްޙަބޭފ ޅ ންނަށް ހީެވދާނެ ތަންކޮޅެއް ޮބޑ ަވޭރ. މިއީ ބޭ

އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ައދި ފ ލ ހ ންެގ އަތްމައްޗަކަްށ އެހެންީވމާ،  .ދައްކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން މި

ާވހަކަ ައޅ ަގނޑ   ، މިބޭފ ޅ ން އަިދ ރީހެބިލިޓޭޓްނ ކޮށް. އެހެންީވމާ އެ ނ ރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ޫދޮކށްލާކަށެއް

އަދި އެީއ  ؛ެވސް ފ ލ ހ ންއި އިނޭގ އެމެިރކާ ތަންތަނ ަގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ .ަކމަކީ ދަންނަާވލަން ބޭނ ންިވ އެއް

މ  އްއާ ެވސް ެގންގ ޅޭ ދަންނަަވނީ. ބަޑިހަތިޔާރ  ތަންތަނ ެގ ާވހަކަ މި ިގނަ ބައެއް ަރއްޔިތ ން އ ޅޭނ ރައްކާތެރި 

ކ ާރ މ އެތަނ ެގ ޕޮލިސް ރީފޯ ،ހަދާ މީހ ން. އެހެންނަމަެވސް އިަގޔަށް ެވސް ބަޑިޖަހަ ެގެވސް ތިބޭ. ފ ލ ހ ން ރައްޔިތ ން

ދައްކާ.  މްތައް ެގންނަ ާވހަކަ އެބަރީފޯ ގ ފ ލ ހ ންނަށް ބޮޑްތި ސްީވޕިން އިަޤއ މ ތަކ ގަ  ދ ނިޭޔެގ އެކި ،ާވހަކަާއއި

ކަހަލަ ހަތިޔާރ ތައް މިހާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ދިނ ން މަނާކ ރ މ ެގ ބިލ ތައް އެަބ ހ ށަހަޅަމ ންދޭ. އަދި  އެތަންތަނ ަގިއ ބަެއއް

ން. މިހާރ  އެކަންކަން ކަކަން ހިންާގ ހ އްދަ ލިބިެގން އެއީ ކ ިރން ،ހިންގ ންމަލ ތައް ޢަ ކަހަލަ  ކަރަށް ފައިންއެރ ން

ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ  ކަންތައް އެބަދޭ. ބޮޑީ ެކމެރާތައް ހަރ ކޮށްފައި ހ ރ މަކީ މަޖ ބޫރ މަނާކ ރ މ ެގ ބިލ ތައް ހ ށަހެޅ މ ެގ 

އިމ ކ ރ މަށް ކްްޓ ރެޖިސްްޓރީއެއް އެބަ ގާ ޑެެވސް އެަބ ހ ށަހެޅެމ ންދޭ. ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް މިސްކޮން ހެދ މަށް

 ، ފަރާތ ން އަޚްލާޤީ ޮގތ ން ދަށްހ ެގންމ ކަމެއް. ޕޮލިހިެވސް ަވރަށް މ އީ ހ ށަހެޅިފައިޭވ. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މި

އެކަން  ،ާވނަމަ ކަމަށް ެވސް ދެިވފައި ތިބި މީހ ން ތިބި އަދި މީހ ންނަށް އަނިޔާކޮށް އެތެރޭެގ އިދާރީ އަދަބ 

ނޑ މެންނަްށ ބަދަލ ކ ރ މަކީ އަޅ ަގރާްއޖޭެގ އެހެން ރަށްރަށަށް  ،ށްންތަނައެނެގންޖެހޭނެ. އެކި ތަވްސ ރައްޔިތ ންނަށް 

މެދ    ކަންކަމާ އެހެންީވމާ، މި . ރަނަގޅ  ފ ލ ހ ންނާއި ނ ރަނަގޅ  ފ ލ ހ ން ކަމެއް ދާނެފަހަރ  އޮޅިެގން ިގނަ

 އ ނިކ ރ މ ެގ ާވހަކަ  ބަޖެޓ  ދަްއކަންޖެހޭ.ގައި ާވހަކަދާއިރ އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް ބިލ ތައް ހ ށަހެޅިެގން މަޝްަވރާކ ރެިވެގން

ޤައ މ ގައި ފ ލ ހ ންނާ މެދ ގައި އިތ ބާރ  ޤައ މ  ފ ލ ހ ންނަށް ދެޭވ. އެއީ ރައްޔިތ ން މިހާރ  ކޭއްދެ ެވސް މިހާރ  އެބަ

ޅެމ ންދަނީ.  ހަދާ މަޖިލިސްތަކަށް މިފަދަ ބިލ ތައް މިހާރ  ހ ށަހެަވނީ. ާގނޫނ  ޤީޤަތަކަށްޙަންދާތީެވ، އަޑ އ ފ ލ ން މ ެގއްލެ

 ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ފ ލ ހ ންެގ މ އަްއސަސާ އިޞްލާޙ ވ ން. އެއީ އެ ،މީދަކީއްއ   ،އަކީޢާ އަޅ ަގނޑ ެގ ދ 

ނަށްޓަކައި. ައޅ ަގނޑ މެްނ އެްނމެ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ރަނަގޅަށްޓަކައި. އަޅ ަގނޑ މެން .ެވސް ރަނަގޅަށްޓަަކއި

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  ،ާވތީ ޚަރަދ ކޮށްެގްނ ހިންާގ މ އައްސަސާތައް ަކމަށް ،ފައިސާ ދީެގންދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން 

ާވތީ. ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ކަމަށްްއ ރައްކާތެިރކަމަށްަޓކައި އޮންނަ މ އަްއސަސާއެ  އިސަލާމަތާ

 ރައީސް. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކ ްމ. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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ކ ރަްއަވމ ން ެގންދަވާއިރ ަގއި ޮގތ ން ބަހ ސް ގ ޅޭ މި ބިލާ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން 

 ؛ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ިވސްނެވ ން ގ ޅޭ ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ އިްނތިޒާމ ެވފައި އޮންނަންީވ ޮގތާ 

އިންތިޒާމ ެވފައި އޮންނަންީވ ޮގތް. ލާމަރ ކަޒ ެވފައި އޮންނަންީވ ޮގތް.  ،ަވމ ން ެގންދަާވނެއަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ިވސްނަ

ހ ރި ބޯޑ ތަކާއި ނ ަވތަ  މިހާރ  ފ ލ ހ ންެގ މި .ޮގތް ދާޕްރޮމޯޝަން ލިބެމ ންޮގތް. އަދި  ފ ލ ހ ންެގ ެވރިން ކަނަޑއެޅޭ

އަޅ ަގނޑ މެން އެ އިންތިޒާމ ތަކަްށ  ،ދެނެަގނެބޭފ ޅ ންެގ އެތެރޭެގ ކަްނކަން އިންތިޒާމ ކޮށްަފއި ހ ރި ޮގތް  އެ

މިތަނ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީން މިހާރ  ެގންދަނީ ފ ލ ހ ންގެ   ،ބަދަލ ެގނައ ން. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

 ކަމެއް ާވ އެއް ޤީޤ  ދަނީ ބަލަމ ން. ދިމާސީ ަވއްކަމ ެގ ތަޙ .ތެޭރަގިއ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ ބައެއް ތަޙްޤީޤ ަތއް ބަލަމ ން. އޭެގ

ކ ދިން  މަތ ކ ރެޭވ ކ ދިން. އެ އޮފީހ ގައި އެހ ކަމ ެގ ތ ފ ލ ސް އޮފީހ ގައި އެބަތިބި މިދެންނެިވ ަވއް ،ަވނީ ކަމަށް މި

ބޭފ ޅ ން މެދ ެވރިކޮށްެގން ތަޙ ޤީޤެއް ކޮށްެގން ެގންޮގސް ކަންތައްތައް ނިންމަން.  އެ ،ދެން ަވރަށް އ ނދަޫގާވނެ ،ތިބެމެ

ެވސް  ކ ރެިވފައި ިތއްބެިވ ކ ދިްނ މިހާރ ން މިހާރަށްސް އޮފީހ ގައި ަވްއކަމަށް ތ ހ މަތ ަވރަށް ބޭނ ންތެރި ފ ލ 

ެގ ެގންދިއ ން. ޑްަރގ ތެރޭގައި ތަހ ޤީޤެްއ ކ ރިއަށް  ކ ރ ން. ކޮށްފައި ނޫނިއްޔާ ަވރަށް އ ނދަޫގާވނެ ފ ލ ހ ންެގސަސްޕެންޑ 

  ކ ރަމ ން އަންނަ މީސްމީހ ންނާ ެގ ިވޔަފާރި ބޮޑެތިކޮށް ޑްަރގ އަދި  ،މައްސަލަތައް ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ހިންަގމ ން އަންނަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބެްއލެވ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ަނޒަރ ަގއި ަވރަްށ ބޭނ ންތެރި. އަިދ ގ ޅޭ ޮގތްޮގްތ  ،ގ ޅ ންތައް  ާވ

 ގ ޅ ން ދެނެަގތ ންއޮންނަ  ދެމެދ  މި ަތކާޓް ފ ލ ހ ންނާއި ޭގންގ ޔަރސްަޓރފޯސް ނ ަވތަ ރަ ،ޓް ފ ލ ހ ންނާއިޔަރރަ

 ކަމަށް އެތައް  އަޑީ ަދއ ލަތެއް އޮތް  ،ިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ނަވރަްށ ބޭނ ންތެރިކަމެއް. ހަމަ އެާއއެކ  އެ ެވސް އެއީ 

ނ ާވއެއް ހަމަ ެއއްޮގަތކަްށ ލެޭވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާވެއއްއިބަޔަކަށް އެބަ ަޝއްކ ކ ރެޭވ. އެިކއެކި ތަޙްޤީޤ  އެބަ އަނބ ރަ

ަގއި ފާރަލީ އި ާވން މަރާލެވ ނ  މައްސަލަޟްމިސާލަކަށް ރި ،މެންބަރ ންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ . އިްއޒަތްތެރިިގނޭނ

 އައިސް މި  ފަހ ން ،އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނ  ،ެވސް އަފްރާޝީމްެގ ާގތިލ  އެއާއެީކގައި ޑރ. ފ ލ ހެއް. ހަމަ

ައޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން  ،ފަރާތ ަގިއާވ ިމންަވރ  ދެ ެގއޭ ފެނ ނ  ިގނަ ބޮޑެތި މައްސަަލތަކ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ މ އަްއަސސާ

ނޑ މެން އަދި ޢިލްީމ ނަޒަރަކ ން އަޅ ަގ އި،ނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރ ން މިކަމަށް ޝައ ޤ ެވިރކަން ބަހައްޓަ އަޅ ަގ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށްވ ރެ ަވކި ރަނަގަޅަކށް ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން !ބަލަންޖެހޭނެ. ތެދ ފ ޅެއް

ފަރާތ ގައި އިނދެއްޖެއީމ .  ފަރާތ ން. އަޅ ަގނޑ  އެ މޭޒ ެގ ދެ  ފަރާތ ން އެނޭގނެ ބައެއް ނ ާވނެ. ދެ ދެ

ކަންތައްތައް ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ  މި ،ާވ ފ ރ ޞަތަކީ ތ  ދީފަިއ މިަވގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން މި

އަިދ  ،ކަމާއިއި ނޭގ އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ކޮބައި އެބަކ ރ މަށް. އެީއ ރާއްޭޖެގ ަރއްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް 

 .ދީފައިާވ ފ ރ ޞަތެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޝައ ޤ ެވރިަކން ހ ރީ ކޮންކޮން ކަންކަމަކަށްކަން. އެހެންެވ އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް
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ފ ރ ޞަތ . ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ީއާވ  އަރ ަވނީ އެއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަށް. هللاޢަބްދ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:هللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ މެންަބރ  އީާވ ޢަބްދ 

 . ާވހަކަދައްކާތާ ެދަވނަ ފ ރ ޞަތ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ އަޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް

 . އެ ބިލ  ހ ށަހެޅީކްޓްއެ  ްނގ ިއއްެޔަގިއ އެެމރިކާަގއި ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ ބިލ ، ޖަސްޓިސް އިން ޕޮލިސި ،އެމެރިކާަގއި

ްސއާެއކ . ކަކޯ ބްލެކް ،ެވސް ހައ ސް ސްޕީކަރ. ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާީޓެގ ސީދާ އެންމެ ޓޮޕް ޓިމޮކްރެޓިކް އެ ބިލ  ހ ަށހެޅީ

 is being trasformed into amoment of action” anguishޅ ީވނަންސީ ޕެލޯސީ ިވދާ އެ ބިލ  ހ ށަހަޅ އްަވމ ން

“This moment of national  ްމަރާލ ން އެމެރިކާ ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފ ލ ހ ން ނިކ މެ މަރާލި ޖޯޖް ފްލޮއިޑ

ކ ރަނީ ތާ އަބަދަށް ދެމިއޮންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލެއް ބަދަލ  އެމެރިކާ ރައްޔިތ ން އެ ހިތާމަ އެ .ބަލަނީ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި

 ެގނެޭވތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅ ަގނޑަަކށް ނ ފެނޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ކ ެރވ ނ  ތަނެްއ. އެ 

ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ނޭންސީ  ބިލ  އެމިސްކޮންޑަކްޓް ރެޖިސްޓްރީއެއް ހަދަން. އަދި  ބިލ ގައި އެަބއޮތް ނެޝަނަލް ޕޮލިސް

 .ެވސް ކީ ހ ށަހެޅ ްއިވ ެއހެން މެންބަރ ން އެމެރިކާ ފ ލ ހ ންެގ އަތ ން މަރާލިހާ ކަޅ  މީހ ންެގ ނަންތައް އާ ބިލ ޕެލޯސީ

އަދި  ،މީހ ން ެވހިރާއްޭޖގައި އަނިޔާ ލިބ ނ ހާިދެވހި ފ ލ ހ ންެގ އަތ ން ދި ،އިޢ ލާން ެވސް ކ ރި. އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަައކީ

ެވސް އަދި މިީވހާތާކަށް ރަސްމީ ޮގތެްއގައި ފ ލ ސް  ދ ަވަހކ  ،ެވސް މަރާލި މީހ ން، މަރާލިހާ މީހ ން ދ ަވހަކ 

ެވސް ނެތް  ކޮށްލާފައިެވސް ެއކްނޮލެޖް އަިނޔާ ބަޔަކަްށ ދިންކަން އޮފީހަކ ން ެވްސ އަދި ެއއްެވސް ސަރ ކާރަކ ން ެވސް 

ެވސް ދެންނެިވހެން ލަދ ަގނޭ  ކ ރިން ހަމަ ޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑަށް ެއނޭގ ައޅ ަގނޑ  އިއް 

ލިބ ނ  އަނިޔާެގ ބަދަލެއް . ައޅ ަގނޑަށް ރަނަގޅަށް އެނޭގ ެވސް މަނިކ ފާނ  ކ ރިމަތީ މިކަހަލަ ާވހަކަެއއް ދައްކަން

ކ ރީމޭ، އަނބ ރާ ެގންދެޭވނީކީ ނޫންކަން. އެކަމަކ  ތިމަންނާމެން އަނިޔާލިބ ނ  އަނިޔާ ދ ަވހަކ  ދެޭވީނ ނޫންކަން ނ ަވތަ 

ެވްސ ެއއީ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  އެހެން ބ ނެލ ން ،ކ ެރވ ނީނ ޙައްޤ ންނޭ ިތމަންނާމެން ކަލެއަށް އަނިޔާ  ،ޯގސްކޮށްނޭ

ިއ ހ ންނަ ކަންކަމަކީ ދެްނ ތަކ ަގއި ކ ެރިވފަހަނގ ރާމަ ،ކަމެއް. ަނސްލީ އިމްތިާޔޒްެގ ކަންކަން ދ ނިޔޭަގިއ ހިނާގ

އަހަރ  ފަހ ން  200 ،ފަހ ން އަހަރ  100 ،ނ ބެހޭ އެތައް އަހަރެއްފަހ ން އަންނަ ސަރ ކާރަކ ން ނަމަެވސް އެކަންކަމާ

މާފަށް އެދޭ ކަންކަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ،އަންނަ ސަރ ކާރަކ ްނ ނަމަެވސް ނ ަވތަ އިންސްޓިިޓއ ޝަނަކ ން ނަމަެވސް

މ އައްަސސާެއއްެގ  ،ޤައ މެްއެގ ޮގތ ަގއި ،ރަްސމީ ސިފައެްއަގއި  ،ހި ފާސްކ ރާނެ ާގނޫނ  އެްއޗެހ ންނަނީ. ބޮޑެތި އެ

ރީ ަވޮގތ ަގއި މާފަށް އެދ މަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިދެވހިރާއްޭޖގައި އަޅ ަގނޑ މެންކަށް އަދި އެކަމެއް ނ ކ ރެޭވ. ފެބްރ  

ރި އަނިޔާ ީވޑިއޯަތކ ްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ . ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް އެކ  ގައ2012ި ،8، ފެބްރ އަރީ 2012 7
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ެވސް އޭެގފަހ ން ެއއްެވސް ެވިރއަކ  ނިކ މެ ިވދާޅ ެވއްޖެތޯ ނ ަވަތ ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއިން  ެއކަކ  ،ެވސް  އެކަކ 

   ބަދަލ ކ ރީ ބަޣާާވތ ންނޭ ބ ނެލަން އަދި ެވރިކަން؟ ެވސް ބ ނެފިތޯ ތިމަންނާމެން ޯގހ ން ކ ރި އަނިޔާއެކޭ އެއީ

ކ  ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔަ ެވރި ،ތިމަންނަމެން ކ ރިހާ އަނިޔާ ެއއީ ޯގހަކ ންނޭ ބ ނެލި ފ ލ ހެއް ،ކަމަކ   ނ ކެރ ނެއް

މް  ާމފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީ ެގއޭެގ ފަހަކ ން، ަރސްމީ ސިފައެްއގައި ނ ބ ނޭ. މިއަދ  

މް ރަޝީދ . ެގ މެންބަރެއް އިބްރާހީހ ކީ މިތާ އިންެނިވ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީއެެވސް ހަމަ އަޅ ަގނޑާ  ދ ަވހ  ރަޝީދ  އެ

 ކ ޑަކޮށް  ލިބ ނ  އަނިޔާއާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ެއްއެވްސ ހާލަތެއްގައި ޖޯޖް ފްލޮއިޑަްށ އެ ؛ދ ަވހ  ކ ރި އޭނައަށް އެ

އެއީ ކިތަންމެ  .ނ ޙައްޤ ން ކ ރާ އަނިޔާއަކީ އެކަމަކ  ނ ޙައްޤ ން ކ ރާ އަނިޔާ .ނޫން ެއއްެވސް އަޅ ަގނޑ  އަާޅކިޔަނީ 

ިވޔަްސ ެއާވަހކަ ދަްއކަންޖެހޭނެ ނ ޙައްޤ ން ކ ރާ އަނިޔާ. އިބްރާހީމް  ޮބޑ  އަިނޔާެއއް ،ިވޔަސް ކ ޑަ އަނިާޔއެއް

ަގިއ  2012 ،7ރީ ަވެގ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ފެބްރ މިއަދ  ،ރަޝީދަށް

ދ ށިން. އަޅ ަގނަޑށް ހީަވނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިދާރާަގއި ެވސް އޭެގ  ނިޔާ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންކ ރި އަ އެ

 ީވިޑއޯ.  ލަން ބޭނ ން އެއެވސް އަޅ ަގނޑ  ބަލަ . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދ ހެންީވީޑއޯ ެވސް އޮންނާނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ...ެގންފިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންޮގތ ން އެދިަވަޑއި  އޮންނަ އިދ  މިތަނ ެގ ަގވާ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:هللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ މެންަބރ  އީާވ ޢަބްދ 

ީވިޑއޯ  އެދެނީ މިހިރަ ކެމެރާތަަކށް އަޅ ަގނޑަށް އެ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިފ ރ ޞަތ ަގިއ މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ގައި ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލިސް މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ކ ރި އަނިޔާ މި  2012 ،8ދެްއަވން. ފެބްރ އަރީ އަޅ ްއަވއި

 ލަން ބޭނ ން. އިެވސް ބަލަ ޅ ަގނޑ  މިއަދ ތަނ ަގއި އަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މިީއ  އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި !ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކ ޑައިރ ޮކޅެއް ދެްއާވ ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެހެންީވމާ

 ،ށްބޭނ ންތެރިކަމެއް. މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ީވޑިޯއެއއް ބެލ މަ

ނަަމ އަޅ ަގނޑ  ބަލާނަން އެކަްނ އެޮގތަށް ހަމަޖެއްސ މަށް.  އަދި ޚާއްަޞކޮށް ބެލ މަށް އެދިަވަޑއިެގންފި ތަޅ މ ގައި

 !އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ އިރ ޮކޅެއް ެދއްވ ން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ާވހަކަފ ޅ  ކ ރިއަްށެގްނދަާވ
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 ާވހަކަދެްއެކވ ން:هللا ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ މެންަބރ  އީާވ ޢަބްދ 

 ،ކަްނކަމަށް އެ ،ބޭނ ންާވ ސަބަބަކީ ސް އަޅ ަގނޑ  މިވެ  ީވޑީއޯ ބަލަންއެ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަްނކަމަށް މާފަށް   އެ ،ނ ކޮށްލާހާ ހިނދަކ ކ ރިކަން ރަސްމީ ސިފައެްއަގއި އެކްނޮލެޖްއަނިޔާކ ރި މީހ ންނަށް އަނިޔާ 

ޮގތ ަގއި. ކަމަަކށް ހަދައިެގން ތިބެނީ އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މެްއެގ  ނޭދޭހާ ހިނދަކ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއއީ ހަމަ ނ ާވ

އިްއޒަތްތެރި  ؛ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލ ތަކ ގައި ފ ލ ހ ން ކ ރިހާ އަނިޔާ، މަގ މަތީގައި ަރއްޔިތ ންނަށް ކ ރަމ ންދިޔަ އަނިޔާ

 އެއީ ފ ލ ހ ން އަިނޔާކ ރ ން. ނޫން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަސާގފަތް  ، އެހެން މީހެއްެއހެން މީހެއް ،ރައީސް، ިސޔާސީ މީހެއް 

ތިބެނީ   ފަށް ނޭދޭހާ ހިނދަކ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން މިއަނިޔާަތކަށް ރަސްމީ ސިފައެްއގައި މާ އެ

ކ ރ ން، ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސ ރިފޯމް ؛ބިލ  ކަމަަކށް ހަދައިެގން. މި އެކަންކަން އެީއ ނ ާވ

އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް،  ،އްބޮޑެ ކ ަޑެއއް ހެނެއް.ަރއްޔިތަކ  އަޅ ަގނަޑކަށް ހިއެްއނ ޭވ އ ޅޭނެ ދެބަްސާވނެ ދިެވހި އެކަމަކާ

އ ޅޭނެހެނެއް.  އެއް އެހެން ޕާޓީެއއް އަޅ ަގނޑަކަށް ހިއެއްނ ޭވ ދެބަސްާވނެޑީ.އާރ .ޕީ  ،އްޕީ.ޕީ.އެމެ  ،ެއއްއެމް.ޑީ.ޕީ

ތެރި ދާ ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭގައި އިްއޒަތްކ ރަމ ންދެކޮަޅށް މ ޒާހަރާ އެމެރިކާަގއި މިއަދ  މަގ މަތީަގއި ފ ލ ހ ން އަނިޔާއާ

އެއް ލޯ މޭކަރ މިކް ރޮމްނީ   ރިޓކް ޕާޓީެގ ެވރިން އެބަތިބި. ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީެގ އެންމެ ސީނިއަރައީސް، ޑިމޮކްރެ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ހަމަ އެކަން ކ ރެޭވނެ. އެންމެން އެއްބަްސެވފައި މި  ؛. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްނިކ މެ ހ ންނެިވ

ަވރ ެގ މ އަްއަސސާއަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ން އިތ ބާރ ކ ރާނޭ މ އައްސަސާ ދެން ތާއަބަދަށް އެއީ ދިެވހި

 މީހ ން ޓޭޒަރ ަގން ބޭނ ންކ ރަން އެބަ އެ  ،މިދިޔަ މަހ  ފ ލ ހ ން އިޢ ލާންކ ރީ .ހެދޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޒަރ ަގން ބޭނ ންކ ރ މަށް ޓޭ ،ރައްޔިެތއް އަޅ ަގނަޑކަްށ ނޭނޭގ އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން . ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ދިެވހިއޭބޭނ ންެވ

 ފ ލ ހ ން އެ  ،ިދެވހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންެގ ތާރީޚާއި  ،ަސބަބަކީ ކ ރި އެްއެވސް މީހަކ  އަޅ ަގނަޑކަށް ނ ފެނޭ.އިތ ބާރ 

ޓޭޒަރ ަގން އަނިާޔެވރިކޮށް ބޭނ ންކޮށްކޮށް  ،ބޭނ ންކޮށްކޮށްއޮތް ބާރެއް ނ ޙައްޤ ން އޮތް ހަތިޔާރަކާިއ މީހ ންނަށް 

ބިލ ން  ފ ލ ހ ންެގ މ ައއްސަާސ މި ؛ނ ކ ރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބޫލ ަގެވްސ  ރަން މިއަދ ެގ ފ ލ ހ ްނ ބ ނީމާބޭނ ންކ 

ރައްޔިތ ްނ  ،ނަމަެވސް  ދެން ފ ލ ހ ން އެހެން ބާރެއްެގ ާވަހކަ ދައްކާ ،ކޮށްފައިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅަްށ ރިފޯމް

އަދި އިތ ރ   ،ނ ކޮށްެއއްެވސް ަވރަކަށް ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސ ރިފޯމްބޫލ ޮކށްލާނެ. އެކަމަކ  ަގކޮންމެެވސް ަވަރކަށް 

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް އެނޭގ  .އ ަފއްދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްރައްޔިތ ން ސ ާވލ  ދޭން ބ ނީމާ ދިެވހި ބާރ 

ތިއްބޭ  ހ ންެގ ތެރޭަގއި އެބަ ފ ލ  އަބަދ  އެބަބ ނޭ  ،އ ޅެނީ ޔާނާތ ެގ މައްސަލަ ނ ބެިލެގން މިޚި ެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ

މި   ެގތިއްބޭ. ފ ލ ހ ން ފަނޑިޔާރ ންެގ ތެޭރގައި ެއބަ ،ތިއްބޭ  ިސފައިންެގ ތެރޭަގއި އެބަ .ކ ރާ ބަަޔކ އެކަން ބްލޮކ 

ށް އެކަހަަލ ހަޖެހޭނެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިފަސޭހަާވން ދެން  ،ސަބަބަކީ  އެންމެ މ ހިންމ ާވ ެއއް ރިފޯމް ބިލ 

ދ ން ކަްނކަން ކ ރާ ފ ލ ހ ން ދ ރ ކ ރ މަށް  އިނ ަގާވ ،ކ ރާ ފ ލ ހ ންނާއިކ ކަހަަލ ކަންކަން ބްލޮތަޙ ޤީޤ ތަކާއި ނ ަވތަ އެ
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ށް އެ އިޚ ތިޔާރ  ހަޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ބިލ ން. ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕޮލިށް ފަސޭހަާވންހަކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި

 ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ރެއްަވންދެން އާ ކޮމިޝަނަ ޅ  އަހަރ ދޮ ،ބޮޑަށް ލިބެްނޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިއަށްވ ރެ މާ

މަސައްކަތް  ށް އެއެތާތެރޭގައި ަގަވއިދ  އޮތްޮގތ ން ޮކމިޝަނަރަ ،އެތާތެރޭަގއި ތިބި ފ ލ ހ ންތަކެއް ،ކ ެރިވފައިއްޔަންޢަ

ޙައްލެްއ  ން އެއަށްހ ރައްޔިތ ްނެގ ަމޖިލީ ،ޮގތަށް އޮތ މަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ ރެޭވ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންނަީކ  ،ނިމޭއިރ  ދެކެން ބޭނ މީ ލ ބި ައޅ ަގނޑ  މި .ެގނެސްދޭންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ފ ލ ސް އޮފީސް ތެރޭަގއި  ،ރަްއޔިތ ންނަށް އިތ ބާރ ކ ރެޭވ ަބޔަކަްށ ާވންޖެހޭނެ. ދެަވނަ ކަމަކަށް  ިދެވހި ،ކަމަކަށް އެއް

 ތާއަބަދަށް ދިެވހި .އެެޅންޖެހޭނެޅ  އެޅ މަކީ އަަވސް ޮގެތއްަގއި ފިަޔަވ ތެރޭގައި ިފޔަަވޅ  ފ ލ ސް އޮފީސް ،ެގނައ މަކީބަދަލ 

ނ ާވނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންެގ އިންސާފ  ެއއީ ފ ލ ސް އޮފީސް ތެރެއިން ހިސޯރ ކޮށްފައި އޮންނަ އެްއޗަކަށް ެވެގނެއް

ނ ން. އެހެން ދަންނަަވމ ން އަޅ ަގނޑ  ލަން ބޭއިއަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވ ީވޑިއޯ އަޅ ަގނޑ  ހަަމ ބަލަ ؛ރައީސް

 ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިލާނަނިންމަ

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

 ،އެކ ަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ީވޑިޯއެގ ކަންތަކ ަގއި ކ ޑަ ޓެކްިނކަލް މައްސަލައެއް އ ޅ މާ

ޮގތެއް  ަވޑައިެގންެނިވ ީވިޑއޯ ފެންނާނެއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ތި އެދިއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ސަިއެގ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން 

ދޫ ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތްއަރ ަވނީ ބިލެފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަޖައްަސއިދޭނަން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

 ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ތްމަދ  ޙަލީމަށް. ބިލެއަޙް

 

  ާވހަކަދެއްކެވ ން:މަދ  ޙަލީމްމެންބަރ  އަޙްދޫ ދާއިރާެގ ތްބިލެ

ރި ަރއީސް. ައޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ލ ހ ންެގ ބިލެއް ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

މަނިކ ފާނަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ިއްއޒަތްތެރި  އެ  ،މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްާވަފއިާވތީ 

 ޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ލ ހ ންެގ ކަންތަކާއަ ،އ ޅޭ ފ ލ ހ ންެގ ކަންތަކާއި  އެމެރިާކގައި އަދި ދިމާެވެގން މި .ރައީސް

ެވސް ަވރަށް ބޮޑަްށ  އަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ ކ ަޑކ ަޑކޮށް ތަފާތ ޭވހެން. އެމެރިކާަގއި ނަސްލީ އިމްތިޔާޒ ެގ ަކންތައް

 ދެިވހިރާއްޖޭަގއި ދިމާެވެގން މި  ،ދަނީ. އެހެންނަމަެވސް ކ ރަމ ން މިއެބަޮއޭވ. ކަޅ  މީހ ންނަށް ޚާއްޞަކޮށް އަނިޔާ 

ެވސް ސިަފއިންނާއި  ޒަމާނ އްސ ރެ ،ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާިވ އެްނމެ ބޮޑ  މައްސަލަައކީ ކަހަލަ ކަމެއް އ ޅެނީ އެ 

އަނިޔާެވރިަކމ ެގ ާވހަކަައކީ އަބަދ ެވސް  ެގެވސް ރާއްޖޭަގއި ސިފައިްނނާއި ފ ލ ހ ން އެއްކޮށް އޮތްއިރ   ފ ލ ހ ންނާ

 . އެަވނީ ދިމާެވފަ ަގނޑ މެްނެގ މައިންބަފައިންނަށް ެވްސ އެކަންދައްކަމ ންދާ ާވހަަކއެއް. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް އަޅ  
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ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް  ައއިސް ދިމާިވ އެންމެ ބޮޑ  މަްއސަލައެއް . ފަހަކަށް ފަކ ރެިވތަޖ ރިބާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ަވނީ 

ިއ މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމ ެގ ދިަޔއިރ ގަ ޕާޓީ ނިޒާމ  އ ފެދިެގންރާއްޖޭަގއި  ަވނަ އަހަރ  މި 2008 ،ބޫލ ކ ެރެވނީަގ

އިދިކޮޅަށް އ ފެއްދި ފޯހެއް. ޤައ މެއްެގ  އާކީ ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީހަފޯ އް. އެހެފޯސް ކިޔާ ފޯރސަރ ކާރ ން އ ފެއްދި ސްޓަ

ދ ނ  އްފެ އިދިކޮޅަްށ އ  އާެގ މ އަްއސަސާެއއް އ ފެްއދ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީންފ ލ ހ  ،ލަޙަތ  ރަނަގޅ ކޮށްޞްމަ

ެވސް މިހާރ  ރީނދޫ ކ ލައިެގ  ދީފައި އޮތީށް ިވސްނައިހަފޯ ފ ލ ހ ން އެ ،ެވސް މީހ ން ޓްރެއިންކޮށްފައި އޮތީ ފޯހެއް. އެ

 ސީދާ އަދި ާޚއިނ ން ކަމާިއ، ސީދާ ޤައ މ ެގ  ކީިނކ ންނަ މީހ ންނަ އެ އި ޕާޓީެގ ކ ަލިއަގ ލައިެގން ނޫނިްއޔާ އެ ހެދ ން

ްނ އިއެ  ،ކަމާއި  ނ ާވނެެވސް އިހ ސާންތެރިކަެމއް ޮއެވެގން ދޭތެރޭގައި ކ ޑަ ނާ ފަރ ން ކަމ ގައި. އެހެންީވމާ، އެ މީހ ންކާ

ކ ރ ން ެއއީ ދީނީ ާވޖިބެްއެގ ޮގތ ަގއި ފ ލ ހ ންނަށް ކިަޔއިދެމ ން އައީ. ިއއްޒަތްތެިރ އި ައނިޔާއްޔާ ތަޅަ މީހަކ  ފެނިއްޖެ

 ،ބޫލ ކޮށްަގދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތ ން އެމް.ޑީ.ޕީ  ،އެހެްނނަމަެވސް ؛ކ ރަމ ން އައިސްެއކަން ބޮޑ ަވމ ން ައނިޔާ ؛ރައީސް

ކ ިރ ެވރިކަމ ެގ ކ ޑަ ދ ަވސްކޮެޅްއެގ ތެރޭަގިއ އޭެގ ކ ރީެގ ެވިރކަން ، އެާވލ ކޮށްހަ ަވނަ އަހަރ  ެވިރކަން 2008

ހ ރި  އަހަރ ަގއި ނ ކ ެރިވ 30ބޭފ ޅ ންެގ  . ކ ރ  މ އްދަތެްއގައި އެދިމާިވ ފަރާތްތަކަށް ަވރަށް ބޮޑ  ޮގްނޖެހ ންތަކަކާ

ޙަޤީޤަތް  ،ލިަޔސް ކ ރެެވން ފެށީމާހ ރިހާ ޮގތަކ ން ބެ ،ލިޔަސްއިހ ރިހާ ދިމާލަކ ން ބަލަ ބައިަވރ  ބޮޑެތި މަަސއްކަތްަތއް 

ރެ އަނެއްާކެވްސ ހ  އެކަމާ ،ކަމަކީ ދެން ދިމާިވ އަނެއް .ރައްޔިތ ންނަށް އެނެގން ފެށީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މ  ަރއްޔިތ ްނ އްއާ ރާއްޖޭަގިއ ެވިރކަން ބަދަކ ކ ރީކީ ބޭނ ންކޮށްެގން ބަޣާާވެތއް ކ ރީ. މި ފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިންނާ

ރާއްޖޭގައި ެވރިކަން  ަވރަށް ބޮޑ  ރޯލެއް ކ ެޅެގން މި ސީދާ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންނާ .ނޫން މަގ މައްޗަށް ނ ކ މެެއއް

ެވެގން. ިއްއޒަތްތެރި ބްލެކްމެއިލް ދިަޔއީ ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންނާ ބަދަލ ކ ރ ން ެވެގން މިދަލ ކ ރިބަ ބަދަލ ކ ރީ. އެ

ބަޣާާވތްކ ިރ  ،އ ޅެނީ ކަމެއް ރަނަގޅަށް ނ ޮގސްެގްނ މި ރާއްޖޭގައި އެްއެވސް ޤައ މ ަގއި މި މިއަދ  މި .ރައީސް

ކަމެއް ދެން  ރަނަގޅ  ކ ަގއި ތިބީމަ. އަދި ެއއަްށވ ރެ މާމަޤާމ ތަ އަދިެވސް އެ ބަޣާާވތްކ ރި ިސފައިންނާ ،ފ ލ ހ ންނާއި

އެީކގައި ެގެނވ ނ  ެވރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ދެން އައީ ބޮޑ  ޚިޔާނާތެއް. އަނެްއކާ  ބަޣާާވތަށްފަހ  ެގނެވ ނ  ކޯޓާއެއީ ީވ. ދިމާ

އެީކަގިއ  ބާާލރި ބަލައި އަދީ .ސަފ ގައި ތިބީ ފ ލ ހ ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޚިޔާނާތ ަގއި ެވސް އެންމެ ކ ރީ އެ

އަެނއްާކެވސް ބަޣާާވތ ެގ އިތ ރަށް ފ ލ ހ ންނަށް  ،ިވްއޔާ ފ ލ ހ ން. ެއހެންީވމާ ަރނަގޅަށް ނީެވސް ހ ންނާ ޮގސްފައި

މީހ ންެގ ދިރިއ ޅ ން ަވރަށް ރަނަގޅަށް  މީހ ންެގ ިވަޔފާރިތަކާއި އަދި އެ އެ އި،ެވސް ހަމަ ރަނަގަޅށް ކޮށްލަ ަވްއކަން

 ،ެވސް ެގ މައްސަލަ ބަލަންއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ   އޮފީހ ެގ އެންމެ މަތީ ލެެވލްަގއިތަނަަވސްކޮށްފި. މިއަދ  ފ ލ ހ ންެގ

 ެއްއެވސް ަވރަކަށް މި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،މީހ ން. އެހެންީވމާ ެވސް ތިބީ ހަމަ އެ  ބަޣާާވތ ެގ ަމއްސަލަ ބަލަން

ބަޣާާވތަާށިއ  ،ބަބަކީރަނަގޅ ނ ާވ ސަ .ނ ޭވ ރާއްޖޭަގއި ފ ލ ހ ންެގ މ ައއްސަާސއެއް ެވްސ ރަނަގޅެއް

 ނ ދާނެ. ޚާއްޞަކޮށް މި ެވެގނެއް ޔާނާތަށް އިންސާފ  ނ ލިބޭހާ ހިނދަކ  މިކަން ޙައްލ ޚި ެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ
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ކަމަށް ދަްއކަިއެގން މިތާ ތިބެެގންނެްއ  ކަމެއް  ރީަގިއ ކ ރެވ ނ  ބަޣާާވަތކީ އެީއ ނ ާވަވފެބްރ   7ރާއްޖޭަގއި 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ހަމަ  .ޮގތެއް ީވ އޮތް ފަހ ން ބައްލަާވ މި  ނ ހޯދޭނެ. އެންމެ އިންސާފެއްއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ހޮިވެގން. އަނެއްާކ ކާނަލް ނާޒިމް ބޮޑ   ނަަވނީހ ން އެ ޟްބަޣާާވތްކޮށް ނިމިެގްނޮގސް ތިަމރަފ ށީ ދާއިރާއަށް ެވސް ރިޔާ 

 .އިންނަާވ މިތާ އެބަ ،ަވޑަިއެގންެވސް ހަމަ ހޮިވ ންދަނެގތީ ދާއިރާއި ،ހ ންނެީވ ފަހ  ޮގސް އެ ބަޣާާވތަކަށް

އެީއ ބާޣީންނަށް ނޫން  ،މީހ ން. އެހެންނަމަެވސް އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސްމަ ހައްަވނީ ެވސް ޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކި

އެކީަގއި  މީހ ންނާ އެ ،ކޮށްެގން ތިބި ބައެއް އެއީ. އެހެްނީވމާ  ބަޣާާވތެއްންރާހަޮގތަކަެށއް ނ ާވނެ. ކަނަޑއެިޅެގން 

ނަށް ބިެލްއ ކަްނކަން ނިމ ނ  ދ ަވހަކ ން ނޫނިއްާޔ އަޅ ަގނޑ މެން މި ،ކ ރެވި ެވްސ ތަޙ ޤީޤ  ފައިންފ ލ ހ ންނާއި ސި

އަނެްއކާެވްސ  އި،ބިލ  ލައިެގން ނިންމާފަ ކޮންމެ އެްއޗެއް ލިަޔސް މިކަން ރަނަގޅެއް ނ ކ ރެޭވނެ. މި ،ނޫން

ާވނީ އަނެްއކާެވްސ ހަމަ  ާވލ ކޮށްފިްއޔާ އެކަން ހަ ތިބަ މަންނާނ މެން ކަހަލަ ބޭފ ޅ ންނާ އަޅ ަގނޑ މެން ޕޮލިހ ންެގ އެ

އިންސާފ ެވރިކޮްށ  ކަންކަން ކޮންމެހެންނެއް އަޅ ަގނޑ މެން މި  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޮގތަށް. އެހެންީވމާ ކ ރީަގއި އޮތް

ނ ާވނެ.  ބޫލ ކޮްށެގން ނޫނީ މިކަން ކޮށްެގނެއްަގކ ރަްނކަން އ ޅެނީ އިސްލާޙ  ރަނަގޅަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވްސ މި

ަގިއ ލާމަސީލ  ސީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވރަށް މ ިހންމ  މެންބަރެއް އަދި މިހާަތނަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ ޑިމޮކްރެ

 ކ ރާ އަނިޔާ އިޒާތ ަގއެ އެމެރިާކގައި ތި  ކީތީމެންބަރެއް އިބްރާހީމް ރަޝީދ . އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް އަނިޔާކޮށްފައި އޮ

އަޅ ަގނޑ   ،މާ ހ ތ ރ ކޮށް އަނިޔާކޮށްފައި ޮއތީ. އެހެންީވމާ. ރ ކޮށްމާ ހ ތ އަދި ަވއްތަަރކަށް ެވސް ނޫން. އެައށްވ ރެ 

ވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ދެކޭޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ާވަހަކ ކ ރ ކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. ނައިބ  ރައީސް ަވރަށް ބޮޑަށް ކޯފާ

 އަޅ ަގނޑ  މަޑ ކޮށްާލނަން. ،ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 !ކ ރިއަްށެގންދަާވ !އާދެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނޫން، 

 

 މަދ  ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:ބިލެއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙް

ެވސް  ލީމަ ައޅ ަގނޑ  ދައްކަމ ން ައއި ާވަހކައިއަޅ ަގނޑަށް އ ނދަޫގެވއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއޮގތަށް ބަލަ ،ނޫން

އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ އަޅ ަގނޑަށް ޯގހެްއ  ޭގތޯ.ނދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް އ ނދަޫގވެއްޖެ އި .އޮޅިއްޖެ

 ހެދ ނީހެން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ   ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ  މިހާރ  މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ކީ ެވސް އަދި އެހެން ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ދ މަތައަބަދ ެވސް ފ ލ ހ ންެގ ޚި !ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސ  ،ލާޙ ކ ަރންޖެހޭ ކަންކަން. އެހެންކަމ ންޞްރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތަކީ ެވސް އި

ބެހޭ   ހ ށަހަޅ އްާވފައި އޮތް ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތާ ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ކ ރ މަށްަވރ ަގދަ ،އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކޮށް

ކަންކަން  ،ަޒމާން ބަދަލ ަވމ ން ؛ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަްށ ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް  ެއއްޮގތަށް ޒަމާނާ ،އެްއޮގތަށް ކަްނކަން އިޞްލާޙ ކޮށް ޒަމާނާ ބަދަލ ަވމ ން އަންނަަވރަކަށް

ށް  އަދިމާ ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މީސްމީހ ންނާ ގައިކަމ  ެގނައ މަކީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ހ ރި ކަމެއް އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ  ފ ލ ހ ންެގ ކަްނކަން ެވްސ އިޞްލާޙ ކ ރަން އިނިގލިދިްއކޮށް ޒާތީވ މ ެގ ާމނައެއް ނެތް.

 އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން... މި

 

 ާވހަކަދެްއކެްއވ ން: ރިޔާސަތ ން

މީެގ ކ ރީަގއި މި މަޢ ލޫގައި ާވހަކަދެްއކެިވ އެްއެވްސ  ،ޒާތީާވ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ .

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

މި ދަންނަަވނީކީ ަފހަރެއްަގއި ެވސް ފ ލ ހ ންެގ  ންައޅ ަގނޑ މެ !ެވސް ާވހަކަދަްއކަން ފ ރ ޞަތ ދެއްވާ  ށްއަޅ ަގނޑަ

ނެ. ންޖެހޭޅެދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅ އެ  ނޫން. އެބަތިބި. އެ މީހ ންނާ  ތެރޭގައި ކަންކަެމއް ޯގސްކޮްށފައި ތިބި ބަޔަކ  ނެތެކޭ

ެގ ެވރިކަްނކ ރާ ޕާޓީ ،ްއޔަތ  އޮތީއެ މަްސއޫލި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން. މިއަދ  ާދނެމ ން ެވސް ެގންޅަފިޔަަވޅ އަ

 .ނ ކ ެރޭވނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއްދި  ށް އިނިގލިއަދިމާ މީހ ންނާ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ބޮލ ގައި. އެހެން

 ،އް ކޮށްދޭ ބައެއް. ސަލާމަތާއިމ  ޚިދ މަތްތަކެންެގ ފ ލ ހ ންނަކީ ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ަވރަްށ މ ހިޖޭދިެވހިރާއް

ކަމެްއ ! މ ކ ރ މ ގައި އެ މީހ ންެގ ދައ ރ  ަވަރށް ބޮޑ . ތެދ ފ ޅެއްއިފ  ާގޞާއ މ ަގިއ ޢަދ ލ އިންޤަމި  ،ތެރިކަާމއިރައްކާ

ންޖެހޭނެ. ޅަގައި ފިަޔަވޅ އަދޭެތރޭ ނެ. ފިޔަަވޅ އަޅަންޖެހޭ ބަޔަކާންޖެހޭއެކަން ބަލަ ަވންޏާ ކަމަށް އްޖެޯގސްކޮށް ހިނގަ 

އެތާ ތިޭބ މަދ   ،ެގ އަގ  މ އައްަސސާ ޅިހ ންެގ މ ލ އަަބދ  ފ ބ  ޮއެވެގން އަބަދ ޞައެކަމަކ ، ައޅ ަގނޑ މެން ޒާތީ ތަޢައް
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 ؟ރައްޔިތ ންެގތެރޭަގއި ކޮން ިއތ ބާރެއްތޯ މީގައި އޮންނާނީ ްއޔާ ކަމ ގައި ވެއްޖެ ބަޔަކ  ކ ރާ ކަމެއްެގ ސަބަބ ްނ ވައްޓާލާ

ދ ަގއި އޮންނަ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަރްއޔިތ ންެގ މެްށެގންނެއް  ކޮށްޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިކަން މިޮގތަިވސްނާލަން މިއީ

ެގ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރެްއޭވނެ ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވރެއް ،ލްޙަެވރިކަމާއި ޞ 

މިއަދ  ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ  ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަސްއޫިލއްޔަެތއް ،ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސެގ މަސްއޫިލއްޔަެތއް ،މަސްއޫލިއްޔަެތއް

ޮގތ ަގއި  ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން. ެއޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާޙ އިޞްލާ ،ކޮށް ކޯސްކޮށް ހ ރި ކަންތައްތައް ރަނަގޅ 

މ   ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޗެއަރމަން މި ހ ށަހެޅ އްިވ ބިލަކީ ަވރަށް މ ހި ، ން ލަތީފްސަހެންޭވރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަ

ންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭެގ ކްަރއިމް  ދޭ ހިެވްސ ޓްރެއިނިންާނއި ަވސީލަތްތަކާިއ ެއއްޗެއްކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެެކން. އަބަދ ބިލެ

 ،ޓާފައިރޭޓް ދަނީ މައްޗަށް. ކ ށްކ ރާ މީހ ންެގ އަދަދ  ދަނީ ިގނަަވމ ން. އެ މީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ފ ޅާކޮށް ބަހައް

ރާްއޖެއަކީ ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް  ؟ތޯ ަވނީކޮްށލީމަ ކޮންކަމެއްކ ޑަ  ،ރ ކޮށް ކ ސީލަތްތައް ން އޮންނަ ަވފ ލ ހ ންނަށް ދޭ

ެޓއް މ ޅިން ނެތްތަނަކަށް ެވެގން ހިނގައިދާނެ. މިއީ ބިރ ެވރިކަމެއް. މިތާނަގއި ބަެއއް ށްއ ެޅޭވނެ ެވ އެކ އަމާންކަމާ

ދ ަވހ  ށްއިހަ ގައިމި ރާއްޖޭ. ދެން ކިހިނެއްޯތ ނ ާވނޭފ ލ ހ ންނަށް ބޭނ ންާވ ޚަތިޔާރ  ދީެގން ،ބޭފ ޅ ން ިވދާޅ ެވއްޖެ

ފ ލ ހ ންެގ ކަންތައްތައް  ؟ފާްސކ ރީ. އެ މީހ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ާވޖިބ  އަދާކ ރެޭވނީ  އްޓެރެރިޒަމ ެގ ާގނޫނެ

ރިޓީ މި  ތިބީ އަޅ ަގނޑ ެމން. މަޖިލީހ ެގ މެޖޯ ާގއިމ ކ ރަންީވ. ސަރ ކާރ  ހިންަގން މި ަތއްބެލޭނެ އިންތިޒާމ  ށްރަނަގޅަ

އެ ބޭނ ންާވ ަވސީލަތްތަާކއި ބޭނ ންާވ ކަންތައްަތއް  ،ޏާަވންއޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ގައި. އެހެންކަމަށް

 އީއަޅ ަގނޑ މެނަށް ކ ރެެވންާވނެ. ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭގައި ެވސް ޯގސް ކަމެއް ހިަގއިފިްއޔާ ެއ ކަމެއް ބެލެންާވނެ. ޖިނާ

ެއއްޮގތަށް ދޭްނާވނެ. އެންމެންނަކީ ާގނޫނ ެގ  ހޭ އަދަބ  ހަމަ އާއްމ  ރައްޔިތެކޭންޖެދޭ  ކ ށެއް ފ ލ ހަކ  ކ ިރޔަސް

 ކަމަށް ަވނީ ބޭނ ްނާވ ާހލަތެއް ޮއވެއްޖެ ެވސް ަގންޓޭޒާ، ާވނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރިމަތީގައި ހަމަހަމަ ބަޔަކަށް 

ބިރ ކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ ެމން  . އަތާއި ފަޔާ ދޭންާވނޭ ،ިވްއޔާ އެ ދޭންާވނެ. ކަނޑައެިޅެގން މި ދަންނަަވނީ

އެކަެމއް ނ ކ ެރޭވނެ އެ މީހ ންނަކަެށއް. މިީއ ިވސްނާލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.  ހަާވލ ކ ރިޔަކަސް ބަަޔކާ މައްސޫލިއްޔަެތއް

 ަތއް ދޭތެރޭގައި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސެގ ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ކ ރިން ކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާީޓެގ ބަެއްއ އިްއޒަތްތެރިންނާ

އަޅ ަގނޑ  ެއއްބަްސަވން. އެ ކަންކަން އެހެން ކިޔާފައި،  ކަމަށް އް ކަންތައްތަ ސްހ ރި ޮގތ ން އެއީ ޯގ ކޮށްފައި

 އެ މީހ ންނާ  ،ާވޖިބ  އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ ަވީސލަތްތައް ނ ދީ އެހެންނަމަެވސް އެ މީހ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 އި އ މ ެގ އަމަންއަމާންކަމާޤަމި  ؟ސޯސް ނ ދިނީމާ ކިހިނެއްތޯ ަވނީރި ،ތަރ ބިްއޔަތާއި ،ނ ްނާވ ތަމްރީނާއި ދޭތެރޭގައި ބޭ

ެވްސ ެވއްޖެ މިހާރ  މަްސދ ަވސް 3އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މާލޭގައި ބިއްލޫރި ޭގަގއި  ،މަސަލަކަސްކަން ެގއްލިސ ލްޙަ

 ؟ހ ންނާނީ ންތަން އަޅ ަގނޑ މެން ފިހާރައިަގއި މ ދާ ބަހައްޓައިެގން އ ޅޭތާ. ފ ލ ހ ން ނެތްނަމަ ކިހިނެއްތޯ އެ ތަ

ބޭނ ންތެރި ޚިދ މަތެއް.  ،މ ންއ މަށް މ ހިޤަ. މިއީ ންޖެހޭދޭތެރޭ ަވރަށް ފ ންކޮށް ިވސްނަ  އެހެންީވމާ، މި ކަންކަމާ
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 ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅ އަޅަްނީވ. އަދި ކ ެށއް ފިޔަަވޅ އަޅަންޖެހޭ ބަޔަކާ ހ ރި ކަންތަްއތައް އިޞްލާޙ ކ ރަްނީވ. އިޞްލާޙ ކ ރަން

އްާވ ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅއް ދެ  ؛ ެބލޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްަސންީވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެކަން ެވސް  ކޮށްފިއްޔާ

ފ  ެވސް ަވރަށް އިންސާއީ ގައި ެވސް އެނީވމާ، މިތާ. ެއހެންތޯނޫން އަޅ ަގނޑަށް. އެހެން މީހ ންނަށް ެވސް ދެއްީވ

.  އަެނއް މީހ ންނަށް ދެ މިނެޓ   ،ާވހަކަފ ޅ ދައްަކާވފައި ކ ޑަކޮށް އޮންނަ ކަމެއް. ބަެއްއ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންފ ޅ ާވ ޮގތަަކށް 

އ މ ެގ ސަލާމަތާިއ ޤަދެއްިވ ޮގތަށް.  ށްއެހެން ކަމަކ ނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ެދއްާވ އެެހން ބޭފ ޅ ންނަ

 ،ންޖެހޭ ފިޔަވޅ ަތއް އެޅ މ ެގ މަސްއޫިލއްޔަތ ޅަދާޚިލީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި އަ ،އަާމންކަމާއި ،ކަމާއިސ ލްޙަމަސަލަސް

އެ މީހ ންނަށް ރިސޯސްެގ ަމސްއޫލިްއޔަތ ، ޓްެރއިނިންނާއި  ،ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ އިްޞލާޙ ކ ރ މ ެގ މަސްއޫިލއްޔަތ  

ތަރ ބިއްޔަތ  ދިނ މ ެގ މަްސޫއލިއްޔަތ  މިއަދ  އޮތީ މިތާނގައި. މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިީލހ ގައި. އަޅ ަގނޑ މެން އެ 

ހަމަ އެހެންމެ ފިޔަަވޅ އަޅާނެ  ދޭންާވނީ. ކ ރާނެ ަފިއސާއާިއ ބަޖެޓ ަގނޑ މެން ޓްރެއިންޅ  . އަންާވނީރިސޯސް ދޭ

ތޯ ބެލ މަކީ އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރޭ މެޖކޭނިޒަމ ތަކަކާއި ާގނޫނ ތަްއ ހަދާނީ މި މަޖިލީހ ން. މި މަޖިލީހ ން ހަދާ ަގވާއިދ ތަކާ

ނ ކޮށް ތިބެފައި މަްސއޫލިއްޔަތ  އަދާނޑ މެންެގ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގ ެވސް މި

 ންޅައަ ،ާވހަކަ ަދއްކާފައި  އެހެން މީހ ންނާ ދިމާލަށް އިނިގލިދިއްކ ރީމާ ކަމަކ ނ ދޭ. ަރްއޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  ެއކޮޅ ން ޯހދާ

އިނިގލި މި ދެން  ،ބަަހއްޓާފައި އިހ ރި ކަންތައްތައް ނ ޮކށް ަގާވއިދ ތައް ނ ހަދަ ކ ރަން ،ހ ރި ފިޔަަވޅ ތައް ނާަޅއި

މަކީ ެއއީ މ ެގ މަަގށް ޢަމަލ ކ ރ ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރ ަވރަށް ފަސޭހަކަެމއް.  މަކީފާޑ ކިޔ ދިއްކ ރަނީ. ދ ރ ަގއި ތިބެެގން 

ަގއި ނީ. އަޅ ަގނޑ  ފަހަރެއްދަ  މި ނަށް ފެންނަމ ންިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ދަތި ކަމެއް.

ނޫން. އަޅ ަގނޑ  އެ ކަމަްށ  ކ ރީމަ ެއކަމަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަަކއެއް މީހަކަށް  އަނިޔާ ދަންނަަވީނކީ ފ ލ ހ ންެވސް މި 

ެވސް މ ޅި މ އައްސަާސެގ  އަޅަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ފިޔަަވޅ އަޅަންޖެހޭނެ. އެކަމަކ  އިންކާރ ކ ރަން. ެއކަމަށް ފިޔަަވޅ 

  ، ނ ދީއެ މީހ ންނަށް ބަޖެޓ  ،ލަތްތައް ނ ދީސީނ ންާވ ަވއެ މީހ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަށް ބޭ ،އަގ ަވްއޓާލައި

ދިެވިހ ލީމާ ޭއެގ ދެރައާއި ނިކަމެތިކަން އަންނާނީ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް އިއްޓަެގ އަގ ވަ ސާމ ޅި މ އަްއސަ ،ނ ދީޓްރެއިނިން

އާދެ!  ހ ރަސްއެޅޭނީ. މަށްެވ ިތބ އްކިބާ ެވިރކަމ ން އެ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޭގަގއި ސ ލްޙަމަސަލަކަމ ްނ، ބިރ  ނަށް.ރައްޔިތ ން

ެއ މީހަކާއި އެ މީހަކ  އ ޅޭ ތަަނކަށް ާވން ޖާަގލިިބެގންދާނެ.  ،ފެދިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި ލޯެލސް ސޮސައިީޓއެއް އ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި  ؛ކަންދާއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގައި ހަރ ކަިށކަމާއި މި ކަންކަން އިތ ރ ަވމ ން ެވސްމިހާރ 

ބިލ  ޤާެގ ޭވަވރ  އްެވްސ ކ ރިމަތިލެ ރ ތަކާކ ހަރ ކަށިކަާމއި ހަރ ކަށި ފިމާލަނީ. އެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންީވމާ، ނިން

އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ގެ  މި ބެހޭ ާގނޫނ  ހެދ މަކީ  އެކަމާ ،އެކަމަށް މަސައްކަތްކ ރ މަކީ  ،ބަޔަކަށް ފ ލ ހ ން ހެދ މަކީ

ދަންނަަވްނ.   ހ ށަހެޅިކަމަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. އާދެ! މި ބިލ 

 އަށް ޮގތ ގައި މިއީ ކ ިރއަށް އެޅ ނ  ިފޔަަވެޅއް. މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރޭވ
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 ކަމަށް ނެ ތަނަކަށް ފ ލ ހ ން ެވެގންދާނެލާމަރ ަކޒީކޮށް ޚިދ މަތްދޭ ،ީޑސެންޓްރައިލަިއޒްކޮށް ،އިތ ބާރ  އިތ ރަށް އ ފެދި

ފ ލ ހ ންެގ ކަންކަން ބޭލ މާއި އެ މީހ ން ކ ރާ ކ ށްތައް ބެލ މ ެގ އިންތިޒާމ ަތްއ  ންކ ރަން. ައދިޤީއަޅ ަގނޑ  ޔަ

އަދި މި މަޖިލީހ ން  .ިވއްޔާ ކަމަށް ަވނީ  އެްއޮގތަްށ ޢަމަލ ކ ރެވިއްޖެ  މިއާ ،ހަރ ދަނާާވނެކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން

ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ ހ ރި ަވކި  ،ާގތ ން މިހާރަށްވ ރެ . ހަމަ އެއާއިެއކ  ރައްޔިތ ްނނާނީލަން ެވސް ޖެހޭބައެކަން 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ލ ހ ންެގ  ހަކަށް ރާނެ ފ ލ ސް ފޯނ ބަލަިއ ޢަމަލ ކ  ތަށްލަޙަޞްެގ މައްަވކި ފަާރތެ ،ފަރާތަކަށް ނ ޖެހި

 ކ ެރއްިވއްޔާ ިމ ސަރ ކާރ ން ެއ މަސައްކަތް ނ ކ ރަން. އިރާދަ ޑ  ަޝއްެކއްދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނ އިދާރާ ެވެގންދާނެކަމާ

 އިއްޒަތްތެރި ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. މި ކ ރާނެތީ މި ބިލ  މިޮގތަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތީ. މިއީ ލިބ ނ  ހެޔޮ ފާލެއް

ފ ލ ހ ންެގ މަދ  ބަޔަކ   ،. އަޅ ަގނޑ މެން ޒާީތެވރ ންމަޖިލީހ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ެވސް ާވްނާވނީ މިކަން ރަނަގޅ ކ 

ޮގތަކަށް ބަހ ްސކ ރ މަކީ  މ ޅި އިދާރާެގ ނަން ޚަރާބ ކ ރާ ،ރ ކޮށްޔައްޣަހެދި މ ިޅ އިދާރާ ތަ ކާކ ރި ޯގްސކަމަ

ނޫން.  ކަމެއް ދ ކ ރާައޅ ަގނޑ  ެއއަށް ތާއީ ،ކަމަށް ިވޔަސް  ޅ ން ކ ރެްއިވ ކަެމއްއަމިއްލަ ޕާީޓެގ ބޭފ  މެންެގއަޅ ަގނޑ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޝ ކ ރިއްޔާ ޓަަކއި ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއކެްއވ ން:

ންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި މެ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ ެކޔޮދޫ ދާިއރާެގ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .. ކެޔޮދޫ ާދއިރާެގ ށްމަސިޙ ސައިން ޤާ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ  ،ސަންރފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ  މި ޕާޓީެގ ޗެއަރޕަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޝ ކ ރިއްޔާ

ކަމ ަގއި  މި ބިލ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްހަމަ އެއީ  މީކަ ށަހަޅ އްވައިެދއްވި ސަން ލަޠީފް ހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަ

ެތރި ޝ ކ ރެއް ދަންަނަވން. ޞްލާށް އިޚ ސަނަރއަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއއްޒަތްތެރި ޗެއަރޕަ ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮށް

ނ ކ ރަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅ ަގނޑ މެން އެއްއިެރއްަގއި މ ޅި މ އައްަސސާެއއް ކ ށްެވިރއެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިޞްާލޙަށް ނ ކ މެ އިޞްލާޙ ެގ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ މެ ތިބީ އިޞްލާޙަށް.

 ،ފާޅ ކޮށް ޚިޔާލ  ަމގ މަްއަޗށް ނ ކ މެ ކ ރާ ަބޔަކ  ކަންއެ ،ެވަފއި އޮތީ  ާވހަކަދެްއކީމާ އެކަަމކ  ެވްސ ނަތީޖާއަކަށް

. އެއީ ނަތީޖާއަކަށް މި ީވހާ ނީކ ށްެވިރަވ އެްއެޗއްަގއި ލިޔެ އެ ާވހަކަތައް ޯގްސކަން ފާޅ ކ ރީމާ ލިޔާ ނޫނިއްޔާމ ން

ެއހެންނަމަެވސް، ޯގސް އެއީ ރަނަގޅޭ ނ ބ ނާނެކަން ހަމަ  .ހިސާބަށް ޮގއްސަ އޮތް ކަަމކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ށްރަނަގޅަ .ޯގސް ެއއީ ޯގސް .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގން އަބަދ ެވސް ިމއީ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްާކ ާވަހކަކަނޑައަޅި 
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 ،ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ެގ ރައީސ ލްޖ މަހޫރިއްޔާ ިވދާޅ ީވ .އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނާނީ ހަމަ ރަނަގޅޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނިއ ސްކޮްނފަރެންސެއްަގއި. ިއއްޒަތްތެރި  ،ނެތޭ މިހާރ  އިތ ބާރެއް ތެރޭގައި ތިމަންނާއަކަށް ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއެްއެގ

ކ   ރަހާށް މިކަމަނިކ ފާނަންނާނެ. އެްއެވސް ލިބެންޖެހޭ ސިއްރ  އެްއެވސް މަޢ ލޫމާތެއް ތިމަންރައީސް، ރެޯކޑިން އޮ

އްޔާ އެހެން ިވދާޅ ީވ. ސ ލްޖ މްހޫރިނ ލިބެއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިން. ިނމިދިޔަ ސަރ ކާރ ެގ ަރއީ

 މީހެއް  ،ކަމެއް ނޫނިްއޔާމ ން ޭއެގތެރެިއން ތަންކޮޅެއް، ކަމެއް އެއީ އަޅ ަގނޑަކަްށ ދެން ނޭނޭގ މ ޅި މ ައއްސަސާ

މަދަނީ  .ނޫން އަޅ ަގނޑ  ހަމަަގިއމ  ެވސް މ ޅި މ ައއްސަސާ ކ ށްެވރިކ ރަނީކީ. އްއެެއއް ނޭނޭގ އަޅ ަގނޑަކަށެ ކަމެއް،

ޮގތ ަގއި.  އެްއެގަވރަށް ާގތ ން އަިދ އެކ ެވރި ބަ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ފެށީއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ތ ގައި ޮގ ބައެްއެގ

ޮގތ ަގއި ފެށި  ަރއްޔިތ ންެގ ރަްއާކތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭެނ ބައެްއެގއެކ  ަރއްޔިތ ްނނާ ،އެކ ެވރިކަމާެއކ 

 ދިޔަ ގެއްިލެގން އިތ ބާރ  އިނ ން ަވރަށް ބޮޑަށް އޭގަ ަގއި އެކަމަކ  ެވސް ބޮޑ ތަތެރޭ ެގއް ޅެކ ޑަ ދ ަވްސކޮ .މ އައްސަާސއެއް

ޖާއައަކަްށ އޭެގ ނަތީ އަިނޔާކ ރ ން ހައްދ ފަހަނައަޅާފަިއ އޮތީމާ ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ދިޔަ ސްތަން ފެނިެގން ެވ

އިެގން މި ތަނަށް ހ ށަހަޅަ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ  މި ފ ލ ހ ންެގ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އިތ ބާރ ެގއްލިެގން ދިޔައީ ،ެވެގންދިަޔއީ

އެ ާގނޫނ ަގއި ެވްސ  .އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް .ކ ރަްނ އޮތީމަ ޖެހޭ ަވގ ތަކީ އެއީ ިއޞްލާޙ ތަކެއްާވހަކަދަްއކަން

ތެިރ އ ޅޭ ކަމަކީ. ިއއްޒަތް ކ ރަން އޮތީމަ. މި ޒަމާނަށް ެވސް އެ ބިލ  ފައްތަންޖެހޭތީެވ. އެއީ މި ކ ަރން އިޞްލާޙ ތަކެއް

އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލ  މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށް އައިސް ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ  ފާސްކޮށް އަދި ޒީލާމަރ ކަ .ރައީސް

ްށ ކަމަ ފާެލއް . އެީއ ަވަރށް ބޮޑ  ހެޔޮލާމަރ ކަޒީ ޮގތ ްނ ެވސް ިމ ބިލ ަގއި އެބަހ ރި މާއްދާއެްއ ހިމަނާފަ ،ބަލައިލާއިރ 

 ދެޮކެޅއް އަބަދ ެވސް ތި ބޭނެކަން އަިނޔާއާ، އަިނޔާައީކ އަނިޔާކަން  ؛ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދެކެ

 ޮގތ ގައި އިްއޒަތްތެރި ފެންނަން ހަމަ ލާމަސީލ  މިސާލެއްެގ ނީތ ން ތީސަމަޖިލީހ ެގ ރިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ެގ ާވހަަކއިަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެ ާވހަކަ. އެްއކަލަ އަނިޔާ  . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، މިއަދ  މި ދައްކަނީރައީސް

 ؛ތޮޅ ަގއިއަ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ެވސް ތިބޭ ވ. .ނޫން ނަމަެވސް، އެ ާވަހކަދައްާކކަށް 

 ެކޔޮދޫ ރަްއޔިތ ންެގ ޚަރަދ ަގއި ޕޮލިސް ،ކެޔޮދޫަގއި .ވ.އަޮތޅ ަގއި ެއއް ރަށ ގައި ިތބޭ ފ ލ ހ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފާޚާނާާއއި ހ ރިހާ  ،ދޮރ ޮފތި ލައި ،ޭމޒ  ބަހައްަޓއި ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެތާ އެައކޯން ބަހަްއޓައި ؛ހަދައި  ޑެސްކ 

ހޯމް މިނިސްޓަރ ެގ  ،ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ  ިދޔައިން ،ައޅ ަގނޑ  ކޮށްަފއި ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި ދިަޔއީ. އެްއޗެްއ ރެޑީ

ފ ލ ހަކ  ބައިންދަިއދޭށޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ  ަގއިށް ދިޔައިން. އެތަނ އަރިހަށް ދިޔައިން. ޕޮލިސް ޮކމިޝަނަރ  އަރިހަ

ެގ މިނެޓ  2ަގއި. ެއއީ ދޭތެރޭަގއި ޑިސްޓެންސް މިހާރ ެގ ސްީޕޑ  އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ކެޔޮޫދއާއި ފެލިދޫއާ

އަޅ ަގނޑ   ،މި ދަންނަަވނީ ނ ލެޭވ. އަޅ ަގނޑ މެން އިތާައކ  ދެ ފަހަރ  އަރަހަފ  ؛އް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޑިސްޓެންސެ

އިއްޒަތްތެރި  ްއގައި ޖެިހެގން ހަލާކ ަވމ ންނޭ ދަނީ.ޗެމި ދައްކާ ާވހަަކއަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒ ާވނ ން ފާޑެްއެގ އެއް 
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ހިތާމަހ ރި   .ތެރޭަގއި ަވދެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ެގތީ އޭއޮ އެ ކެޔޮޫދގައި ެވސް ޮބޑ  އާބާދީެއއް މިހާރ  .ރައީސް

 ކަލޭެގ ކަންތަްއަގނޑ  ހާދަ ،. އެ ކ ދިން ގ ޅާަފއި ބ ނޭތްެވފަޙަޟީޅާ މީހާ އޮންނަނީ ފަކަމެއް. ފ ލ ހ ން ެގންނަން ގ  

ައޅ ަގނޑ   ،ހ ރި ހިސާބަކީ. އޭެގތެެރއިން މި ދަންނަާވ ާވހަކަައކީ ބޮޑޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީ މިހާރ  މި ކަންތައް

ަކންކަން ހ ރި ހިސާބަކީ. އެީއ  އޭކީ. މިއީޫނން މި ދަންނަަވނީ ހަަކއެއްނެތް ާވ އިތ ބާރ  ގެ މ ޅި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ 

ހ ންެގ މ އައްސަާސއަށް ެވސް ފ ލ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ާވަހކައަކީ.

ބޯޑ  ެވސް މިހާރ  އަދި ނަން. ހަމަ މިއަދ  ެވސް ޮގސް ހެދިފަ ކ ެގ ޑެސްްއޓޭ ފ ލ ހ ންކެޔޮޫދގައި އެބަހ  ،ޮގާވލަން

ފ ލ ހ ންެގ  ،އެހަރަ ތަނަށް ކެޔޮޫދގައި. ބޯޑ  ެވސް ހަރ ކ ރާ ހިސާބ ަގއި އިނޭގތޯ އެތާނަގިއ. ހަމަ ނަން ހ އްޓޭއެބަ

މިހާރ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޮށްލާ މި ތިބީލަމ އައްސަާސއިން ޚިދ މަތް ލިބޭނެ ަވގ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޒާރ ކޮށް

މަ އިންތިހާއަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން އިނޭގތޯ. ޚިދ މަތަށް ހަ ެގންދަާވށްދެއްަވމ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮ ލ ހ ންެވސް ފ 

ތަެކްއ ގ ިޅެގން ެވސް ެއ ބޭފ ޅ ން ަވރަށް ބޮޑެތި ަވރަށް ިގނަގ ނަ ޚިދ މަތް އ19ާ-ޑ މި ޮކިވ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އްޔާ އިނޭގތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެއްވައިފި. ހަމަ ޝ ކ ރި

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ދެން  ލީމަ އިައޅަމަގ މައްޗަށް ނ ކ ންނަ ކޮންެމ ފަހަރަކ  ައއިސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަގިއަގިއ 

ނޑ  ނިންމާލަމ ން ެވްސ ައޅ ަގ ؛ނ ބ ނެޭވނެ ޝ ކ ރިްއޔާެއކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެންެވ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީ

ފ ލ ހ ން ބޭތިއްބޭެނ  ަގއިފ ލ ސް ޑެްސކ ހ ރި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއަށް ައދި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ެވސް ކެޔޮދޫަގއި 

 އެދެން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ްއވ މަށްއިންތިޒާމެއް ނިކަން ހަަވހަށް ހަމަޖައްސައިދެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ހ ޅ މާލޭއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދާއިރާެގ ލޭޢަލީ ނިޔާޒަށް. ހ ޅ މާ

 

  ާވހަކަެދއްެކވ ން:ޢަލީ ނިޔާޒް އިރާެގ މެންބަރ  ދާހ ޅ މާލެ 

ސަން އަލްއ ސްާތޛ  ޙަސަން ރއާދެ! ފ ލ ހ ންެގ ާގޫނނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޗެއަރޕަ އްޒަތްތެރި ަރީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔާ 

އަދި އެ ބިލަްށ އަޅ ަގނޑަށް ފ ރިހަމައަށް ާތއީދ ކ ރެޭވ. އާދެ! މި ބިލ ެގ  އިއްާވފަިއާވ ިއޞްލާޙ ތަކާޅ ފް ހ ށަހަޠީލަ

 ހިސާބަށްިއ ބިލ  ފަރ މާކ ރެިވެގންިދޔައިރ ަގިއ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަމޖިލީހ ން ެވސް މިހާއެިކއެކި މަރ ޙަލާތަކ ަގ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ،އްކަެތއް ކޮށްފަިއާވނެކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އެޮގތ ންސަެވސް މ ހިއްމ  މަަގއި އިރ އި އަ

އ ފެދ ނ  ސަބް ކޮމިޓީެގ މެންބަރެްއެގ  ؛އެ ކޮމިޓީ ،ގ ތ ަގއި ކ ަރން އަޅ ަގނޑ މެން ފެށި ވަ ތެރޭގައި ބިލ ަތއް ޑްރާފްޓ 
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 މީހެއްގެ  ިވހައިސިއްޔަތ ން ައޅ ަގނޑ  މި ބިލ  ފަރ މާކ ރ މ ގައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފަރާތ ން ބައިެވރި

ްނ ތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ބައެއް ނ ކ ތާތައް އެބަހ ރި. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެހައިސިއްޔަ

ހަމަ މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްިވ އަލްއ ސްތާޛ   ،ރަމނަކަށް އިންނެީވބައްދަލ ކ ރިން. އެ ކޮމިޓީެގ ޗެއަ ަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކާ

ަގއި ބަިއެވރިިވ ނ ަވތަ މަްޝަވރާކ ިރ ލ ވ ންތަކ ބައްދައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ޙަސަން ލަތީފް. އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ފާހަަގީވ

. ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއަީކ ޮގތ ަގއި ެގނ ެގންނަންޖެހޭ ކަމެއްބަދަލ ރޭ މިއީ ނ ކ  އެްއެވސް މީހަކ  ަގބޫލެއް

ކ ރާެނ  އަދި އެކަން ،އޮނިަގނޑަކާއި  . ދެން އޮތީ އެކަން ކ ރާނެއްޤެއެއީ ިއއްތިފާ ،ޮގތ ަގއި  ެގއިޞްލާޙ ާވންޖެހޭ ކަމެއް

އަިދ މ ޅި މ އައްަސސާ ެއއްކޮްށ  ،ބާރ ތަާކއި ،އި އިްޚތިޔާރ ތަކާނެ ތަކ ަގިއ ދޭފ ލ ހ ންެގ ެއކިެއކި ފެންަވރ  ،މިންަވރާއި

އޮނިަގނޑެްއެގ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ަވރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން  ޮގތ ެގ ހިންާގނެ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ޭވ މ  އެއް ނ ކ ާތއަކަށްން މ ހިށްއޮތްހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މީަގިއ ަވރަ ފްެގ ބިލ ަގިއ އެބަޠީލަ

 ލީރަލޭގައި ނ ަވތަ ސެންޓްމ ޖ ތަމަޢ ެގ ހަމަޖެހ މާއި އަދި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއަކީ ހަމައެކަނި މާ

މ ސްތަޤްބަލ ަގިއ މި ބިލަށް ެގނެޭވނެ ިއޞްލާހެއްެގ ތެރެއިްނ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ެގ ޮގތ ގައި ނ ބޭއްވ މަކީއްންނަ ތަނެހ 

އަިދ  ،ޭއެގ ސަބަބ ން ާރއްޖޭެގ އެތަންމިތަނ ގައި ފ ލ ހ ންެގ ަމސައްކަތްަތއް ކ ެރިވ އް.މ  އެްއ ބަދަލެންެގނެޭވނެ މ ހި

އަދި ރަށްރަށ ެގ އިޖ ތިމާޢީ އަދި އެހެނިހެން އާއްމ   ިއ،މަސައްކަތެްއެގ ޮގތ ަގއި ޮއެވ ަކއ ންސިލ ތަްއ ހިންަގމަދަނީ 

އް ަމއްަސލައަކަށް ރަށްރަށ ން އަންނަ ބޫލ ކ ރަން. އެަގކަމަށް ައޅ ަގނޑ   ލަޙަތ  ރަނަގޅ ކ ެރިވެގްނދާ ކަމެއްޞްމަ

ނެތ ން ނ ަވތަ  އިލިބިފަފ ލ ހ ންެގ ިޚދ މަތް  ،ފާހަަގަވނީ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށްެގ ަމއްސަލަެއއްއެއް އެންމެ ބޮޑ  

 އްސަލަ އްމ  ޑިސިޕްލިްނ ރަނަގޅ ނ ވ މ ެގ މައާ އަދި ޚިދ މަތްދޭން ތިބޭ ފަރާތްތަކ ެގ  .ލިބިފައި އޮންނަ މިންަވރ  ކ ަޑވ ން

ަވރަށް ބައިަވރ  ވަޒީފާތަކެއް ފ ލ ހ ންެގ  ޭވ،ބޫލ ކ ރެަގއާދޭ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ފަސޭހައިން އެބަ ެވސް އެބަ

އޮތީ. ރަށްރަށ ގައި އެ ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްާވ މީހ ން ފ ލ ހ ންެގ ޮގތ ގައި މަަސއްކަތްކ ރީމާ އޭެގ  އެ އިތެރޭގައި އ ފެދިފަ

ކޮމިޓީ ސްޓޭޖ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެން ؛ތްތެރި ރައީސް، ބަެއްއ ތަންތަނ ންިއްއޒަ ؟ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ

ރަށްރަށަކީ ަވރަށް ކ ދިކ ދި މ ޖްތަމަޢ ތައް. އެ މ ޖްތަމަޢ ެގ ތެރޭަގއި  އެ ،މަސައްކަތްކ ިރއިރ ަގއި ފާހަަގޮކށްފައި އެބަހ ރި

އެިކއެިކ މަސައްކަތްތަކ ަގއި އ ޅ ނީމާ ، އިރަށަށް ނިސްބަްތާވ ސީދާ މީހ ން ފ ލ ހ ންެގ އެިކއެކި ހަރަކާތްަތކ ގަ  އަދި އެ

 ފާހަަގކޮށްަފއިޭވ.ެވްސ  ނެްތކަންއިއިން އެންމެ ރަނަގޅ  ނަތީޖާ ނ ަވތަ އެންމެ ރަނަގޅަށް ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ދެިވފައެ

އެތައް  ެއ ރަށެްއެގ އޮތް ،ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވީނކީ. ، އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމން  ިވސްނާލަންޖެހޭއެހެންީވމާ

 ކޭއްމ ންެގ ެތރޭގައި އޮންނަ ޝަކ ާވއެ އާ ނޫން.  ެއހެން ރަށަކ ން ބަޔަކ  އަންނަ ާވހަކަެއއް އި،ވަޒީފާތަެކއް ގެއްލ ވައިލަ 

ފ ެވރިކަމާ ތިމާެގ ބަޔަކ  މިޮގތަށް ައއީމާ ހަމަ އިންސާ ،އިާލެގ ަބޔަކ  ޢާކ ިދކ ދި މ ޖްތަމަޢ ެގ ތެރޭަގިއ ެއއް  ،އެއީ 

އެކަމ ެގ ޝަކ ާވ އެބަޮއޭވ. އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ބިލ ެގ ތެރެއިްނ  ،ިވ ހ ރީމާކަންކަން ނ ކ ރެ އެްއކޮށް ބަެއއް
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ބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްެތރި ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ޙައްލ  އަންނަންޖެހޭނެިޑސިޕްލިންެގ ތެރެއިން އްމ  އާނ ަވތަ ފ ލ ހ ންެގ 

ަގނޑ މެން މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އެބަހ ރި. އަޅ   އްރައީސް، ފ ލ ހ ން ބަލާ ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަ

ކޮށް ބޮޑ  ޞަައއީ. އޭެގތެޭރގައި ާޚއް އިމަށް ޓަކައި ަވރަށް ިގނަ ަވޢ ދ ތަކެއް ރަްއޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި ެވފަވ އިންތިޚާބ 

އެއްކޮށް  އެކަން ކ ރި ފަރާތްތަކާ މެދ  ފިޔަަވޅ ައޅާނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ަވޢ ދާ  ،ތަޙްޤީޤ  ނިންމައި ދެ މައްސަލައެއްެގ

 އަހަރ   ސަރ ކާރަށް ދޮޅ  ،އަހަރ ެވ އެއް  ނަށްިތބީ. އެހެންނަމަެވސް، ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އަޅ ަގނޑ މެން ައއިސް

ެވެގންދިަޔއިރ ގައި ެއކަމ ެގ ނަތީޖާ އެންމެ ރަނަގޅަށް ނ ނެރެިވފަިއާވކަމީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. 

އެއީ  ފ ލ ހ ންެގ ިއދާރާއިން  ތަޙްޤީޤ ތަކ ަގއި  ؟ފަރާަތކ ންތޯއޮތީ ކޮން އިޅިފަބޫލ ކ ރާ ކަެމއް. ެއކަމަށް ހ ރަސްއެަގ

ެވސް  ހ ރަސް އަޅ ަގނޑ ެމން ނައްތާލަންޖެހޭ. އެ ހ ރަސް ނައްތާލައިެގންއެ  ،ކަމަށް ާވނަމަ ހ ރަސްއަޅަނީ

ެގއްލ ން  ެގ ކ ރިމަްއޗަށްފ ސާއަދި އެަތއް ރަްއޔިތ ންނަށް ެވފަިއާވ ެގއްލ ންތައް އިން  ،ަވޢ ދ  ާވއަޅ ަގނޑ މެން  ެވފައި 

ބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މި ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   މީހ ންނަށް ޙައްޤ  އަދަބ  ދޭންޖެހޭނެ އެ  ،ދިން ފަރާތްތައް ެގނެސް

 ،ެވފ ލ ހ ންެގ އިދާރާ ލާމަރ ކަޒ   ،ބިލަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ތާއީދ ކ ރާ އެންެމ ބޮޑ  އެއް ސަބަަބކީ

މި ބިލ  ނިމިެގންދާއިރ ގައި. އަދި ކ ރިން ފ ލ ހ ން ތީ އިމ ެވެގންދާނެާގންެގ ޚިދ މަތްތައް ފ ރިހަމައަށް ފ ލ ހ  އިރަށްރަށ ަގ

މ   ން ެވސް މ ހި ފ  މީެގތެރެއިން ލިބޭނެ ޮގތެްއ ހަމަޖެހ މަކީސާކޮށްފައި ހ ރި ެއކިެއކި ނ ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކަށް އިން

ރަނަގޅ ެވެގންާވ ކަެމއް ކަމަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން.   މ އައްސަސާހަމައެކަނި ފ ލ ހ ންެގ  ކަމެއް. ެއއީ

 ެވސް ެއކަމ ަގއި ރަނަގޅ  މަގ ން ހިނގައިެގން ނޫން ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާއަށް ާފރަެވރިާވން އޮތް މ ައއްސަސާަތއް

ނޑ  އެދެން ފ ލ ހ ންެގ ، ައޅ ަގނ ދާނެ. އެހެންީވމާ ެވެގެނއްޙ ހަމައެކަނި ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާ އިޞްލާ ،ޮގތަކަށް

ކ ރ ވ ަމށް އޮތް މ އައްސަސާައކީ ެވސް ޙަޤީޤަތ ގައި ރަނަގޅ  ތަނެއްެގ ޮގތ ގައި ރަނަގޅަށް މ އައްސަސާ ޖަާވބ ދާރީ

ކަމ ެގ ތެރޭގައި ރަނަގޅ  އަދި އެ ބާރ ެވރި ،ެވސް ޮއެވ ހިނާގ ާގނޫނީ ބާރ ެވރިކަން އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަތްމައްޗަށް

 ެވސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ެދްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ެގ ޮގތ ގައި ެވެގންިދއ ންމަސައްކަތެއް ކ ރާ ބަެއއް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

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

  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .ލް އަޙްމަދ  ނަސީމަށް. ަގލޮޅ އީމެންބަރ  މިކާ

 

 ލް އަޙްމަދ  ނަސީމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:އީަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މީކާ
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ެވސް ފާހަަގކ ރެްއިވ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ާވހަކަދެއްެކިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ދ ނިޔޭެގ އެިކ  ،ދިަޔ ފ ލ ހ ންެގ އަިނޔާެވރިކަމަށް ފަހ އިއެމެރިާކަގއި ނަސްީލ ތަފާތ ކ ރ ންތަކާ ގ ޅިެގން ިހނަގ ،ފަދައިން

މ ޒާހަރާކ ރެެވމ ންދާ މި  އިކަންކޮޅ ތަކ ގައި އިންސާފަށް ޓަކައި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ ރިފޯމްކ ރ މަށް ޮގަވިއލަ

ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި  ސްކ ރ މަކީ ަވރަށް މ ނާސަބ ހ ށް ޓަަކއި ބަދަނޑިަވޅ ގައި މި މަޖިލީހ ަގިއ ެވސް ޕޮލިސް ރިފޯމަ

އަޅ ަގނޑ  ކަންޮބޑ ޭވ ޕޮލިސް ރިފޯމްެގ ާވަހކަ ދެކެޭވ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ބަެއްއ  ،ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ަކންބޮޑ ޭވ .ރައީސް

 ޮގތ ގައި ސިފަކ ރާތީ. ެވސް އެއީ ޒާތީ ަކމެއްެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް އަދި ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކ ން

ތަންތަން އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ   އެ  ،ކީފ ލ ހ ން ނޫނީ މ އައްސަސާއެްއެގ އިްނސްޓިޓިއ ޝަނަލް ރިފޯމަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަގއި މި ކޮްށ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޓިކެޓ  ޞަ ެވްސ ދެިކެގންނ ާވނެ. އަދި ޚާއް ޒާތީ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަކ  

ެގ އްކަމެ  ަދއްާކއިރ  ެއއީ ޒާތީ ފައިހ ރި އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއ ފ ލ ހ ންެގ ރިފޯމ ެގ ާވހަކަ މަޖިލީހަށް ހޮިވ

ހ ރި ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ޮގތ ަގއި ސިފަކ ރ މަކީ އެއީ ަވރަށް ހިތާމަ

ިރޔާސީ ިއންތިޚާބ ގައި ެވސް އެންމެ  ،ޯހދަން ދިޔައިރ ފަޚ ރ ެވރި ޓިކެޓް ހިފަިއެގްނ ރައްޔިތ ްނެގ ާގތަށް ޯވޓ 

 19މަޖިލީހ ގައި އެޖެންޑާ  ލާނަޭމ.އިމި ރާއްޖެއިން އަޅ ަގނޑ މެްނ އަނިޔާެވިރކަން ނައްތަ ،ފ ރަތަމައަށް ީވ އެއް ަވޢ ދަކީ

ަވިނިވ ދައ ލަތެްއ ބ ދާރީކ ރ ޖަާވ ،އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ފ ރަތަމަ ީވ އެއް ަވޢ ދަކީއިރ  ެވސް ަވޢ ދ ީވފީޒ ކ ރަން ތަމް

، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެން ބިނާކ ރާނަމޭ. ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ އަޅ ަގނޑ މެން ރިފޯމްކ ރާނަމޭ. އެހެންީވމާ

ވ ން އެީއ އަޅ ަގނަޑށް އެްއެވސް ޮގތަކަްށ ިވސްޭނ ކަމަކަްށ ބަދަލ ާވ ަފސޭހަެވލީމާ ެއއީ ޒާތީ އިެވިރކަމަށް އަރަ  ިއ،އަރަ

ފަތެއް އޮތްކަީމ ާގމި ާރއްޖޭަގއި ފ ލ ހ ންެގ އަިނޔާެވިރކަމ ެގ ސަ  ،ތްތެރި ަރއީސް. މި ރާއްޭޖަގއި ނޫން ިއއްޒަ ކަމެއް

އިެރއްަގއި އެްއެވްސ ެވރިކަެމއްަގއި ފ ލ ހ ންެގ  ބޫލ ކ ރާ ކަމެއް. ެއއްެވސް ަގ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން

 ؛އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަޑިމ ޑ ދާރ  ބަޣާާވތެއްއި ،އިރެއް މި ރާއްޖޭގައި ނ ދޭ ނެތް މ އައްސަާސގައި އަނިާޔެވރިކަެމއް

އޭރ  ހ ންނެިވ  އިއަރަ ފ ލ ހ ން ލައްާވ ހަޑިމ ޑ ދާރ  ބަޣާާވތެއް މި ރާއްޖޭގައި ކ ރ ިވއްޖެ. އެއަށްފަހ  ެވިރަކމަށް

ބަޣާާވތ ެގ އިސްކޮްށ  ؛އޭރ  ބަޣާާވތްކ ރ ިވ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ 

 ،އޭނާ ފްރޭމްކ ރ ވައިފި. ެއއްކަލަ ފ ލ ހ ން އިިވ ބޭފ ޅަކ  ދެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކަމަށް އެރ ީވމާ އޭނާ ލައްަވހ ންނެ

ލަތަކީ އިްއޒަތްތެރި ހާއޭނާ ފްރޭމްކޮށްފި. މިއީ މި ރާއްޖޭެގ ޮގސް ފ ލ ހ ން  އޭނާ ކ ރިއަށް ނެރެެގން ބަޣާާވތްކ ރ ިވ

ޭއރ ެގ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް  ،ާވލ ެވލެްއިވ އަޙްމަދ  އަދީބްހަ އީސްކަމާއެއަށްަފހ  ނައިބ  ރަ، ރައީސް. ެއއަށްފަހ 

ތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ފާޅ ގައި ފެންނަން އެބަހ ރި. އޭރ ެގ އޮޑިޓަރ ކ ރައްާވަފއި ހ ރި މެސެޖ މެސެޖ 

ކ ރ ާވފައި އެބަހ ރި އިްއޒަތްތެރި އޮފީސް ރޯކޮށްލާށޭ. މޭޑޭަގިއ ބޮންޮގއްަވން ފ ލ ހ ން ބޭނ ންކ ރަން މަސައްކަތް ެގޖެނެރަލް

ޕޮލިސް އިންޓަލިޖެންސް ރިސޯސް ބޭނ ންކޮށްފަިއ  .ފާރަލ މ ގައި ފ ލ ހ ން ބޭނ ންކޮށްފައި އެބަހ ރި ރައީސް. ރިޟްާވނަށް
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ޕޮލިސް ރިފޯމަށް ާވހަކަދެއްކ މަކީ ޒާތީ ކަމެްއެގ  ،، .މިއަްށ އިންސާފ  ހޯދަން ާވހަކަދެއްކ މަކީއެބަހ ރި. އެހެންީވމާ

ައޅ ަގނޑ މެން ިމ   ؟ދަރަޖައިެގ ކަެމއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ތ ަގއި މިތަން ސިފަކ ރ މަީކ މިއީ ކޮންކަހަލަ ދަށ ޮގ

ނޫން.  ޮގތަކ ން ދެރައެްއ ދިނ މ ެގ ާވހަކައެއް ދައްކަނީ އިންސާފ ެގ ާވހަކަ. އެއްެވސް މީހަކަށް އެްއެވސް ޒާތީ

 އެ ،ޮގތ ން ދިމާކޮށް ޒާތީ ޒަތްތެިރ ރައީސް. ަވކިަވކި މީހ ންނާއަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ނިޒާމ ެގ ާވހަކަ އިއް 

ނޫން. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފ ލ ހ ންެގ ރިފޯމެްގ ާވހަކަ ދެްއކެޭވ ކޮންެމ  މީހ ންނަށް ެގއްލ ނ ދިނ މ ެގ ާވހަކަެއއް

ަގއި ަވރަްށ  ޮގެތއް އްމ އާ. ފ ލ ހ ންނަކީ އޭއ ޅެ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ަވރަށް ރަނަގޅ  ފ ލ ހ ން އެބަ ،ފަހަރަކ 

 ،ދައްކަނީ ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ މެން މި މީހ ންެގ ާވހަަކެއއް އެ ؛ރަނަގޅ 

ނ ދޭން ޔަކަމެއް ކ ރި މަތިފަޑީަގއި ތިބެ ެއއްެވސް  ،އެތާނަގއި ޯގސްެވަފއި ތިިބ މީހ ންެގ ާވހަކަ. އިސްފަީޑަގއި 

ފ ެގ ސާމީހ ން އިން ލަންޖެހެއޭ. އެއިއެއްލަ  އިމީހ ން އެތަނ ން ނަަގ ހަކަ. އެމަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ބައެްއެގ ާވ

އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ހޮިވެގން އޭ ކިަޔިއެގން މަޖިލީހަށ19ްޖެހެއޭ. އެެޖންޑާ  ކ ރިމައްޗަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަން އެބަ

 ކަންކަމަކީ ޒާތީ މިކޮށް ެއއްަކިއރި ކަންކަން މި ،ނ ލާއިތިބެ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަންކަމަށް އަޅަ  ޓ ަގއި ހޮިވެގންޓިކެ

މަގ ގައި ކ ިރއަށްދާކަށް  ނޫން އެ ެވސް ބޭނ މެއް އަޅ ަގނޑެއް ހަމަަގއިމ  ،ނަމަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ސިފަކ ރާ 

އިމ ކ ަރން. އަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ ީވ ގާ ފ ެވިރކަން މި ރާއްޖޭގައި ސާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ ީވ އިން

އިމ ކ ަރން. އަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ ީވ ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ ާގރާއްޖޭގައި މި  އިންސްޓިޓިއ ޝަނަލް ރިފޯމް

 އިޞްލާޙ ކ ރަން. ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ލްޔާސް ލަބީބަށް. ހ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އި

 

 ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙަސަން ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ދަންނަަވން.  ދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ ެގ ނަމ ގައި މި ިބލ  ހ ށހަޅ އްަވއިދެްއީވތީ ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ،ލަޠީފް

ފ ލ ހ ން    .މ  ބިލެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންމިއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި މި ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންެވފައިާވ ަވރަށް މ ހި

ިދެވހި  ،ިދެވިހ ރައްޔިތ ންނަށް އަނިޔާކ ާރ ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި  ،ޔިތ ން ބިރ ަގންަނ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއިދިެވހި ރައް 

ލާ ތަނެއްެގ ޮގތ ގައި ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ އިބޭނ ން މީހަކަށް ބޭނ ން ޮގތެއް ހަދަ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންީވމާ
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ނޫން  ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއެވމ ންދަނީ. އެއީެއއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކާބަފައިން ެފށިެގން އޮންނަ ތަނެއްެގ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ  . ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތެއް ބޭނ ންާވ ސަބަބަކީ ސްެވ ެވސް އަދި މ ޅި ދ ނި ދިެވހިރާއްޖެ

ެވްސ އި އެމެރިާކގަ  ،ެވސް ފާހަަގކ ރި ފަދައިން ކޮްށ ިގނަ ޭބފ ޅ ންޞަާޚއް ،ެވސް ދ ނިޔޭެގ ކޮންމެ ތަނަކ ން

އްމ  ަރއްޔިތަކ  މަރާލ މ ަގިއ ފ ލ ހެއް މަސައްކަްތކ ރ މ ން އާ ،އްމ  ަރއްޔިަތކާ ދޭތެރޭއާ ،މިހާރ ެވސް އެ ފެިނެގންދަނީ

މ ޅި އެމެރިކާ އެކަާމ   މާީވ ބޫލ ނ ކ ރާ ފިޔަަވަޅކަށްަގއްމ  ރައްިޔތ ން އާ ފިޔަަވޅަކީ  އެޅި ؛އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ  

ހޯދަން  ތިޖާޖ ކޮށް ޙައްލ ހ އި އިކަމ ަގ އެމެރިކާެގ ަރއްޔިތ ން ެއކަާމ ދެކޮޅަށް ނިކ މެ އެތަން. މ ޅި ދެކޮޅަށް ނިކ ތް

އްލެްއެގ ަބދަލ ގައި މ ޅި ޕޮލިސް ފޯސް ޙައެއީ ަވގ ތީ  ތަން. އެ ަޙްއލ  ހޯދ މަށް އެ ކ ރާ މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތްކ ރާ

ެވސް  އިޙައްލ  ހޯދ މަށް އެމެރިކާަގ އެ ،ކޮށްޮގތ ގައި މަސަްއކަތްެގ ރިފޯމްކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ޙައްލެއް 

އައިސް ފަހަކަށް މި ރާއްޖޭަގއި މި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ

އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާތ   ؛ ޒަމާންތަކ ެގ ތެރެއިން ހިނިގ އެންމެ ބޮޑ  ވައްކަން 

އެ ބޭފ ޅ ން އެާތ  ،ަބއިެވިރާވތީ އިކަމ ަގއެއ ޅެނީ ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއިން ބަޔަކ   އެ މައްސަލަ ނ ެބލިެގން މި ،މި ލިބެނީ

ފ ލ ހ ންެގ   .ކަމަށް ޓަކަިއ. މިކަހަލަ ަވރަށް ިގނަ މައްސަލަތައް އެބަހ ރި ތިބެެގން މި މައްސަލަ ބަލަން ހ ރަސްއެޅިެގންދާ

ނ ބެލި   ންއެތާ ތެރޭ ،ހ ރި ކިތަންމެ ޒަމާންެވފައި ހ ރި މައްސަލަ ރިެވފައިބައިެވ މިކަހަލަ ފ ލ ހ ން ،ތެރޭގައި އެބަހ ރި

، އެއާެއކީ ޮގތް ޭނނޭގ މަރ ެގ މައްސަލަތައް ހަމަ .ޮގތްޮގތަށް ހިނާގފަ ޮގެތއް ނޭނިގ އެކި ީވ އި،ތާށިެވފަ

 ،ންެގ ަމއްސަލަރިޟްާވ ،އަފްރާޝީމް ޢަލީެގ މައްސަލަ، މަރާލި މައްަސލަ .ރޑ ،ލާަފއިާވ މީހ ންެގ ަމއްސަލައިގެއްލ ަވ

 ،ޔާމީންެގ މައްސަލަ. މި މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ޮގތެއް ނ ޭވ. ނ އެއް ބެލޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކިއެކި ރިޕޯޓ ތަކ ން 

. ހ ރީ ކަްނތަކ ަގއި ބަިއެވިރެވފައި ހ ރި ޮގތަށް ބަލާއިރ  ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއިން ަބޔަކ  މި ފެންަނން ތަކ ންއެިކއެކި ތަޙްޤީޤ 

ފ ލ ސް   ،އެއް ސަބަބަކީމ  ން މ ހިކަމަށް މި ފެންނަނީ. މި ބިލ  ބޭނ ންާވ އެންމެ  އޭެގ ސަބަބ ން ނ ބެލޭ

އިމ ާވން އެބަޖެހޭ. ާގރިފޯމްކޮށްެގން މިކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ޮގތް ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭގައި ހެދެން ެއބަޖެހޭ. 

 ،ނަމަ ތިބި ބަޔަކ  ތިބި އިބަިއެވރިެވފަ  ،ނަމަ ޭއެގތެެރއިން ބަޔަކ  ހ ރަސްއަޅާމިކަހަލަ މައްސަލަތައް ިދމާާވއިރ  އަދި 

ެގ ންފ ލ ހ  އިމީހ ންނާ ދޭތެރޭ ކަނޑަެއޅޭނެ ޮގތްތަެކއް ހޯދެންޖެހޭ. މިސާލަކަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ މައްސަލަިއަގ އެ

ނީ ހަކ  ސަޕެންޑ ކ ރެޭވނެ ޮގެތއް ނޫމައްޗަށް  ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މީހ ން އެބަތިބި ސާފ ކޮށް އެނެގން. އެކަމަކ ، ެއއިން މީ

ޮގތްަތްއ  ތެރެއިން އެެގ އ ޅެނީ. މި ބިލ  މަޤާމ ން އެއްފަރާތްކ ރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ނ ފެނިެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި

  ، ފަހަރ  އޮންނަނީ ިގނަ ހޯދެންޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެކީ ިމކަންތައް ތަޙްޤީޤ ކ ރާއިރ  ފ ލ ހ ންެގ މައްސަލަ ބަލަން މި

އެ ބޭފ ޅ ންނާ  ރ  ފަހަ ިގނަ އި،ދަށ ން ބަލާފަ ނަލް ސްޓޭންޑަޑ ެގ ދަށ ން މައްސަލަ ބަލަން. އޭެގފ ލ ހ ންެގ ޕްރޮފެޝަ

ްގރޭޝަން ކޮމިޝަނ ން އެބަޖެހޭ ފ ލ ހ ންގެ ީވމަ އޮންނަީނ އެ މައްސަލަ ނ ބެލިފަ. ެނޝަނަލް އިންޓެ ާވ މީހެއް އެކީ
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ނެޝަނަލް  ،ެވސް އެބަޖެހޭ ސާފ ކޮށް ލިޔަން އިމީހ ންނަށް ބާރ ދޭން. އަދި ފ ލ ހ ންެގ ާގނޫނ ަގ މައްސަލަ ބެލެން. އެ

 ޭބނ ންާވ މަޢ ލޫމާތ  ދޭންޖެހޭނެ  ،ކަމަށާއި ްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ން ައންާގ އެްނގ ންތަކަށް ފ ލ ހ ން ތަބާާވންޖެހޭނެއިންޓެ

ެވސް ލިޔަން އެބަޖެހޭ. އަދި  އިކަމަށް ފ ލ ހ ންެގ ާގނޫނ ަގ ނެންޖެހޭާވޒިރ ާވން އަްނަގިއފިއްޔާ ހާޒިރ  ހާ ،ކަމަށާއި

ަފރާތްތަކަށް ދޭން އެބަޖެހޭ. ެއއީ  ެއ ބާރ ތައް އެ އިެވސް އިޞްާލޙ ކޮށްފަ ްގރިޓީ ކޮިމޝަން ާގނޫނ ލް އިންޓެނެޝަނަ

މި  ހަމަ ެއއާެއކީ .ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއެބަ ފ ލ ހ ންެގ މައްސަލަތައް ތަޙްީޤޤ ކ ރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ސާފ ކޮްށ ބ ނަން

ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި އޮންނަ ތަޙްޤީޤ   ،އްާކއިރަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވމައްސަލަތަކ ެގ ާވަހކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދަ

ށް  ހަޓީމ ތަކ ެގ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރެއިން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކ  މިހާރ ެވސް އެ މަްއސަލަ ބައްލަަވްނ މަޖިލީ

ބައެްއެގ ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއއްއެބަޮއތް. ފ ލ ހ ންެގ ތަޙްޤީޤ  ޓީމަކީ އަބަދ ެވސް  އިެދްއާވފައިހ ށަހަޅ އްަވ

ނޫނީ ަވކި  ބޭފ ޅަކ  ިވާދޅ ީވމާ އެ  ،ފާހަަގަވނީ. އެ ތަޙްޤީޤ  ޓީމަީކ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އަމ ރ ކ ރަްއަވން އިންނަ ބޭފ ޅެއް

ެގން މީހެްއެގ ބޮލ ަގިއ ޯހދައި އެކަެމއް އިއެކަެމއް ފްރޭމްކޮށްފަ ،ބޭފ ޅަކ  ބޭނ ންާވ ޮގތަށް ކަމެއް ފްރޭމްކޮށްލަިއެގން

އޮންނަނީ  އިލްޒާމ ަތްއ އަޅ ަވއިެގން މީހަކ  ފްރޭމްކ ރަން މަސައްކަތްކ ރާ ބަެއްއެގ ޮގތ ގައި މިއެ އަޅ ަވިއެގން 

 ދާކ ރަމ ން މި ،ކ ިރ ދަތ ރ ަގއި  މި ޑިމޮކްރަީސއަށް ިދެވހިރާްއޖޭަގ ،ފެންނަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިފައި އެބަހ ރި

ޓެރަރިސްޓެއް.  ! މީނައަކީނއާ  ިއ،ބަންދ ކޮށްފަ އި،ަތއް ދިެވހި ަރއްޔިތ ންތޯ ެގްނޮގސް ހަްއޔަރ ކޮށްފަކި ދަތ ރ ގައި

ފްރޭމްކޮށްެގްނ  އަޅ ަވއިެގން އެ ބޭފ ޅ ން އިމީނައަކީ މިެވނި މީހެއް. ކިަތއް މައްސަލަތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ބޮލ ަގ

ާދއިރ   ޔަރ  އެ ބޭފ ޅ ން. މި ތިއްބަަވނީ ލޯީވބެއްތި  އި ީޓމ ަގއަިދެވސް ތަހްޤީޤ  ؟ެގންދަން އ ޅ ނީމައްސަލަތައް ކ ިރއަށް 

ަޑރ  ބަހައްޓަިއެގން ޓޭޕް އަަޅިއެގން ތަޙްޤީޤ ކ ރާ ޓީމ ން މި ިރކޯ އިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރާ މީހާ ޮގނޑިދޮށ ގަ  ކ ށްެވިރއެއް

 ޮގސް ބައްދަލ ކ ރާ އިންަނ މީހާއާ އިަބއިންދާފަ އިޖަލ ަގއެާތ ލޯޔަާރއި ބަހައްޓަިއެގން  ތިބެނީ. މި ތިބެނީ އެތާ މަިއކ  

ންނަ ޙައްޤ ތަކަށް ހ ތިބެނީ. ޤާނޫނ އަސާސީން ދީފައި  އިމ ކޮށްެގން މިާގަގީޑގައި ެއކަން އަޑ އެހޭނެ ނިޒާމ  

ތަޙްޤީޤ  ޓީމ ތައް ެވސް އެތަނ ން  ،ތިބޭ. އެހެންީވމާތިބި ތަޙްޤީޤ ކ ރާ ޓީމ ެގ ބައެއް ބޭފ ޅ ން އެބަ އިއަރަިއަގނެފަ

ށް އިތ ރ   ހަމި ބިލ ން ައޅ ަގނޑ މެން ބާރ ދޭން އެބަޖެހޭ ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕޮލި ؛ންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްބަދަލ ާވ

 އެްއޮގތްާވ ޮގތ ގެ  ރިފޯމްކ ރ މަށް މި ާގނޫނާ އިށް މ ޅި ފ ލ ންސް އޮފީސް ހިންަގހަބާރ ތައް. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި

ކީ ހަންނަން އެބަޖެހޭ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިދީފައި އޮ އް އަޅ ަގނޑ މެން މަތީން ކ ރިއަށް ެގންދިއ މ ެގ އިތ ރ  ބާރ ތަ

ެދެގންނ ާވނެ. ނއެބަެއއްެގ ބާރ  ފޯރ ޭވ މީހެއްެގ ޮގތ ގައި އި ،ބަަޔކ  ބޭނ ންީވމާ އެތާ ތިބޭ ަވކި ބައެްއެގ ދަށ ގައި އެ

 މ ގެ އ ކަމާެއކީ ެގންދިފ ލ ހެއްެގ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅަށް ހިންަގން ބާރ ެވރި، ފ ލ ހ ންއޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ، ންީވމާއެހެ

 އިދާރީ ،. ހަމަ އެއާެއކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިލ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނީ

ކޮންެމ  ފަިއ،ްވ އޮއަދި މާލެ ރީޖަން ،ރީޖަނަށް ބަހާފައި 7. ންލާމަރ ކަޒީކޮށް ފ ލ ސް ބަހާލަފ ލ ސް ބަހާލ ން. ޮގތ ން 
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މ ޅި ާރއްޖޭެގ  ،އިފަ ެވޮގަތށް އޮ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅ އްާވ ސްޓީ ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕޮލިޑެޕިއ  އިރީޖަނެއްަގ

އެތަނ ަގއި އިންނަ ބޭފ ޅަކީ އެއީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ،ފައިއޮވެ ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް  އިބެހެއްޓ މަށް މާލަޭގ ސްމައި ފ ލ 

ނީ ސީދާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ. ކ ރަްއާވއްޔަން ޢަހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ެވސް  ން. މިވަ ޕޮލިސްެގ ޮގތ ގައި އިންނަ

އެ ޝަރ ތ ަތއް ާގނޫނ ެގ ނެ. ބައްަލަވންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ހ ންނާންޖެހޭނެ. އްޔަންކ ަރއްާވއިރ  ޝަރ ތ ަތކެއް ކަނޑަެއޅަޢަ

ހަމަ  ،ނ ންޭވއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ ؛ފާހަަގކ ރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ތެރެއިން ހިމެނިެގންދިއ ން ައޅ ަގނޑ 

ދަންޖެހޭ.  އްންނައިރ  ފ ލ ސް އ ފަފ ލ ސް ރީޖަނަލްކޮށް އޮ އިސިޓީތަކ ގަ  އި،އަޮތޅ ތަކ ގަ  އި،މިއާއެކީ ރަށްރަށ ގަ 

 ރަށ  ޕޮލިސް މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނީ، ސިޓީ ޕޮލިސް ނޫނީ ައތޮޅ  ޕޮލިސްަތއް އ ަފއްދަންޖެހޭ. ޝަންިވޑި

 އެީކގައި ގ ިޅެގން  ތަކާިސިވލް ސޮަސއިޓީ .ގ ިޅެގން އިދާރާަތކާ ދައ ލަތ ެގ ެއ ރަށ ެގ .ގ ިޅެގންކާ ކައ ންސިލ ތަ

 ފ ލ ހ ންނަކީ ރައްޔިތ ންނާ .އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކެނީ ފައިމަސައްކަތްކ ެރޭވނެ ޮގތަށް މި ބިލ  ބައްޓަންެވ

ރައްިޔތ ން އިތ ބާރ ކ ރާ ފަރާތެއްެގ  ،ާގތ ން މަސައްކަތްކ ރާ ރައްޔިތ ންނާ ،ޚިދ މަތްދޭން ތިބި ރަްއޔިތ ންނަށް ،ގ ޅި

އޮތް  ފ ލ ހ ން މާޒީގައި ،ޮގތ ަގއި އ ަފއްދަން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާީޒގައި މި އޮތް

 ޕޮލިސްއިޞްލާޙ ކޮްށެގން  މި ާގނޫނ  ހ އްޓ ޭވނެ ޮގަތކަށްމަލ ތައް ޢަމ ޑ ދާރ  ހ ތ ރ  ފ ލ ހ ންނަށް މި އޮތް 

މި އިޞްލާޙ ތައް މި ާގނޫނ ެގ ތެެރއިން  ،ރިފޯމްކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަމއިަގނޑ  ބޭނ މަކީ

މ  ންށް މ ހިެގނައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހޯދ ން. އިރާދަކ ެރއްިވއްާޔ ެއކަން ކ ރެޭވނެ. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކ ޮގތ ަގިއ މިއީ ަވރަ

ބިލެއް. މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ީވާހެވސް ައަވހަށް މި މަޖިލީހ ން ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  

 ދެކެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަވނަ  6ބިލ ެގ  ،ން ތި ބައްލަަވނީޤީށް ޔައަޅ ަގނޑައިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! 

ަވނަ ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި އިދާރީ ޮގތ ން ބެހިެގންދާނެ ޮގތް ބިލ ަގިއ ބަޔާންކޮށްދީފަިއ އެަބޭވ.  6މާއްދާއަށް. އަދި 

ޮކމިޓީެގ މަރ ޙަލާަގއި މިކަްނ  ،ަގކ ރެއްިވ ނ ކ ތާތައް އެއީ ފާހަ ޔައަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ތި

މި  މިހާރ   މެންބަރ ންެގ ިވސްނަމ ން ެގންދަާވނެ ކަންކަން. އަޅ ަގނޑ ، ަވމ ންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން ެގންނަން

ނޮިޅަވރަމް ދާއިާރެގ  އަށް.هللاނަޝީދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނޮިޅަވރަމްރ ަވނީ އަފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ 
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ެގ ދ ސްތޫރ  ފ ނޑާލި ރައީސް. ހ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަބރ ލަމާނީ ހަޔާތ ގައި ދިެވހިރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީ ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

ޕޮލިހ ންނަށް އަބަދ ެވސް ަވނީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސިާޔސީ ނޫނީ ބާރ ަގަދ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ޕޮލިހ ންެގ ާވހަކަދައްާކއިރ 

ކ ރީެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  ފްރޭމްކ ރި ާވހަކަ މިތާނގައި އިްއޒަތްތެރި  ،ބައެްއެގ ނ ފޫޒ ެގ ދަށ ަގއި. އެޮގތ ން

ކ ރެޭވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފްރޭމް؟ މެންބަރ ން ދައްކަވައިފި. ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ މީހ ން ފްރޭމްކ ރެޭވނީ ކީްއެވެގންތޯ

ނ ފޫޒ ތަކެްއެގ ތެރޭަގއި. ެއ  ޕޮލިހ ންެގ މ އައްަސސާ އަބަދ ެވސް ަވނީ ސިޔާސީ ބާރ ަގދަ ބަަޔކ  ެއކަމަށް އެދޭތީ.

ނ ާވނެ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ  މިނިަވން މ އައްސަާސއަކަށް ،ނ ކ ރެޭވހާ ހިނދ ނ ފޫޒ ން އެ މ ައއްސަސާ ސަލާމަތް

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރ ހޭ ޮގތަށް   ،އްޔަންކ ރާހާ ހިނދަކ ޢަކަނޑައަޅ ްއާވފައި ހ ންނަާވ މީހަކ  ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް 

އެ ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ،ލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް މަސަްއކަތެއް ނ ކ ެރޭވނެ. އެހެންކަމަްށވެއްެޖއްޔާ ނޫނިއްޔާ ޕޮ

 އެ ިސޔާސީ ޕާީޓއެްއެގ ެވރިން ރ އްސަން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާއި އަދި ޕޮިލހ ން މަސައްކަތްކ ރާ ކަމަށް ،ރ އްސަން

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޕޮލިހ ެގ ތެރެއިްނ  . މިއަދ ިވޔަސްޮގެތއް ނ ާވނެ ކޮންމެ ވެއްެޖއްޔާ މިނިަވން މ އައްަސސާއަކަށް

ތަން. ޕޮލިހ ެގ ތެރޭަގިއ  އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަނީ ބައެއް މީސްމީހ ން ފްރޭމްކ ރަންެވެގން ރޭިވެގން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ

 ިއ،ހ ރަސްއަޅަ އެބަތިބި ަވރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ން. އެކަމަކ  އެ މީހ ންެގ އެ މަސައްކަތަށް

ނީ ޙަޤީޤަތ ގައި ސިޔާސީ ބާރ ަގދަ މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭ ފަރާތްތައް. ިމ އަނިާޔެވރިާވ މީހ ންނަށް އެ ީމހ ންނަށް ހިތްަވރ ދެ

 އި،މިނިަވންކަމާއެކ  މަަސއްކަްތކ ރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް ހަދަ  ،ކަށް މި ޮގތަށް އެ މީހ ންނަށް ނ ފޫޒ  ނ ފޯރ ޭވނެފަރާތްތަ

ެގނެްސެގން ެވްސ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ތަކަށް ފިޔަަވޅ  އެޅޭނެ ޮގތްތަެކއް އެަބޖެހޭނ ފޫޒ  ފޯރ ާވ ފަރާތް

ބަެއއް ާގނޫނ ތަކ ގައި އެބަހ ރި ަވކި  ،ޕޮލިހ ންެގ މ އައްސަސާަގިއ މަސައްކަތްކ ރާ ،ދެން، އަނެއް ކަމަކީ ހަދަން.

ތައްތައް. އެ މަަސއްކަތްަތއް ެވސް ތަޙްޤީޤ ކޮށް ނިންމަން މ އްދަތެއްެގ ތެޭރގައި ތަޙ ޤީޤ ކޮށްފައި ނިންމަންޖެހޭނެ ކަން 

ަވނަ ދ ަވހ  ފައްޓާފައި އެބަ އިތ ރ ކ ރަން ކޯޓަށް ެވސް  29 ންނަ މަސައްކަތްދ ަވސް ތެރޭަގއި ނިންމަން އޮ 30

ލިހ ން ބޭނ ންާވ . ކިތަންމެ މައްސަލަތަކެއް ޕޮެވސް ަވނީ ޕޮލިހ ންެގ މ އައްސަސާެގ ނ ފޫޒ  ަވދެފަ ތެރެއަށްހ ށަހަޅާ. ކޯޓ 

އަޅަން އޮންނަ އެ މީހ ން ބޭނ ންާވ ަބޔަކަށް ފިަޔަވޅ   ،ޭބނ ންާވ ޮގތަށް ިދގ  ދަންމާލަިއެގން ޕޮލިހ ންނާއި ޕީޖީ ،ޮގތަށް

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމ ގައި ތިބެންޖެހޭ  ،ތަނެއް ނޫން ޕޮލިހ ންނަކީ. ޕޮލިހ ންނަކީ މަދަނީ

އެބަފެނޭ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަނިޔާކ ާރ ބައެއްެގ ޮގތ ަގއި. ިގަނ  ބައެއް. ެއކަމަކ  ިގނަ ޕޮލިހ ން

 އެ  މާީވ ެގން ައނިޔާެވިރާވ ބަަޔކަށްލާ ޔ ނީފޯމެއްެގ ބާރ ެގ ބޭނ ންކޮށްނަކީ އެ މީހ ންޕޮލިހ ންތަކެއް. ެއކަމަކ  އެ ީމހ ން

ހަމަ ދިެވހި ރަްއޔިތ ން. ިދެވހި  އީ އެޔ ނިފޯމ  ބާަލިއެގން ހ އްޓަްސ، ޔ ނިފޯމ  ލައިެގން ހ އްޓަސް  ؛ަވނީ ހަމަ

ިވޔަސް އެ ޕޮލިހަކަްށ ޮގތެއް ، ކޮންމެނިސްބަތްާވ ދިެވހި ރައްިޔތ ންތަކެއް. އެހެންީވމާ މަންމައަކާއި ދިެވހި ބައްަޕއަަކށް 

، މި ކަންތައްަތއް އެހެންީވމާ ާވ އަނިާޔއެްއ. ރައްޔިތަކަށް ސް ެއއީ ދިެވހިޔަަރއްޔިތަކަށް އަނިޔާކ ރި  ،ސްޔަޔާކ ރި އަނި
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ނ ފޫޒާއި ރ ފިާޔއިން މި މީހ ން އެއްކިާބކ ރެޭވނެ ޮގތެްއ  ،ބާރ ަގދަ ފަރާތްތަާކއި ،ހ އްޓ ޭވނީ ިސޔާސީ ފަރާތްަތކާއި

ެވސް އަިއްއސަ ތިމަންނަމެން މިކަން   ކ ެރޭވނެ. ކޮންމެ ބަޔަކ ނ އް އެ ނޫން ޮގަތކަްށ މި ކަންތައްތަ .ހަދައިެގން

ެއއީ ޒާތީވ ްނ  އެ ާވަހކަ ދެްއކޭނެ. ކ ރާނަމޭ. ޙަޤީޤަތ ގައި ޒާީތވ މަށްވ ރެ ޮބޑަށް އަިނޔާ ލިބ ނީމާ ެއކަން ،ކ ރާނަމޭ

އެ  ނޭގނެހ ރި މީހަކަށް އެ ކޮށްފައި އަނިޔާ ތަހައްމަލް ،ހ ރި އަނިޔާ ލިބިފައިއަޅ ަގނޑެއް ެވސް ނ ދެކެން.  ކަށްކަމަ

 8 ،، ޔ ނިފޯމ ލައިެގން އެ ަވގ ތ ީވމާ ހި. ތިމާ ހިތްހަމަނ ޖެހޭ މީހެއްެއްއޗެ މީހ ންެގ ފަރާތ ން ލިބޭ އަނިޔާތަކާ

 މިއަދ   ޕޮލިހ ންެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެަބއޮޭވ. ލާ އ ސޫލ  އިފިލ ަވަގިޑއިރ ެގ ިޑއ ޓީަގއި އެ މީހަކަށް ހަސަދަ

މި  ަވކި އިރެްއެވެގން ޮއންނަ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ،ެވެގން  ަވިކ ސަރ ކާެރއް ސް އެީއ ފެށ ނީއްސ ރެ އޮްނނަ ކަމެއް.ެވ

އެއިރެްއަގއި އޮންނަ މި  ،ިވޔަސް އެއިެރްއަގއި އޮންނަ ސަރ ކާރ ންނާއި ޮގތެއް ކަންތައްތައް ަޙއްލ ކ ެރޭވނީ ކޮންމެ

 ިއ،އެޅޭނެ ޮގތެއް ހޯދަމެދ  ފިޔަަވޅ   އަދާކ ރާނެ ިއސް ފަރާތްތަކ ން މި ކަންތައްތަކާމަސްއޫލިްއޔަތ   އިކަންތައްތައް ބަލަ 

  މި ކަންތައްތަކ ން ސަލާމަތްކ ެރޭވނެ މަެގއް ހޯދައިީދެގން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ލާއިރ ަގިއ އިލާއިރ ގައި އަދި މިއަދ ެގ ހާޒިރީއަށް ބަލައިތަޅ މަށް ބަލަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  

ަގމ  ާދއިރާެގ  ރ ަވނީއަޖ މްހޫރީ ޕާޓީ ބޮއިކޮޓ ަގިއ ތިބި ކަމަށް އެަބ ފާހަަގޭވ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ށްމަސާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: މްސާަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ިވ

 ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. ަހމަ  ދ މަތ ެގ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސްޚިއާދެ! ފ ލ ހ ންެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އާދެ! ފ ލ ހ ންެގ އިދާރީ ހިންގ ްނ  ؛ކަަމކީ ޙަޤީޤަތ ގައި މި ބިލ ން އެންމެ ބޮޑަްށ ބާރ ލިބޭ އެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެވސް ދިެވިހރާއްޖޭެގ އެކި ކަްނކޮޅ ަގިއ  ގައިމ ތަން. އެއީ ހަމަ ލެިވެގން ހިންިގެގންދާއިކަށް ބަހައްދަހަސަރަ 7

ދިރ އ ޅެމ ންދާ ރައްޔިތ ންނަްށ ލިބިެގންދާނެ ނ ހަނ  ރަނަގޅ  ޚިދ މަތެްއކަން ައޅ ަގނޑަށް މާ ސާފ . ިއްއޒަތްތެރި 

އިންތިޚާބ ަގއި ެވްސ  ެގ މަޖިލީހ ެގ ެވސްނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގައި ެވސް އަިދ ރައްޔިތ ން .ރައީސް

އިރ  ިވލ ަރއްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ައޅ ަގނޑ މެން ޮއޅ ންފި އެ ،އަޅ ަގނޑ މެން ކެންޕޭނަށް ރަްއޔިތ ންެގ ާގތަށް ޮގސް 

ިއ އިތ ރ ން ފ ލ ހ ންެގ ވަޒީފާގަ ފ ލ ހ ންކ ރި އަނިޔާތަކ ެގ ާވހަކަާއއި އަދި ހަމަ ޭއގެ  ،ދައްކަމ ންދަނީ އެ ރަްއޔިތ ން

އަދާކ ެރޭވނެ ޮގތެްއ  އިލާތަްއ ކައިީރަގިއ ަވޒީފާޢާ  އާދެ! އެ ރަްށރަށ ގައި ؛ަވޒީފާ ައދާކ ރާ މީހ ން ފ ލ ހ ންެގ ޮގތ ަގއި

މި  އިގަ ތަކ  އްދ ހަކަމ ެގ ާވހަކަ. އެހެންކަމ ން މި ބިލ ން އެބަ ބާރ  ލިބޭ ފ ލ ހ ން، ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭގައި އެކި ސަރަނެތް

ފ ލ ހ ންެގ ވަޒީާފ އެ ކ  އިާލއާއެ ޢާއެ މީހ ންެގ އަމިއްލަ ރަށ ަގއި  ،ަވގ ތ  ެވސް ަވޒީފާ އަދާކ ަރމ ންދާ ފ ލ ހ ންނަށް
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އެދ މެއް. އަދި މިީއ އެދޭހަމަ ިގނަ ފ ލ ހ ންތަކެއް  ެވސް ގައިމ ފ ރ ޞަތ  އެބަ ލިބިެގންދޭ. މިއީ ހަމަ ންއަދާކ ރަމ ންދާ

 އަމިއްލަ ރަށ ަގއި ހ ރެެގން ވަޒީފާ އަދާކ ެރޭވނެ ކ ެރޭވނެ ޮގތެއް ހޯދ މަށް ިގނަ ަވގ ތ ަގއި ެވސް އެ މީހެއްެގ މި

އްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މި އިރާަދކ ރެއްވި  ފ ލ ހ ން މަސައްކަތްކ ރާކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ަޞތ ގައި ފާހަަގކޮށްލަން.

ލ އިަތެކްއ  އިއަދި އެ ފ ލ ހ ންނަށް ެވސް މި ކަމ ގަ  ،އެްއކޮށް މި ކަމަށް ޙައްލ  ލިބި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި ބިލާ

ފ ލ ހ ން އަނިޔާކ ރ މ ެގ ާވހަަކ  އިމީގަ  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް މީދ ކ ރަން.އްލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ  

 ެވސް ނޫން. މ ޅި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ  ޒާތީެވެގެނއް ފ ލ ހ ންނާ  އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަނީ އެްއެވސް ހާލަތެއްަގއި

ރެއް ނ ޭވ. ަވއަދި ހަނދާންނެތިެގން ދާއަޅ ަގނޑ  ދ ަވހ  ދާދި އިހަަކށް ،އަޅ ަގނޑ މެންކ ރާކަށް ެވސް ނޫން. ބަދ ނާމ 

ކ ރި. ޭއރ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން  މި ނަމ ގައި ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް "އަނިާޔެވރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދިެވހިން"

ާވހަަކ. އޭރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  މަލ ތައް އިޞްލާޙ ކ ރާޢަދި ފ ލ ހ ންެގ ދެއްކީ ފ ލ ހ ން އަނިޔާކ ާރ ާވހަކަ. އަ

ޝަނަލް ެގ ފަރާތ ން ެވސް އަދި އޭރ ގައި އެކ ގައި މަަސއްކަތްކ ރި އެހެން ޕާޓީތަކ ެގ ފަރާތ ން ެވސް ނޭއެމް.ޑީ.ޕީ

އޭރ ެގ  ،ކި ފ ލ ހ ންެގ ާވހަކަތަާކއިިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ލިސްޓ  ހަދައިެގން އެ  ްގރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ބަރިބަރިއަށްއިންޓެ

ކޮމިޝަނަރ ން   . އޭރ ަގއި ތިބި ޕޮލިސްންކަންކ ރި ކަމ ެގ ާވހަކަ މަްއސަލަ ބަލައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެދ ނި

މިއަދ   ،. އެހެންނަމަެވސްންނ ފޫޒާއި ބާރ  ބޭނ ންކޮށްެގން ކ ރި ކަންތައްތަކ ެގ ާވހަކަ ބަލައިދިނ މަށް އެދ ނި

ްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ން ެވސް ެއއްެވްސ މައްސަަލއެއް ބަލަން ޓެ ނޭޝަނަލް އިން ،ދިޔައީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާމަެވެގން މި

ެއ  ،ެވސް ހެކި ނެތިްއޔާ އޭރ ަގއި ިއސްެވރިްނެގ ޮގތ ގައި ިތއްބެިވ ބޭފ ޅ ން ގައިމ ކަމަށް. ހަމަ ހެއްކެއް ެވސް ނެތް

އެ ަމއްސަލަެއއް ެވސް ބެލިފަެއްއ ؟ ނޫންތޯ ކަމ ެގ މަްއސަލަ ބެލޭނެމަލ  ހިންިގޢަނ ންކޮށްެގްނ އެ މަޤާމ ެގ ނ ފޫޒ  ބޭ

ްގރިޓީ މި ަވގ ތ  ނެޝަނަލް އިންޓެ  ނެތް. ދެން، ައޅ ަގނޑ މެން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގިއ މި ާވހަކަ ެދއްކީމަ

އްެކއް ނެތް ާވހަކަ. ހެކި ހޯދ މަށް އެ ބޭފ ޅ ން ހެއެ ިވދާޅ ަވނީ  ކަށް ހ ންނަާވ އަޙްމަދ  ސ ލައިމާންކޮމިޝަނ ެގ ރައީސަ

 ހ ންރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ އަޅ ަގނޑ  ސ ލައިމާނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނ ންަވނީ މި ؟ކ ރި މަސައްކަަތކީ ކޮަބއިތޯ

  މިހާރ  ބަލަމ ން މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން   މީހ ންެގްގރިޓީ ކޮމިޝަނ ަގއި އެ ތިބިޝަނަލް އިންޓެއަޅ ަގނޑ މެން ނެ

ިމ  ،ކޮށްއްޔަން ޢައެތަނަށް ެއްއ ައޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  ބަ ،އްޔާ އެ މީހ ން އެތަނ ން ވަކިކޮށް ދަނީ. އިރާދަކ ރެްއވި 

ފ ލ ހ ންެގ ޙަޤީޤަތ ގައި ނިމިދިޔަ ދ ަވސްތަކ ަގިއ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނެކަން.  ތައްމައްސަލަ

 އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދިމާ ދެކޮޅަށް. އިޞްލާޙީ މަސައްކަތާ  ،ސަރ ކާރ ގައި ބޭނ ންކޮށްފަިއ އޮތީ ގެ މީން ރައީސް ޔާ މ އައްސަސާ

 ށްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ދިދަތައް ބިމަ އި އެސް.އޯ ފ ލ ހ ން ފޮނ ަވ ދެކޮޅަށް. އޭރ ަގއި ރަށްރަށ ަގިއ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ދިދަތަްއ ނެީގމާ 

ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ހަރ ެގަތއް ރޫޅާލި. ޚިޔާލ  .ްއޓ ވ މ ެގ ޮގތ ންއެ ކަންކަން ހ  ސީދާ އޭރ  އެކަންކަން ހަމަ ތިރިކ ރީ

އެސް.އޯ ފ ލ ހ ން  ،އެހެންމެ ހައްޔަރ ކޮށްެގން ެގންދާ މަގ މަތީަގިއ ފ ލ ހ ން ކަމަށް ހ ރަސްއެޅި. އަދި ހަމަމިނިަވން
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ެވސް. މި މައްސަލަަތއް ފ ލ ސް ޮއފީހަށް ެގންދިއ މ ެގ ަމގ މަތީަގއި  ،އެތައް ިދެވހި ރަްއޔިތ ންނަކަްށ އެބަ އަިނޔާކ ރޭ

 އެސް.އޯ ފ ލ ހ ންެގ ޮގތ ގައި އޭރ ގައި މަސަްއކަތްކ ރި މީހ ންެގ ނަންަތކާ ،ބެލެންޖެހޭނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ

ނީނދެޭވނެ.  ނ ބަލާ އެތާނގައި ސ ލައިމާނަށް އެ މައްސަލަ ،ްގިރޓީ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާފައިޕޮލިސް އިންޓެ  ެގންްއކޮށްއެ

 ހަތް  .އަޅ ަގނޑ މެން ަވކާލާތ ކ ރާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން އެކަންކަމަށް އިންސާފ  ހޯދައިދިނ މަށް

އްދަކަށް ބަހާލެިވެގްނ މި އިދާރީ ހިންގ ން ބަދަލ ެވެގންދާއިރ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހަސަރަ

ތިބި. އެބަފ ލ ހ ން އެބަ ޚިދ މަތ ގައި  51ަވގ ތ ަގއި  ަގމ ަގއި މި ެގޅ ަގނޑ މެްނ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ އަ ،ފާހަަގކޮށްލަން

ހަމައަށް  މިއަދާ ،މީހ ންެގ ާޖަގިއަގިއ. އެެހންނަމަެވސް 31ތިބިއިރ  އެކޮަމޑޭޝަން ބްލޮެކއް ެވސް އެތާނަގއި އެބަހ ރި 

އެތާނެގ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ ާވހަކަ އެ  ، ވާހަކައާއި ރ  ެވސް އެ އެކޮޮމޑޭަޝން ބ ލޮކ ެގ ފެންަވރ  ދަށްއިއައި 

 ؛ދ  ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ެވސް އަދި މި ސަރ ާކރ ެގ ެއކިެއކި ބޭފ ޅ ންނަށްޚ އަދި  ފ ލ ހ ން ކެނޑިނޭޅި އެބަ ަދްއކާ.

 ،މ ން. އެހެންކަފ ލ ސް ކޮމިޝަނަރަށް ެވސް އެކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ ތައް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ާވީނ ހިއްސާކޮށްފަ

 ،މި ޚިދ މަތްދޭން ފަށާއިރ  ލެިވެގންއިއްދަކަށް ބަހަހަސަރަ 7 އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ޚިދ މަތ ެގ ބިލެއް އައިްސެގން

މިހެން ހ ންނަ ކަންތައްތައް ެވސް ަޙއްލ ކ ެރިވެގންދާނެ ަކމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން. 

 ސް، ފ ލ ހ ންެގ އިާދރާ ބޭނ ންކޮށްެގން ކޮރަޕްޝަނ ެގ މައްސަލަ ެވސް ަރއީސްއޭރ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީ

ބ ރީެގ  5 ަގމ ގައި ިމހާރ ެވސް ހ ންނާނެ ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން .ެގ ސަރ ކާރ ަގިއ އެބަހ ރި ހިންާގފަޔާމީން

އަދިެވްސ  ހ ރި.  ދަށ ން ހަދަން ފަށާފައިދީެގްނ ސީ.އެސް.އާރ ެގ ކިޔާ ކ ންފ ންޏަކަށްާޕޓް އިމާރާތެއް ައއިލެންޑް އެކްސް

 އިގަ ، އޭރ  ަގނެޑއް އެ ހ ންނަނީ އެާތނގައި. އެހެންީވމާ. ކޮންކްިރޓްމަސައްކަތް ހ އްޓިފަެގ އެ ހ ންނަނީ އެ އިމާރާތ 

  އެ  ރ ، މިހާދީެގން ހިންާގފައި އެބަޭވ. އެހެންީވމާ ތައް އެކި ކ ންފ ންޏަށްސީ.އެސް.އާރ ެގ ދަށ ން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓ 

 އްޔާ މި ބިލ ން އެހެންއިރާދަކ ރެއްވި  ؛ކަންތައްތައް ެވސް އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެ މަސަްއކަތް ެވްސ އެބަޖެހޭ ނިންމާފައި

އްެލއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. ޙަހ ރި ކަންތައްތަކަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 ަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފ ލ ހ ންެގ ހ ާވ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ،ަވނީ އި މި ބިލ ެގ މިަވނަ މާއްދާގަ  11ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ފ ލ ހ ންެގ ހ ާވ ބާރަށް  ބަޣާާވެތއްެގ ޒިްނދާބާދަކަށް ެވެގންނ ާވނެ. އަިދ  ކީ،ޔައެބަ ފާހަަގކ ރަްއާވ ފ ލ ހ ންެގ ހ ަވ

ބަނޭޑރިެގއަށް ަވދެެގެނއް ނ ާވނެ.  ޮގސްދެން ނ ކ ެމ ދ އްަވއިަގެނެގން ،ތަކަށް ތިބެފައިޢަޖަމާ  އެއް ިއ،އަޑ ހަރ ކޮށް ިކޔަ

ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ސީދާ ލޮލ ން ދ ށް މަންޒަރ .  ގައިމ ނ ހިތ ން. މިއީ ހަމަރ މަތްތެރިކޮށްޙ ްށ ޔައެއީ ފ ލ ހ ންެގ ހ ަވ

 ން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސަޔަށް. އަޅ ަގނޑ މެ
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 {އަށް 11:03އިްނ  10:30 :ކޮޅ ސްަވގ ތ  ހ }

 (، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ރައީސްމަޖިލީހ ގެ  ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ަބހ ސްކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންދަނީ .السالم عليكم ` 

ބަހ ސް. މިހާރ  ބިލ ެގ ދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ  ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ 

ހަމައަށް  ޖެހ މާ 12ކ ރަނީ ތ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ  ަގސް  4ތިއްބެިވ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންަފިއ އެބަ

 ،އަލ ން އަނބ ރާ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން ،މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ެގންދިއ މަށްފަހ ގައި

، މިހާރ  ައޅ ަގނޑ  ިމ ޑައެޅ މ ެގ ބިލަށް އަެނއްާކެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރެން. އެހެންީވމާއެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނ

ދިްއަގރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ ށް. ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަނަ އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ .

 

 ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް 

  . މ  ބިލެއްންަވރަށް މ ހި ބިލަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައިމި ފ ލ ހ ންެގ  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

ދަންނަަވން މި ބިލ   ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފަށް ޝ ކ ރ ، ރޕާސަންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޗެއަ ،އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އިނޭގތޯ ހ ށަހަޅާލަން ިމ  ؛. އާދެ! ައޅ ަގނޑ  ަވރަށްހ ށަހަޅައިދެއްީވީތެވ

މ  ާވހަކަތަކެއް. މިއަދ  ފ ލ ހ ންެގ ންއ ޅެނީ ަވރަށް މ ހި ގ ޅިެގން ދަްއކާލަން މި އަޅ ަގނޑ  މިކަމާ ،އ ޅެނީ އިނޭގތޯ 

މިއީ  ،ޕްރޮފެޝަނަލިޒަްމ، ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ،މޯރަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ،އެތިކްސް  ؛ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްާކިއރ ަގއި 

ގ ޅ ަވިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންޖެހޭ. އަިދ  ތަކެއް ފ ލ ހ ންނާރމ މ  ޓަންއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ަވރަށް މ ހި

މ  ންެއކައ ންޓަބިލިީޓއަކީ ެވސް ަވރަށް މ ހި ކ ރ ވ ން.އެީކގައި އެަކއ ްނޓަބަލް ރެސްޮޕންސިބިލިޓީއާ ،އެކީަގއި މި ކަންކަމާ

ކ ރ ޭވނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ަދްއކާއިރ ގައި އެަކއ ންޓަބަލް އެަކއ ންޓަބަލް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ ާވ ާވހަކަ ކަމެއް.

ަގނޑ މެންނަްށ ހ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް. އެކަމަކ  އަޅ   ޖެހޭ އެބަ ިވސްނަން. މި ބިލ ގައި ޖެނެރަލްކޮށް އެބަހ ރި ހަމަ މި 

ކ ރ ވ މ ެގ ަކއ ންޓަބަލްެއ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ ،ޕޮލިހ ންެގ އިދާާރއަްށ ބަރޯސާެވ ،ޫދކޮށްލެޭވއެބަ ަވރަށް ބޮޑަށް 

ެވްސ  މަށްއެކައ ންޓަބިިލޓީއަށް ތައްޔާރ ވ  އި،ކ ރ ާވނެ ަވސީަލތްތައް ހޯދައެަކއ ންޓަބަލް ިއ،މިންަގނޑ ތައް ކަނަޑއަޅަ

ކ ރ ވ މަށްަޓކައި އެަކއ ންޓަބަލް ޕޮލިހ ންނަށް. މިއަދ  ިއރާދަކ ރެއްީވީތެވ މަޖިލީހ ަގއި ނަށް މި ދޫކޮށްެލެވނީއަޅ ަގނޑ މެން

ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަ އިނޭގތޯ.  އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ނޮލެޖ  އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ދަންަވން މި
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 އ ޅެނީ. މިއަދ  އަދި މަޖިލީހަކ  ޭކ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވންެވެގން މިމ  ދައ ރެއް އަދާކ ރާ ެއއްޗެންއައި.ސީ.ޓީައކީ މ ހި

އ ޅެނީ. ަޤއ މެއްަގިއ  މ  ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މިންގ ޅ ންހ ރި ކޮމިީޓއެއް ނެތް. މި ކޮމިޓީެގ މ ހި އައި.ސީ.ޓީއާ

 ަގޅ  މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ެރވިއްޖެ ކަމަށްރަނ ޑްސްކަމަސައްކަތްަތއް އެބަހ ރި. ފޯ ކ ރަންޖެހޭ ބައިަވރ  ންއެ ކޮމިޓީ

ޕޮލިހ ންެގ  ނެ ކޮމިޓީެއއް އައި.ސީ.ޓީ ކޮމިޓީައކީ.މ  ދައ ރެއް އަދާކ ރާންެގްނދަން ަވރަށް މ ހިޤައ ެމއް ކ ރިއަށް  ،ާވނަމަ

ީވިޑއޯ  ،ބޭނ ންކ ރާ ޓެކްނޮލޮޖީ ކ ރ ވ މަށްަޓކައިއެަކއ ންޓަބަލް ،ދަންނަާވނީ އިނޭގތޯ ާވހަކަިއަގއި ެވސް ައޅ ަގނޑ  

ރެގ ޮގްސ މި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަންމިހެ ،ކޭބަލްޑް ކޮމިއ ނިކޭޝަން ރެލްސ ކޮމިއ ނިކޭޝަން،ަވޔަ ،ކޮންފަރެންސިންގ 

މިޮގތ ްނ  ،ހ ރި ކެމެރާތައް ކަމ ގައި ިވޔަސް  އަދި ޕޮލިހ ންެގ ަގއިަގއި ހަރ ކ ރެިވފައިިވޔަްސ،  ެގަނއި ކަމ ަގއި ާވހަކަ

ކ ެރެވންޖެހޭ. ކޯޑ މި އެްއޗެހި ރެ ށްަވރތަކަޮގްތ ާވންޖެހޭ. ސާ ކ ރެޭވނެއެިވޑެންސް އަޅ ަގނޑ މެން ަލއިްވކޮށް ޖަނަރޭޓ 

ހ ރިހާ ކަންކަމެއް ެވެގން ނޫނީ  ކ ރެޭވނެ ޮގްތ ާވންޖެހޭ. މިއިނެގންޖެހޭ. ެއ ރެޕްލިކޭޓ  ކ ޭޅ ހާލ ަގއި  އާ ރަވއެ ސާ 

އް ބިލްޑެއް ނ ކ ރެޭވނެ. އެ އެިވޑެންސް ނ ދީ އަޅ ަގނޑ ެމން އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަން އެިވޑެންސެ  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

 ބޭފ ޅ ން ލައްާވ އެ  އެ ،އް. އެމިއ ނިޝަން ނ ދީނިޝަނެބޭފ ޅ ން ބޭނ ންާވ އެމިއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ދެޭވ އެ

، އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވީނ ނ ކ ރެޭވ. އެހެންީވމާބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތް ކ ރަން އ ޅެެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ަތކަްށ އިނޭގތޯ ެޓކްނޮލޮޖީ ހ ރިހާ ދާއިރާައކަށް ެވސް ިމަވރަށް އެބަޖެހޭ މިއަދ  ަވންނަން. ަވދެެގްނ ނޫން ޮގ

މިކަހަލަ ާވހަކަތަކެއް  ،ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އިނޭގތޯ ޙަޤީޤަތ ގައި ހަމަ އ ފާކ ރަްނޖެހޭ ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް

ައޅ ަގނޑ މެން  ާވހަކަތަކާ ެވްސ. މިއީ މ ހިންމ  ާވހަކަތަކެއް އިނޭގތޯ. މި ދައްކާނެ މީހަކ  މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހ ރީމާ

ާވހަކައިެގ މ ހިންމ ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިއަލައިްޒާވންޖެހޭ.  ަގންނަންޖެހޭ. މިާވހަކަަތއް ދެނެ ާގތްާވންޖެހޭ. މި

ހިސާބަށް އައިއިރ  ެވސް ކަންކަމެއް ނ ކ ރެޭވނެ. ިމހާ ެވެގން ނޫން ޮގތަަކށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ މި ރިއަލަިއޒް

ކަންކަން މިއަދ   ޅޭ ާވހަކަ. މިެއިވޑެންސް ނައްތާލަން އ ދައްކަނީ އެިވޑެންްސެގ ާވަހކަ.  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ކ ަރން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ. ެއކަމަކ  މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތ ްނ ކ ރެެވން ހ ރި ހާލަތ ގައި އެކަްނކަން ކޮންޓްރޯލްކޮންޓްރޯލް

 ބޮޑ  ޒިންމާތަެކއް ހަާވލ ކޮށްފަިއާވ ތަނެއް. އެކި ިވސްނ މ ެގ ބޭފ ޅ ން މި މަޖިލީހ ގައި ތިއްަބާވ. މިހެން ަވރަށް

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ ށަހަޅާލަން ީވހާެވްސ  ،ތެރެއިން މިކަްނ ކ ެރެވން އޮތީތީެވ އިނޭގތޯ ހ ެގތިއްބަާވއިރ ަގއި މިއަދ  މަޖިލީ

އެ ކޮމިީޓއަށް މިދެންނެިވ ޮގތ ން ހ ރިހާ ދާއިރާއެްއގައި ެވްސ  ިއ،އަަވހަކަށް އައި.ސީ.ޓީ ކޮމިީޓއެއް އ ފައްދަ

މަށް، ރެސްޕޮންސިބިލިޓީެގ ޮގތ ަގއި ިވޔަްސ އ ެގންދިށްއައ މ  ބާރަށް ކ ރިޤަ ؛ރިލޭެޓޑް މަަސއްކަތްތައް  އާއައި.ސީ.ޓީ

ހ ރިހާ ދިމާލަކ ން   މި ،އަދި ޕްރޮފެޝަނަލަޒިމް ކަމ ގައި ިވޔަސް ެވސް ،އެަކއ ންޓަބިލިޓީ ކަމ ަގއި ިވަޔސް ެވސް  ،ެވސް

ައއި.ސީ.ީޓެގ ރޮނގ ްނ  ،ާގތްެވ އާމަށް ީވހާެވސް ބޮަޑށް މަޖިލިސް އައި.ސީ.ޓީއ ްށ ެގންދިއަެވސް ޤައ މ  ބާރަށް ކ ރި
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ކ ރަން ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ިރްއާޔ ކ ރަން ހ ރި މަސަްއކަތްތައް ކ ރ މަށް ީވާހެވސް އަަވހަށް ކޮމިޓީއެްއ ފޯމް

 ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހަމަ ކަަށަވރ ން ެވސް  ،ތްތެރި މެންބަރ  ތިޔަ ފާހަަގކ ެރއްިވ ނ ކ ާތތައްއާދެ! ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ . އިްއޒަ

ތިޔަ ިވދާޅ ިވ ާވަހކަތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަމ ން  ،ރިޔާސަތ ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ބަލައިަގންނަން. އަދި އެއީ 

ތައް އިންފޮމޭޝަން ނ ަވތަ އެ ނިޒާމ   ،ެގންދަންޖެހޭނެ ާވހަކަތައް ކަމާއި، އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއކިއެކި ހިންގ މަށް

ފެދޭ. ޝަްއކެއް ައޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި ނޫކަމެއް. ޓެކްނޮލޮޖީެގ ތަފާތ  ަވސީލަތްަތއް ބޭނ ންކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން ބޭނ ންތެރި

ޮތއްޑޫ ާދއިރާެގ ށް. ތޮްއޑޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަްނ ޝިޔާނަ ،އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ަޞތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެވ ން:

މަޖިލީހަށް  ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ  މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ްނ ދިެވހި

ބޮޑަށް  ށް ަވރަށްފަޠީއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަެދްއިވ ކަމަށް ޓަކައި ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދާހ ށަހަޅ އްވައި

 ކ ރަން. ތާއީދ ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް މި ބިލަށް ތާއީދ ދަންނަާވލަން.  ޝ ކ ރ 

ީކ އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ ކ ރ މަިދެވހިންެގ ޚިދ މަތް، ދިެވހިންެގ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ލާމަރ ކަޒ  ،ބޮޑ  ސަބަބަކީ

ދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ  .އަދި ރިާޔސީ ަވޢ ދ ެގ ތެރޭަގއި ެވސް ހިމެނިެގންދިޔަ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ަގއ19ި

އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން  ،ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ސަބަބަކީޚިދ މަތް ލާމަރ ކަޒ 

 ،ބޮޑަށް ދިމާިވ އެއް މަްއސަލަ އެއީ  ރީާދއިރާތަްއ ހިންަގން ފެށި ހިސާބ ން ފެށިެގން ަވރަށްދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާ

ނެތ ން. އެކަށީެގންާވ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި  ޮގތެްއަގއި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ލިބެންޞަރަށްރަށ ގައި ޚާއް ،އަތޮޅ ތަކ ަގއި 

ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ްއލ ޙަތަކ ން އ ންސިލ ކަ  ،ރަނަގޅ  އަދަދަކަށް ފ ލ ހ ން ތިބެެގން ދިމާާވ މައްސަލަތަކާއި

ެވސް އިޖ ތިމާީޢ އަދި އެހެން ،އަދި މިދަންނަާވ ޮގތަށް ަވއްކަާމއި ފޭރ މާ ،ރަށްރަށ ގައި ދިމާާވ އެިކއެކި ހާދިސާތަކާއި

ދިާމާވ  ގައިއަދި ފ ލ ހ ން އެތަންތަނަށް އެޓެންޑްވ މ   ،ނަަގންޖެހޭ ަވގ ތ ތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލ މަށް ޓަަކއި 

ދ ަވސް. ިގަނ  2ދ ަވސް،  1ަނާގ މައްސަލަތައް. ރަެށއްަގއި މަްއސަލައެއް ދިާމެވެގން ފ ލ ހ ންނަށް ގ ޅ މ ން އެބަ

 ބިލ ގައި ަވރަށް ރަށްރަށ ގައި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ލިބޭކަށް ނެތް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިކަމަށް ޓަކައި ޙަޤީޤަތ ގައި މި

ދިޔ މަކީ ކ ރ ން. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތްތައް ލިބިެގންހ ންެގ ޚިދ މަތް ލާމަރ ކަޒ ފ ލ  ،ބޮޑަށް އެބައޮތް
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ބޮޑަށް ފައިދާތަކެްއ ކ ރ ިވެގންދާނެ ކަމެއް ކަމަްށ  ތަށް ަވރަށްޙަލަޞްޙަޤީޤަތ ގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ައމަންއަމާންކަމާއި، މަ

 ބޮޑަށް ފާހަަގކ ޭރ ފ ލ ހ ންެގ މ ޅި ނިޒާމ   މި ބިލ ަގއި ަވރަށް .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްބޫލ ކ ރަން. ަގއަޅ ަގނޑ  

ބަދަލ ެވެގންދާނެ ޮގތް. ފ ލ ހ ންެގ އެިކއެކި ޚިދ މަތްތަކަށް ބަދަލ ތައް އަންނަންޖެހޭ ޮގތ ެގ ހ ރިހާ ތަފްސީލ ތަކެއް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގެވެގން  އެީކަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެްނމެ ބޮޑ  ކަމެއްެގ ޮގތ ގައިފެންނަން އެބަހ ރި. ހަމައާ

ބަަޔކަްށ  2ސިފައިްނެގ  .އެއް މ އަްއސަސާެއއްެގ ޮގތ ަގިއ އޮތް ަތނެއް އީދިެވހި ފ ލ ހ ން މީެގ ކ ރިން މި  ،ދަނީ މި

 ަވރަށް  ،ތެެރއިން ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ އ ފެިދެގން އައި ހިސާބ ން ފެށިެގން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިޔައީ. ޭއެގބެހިެގން

މިދެންނެިވ ޮގތަށް ފ ލ ހ ންެގ އޭރ ެގ ތިއްބެިވ ިއސް ފަރާތްތައް ބޭނ ންިވ ޮގތަށް މ ޅި  ،ދިޔައީފެނިެގންބޮޑަށް 

ބޮޑަށް ފ ލ ހ ން، ދިެވހި   އެީކަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެދިަޔީއ. ދެން ހަމަ އެއާމ އައްސަސާ ބަދަލ ެވެގން

ދިަޔ ބޮޑ  ބަޣާާވެތްއެގ ެވެގންޭރިވެގްނ، ތަރ ތީބ ދިޔައީ  ން މި ފ ލ ހ ންެގ އިތ ބާރ  ރައްޔިތ ންެގ މައްޗަށް ެގއްލިެގ

ތެރޭަގއި ހިމެނިެގްނ ފ ލ ހ ންެގ އިސް ފަރާތްތަެކއް ޭއެގ ،ީރެގ ބަޣާާވަތކީަވފެބްރ  7ސަބަބ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ބޭފ ޅ ން   ތ ން އެމަލީ ޮގޢަރީ މައިދާނ ގައި ހޫޖ މް ،މަލީ ޮގތ ން އެކަމ ަގއި ބައިެވިރެވޢަފަރާތްތައް  އެ ،ތިބެ

އަދި އަދަްށ ަވނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ޮގްއސަކޮްށެގން އެ މަސަްއކަތ ެގ ތެރެއިން ެވރިކަން ބަދަލ ެވެގން މަސައްކަތް

ބަާޣާވތަްށ ފަހ  ދެން އ ފެދިެގން އަިއ  އެދޭތެރޭ އެޅ ނ  ފިޔަަވެޅއް ނެތް.  ދާންދެން ެވސް މިދެންނެިވ ފަރާތްތަކާ

ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިެދންނެިވ ފަރާތްތައް އަދިެވްސ އަހަރ  7ން މިިދޔަ ާފއިތ ެވެގ ަގއިެވރިކަމ 

ތަކ ެގ ހެޑ ްނނަށް ތިބީ. އެކިެއކި އިސް ޓްމެންޓ އެިކެއކި ޑިޕާ ،ތިއްެބިވ ފ ލ ހ ންެގ އިސްެވރިްނެގ ޮގތ ގައި އެބަ

 މަލީ ޮގތ ންޢަފ ޅ ން. އޭރ ަގިއ އެކަމ ަގއި ކ ރި ބޭބޭމިދެންނެިވ ބަާޣާވތް އޮފިސަރ ންެގ ޮގތ ަގިއ ތިްއބެީވ

މަލީ ޮގތ ން ބަިއެވރިިވ ފަރާތްަތއް ތިއްެބީވ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަިދެވްސ ޢަހ ރިހާ ކަމެއްަގއި  މި ިއ،ރޭވ ންތެރިކަމާ

ކ ރަން ތަޙ ޤީޤ  މިދެންނެިވ ބޭބޭފ ޅ ން. ބަޣާާވތް ،އެިކއެކި އޮފިަސރ ންނަކީ ފ ލ ހ ންެގ އެންމެ އިސް ސަފ ގައި ިތއްބެިވ

ެވސް ިއްސ ފަރާތްތަކެއްެގ ޮގތ ގައި މި  އިޓްމެންޓެއްގަ އެ ކޮންމެ ޑިޕާކަމ ގައި ިވޔަސް މިކަން ބެލޭކަށެއް ނެތް. ބެލި

، ދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ މ ޅި މ އައްސަާސ ތިއްބަަވނީ މިދެންނެިވ ފަރާތްތައް. މިދެންނެިވ ފަރާތްތަކ ެގ ނ ފޫޒ ން

އެީކަގއި  ކަމާރިކަާމއި، އަމާނާތްތެރިތެދ ެވ ،ކަމާއިތެރިޞްތަނ ަގއި ިއޚ ލާ ސަލާމަތްެވެގން ނޫނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ

މީެގ މާނައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކ ރާ މަސަްއކަތ ެގ ައގ  ފެންނާކަށެއް ނެތް.  ކ ރަމ ންދާ ފ ލ ހ ން އެމަސައްކަތް

ރަށް ކ ރި ފަރާތްތަެކއް ނޫްނ. ަވރަށް ރަނަގޅަށް ަވމ ޅި ފ ލ ހ ންެގ މ އަްއސަސާަގއި ތިބީކީ މިދެންނެިވ ޮގތަްށ ބަޣާާވތް

ބޭފ ޅ ްނ  އެ ،އި އަޑ އ ފ ލަމ ން ެގންދާނަދެކޮޅަށް އެާތގ  ެއކީަގއި އަދި މިދެންނެިވ ބަޣާާވތްކ ރި ފ ލ ހ ންނާ ތެދިެވރިކަމާ

ިގނަ ފަރާތްތައް  ަވރަށްެގންދާ ބައިަވރ  ފ ލ ހ ން އެބަތިބި އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކ ރީ ޯގސް ކަެމއް ކަމަށް ބ ނަމ ން އެ

ިގނަ  ސިލ ކޮށްެގން ތިބި ަވރަށްހާމިދެންނެިވ ޮގތަށް މަތީ ތަޢ ލީމ   .ާވހަކަ ދައްކާ  އެެވސް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ
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ަވނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަމ ެގ  ިގނަ ފ ލ ހ ންނަށް މި ށް ދާން ބޭނ ންާވ ަވރަށްއަމި ދާއިރާއިން ކ ރި ،ފަރާތްތައް

 ،އެ ނިޒާމ  އޮތް ޮގތ ން ،ފައިާވ ޮގތ ންަވގ ތ  ފ ލ ހ ންެގ ކަންކަން ތަރ ތީބ ެވ . މިސަބަހ ން ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިފަ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ަގއަޅ ަގނޑ  . ަވނީ ެގއްލިފަ މައްޗަށް ކ ިރއަަރން ބޭނ ންާވ ފަރާތްތަކަށް އެ ފ ރ ޞަތ  މިދެންނެީވ

ން ލިބެމ ން އިން ޕްރޮމޯޝައެީކަގިއ މިދެންނެިވ ފަރާތްތަކަށް މި ެވެގން އައ މާއެކީގައި މިކަންކަން ރިފޯމް ފ ލ ހ ންެގ ބިލާ

ފަހ    ރީެގ ބަޣާާވތަށްަވފެބްރ  7މިދެންނެިވ ޮގތަށް  ،ެވެގންދާނެ. އެހެންނަމަެވސްމިދެންނެިވ ޮގތަށް ތަރ ތީބ  ،ެވސް ދާނެ

ަވގ ތ  އެ  ޑަބްލް ޕްރޮމޯޝަން، ޓްރިޕަލް ޕްރޮމޯޝަން ލިބިެގން އަިއްއސަ ތިބި ފަރާތްތައް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި

އަބަަދށް ތިބޭ ނިޒާމެއްެގ ޮގތ ަގިއ އަތްމަތި އަޅަިއެގން ތާ އި ޓަކައި ޭއަގރި ބަޣާާވތް ފޮރ ވ މަށްކ ބޭފ ޅ ން  ތިއްބެީވ. އެ

ބޫލ ކ ރަން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދެން އެންމެ ަގއޮތީ. މި ބަދަލ ާވންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ   މިކަން މި

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސެގ  ؛ހިންގ ނ  އެންމެ ބޮޑ  ކޮރަްޕޝަން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ،ދިޔައީ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ެފނިެގން

ަވގ ތ   ތިއްބެިވ ފ ލ ހ ންެގ އިސް ފަާރތްތަކ ެގ ޮގތ ަގއި މި ކ ރެޭވ ފ ލ ހ ން އެބަބޮޑ  ޚިޔާނާތ ެގ މައްސަަލއިަގިއ ތ ހ މަތ 

ަގިއ ރޭންކ  ލެެވލްަގއި،  މިދެންނެިވ ޮގތަށް އެންމެ އިސް އޮފިސަރ ންެގ ،ކ ރާ ފަރާތްތަކ ގައި ިވޔަސް ތަޙ ޤީޤ ެވސް. 

ތަންތަނ ގައި ިތބެ ކިހިނެއްތޯ އެ ތަޙ ޤީޤ   އެ އްަފރާތްތަ ތިއްބެިވ ބޭބޭފ ޅ ން އެބަތިބި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ

ހަމަކ ރާ ހިސާބަްށ  އިއަރަ ާގނޫނ ފަރާތްތަކ ެގ ަމއްސަަލތައް ރަނަގޅަށް ބެލި  ކިހިނެްއތޯ އެ ؟ރަނަގޅަށް ކ ރާނީ

ދެމިެގްނ ނ ދާނެ. ހައްތަހާ ެވސް ހަމަ ދިގ  ؟ްނކަން ދާނީކަ ެއޅޭ ހިސާބަށް އެމިދެންނެިވ ޮގތަށް ފިަޔަވޅ 

 ،ކަމ ންމަެގްއ ނ ފެންނާނެ. އެހެންއިން ެއއްެވްސ އަލިނ ާވ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ެވ ނިމިެގންދާނީ. މި ޮގސް ދެމިެގންދިގ 

ކަމ ގައި ިވަޔސް، އް އެއީ ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތެ ؛ތައްހ ރި ފަރާތްކ ރެޭވ މިހެން ބޮޑަށް ތާއީދ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ަވރަށް

 ،އަދި ަދއ ލަތ ެގ އިސް ފަރާތެްއެގ ޮގތ ަގއި ހ ިރ ފަރާތެއް ކަމ ގައި ިވަޔސް ،އަދި ސިފައިްނެގ މީހެއް ކަމ ަގއި ިވޔަސް

އީސް. ކ ރެެވން ެއބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަކ ެރެވން. ސަސްޕެންޑ ަވގ ތ  ވަޒީާފއިން އެއް ފަރާތް ެވސް. އެބަޖެހޭ މި

އަދި ފ ލ ހ ންެގ އަނިޔާެވިރކަމ ެގ  ،ކ ެރިވ މިދެންނެިވ ޮގތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ީސ މައްސަލަ ިވޔަސް ސަސްޕެންޑ 

މިކަންކަމަށް އިންސާފ  ލިބިެގންދާނީ މިދެންނެިވ ފަރާތްތަކ ެގ  ،މައްސަލަތައް ކަމ ަގއި ިވަޔސް، މިކަންކަން ބެލި

ބޮޑަށް ދެކެޭވ  އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ތެރޭގައި ަވރަށްެވެގން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނ ފޫޒ ން ފ ލ ހ ންެގ މ އައްަސސާ އެއްކިބާ 

ހ ރި މީހެއް. އެކަން  ކަމ ެގ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑަކީ އެކަން ތަޖ ރިބާކޮްށފައިާވހަކަެއއް ފ ލ ހ ންެގ އަިނޔާެވރި

ނަ ައނިޔާތައް ލިބިއްޖެ. މ ގ ރ ްނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލައްކަ ިގ ،ކޮށްފައި ހ ރި މީހެއްތަހައްމަލް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަލ ަގިއ އެަތކެްއ  ،ކޮށްފި. ފ ލ ހ ންެގ ޮގްށމ ށ ެގ ބާރ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަނިޔާކޮށްފި އަނިޔާ

 އަންނަނީ މިދެންނެިވ އަނިޔާަތކ ެގ ތެޭރގައި. ެއކަންކަމަށް ިއންސާފ  ލިބެން މި ،ދ ަވހެއް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ހޭދަކޮށްފިން

އެ އަނިާޔެގ  ،ކ ރީމާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މ އައްަސސާ ރިފޯމްެވެގން. ފ ލ ހ ންެގ އެިކއެކި ތަންތަނ ން އަނިޔާ
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ހަމައަށް ެވސް  މައްސަލަ ބެލޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ޕޮލިސް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަެއއް އަދި އަދާ

. ހެއްކެއް ފެންނާކަށް ނެތް. އްެވފައެ ކަންކަން ތިލަ  ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ެއޅޭ ހިސާބަށްދޭތެރޭ ފިޔަަވޅ  ފ ލ ހަކާ

މަޖިލީހ ގެ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންެގ ލޯމަތީގައި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިފ ލ ހ ންެގ ތެރެއިން ހެކި ފޮރ ަވނީ. 

ފ ލ ހ ންެގ  ،ލ ހ ންެގ ބޮޑ  ބައިެވިރވ މެއް އަނިާޔެވރި ޮގތަކަށް. ފ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ަގތ ލ ކޮށްލައިެގްނ ދިޔައީ 

 އް މ ޅި މާލޭގައި އަޅާފަިއ އޮތް ކެމެރާ ސިސްޓަމެ  ،ާވަނމަ ކަމ ަގއި އެީކގައި ނޫން އިންޓެލިޖެންސްެގ އެހީތެިރކަމާ

ން ިވ މީހ ން ފ ޓޭޖަށް ނާރައިެގކީްއެވެގްނތޯ އެކަމ ެގ ތެރޭަގއި ޝާމިލް ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ީކްއެވެގންތޯ ފެއިލްާވންީވ

 ؟ެރޔަށް ނޫނިއްޔާ އެހެން ދިމާލަކަްށ އެނބ ރެންީވ އެ ،ކީްއެވެގންތޯ ެކމެރާތައް މައްޗަށް ޖެހެންީވ؟ އ ޅެނީ މި

ޝާމިލ ާވ މީހ ން ރާއްޖެއިން  އި ކީއްެވެގންތޯ އެކަމ ަގ ؟ރޭ ދާންީވ ހިސާބ ަގނޑ ެގ ކަރަންޓް ނެތި އެ ކީްއެވެގންތޯ އެ

ކަމެްއ މިހާރަކ  ކަމެއް ނެތްމީހ ން ދ ނިޭޔަގިއ ތިބި އެ ؟އްޒަތްތެިރ ރަީއސްދިޔަީއ އި މިތަނަށް ފ ރަިއެގންބޭރަށާއި އެތަން

ބޮޑަށް ރޭިވެގން ހިނާގފައި ހ ރި ޖަރީމާތައް.  މިއީ ަވރަށްމިދެންނެިވ ޮގތްޮގތ ން އިނޭގަކށް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރައްޔިތ ން  މި ކަމ ގައި މިދެންނެިވ ިއސްކޮށް ތިބި އޮފިސަރ ްނެގ ބައިެވިރވ ން އޮްތކަން ެއއީ މި

 ،ާވލަން އޮތީ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ނިންމާލަމ ން ެވސް ދަންނަބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތެއް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންީވމާ ަގ

ކ ރަން. ދިެވިހރާއްޖޭަގއި މި ހިނާގ އިޖ ތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ 

ން. އ ދިެވެގންކަމަަކށް ެވެގންދާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ފ ލ ހ ންެގ މ ައއްސަސާ ރިފޯމް ދާނެ އެއްއްލ ެވެގންޙަ

ކޮށްެގން ބަޣާާވތ ެގ ބޭރ ން، ނ ފޫޒ ެގ ބޭނ ން ެގދ ން، އ ސޫލ އިނެިވ ޮގތަށް ނ ަގވާ ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސގައި ިމދެން

ެގ ިއސް އޮފިސަރ ންނަށް ނަވގ ތ  އެތާ  ތެރެއިން އ ފެދ ނ  ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ޑަބަްލ ޕްރޮމޯޝަން ހޯދައިެގން މި 

މިދެންނެިވ ފަރާތްތަކ ެގ  ،ކަމ ަގއި ިވަޔސްތިއްބެިވ ފަރާތްަތއް ެއކަހެރިާވން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ބަޔަކ  ެވރިކަމަށް އައި 

ހިނދަކ   މިދެންނެިވ އޮފިސަރ ންެގ ނ ފޫޒ  މ ޅި ފ ލ ސް އޮފީހަށް ފޯރާ ،ހިނދަކ  ހާނ ފޫޒ  ފ ލ ހ ންެގ މައްޗަށް ފޯރާ

ކ ރާ ފ ލ ހަކ  ކ ރަން ބޭނ ންާވ މަސައްކަތް ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކިތަްނމެ ރަނަގޅ  ރަށެއްގައި މަސައްކަތް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އިދެްނމެަގ ؛މަސްތ ާވތަެކތީެގ މައްސަލަ ިވޔަސް ،ކަމ ގައި ިވޔަސް ެއކ  ކ ރަން ބޭނ ންރިކަމާތެދ ެވ

މަސްތ ާވތަކެީތެގ ރިޕޯޓްެގ ކ ރާ ފަރާތަށް އެ މަސްތ ާވތަކެތީެގ ިވޔަފާރި ހިންާގ ފަރާތްތަކ ން  ،ފާހަަގކ ރި ފަދައިން

އެާތ  ،ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިވަޔފާރީެގ ޮގތ ން ިވޔަސް ން ރޭިވެގން މިގ ޅާފައި އިްނޒާރ ދޭ. މިަވރަށް މިކަންކަ

ތެރޭގައި ެއކަންކަން ކ ރެޭވތީ. މިކަންކަން އެބަ ނިމ މަކަށް އަންނަންޖެހޭ. ދެންމެ އިކްރާމް ފާހަަގކ ރެއްިވ ފަދައިން، 

 ،ކަން ެވްސ ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއަށް ައއިސް އައި.ސީ.ޓީެގ ކަން ،ން ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިއެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއކްރާމް 

ބެހެއްޓޭނެ ެއއްެޗއް  އެީކަގއި ކަމާ ބޭނ ންކ ރާ ކެމެރާައކީ އެީއ ބެކަޕް ނެިގެގން ަރއްކާތެރިބޭފ ޅ ްނ  ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް އެ

ސް އިންެޓްގރިޓީ ނަމަ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އެ ދެންނެިވ ޮގތަށް މައްސަލަެއއް ދިމާާވ ދ ަވހަކ  ެވ ކަމ ގައި ެވއްޖެ



2020ޖޫން  9                                             ސާލްޖަވަނަ   4 ގެއ ރ   ދަނަދެވަ   ގެރ  ހައަވަނަ  2020  

 

41 

 

 ،ބޫލ ކ ރަން. އެހެންކަމ ންަގފެށިެގން ެވްސ މިކަންކަން ބެލިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކ ންކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާ ދ ަވހަ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ކ ރާ ާވހަކަ ަދންނަާވލަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށްމި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ 

 ީއސް. ދަންނަަވން އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޓީ ޗީފް އޮްފ އ ޑެޕި 1 ،ޗީފް އޮފް ޕޮލިސް 1 ؛ަވގ ތ  ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި

މިހާރ   މެންއަޅ ަގނޑ  ،ތިބޭފ ޅ ން ،އެިސސްޓެންްޓ ޗީފް އޮފް ޕޮލިސް. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  11ޕޮލިސް، 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ހ ށަހަޅާ   12ަވނަ މާއްާދަގިއ،  12ބިލ ެގ ދާ  ކ ރަމ ން މިބަހ ސް

ތަކ ަގއި ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންެގ ަވގ ތ  މިދެންނެިވހެން މި ރޭންކ   ން އެބަހ ރި. މި ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާރޭންކ 

އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ދާކ ަރއްާވ. ެއސިސްޓެންްޓ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެބަ ވަޒީފާ އަ 11ތެރެއިން 

 އަރ ަވނީ ފޮނަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖަށް. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ފ ރ ޞަތ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ރފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޗެއަޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހި 

 ...ފްޠީސަން ލަޙަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އެރ ވ ެގ ކ ރީަގއި ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އެދިަވޑަިއެގންފަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ 

 އޯ އެ ީވޑި  ،އްމ  އަރިހ ގައި އެދޭނަންޢާ، ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  އަމީންވ މަްށ. އެހެންީވމާެއއް ބެއްލެއޯ ީވޑި ،އޮތީ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މިހާރ  އެ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އްމ .ޢާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައްކައިެދއްވ މަށް. އަމީން

 އެ . އޯަވޑަިއެގންނެިވ ީވޑި ފެނިަވޑަިއަގންނަަވނީ ަގޮލޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ބައްލަަވން ބޭނ ނެްވ

ފ ލ ހ ންެގ ބަޔަކ   ،މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެގމިހާރ  ،ފެންނަނީ އިން އެއޯީވޑި 

މިހާރ ެގ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ  !ކ ރައްާވފ މާދަނިކޮށް. ދެމ ންހަމަލާ ކޮޅ ފައިންނާިއ، މ ގ ރ ންނާއި، އަތ ންނާ

ރެއް. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ހާމިހާރ  ތި ފެނިަވޑަިއަގންނަަވނީ އިޝްތި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ރ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ެދއްިވ ައޅ ަގނޑ މެންެގ އްވައިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލެއް ހަމަ ހ ށަހަޅ 

އަދާކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ  ފަށާނަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  ށް ޝ ކ ރ ފަޠީރ އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  ޙަސަން ލަޗެއަ

ސިފައަށް ބަދަލ ކޮށް ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ އެ ނެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  ާގނޫ ،ޔައީދި ފެނިެގން އެ

އިން ެވސް އޯ ފެނ ނ  ީވޑިކ ރަންޖެހެނީ ކީއްެވެގންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ަވރަށް ސާފ ކޮށް ދެންމެ އިޞްލާޙ 

ކަމަކީ ޒާީތެވެގން  ެއއްެވސް ބޭފ ޅަކ  މި އީމި .އ ޅޭ މަސައްަކތަކީ މިއީ ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން މި ފެނިެގން އެ

ބޮޑަށް ހިތާމަކ ރާ ކަމެއް.  ާވހަކަ ދެެކވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ަވރަށް ކ ރާ ކަމެްއެގ ޮގތ ގައި ެދިކ އެ

 ،ނަމަ ަވނީ ށްދާ ކަމ ަގއިއަޤައ މެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި  .އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

  ނަށް މީހ ން ،ފަދަ މ އައްސަާސއަކީ ރަްއޔިތ ން އިތ ބާރ ކ ރާ ފ ލ ހ ންެގ ،ށްފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ ިއޞްލާޙ ކޮ

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަދަ މ އަްއަސސާއަކަށް ބަދަލ ކ ރ މަކީ ކޮންެމހެން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ އިތ ބާރ ކ ރެޭވ

 ޯގސް ހަދާ ިގނަ ހާދިސާތަކ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން  ަވަރށް ،ދަނީ ަވރަށް ިގނަ ހާލަތްތަކ ަގއި ފެނިެގން މިހަމަ 

 ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ  ،މަންޒަރ . އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ހަމަ އެހެން މެންބަރ ން ެވސް ފާހަަގކ ރި ފަދައިން

 ޔިތ ންނާހަމަ ރައް ،ދޭ ތިބި. ރަނަގޅ  ޚިދ ަމތެއްރަނަގޅ  ކ ިދން އެބަ ،ފ ލ ސް އޮފީސް ތެޭރަގިއ ހަމަ ިގނަ ކ ދިން

ތިބި. އެހެންނަމަެވސް، މ އަްއސަސާ އޮތީ ބޮއްސ ންލާފަ.  ފ ލ ހ ން އެބަހަމަ ާގތ ން މަސައްކަތްކ ރާ ރަނަގޅ 

ޮގތަކަށް ރަނަގޅަށް  ަވކި ،މ އައްސަސާ ހަރ ދަނާކ ރަން އެބަޖެހޭ. މ އައްސަާސގައި ހ ރި ކަންކަން ތަރ ތީބ ކ ރެިވ

ކަން އަށް އަދަބ  ލިބޭނެޯގސް ހަާދ މީހާ ،އިންތިޒާމ ެވެގން ހިނާގނެ ޮގތަކަށް ބައްޓަންކ ރަން އެބަޖެޭހ. ޯގސް ހެދީމާ

 އަޅ ަގނޑ މެން ކަށަަވރ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ފ ލ ހެއް ިވޔަސް ައދި އެހެން މީހެއް ިވޔަސް ޯގސް ހަދައިފި ކަމ ގައި ަވނީ 

މީހަކަށް އެކަމ ެގ އަދަބ  ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ފ ލ ހ ންެގ ފަރާތ ން އެންމެ   އެ ،ނަމަ

ރީގައި ހިންިގ ބަޣާާވތް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ދެކ ނިން  ަވފެބްރ  7ދި އެއްދ ަވހެްއ ކަމަށް ފެންނަނީ ބޮޑަށް ޯގސް ހެ

ޯގސް ހެދި  ދ ަވހ  ނޫން އެއްެޗއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ިކޔޭނެ. އެ ށް ބަޣާާވތޭހަމަ އެއަ ،ީވިޑޔޯތަކ ންނާއި ެއްއޗެހިން

މައްސަލައާ ގ ިޅެގްނ  ެގތިބީ. އެމް.އެމް.ޕީ.އަރ .ސީ މ ތަކ ގައި މިެވސް ފ ލ ހ ންެގ އެންމެ މަތީ މަޤާ  ފ ލ ހ ން މިއަދ  

އޭެގ ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ފަރާތްތަްއ  ،ފަރާތްތައްތިބި ދ ަވހ ެގ ތަޙ ޤީޤ ކ ރަން ިއސްކޮށް  ދަްއކާ ނަމަެވްސ، ހަމަ އެާވހަކަ

ލ ާވން އެބަޖެހޭ. އަދި ެވސް އެ ތިއްެބީވ. މ ައއްސަާސ ބަދަ މިއަދ  ތަްއ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މ ގައިެވސް އެ ަމއްސަލަ މިއަދ 

ަގއި ތައ ލީމާއި ތަމްރީނ  ނ ހ ންނަ  ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ ،ކަމެއް  ޚާއްޞަކޮށް ައޅ ަގނޑަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ

 ،ކ ރަނީ އެކަމ ެގ ެއކަށީެގްނާވ ތަމްރީނ  ނ ދޭތީ ެވސް މި ޮގތ ަގއި މީހ ންނަށް އަނިޔާ  ބޫލ ކ ރާަގމައްސަލަ. އަޅ ަގނޑ  

މަލ ކ ރާނެ ޮގތް  ޢަރަނަގޅ  ޮގތްޮގތަށް ފ ލ ހ ން  ،އ ލީމ  ނ ހ ންނާތީ. ރަނަގޅަށް ތަމްރީނ ކޮށްއެކަީށެގންާވ ތަ 
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ބޫލ ކ ރަން. ަގެވސް  ގައިމ ކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަމަލ ކ ރާނެޢަފ ލ ހ ން ރަނަގޅަށް  ،ނަމަ ދަސްކޮށްދީފި ކަމ ަގިއ ަވނީ

ބިލ ެގ ތެރެއިްނ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެޭހ  މިހޭ. ފ ލ ހ ންނަށް ދޭ ތަމްރީނ ތައް މިއަށްވ ރެ ހަރ ދަނާކ ރަން އެބަޖެ

ެވސް މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ   ެވސްޓިޭގަޝންގައި އ ޅޭ ފަރާތްތަކ ެގހޯދަން. ފ ލ ހ ންެގ އިން އްލ  ޙަމިކަންކަމަށް 

ަގނޑ  ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް ހަމަ މިއަށް އިސްކަންީދެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ   ،އަދި ާޚއްޞަކޮށް  ،ބަލާއިރ ަގއި

ަވިކ ތަމްރީނެއް ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭނެކަން ކަނޑައެިޅެގން މީަގިއ އެބަ ލިޔަންޖެހޭ. އެސް.އޯ  އިދެކެން. ަވކި ތައ ލީމަކާ

 6ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔަން އެބަޖެހޭ. ަވކި ޝަރ ތ ތަެކއް ހ ންނަންޖެހޭ ،ނަމަ ކަމ ަގއި ަވނީފ ލ ހަކަށް ާވ

ޮގތެއް ކަމަކަށް  އެއަކީ ހަމަޖެހޭ  ގައިާގ ތަޅަން ބޭނ ންކ ރީމަރައްޔިތ ން ނިކ މެ  މަސްދ ަވހ ެގ ތަމްރީނ  ކޯހެއް ހަދާފައި

ނ ކ ރެޭވ. ަވކި އ ޫސލ ތަކަކ ން ަވކި ޑިޕާޓ މަންޓ ަތކ ަގއި ތިބެންޖެހޭ ފ ލ ހ ންގެ  ބޫލެއްަގެވްސ  ގައިމ ހަމައަޅ ަގނޑަކަށް 

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ޤީޤ ގައިބޫލ ކ ރަން. ަތޙ ަގބަޔާންކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކަނަޑއެިޅެގންޝަރ ތ ތައް މީަގއި 

 އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ަތހ ޤީޤ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ  ،ހ ރީމަ އި ޅެފަެވސް ަވކީެލްއެގ ޮގތ ަގއި އ  އަޅ ަގނޑ 

ހަމަ ތަޙ ޤީޤ ގައި އ ޭޅ ބައެއް ފ ލ ހ ންނަށް ހަމަ އަސްލ  ެވސް ނޭނެގނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑަްށ  ،ކަމަކީ

 ،ދ ަވެހއްަގއި މަ ދިމާިވ ހަދިސާއެއް ަހމަ ހިއްސާކޮށްލާނަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ތަޙ ޤީޤެްއަގއި ފ ލ ހ ން ހަމަ އެއްހަ

. އެހެންނަމަެވސް، މި ބޫލ ނ ކ ރީަގއޭރ  އަޅ ަގނޑ  ެދއްކި ާވހަކަެއއް  ،ދިޔަ  ަވރަށް ބޮޑަށް ޒ ާވބަކަށްކަމެއްަގއި 

 ،ަބއެއް ފަރާތްަތއް ލީަގލް ފީލްޑ ަގއި ެވސް .ތައް ިކެޔވ މ ގައި ދިަޔއީ، ޭއެގތެެރއިން ބަެއއް ފަރާތްެވރިކަން ބަދަލ ީވމާ 

 ،ކާ ދިާމިވފ ލ ހަ ،ދިމާިވ ިކޔަަވންިދޔަ ކ އްޖަކާ އެޗް.ކިޔ  ކައިިރން އޭަގއިލޯ ކިެޔވ މ ަގއި ެވސް އެަބއ ޅޭ. އަޅ ަގނޑަށް 

އެޮގތަކަްށ  ،ނަމަ ރ ަގިއ އެނޭގއޭރ ަގއި ހަމަ ނޭނެގނީއޭ. އޭ ،އަޅ ަގނޑ  ކައިރީަގއި ދެންނެިވ ލޯ ކިޔަަވން ދިޔަ.

އެަތއް އަހަރެއް  މިދައްކަނީ ފ ލ ހ ންެގ ތަޙ ޤީޤ ގައިއަޅ ަގނޑ މެން  .ާވހަކަެއއް ނ ދައްކާނަމޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 .އޭރ ަގިއ ނޭނެގނީއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ބ ނަނީ ފަހ ން ކިޔަަވން ޮގއްސަ އަިއްއސަ މި އި،ކޮށްފަދ ަވހ  މަސައްކަތް 

ޮގތ ަގއި އެަތއް ޒަމާނެއް ަވންދެން ތަޙ ޤީޤ ކ ރަން ހ ންނަ މީހާ ެގ މެންނަށް ބަލައެއް ނ ަގނެޭވނެ ޤައ ެމއްއަޅ ަގނޑ 

 މި . ޝަރ ތ ތަކެއް ކަނޑައެޅެން އެބަޖެހޭ. ތަޙ ޤީޤ ގައި އ ޅޭ މީހ ންނަށް އެނެގން އެބަޖެހޭނޭނޭގ މީހާއަށް ީވމަ

ބޮޑެިތ  ،. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ ެވްސ ބޮޑަށް ފެންނަނީިކހިނެއްކަން ތަޙ ޤީޤ ކ ރާނީ ،ކޮންކަމެްއކަންކ ރެެވނީ 

 މަލ ކ ރަމ ންދަނީކީ. ހަމަ ބޮޑަށްޢަ ކޮށް ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މެއް ނޫން އަދިެވސްޑްމައްސަލަތަކ ަގއި ެވސް އެިވެޑންސް ބޭސް

ދަނީ.   ނިެގން މިޮގތަށް ކ ރާ މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެ  ކ ރާ އެއްބަްސކ ރ ަވިއެގން އެންމެ ކ ރީ ޒަމާނ ގައި މިކަން

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮެޅއް ހަމަ ޭބނ ން. އަޅ ަގނޑަށް މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ހަމަ ަވރަށް ޮބޑަށް 

ެގ މަގ މައްޗަށް ނިކ ންނަ ކޮންމެ ފ ލ ހެއް ؛ފ ލ ހ ންެގ ަގިއާގ ޮބޑީ ކެމެރާ ހަރ ކ ރ މަކީ ހަމަ ހ ރިހާ ފ ލ ހ ން ،ބޭނ ން

 ރ ކ ަރންޖެހޭ ޮގތަށް އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކޮންމެހެން މި ބިލ ގައި އޮންނަން ބޭނ ންާވ ޮބޑީ ކެމެރާ ހަ އިަގިއަގ
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ނޫން ދޭންީވކީ. އެެވސް ޭދންޖެހޭ ހާލަތްތައް ހ ންނާނެ.   ނޫން. މ ގ ރެއް ކަމެއް. ފ ލ ހ ންނަށް ދޭންީވ ބަޑިއެއް

 .ކ ރާކަންހ ން ރަަގޅަށް މަސަްއކަތްފ ލ  ،އެހެންނަމަެވސް، ެއއަްށވ ެރ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަކށަަވރ ކ ރަންވީ 

ހަމަ ެއކަްނ  މީހ ން ކ ރާ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޯގސް ހެދީމާ އެ .ކ ެރޭވނެ ބަެއއްކަންފ ލ ހ ންނަކީ އެކައ ންޓަބަލް

ދެންނެވި ހަމަ މި  ،ކަމަކީ  ެއޅޭނެކަން. އެކަން ކަށަަވރ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ކ ރެޭވނެ އެންމެ މ ހިންމ  އެއްތަޙ ޤީޤ ކޮށް ފިޔަަވޅ 

 އ ޅޭކޮށް  ެއކަން ަގިއ ެވސް ތަކ  ެއއީ ދ ނިޭޔެގ އެހެން ަޤއ މ  .ހަމަ ކެމެރާ ހަރ ކ ރ ން އިފަރާތްތަކ ެގ ަގިއގަ  އެ ،ޮގތަށް

ން. އެ އިތ ބާރ  އ ދި ކ ރާ ކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސިެގންޮގތަކީ އެއީ. ކެމެރާ ހަރ ކޮށްެގން 

ބޭނ ންާވ ލޯތްބާއި  ރައްޔިތ ން ،ބޫލ ކ ރަނީަގހަމަ އަޅ ަގނޑ   ،ނަމަ އިމ ކ ެރިވއްޖެ ކަމ ގައި ަވނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގ

މި  ،ކަމެއް ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  ހަމަ ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންދާނެކަން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް ކަންބޮޑ ާވ

ނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ހަމަ ަވރަށް ފަސޭހައިން ކޮމިޝަނަރ ނިމިދިޔަ ސަރ ާކރަށް ބަލާއިރ  އަޅ ަގ ،ޭވތ ެވިދޔަ

 ހާސިޔާސީ މަާޤމެއް ޮގތަށް ދޭހަާވ މިންަވރަްށ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި .ެގންދާ މަންޒަރ ހަމަ ަވިކކ ރެވި އޮފް ޕޮލިސް 

އޮތ ން ެއއަށް ަބދަލ ާވންޖެހޭ. ފ ލ ހ ންެގ އިސްެވރިަޔއަކަށް ހ ންނަ މީހާ އޮންނަ މަލ ކ ެރޭވ ޮގަތށްޢަ ދޭތެރޭގައި

ީމހެއްެގ ވަޒީާފއަކީ ޯގްސކޮށް  އެ ،ންާވންވީ ޤީމީހަކަށް ޔަ ަވކިކ ރ މ ަގިއ އޮންނަ އ ސޫލ ތައް ހަރ ދަނާކ ރަންޖެހޭ. އެ

ތަޙ ީޤޤ ކ ރ ން ނޫންކަން. އެޮގތަށް ޮގތަށް  އަންާގހިނާގ ކަންކަން ރަނަގޅަްށ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ ންކަން. ަވކި މީހަކ  

 އްޔަންކޮށް ނޫނީ ރ ހ ން ހޯދާ ޢަެވސް ނ ަވތަ  މަލ ކ ރެޭވނެ ޮގތަކަށް ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ަވކިކ ރެޭވނެ ޮގތްޢަ

ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. ދެން އެކަން ކ ރާީނ  ޮގތަށް ެވސް ބަދަލ ވ މަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ

ނޫނީ އެހެން ޮގތަކަށްތޯ އެެއއް ަކނަޑައަޅާނީ ހަމަ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ޫނނީ އެހެން ތަނަކ ންތޯ ،ޖިލީހ ންތޯރައްޔިތ ންެގ މަ

އޮންނަ ޮގތަށް އެކަން  ބޫލ ކ ަރން. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރ  މިަގއެްއޮގތަށްކަން އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ންެގ ިވސްނ މާ

އަިދ އޭގެއިތ ރ ން ފ ލ ހ ންނަށް  ނ ކ ެރޭވ.  ބޫލެއްަގޅ ަގނޑަކަށް ެވސް އަ  އޮތ މަކީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ޮގތް ކަމަކަށް ގައިމ 

ދެންމެ  ،ޮގތަކީ މިހާރ  އެކަން ހިނާގހަރ ދަނާކ ރަންޖެހޭ. ތައް ކަންތައްތަކ ެގ އ ސޫލ  ޝަން ދިނ މާއި މިޕްރޮމޯ

މަލ ކ ރާ ޢަ ހަމަ އެންމެ ޯގސްކޮށް ،ފަދައިން ކ ރިެވސް ފާހަަގ ާވހަކަދެްއކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން

ކ ރަން ހ ންނަ ފ ލ ސް  ރަނަގޅަށް މަސައްކަތް އެތާ .ކ ރީމަ ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަންމީހާއަށް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން. ބަޣާާވތް

ެވސް ޖެހޭނީ ހަމަ މިދެންނެިވ ޖަރީމާތަކ ަގިއ ބައިެވިރާވން. ަބއިެވރިނ ީވމާ  މީހަކ  ށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ނ ދޭ. އެކަކ އްޖާއަ 

 ،ލިބެން އޮންނަ އ ސޫލ ތައް ހަރ ދަނާކޮށް . އެހެންީވމާ، ިމ ޕްރޮމޯޝަންަޝނެއް ނ ލިބޭަވރަކަށް ޕްރޮމޯ އެްއެވސް

ދިޔ މަކީ ަހމަ އޮންނަންޖެހޭނެ ރަނަގޅ  ގޮތަށް ބައްޓަންެވެގން ހިތްަވރ  ލިބޭނެކ ރާ ފ ލ ހ ންނަށް ހ ރަނަގޅަށް މަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ  ،ފަހަރ  ހަމަ މި މ ހިންމ  ބިލ   ސް ެއއް އެހެންީވމާ، އަދިވެ ބަދަލެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދެެކން. 

ހަމަޖެހޭ ޮގތަކަށް ފ ލ ސް  ،ދ ޢ ެވސް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޚާްއޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެންމެބޮޑ  ެއއް ަވ އިގަ 19
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 އޮފީހެއް ފ ން މަަސއްކަތްކ ރާނެ ފ ލ ސްސާއިން ،ނެަރއްޔިތ ންނަށް އަނިާޔނ ކ ރާ ،އިތ ބާރ ކ ރެޭވ ،އޮފީސް ހިނާގނެ

ސަން މި ބިލ  އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޗެއަރޕާ އަދި ހަމަ ،ދަކަށް ާވތީެވޢ ގާއިމ ކޮށްދިނ މަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވރަށް ބޮޑ  ަވ

ކަމަށް ަޓކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަާދކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކކޮޅ  ކ ރ ކޮށްލާނަން. ދެްއިވ  ހ ށަހެޅ އްިވ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮަޑށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާއަށް. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .

 

 ދެއްެކވ ން:ޣަފޫރ  މޫސާ ާވހަކަހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލް

ާގނޫނެްއެގ  އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ  ަވރަށް އ ފާކ ރަން ފ ލ ހ ން ބޭނ ންކ ރ މަށް ޓަކައި އާ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ަވަރކަށް އަހަރ  ކ ިރން ހެދިފައި އޮތް ާގނޫނެއް.  12މީެގ  ،ބިލ  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިެގންދާތީ. މިހާރ  އޮތް ާގނޫނަކީ

ޓަކަިއ މި ބިލ  މި މަޖިލީހަށް  ކ ރ މަށް ޭވ. އެކަންާގނޫެނއް ފ ލ ހ ންނަށް ބޭނ ން ޓަކައި އާމި ނިޒާމ  ހިންގ މަށް

 . ދަްއކާނެއަނިޔާ ލިބ ނީމާ އެ އަނިާޔެގ ާވހަކަ ދަްއކާނެ.  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެަގދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ށަހެޅިެގން 

ރަންޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ަވތަ ފ ލ ސް އޮފީހ ން ކ  ،ދެއްކީމާ ާވހަކަ ދައްކާނެ. ާގނޫނ ން ބޭރ ން ކަންކަން ކ ރީމާ އެ

ބައްޓަންޮކށްެގން ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވ ެއޮގތަށް ކަންތައްތައް ނ ހިނާގނެ ޮގތަށް ނިާޒމ  ބައްޓަންކ ރ ން.  ،މަސައްކަތަކީ 

 ،ފ ލ ހ ންނަށް ޮގާވލަން އިޚިދ މަތް ދިނ މ ެގ ިވސްނ މެއްަގއި މަސަްއކަތްކ ރަްނ. އަޅ ަގނޑ  ާރއްޖޭެގ އެންެމހަ ޮގތަކަށް

ކަމަށް ޓަކައި ހ ށަހެޅިެގންދާ ބިލެއް. ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ަރއްކާތެރި ،ކަމަށް ޓަކައި ޅ ންެގ ރައްކާތެރިމި ބިލަކީ ތި ބޭފ 

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ަވގ ތީ ފައިދާއަކަށް ޓަކަިއ ބިލެއް  ،އަބަަދކ  ެވރިކަމ ަގިއ ނ ތިބޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން އްއަޅ ަގނޑ މެންނެ

ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާތަްއ  ،ތ ެގ މ އައްސަސާަތއް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައިމި މަޖިލީހަކަށް ހ ށައެއް ނާޅާނެ. ދައ ލަ

ދޭތެރޭގައި އެްއެވސް ފ ލ ހަކ  ޯގސްކޮްށ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ހ ށަހެޅިެގންދާ ބިލެއް މި ބިލަކީ. ެއހެންީވމާ، މި ބިލާ

އަދި ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް އެންމެ ރައްޔިތ ންނަށް  ަވރަށް ބޭނ ންތެރިކަމެއް. ،ކަންތައްތައް ނ ހިތ މަކީ ހަމަ ަވރަށް މ ހިންމ 

އެްއކޮްށ  ކަމާލާޞްތެރިދިެވހި ފ ލ ހ ން ަވރަްށ އިޚ  ދާ ކޮިވޑ ެގ ކަންތަކ ަގއި އިނަގހި ާރއްޖޭަގއި މި  ،ެވސް އެނގޭ 

 އިއެންމެހަ ،ލައިނ ަގއި އެންމެ އިްސކޮްށ ހަރަކާތްތެރިެވންޓް ަވރަށް ިގަނގ ނަ މަސްއކަތް އެބަ ކޮށްދެްއާވ. ފ ރޮ

ބޮޑ ކޮްށ  ހަމަ ކޮށްދެމ ންދާ ބަޔަީކ ދިެވހި ފ ލ ހ ން. އެކަން ރައްޔިތ ން ފާހަަގކ ރޭ. އެކަްނ ރައްޔިތ ންމަސައްކަތް

ބ ނަނީ ޯގސް ކަންތައް ނ ކ ރާށޭ.  ފ  ރައްޔިތ ން ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިފާހަަގކ ރޭ. ފ ލ ހ ންނަށް އެކަމ ގައި ތަޢ ރީ
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ތަން   ކޮށްަފއި ތިބި މީހ ން އިހަށް އެއްފަރާތަށް ޖެހިލާށޭ. ޖެހިލާފައި މި ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭގައި ޯގސް ަކންތައްތައް

ބޫލ ކ ރީާމ، ކަންކަްނ ަގހިނަގންޖެހެނީ ރަނަގޅ  މ އައްަސސާެއއް ޮގތ ަގއޭ. ފ ރަތަމަ ހެދޭ ޯގސް އަމިއްަލއަށް 

ޑ  ކަމަށް ަޓކަިއ އޭނަެގ ބޮ އި،ތާޖާހަރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނީ. އެްއެވސް މީހަކީ އޭނަެގ 

ެވެގންނ ާވނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކަމެއް ޯގްސކޮްށ  މީހަކަށް އެްއެވސް މ ައއްސަސާެއއް ހިސޯރ ކ ރެިވެގން ހ ރެޭވ

މީހާ އ ފ ލ މަށް   މީހާ ޒިންމާ ކ ރ ެވންޖެހޭނެ. އެ ޒިންމާ އެ އެކަމ ެގ ޒިންމާ އެމީހަކ  އ ފ ލަންޖެހޭނެ. އެ ،ކޮށްފިއްޔާ 

ހިނާގ ކަން ،ހަމަކ ރަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ދ ނިޔޭަގއި ކަްނހިނާގ އ ސޫލ  އިއަރަ  ޓަކައި ާގނޫނ  އޭނައާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ން ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ދަސްކ ރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއީ. އެ ހަމައިެގ ތެރޭގައި މަސަްއކަތް

ިގނަ  ެމން ކ ރީގައި ެވރިކަމ ގައި ތިިބއިރ ަގއި ެވސް ަވރަށްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ތައް ރަނަގޅ ފ ލ ހ ންެގ ކަންތައް

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ މަސައްކަތަށް އަބަދ ެވސް ާވނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަފާތ  ޚިޔާލ ެގ ބޭފ ޅ ން ކޮށްަފއިމަސައްކަތް

ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަދާ. އެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ސާފ . ރާްއޖޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޫކލ  ހަދަދެކޮޅ 

މިއަދ  އެ ްސކޫލ ތަކަކީ ަވރަށް ރަނަގޅ   ؟ބޭފ ޅ ން ބ ނީ ދ ަވހ  ީކކޭތޯ އެ ކ ރީމާ އެސަރ ކާރ ން މަސައްކަތް 

ެވެގން ރަްއިޔތ ން ބަލައިަގންނަ ކަންތަްއތަކަށް ވެއްޖެ. އެހެންީވމާ، މިއީ ރައްޔިތ ން ފ ންކޮށް  ސްކޫލ ތަކަށް

 ތިމަންނާމެންެގ މ އައްސަސާއާ  ،ިވސްނާލަންީވމިއަދ  . ކޮންމެ ފ ލ ހަކ  ެވސް ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ މިއަދ 

ތިމަންނާމެްނ  ،ކޮންމެ ރަްއޔިތ ން ކިހިނެއްތޯ ދެކެނީ. ތިމަންނާމެންނަށް ކ ރެިވފައި ހ ރި ކަންތައްތަާކއި ދޭތެރޭގައި

ކ ރަްނީވ. ކަންކަްނ މަސައްކަތް މާޒީަގއި ހެދިފައި ހ ރި ޯގސްތަކ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަން

ކ ރަންީވ. ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންާވ ޚިދ މަތެއް ދިނ މަށް ޓަކައި ހެދިފައިާވ ތަނަކަށް ފ ލ ސް މަސައްަކތް ން ެގންދަންއިޞްލާޙ 

ޖެހެނީ.  ދިނ މަށް ޓަކައި ރަްއޔިތ ްނެގ އަޑ އަހާ ތަނަކަށް ފ ލ ްސ އޮފީސް ާވން މިޚިދ މަތް ޖެހެނީ. އޮފީސް ާވން މި

ދިެވހި ަރއްޔިތ ންނާ  ،ދިޔައިމާެވެގން ކ ރ މަށް ޓަަކއި ހ ށަެހޅިެގންދާ ބިލެްއ މި ބިލަކީ. މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް އެކަން

އަޅ ަގނޑ މެން  މ ެގ މަސައްކަތްކ ރ  އެކަންެވެގންދާނެ.  މަސައްކަތްކ ރާ ތަނަަކށް ދިެވހި ފ ލ ސް މ އައްސަސާ އެްއކޮށް 

 .ދޭން ތިބޭ ބައެއް ފ ލ ހ ންނަކީއިސާ ޚަރަދ ކޮްށެގްނ ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްެގންދަނީ. ރައްިޔތ ންެގ ފަ ކ ރަމ ން މި

 ،އަބ ރާއި އި،ކ ރާ ަވރަށް ިގނަ ފ ލ ހ ން އެބަތިބި. އެޭބފ ޅ ންެގ ނަމާއްކަތް އެްއކޮށް މަސަ ކަމާލާޞްތެރިަވރަށް އިޚ 

ދަނީ.   މި ބިލ  ހ ށަހެޅިެގން މި އި ބޭފ ޅ ންނަށް ޤައ މ ން ދޭންޖެހޭ ޝަރަފ  ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކަ އެ ،އިްއޒަތާއި 

ފ ލ ހަކ   އެްއެވސް ނ ލެޭވނެ ކަމަށްއަތް އިނާ ަގިއަގާގނޫނީ ޮގތ ން ތިމަން އި،އަނިާޔެވރިެވަފއި އަނިޔާ ދީފަ 

ހަމަކ ރަންޖެހޭ. އެކަމަކ ން ރެިކެގނެްއ  އިއަރަ  މީހަކާ ނ ާވނެ. ާގނޫނ  އެނ ާވނެ. އެްއެވސް ީމހަކ  ހީކޮށްެގންހީކޮށްެގން

ަދއްކާނެ. އެީއ އޭނަ ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކަެއއް. ައނިޔާެގ ާވހަކަ  ހާއަށް ލިބ ނ އެ ލިބ ނ  މީ އަނިޔާ ލިބ ނީމާނ ހ ރެޭވނެ. 

ދިަޔ ޙަޤީޤަތ ގައި އިހަށްދ ަވހ  އެމެރިކާަގއި މަރ ެވެގން .ީވ އަނިޔާ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް އެ
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ފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރަށް ލިބ ނ  އަނިޔާ ކ ަޑއެއް ނޫން. ތަޤ ދީރ  ވ ރެ ަވކި ައޅ ަގނޑ މެންެގ މާ މީހާއަށް

އެބަހ ރި އޭނައަށް. އި ކ ރެިވފައެއީ އެަވރ ެގ އަިނޔާ . ެގ ހަމަ ކ ޅަދ ންަވންތަކަންهللاދެން އެއީ  .ޮގތ ން މަރ ނ ީވ ދިމާކ ރި

ަވންދެން  އެތައް އިރެއް އިޓިފަފަހަރަށް ދިރިހ ރ މެކޭ އެއްޮގްތ. ހަރަކާތް ހ އް އަނެންހެން ބ ނަންޏާ ހަމަ ދެަވނަ

ޖެހ ނ . މި މަންޒަރަކީ ެއއްެވސް ދިެވިހ ރައްޔިަތކ  ދެކެން ބޭނ ންާވެނ މަންޒަރެއް ނޫން. އެްއެވްސ މަގ މަތީަގިއ އޮންނަން

ފ ލ ހެއްެގ ކިަބއިން ދިެވހި ަރއްޔިތަކ  ެދކެން ބޭނ ންާވނެ މަންޒަރެއް ނޫން. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން ލަދ ަގންނަންޖެހޭ  

 އ ޅ މ ެގދިރި މީހާ އެ ކީެއއީ ޮގތ ން ފިކ ރ  ތަފާތ ވ ން ސިޔާސީކަމެއް.  އް. އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަންޖެހޭކަމެ

ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިއަޅ ަގނޑ މެްނ ާވހަކަ  ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ޙައްޤ ން އެްއކިބާާވންޖެހޭނެ

އަޅ ަގނޑ މެން ކަންތައްތައް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި  އެ  ތެރޭގައި ެވސް އެބަހ ިރ ޯގސް ކަންތައްަތއް.

މި ޤައ މ   ޖީލ ތަކަށް  އޮތް އަންނަންެގ މި ޤައ މ  . ދަނީ. މި ޤައ މ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކ ރަމ ން މިމަސައްކަތް

 މެން.ކ ރ މ ެގ ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭ ބަޔަކީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނެ. އެކަންެގންޮގސްދޭން ކަމާ އެްއކޮށްސަލާމަތްތެރި

ކ ރަނީ.   ސަރ ކާރ  ހިންގ މަށް ޓަކައި ހަާވލ ެވަފއި ތިބި މީހ ން. އެހެންީވމާ، މި މަސައްކަތް މި ،ސަރ ކާރ  ެގމިއަދ 

އަންނަ ބަދަލ ތަްއ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއްއކޮށް މި ،އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ރާއްޭޖެގ އެންމެ ފ ލ ހ ންނަށް ޮގާވލަން

ތި ބޭފ ޅ ންެގ  ،ބަލައިަގނެ .މި ބިލ  ަބލައިަގންނާށޭ ތި ބޭފ ޅ ން ކޮށްޞްތެިރކަމާ ެއއްބަލައިަގންނާށޭ. އިޚްލާ

މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި ތި މ އައްސަސާ ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހެޅިެގންދާ  ެގތި ބޭފ ޅ ން ،ކަމަށް ޓަަކއިރައްކާތެރި

ލަތް ސީނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވބިލެއް މި ބިލަކީ. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ެވސް ބޭނ ން ފ ލ ހ ން ބައިތިއްބަން. އެހެން

ނެތް. ކަމެއް ދިމާާވިއރ ގައި އެތަނ ގައި އަންހެން ފ ލ ހ ން ތިބެންޖެހޭ. ފިރިހެން   ހ ރިަވރ ން އެކަން ެއޮގތަކަށް ެވފަެއއް

 ނ ވާ ފ ލ ހ ން ތިބެންޖެހޭ. އެކަން ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވ ޮގތަށް ކ ރެޭވނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭ. އެކަން

ށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ އަިކޔަނީ ފ ލ ހ ންނާ ދިމާ ެވސް ެއއްޗެހި މި ފަހަރ 

ބޭފ ޅ ންނަށް  އިތ ރ  ތަމްީރނ  ދޭން. އެ ،އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަޖެހޭ ފ ލ ހ ންނަށް އިތ ރ  ފައިސާ ދޭން .ިވސްނަން

ދަނީ. ބިލެއް  ބަޖެހޭ. އެކަްނކ ރ މަށް ޓަކައި މި ބިލ  ހ ށަހެޅިެގން މިލަތްަތްއ ހޯދައިދޭން އެސީބޭނ ންާވ ޒަމާނީ ަވ

އެންމެ ރަނަގޅ ެވެގެނއް ނ ދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިތ ރ   ފާސްކ ރ މަކ ންނެއް އަދި ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ

ރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންެގ ާވންޖެހޭ ތަނަކީ  ފަިއ އޮތް ެއްއ މ އައްަސސާެއއްރާއްޖޭެގ އެްނމެ ކ ރިއަރާ ،ތަމްރީނ  ދީ

ރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ްނެގ  ހަކީނާރެދޭ ަމއިއިައންނަ ތަރައްޤީެގ މި ހ ރިހާ ކަމެއް ހިފަހައްޓަ ަޤއ މަށް މިމ އައްސަސާ. 

 ،ރަްއޔިތ ންެގ މ ދާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މ ަގއި  ،މ އައްސަސާ. ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނ މ ގައި

އްލ ކޮށްދިނ މ ަގިއ އެންމެ އިސްރޯލެއް އަދާކ ރަންޖެހޭ ތަނަކީ ފ ލ ހ ންެގ ޙަރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ރާއްޖޭަގއި ހ 

ޓަކައި ިއސް  ކޮށްދިނ މަށްާރއްޖެ ސަލާމަތް މ އައްސަސާ. ާރއްޖޭަގއި ފެތ ރެމ ން މިދާ މަސްތ ާވތަކެތީެގ ަވބާއިން މި
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ކ ރަންޖެހޭ ބަޔަކ  ފ ލ ސް އޮފީސް. ރާއްޖޭަގއި އ ފެދިފައިާވ ކޮރަޕްޝަނ ެގ ކަންތައް ހ އްޓ ވ މަްށ ސަފ ގައި މަސަްއކަތް

ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރެޭވެނ  ކ ރަންޖެހޭ ބަޔަކީ ފ ލ ސް އޮފީސް. އެހެންީވމާ، މިޓަކައި އިސް ސަފ ގައި މަސައްކަތް

ަދނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންޭވ  ޓަކަިއ ކ ރާ މަަސއްކަްތ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މި މ އައްސަާސއެްއ ާގއިމ ކ ރ މަށް 

ދައ ލަތ ން  .ފ ލ ހ ންެގ ކަންތައްތައް ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި އިތ ރ  ފަިއސާ ދޭން ފ ލ ހ ންނަށް. އެކަން ކ ރެެވންޖެހޭ

ޓެްއެގ ޮގތ ަގއި ށްމާ މި ޤައ މ  އަމާން ެވ އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް މާދަޮކށްެގން ނޫނިއްޔާ އިސްކަމެއް ީދެގން ެއކަން

ދެކިެގންނ ާވނެ.  ެގ ާވޖިބ  އަދާީވ ކަމަށްނ ބޭއްޭވނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމައެކަނި ާގނޫނ  ހެދ މަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން

އޮންނަ  ލަތްތައް ގާއިމ ކޮށްޭދންޖެހޭ. ކައިރީގައިސީބޭފ ޅ ންނަށް ބޭނ ނާްވ ަވއެ ންާވ ތަމްރީނާއި ނ ފ ލ ހ ންނަށް ބޭ

ތިބީ.  ހިފަިއެގން ކަެމއް ދިމާީވމާ، ދާންޖެހޭ ހާލަތ ަގއި މިއަދ  ފ ލ ހ ން މިއޮންނަ މީހެއްެގ ޯލންޗ  ކ އްޔަށް ރަށެއްަގއި 

 .ބޭފ ޅ ން ނަަގން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއެއް ާގއިމ ާވން އެބަޖެހޭ އެ ހާލަތ ން އެ

ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް  އެކަންޖެހޭ. އެބަ ދޭ ބަޔަކަށް ފ ލ ހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހަދަންރިން ޚިދ މަތްަކއި ރައްޔިތ ންނާ

ކަމެއް  ދަނީ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އ އްމީދަކީ ެވސް. ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ ޮގަތކަށް ހ ރިހާ ކ ރެެވމ ން މި

ރަްއޔިތ ން ޓަަކއި ކ ރާ އިތ ބާރ  އ ފެއްދޭީނ  ،މަެވސްނައެެހންަވގ ަތކ ން ހަމަޖެހިެގނެއް ނ ދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ފ ލ ހ ންނަށް އަމިއްލައަށް  ،ރަނަގޅ ކޮށްދީތައް ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ ހ ރި ޯގސް ،ލަްތތައް ދީސީފ ލ ހ ންނަށް ދޭންާވ ަވ

ކ ރަން ެފއްޓިެގން. ަރއްޔިތ ްނެގ ައޑ  ެއާއއެްއކޮށް މަސައްކަތް  ،ތިމަންނާމެންެގ ހ ރި ޯގސްތައް ރަނަގޅ ކ ރެިވެގން

 ކ ރ މަށްޓަކައި، ފ ލ ހ ންެގފ ލ ހ ން އަބަދ ެވސް އަހަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތ ން ބޭނ ންާވ ޮގތަށް ފ ލ ހ ން މަސަްއަކތް

ނ ޖެހޭ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނ ަވތަ ށްޓަކައި މ އަްއސަސާެއއް ހ ންނާކަ ާވން ެއބަޖެހޭ. މީހަކަށްމ އައްސަސާ ހަރ ދަނާ

ކ ރަންޖެހޭނީ ނ ޖެހޭ. އެ ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތްށްކ ާރކަހ ންނަ މިނިސްޓަރ  ބޭނ ންާވ ޮގތަކަށް އެ ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތް

 ށްެވިރޔަކަށް ހ ންނަ މީހާ ބ ނީމާ ާގނޫނ ން ބޭރ ން ކަންތައްތައް ކ ާރކަ .ޮގތަށް  އޮތްާގނޫނ  ދަންނަ ޮގތަށް. ާގނޫނ ގައި

ނ ޖެހޭނެ. ށްކ ރާކަން އެ މީހަކ  އެާތނގައި ހ ންނާކަޢ ނ ޖެހޭ. މަޤާމ  ދިފާށްއެްއެވސް މީހަކ  ފ ލ ހ ން އޮފީހ ގައި ހ ންނާކަ

. ާގނޫނ  ނެެގެހއްޓ މަށްޓަަކއި ކ ރަންޖެހޭނޭ މަސަްއކަތް. ޮގތް ނެގންޖެހޭނެ އެ ާގނޫނ ަގއި އޮތްކޮންމެ މީހަކަށް ެވްސ އެ

ދިއ މ ެގ ސަބަބ ން މިއަދ  ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއަށް ައއިއްަސާވ ކިލަނބ ކަްނ  އެޮގތަށް ކަންަތއްތައް ކ ރަން ކޮންެގން

ދަނީ   އެޅިެގން މިރަނަގޅ  މަސައްކަތްތަަކށް ހ ރަސް އިމެހަންހާ ދ ަވހ  ކ ރި އެތްއޮ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަފެނޭ. މި

މަލ ތަކެއްެގ ސަބަބ ން. އެކަންކަމ ން އަަރއިނ ަގެނިވެގން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޢައެހެން ތިއްބެިވ މަދ  ބޭފ ޅ ްނ ކޮށްލި 

  ، ތެރޭގައި ހ ންނަ ފ ލ ހަކަށް ާވންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ފ ލ ހަކީ އ ޅެނީ. އެހެންީވާމ، ކޮންމެ ފ ލ ހަކީ ާގނޫނ ެގ ެވސް މި

ޓަަކއި  ާގނޫނ ން ބޭރ ން އެްއެވްސ ކަމެްއ ކ ރާ މީހަކަށް ެވެގނެއް ނ ާވނެ. ާގނޫނ  ނެެގހެްއޓ މަށް ،ެވރިޔަކ  އެްނިގޔަސް 

. ާގނޫނ ން ބޭރ ން ރައްޔިތެްއެގ ަގިއަގއި އެންމެ ކ ރީ ސަފ ަގއި މަަސއްކަތްކ ރާ މީހ ންނަށް ފ ލ ހ ން ާވންޖެހޭނެ
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ދަނީ.  ޓަަކއި މި ބިލ  ިމއަދ  ހ ށަހެޅިެގން މި ަކތް ކ ރ މަށްނ ާވނެ. އަނިާޔެވިރެވެގެނއް ނ ާވނެ. ެއ މަސައް އަތްލެިވެގން

ދިެވހި  ،ލޯބިާވ ރައްޔިތ ން ،ތިރާމ ކ ރާހ ދިެވހި ފ ލ ހ ންނަކީ ރައްޔިތ ންނަށް އި ،ދިެވހި އެންމެ ރައްޔިތ ންެގ އ އްމީދަކީ

ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންާވ  ބަފައިންެގ ދަރިންެގ ޮގތ ގައި ތިބި ދިެވހި ފ ލ ހ ންނަށް ކ ރިމަގ ގައި ެވސް އެ އިމައިންނާ

ކަންތައްތައް ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ގައި ކޮށްދީ، ަރއްޔިތ ންނަށް ފ ރިހަމަ ޚިދ މަތެއް ދޭ ބައެްއެގ ޮގތ ގައި ފ ލ ހ ންެގ 

 .ދަނީ. މީގައި އެްއެވސް ސިޔާސީ ކަމެއް ނެތް ދިއ ން. ެއ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މި މ އައްސަސާ ެވެގން

 ރި ރަީއސް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ކ ޑަހ ަވދޫއަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ަވދޫށް. ޢާމިރަ އަޙްމަދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ކ ޑަހ ަވދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ ެގ ނަމ ގައި މި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ބިލެއް  

 ހ ށަހެޅ ްއިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  މި ބިލ   ،ހ ށަހެޅި ކަމަށްޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ 

ރަފ ެގ ތެރޭަގއި ޢާާޚްއޞަކޮށް ތަ ،ދަންނަަވން. އަދި ހަމަ ެއާއއެްއކޮށް މި ބިލ ަގއި ަވރަްށ ިގނަ ާވަހކަތަކެއް 

ތަ ކ ރ ާވަފއިާވކަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ނ ަވރައްޓެހި ޤާނޫނ އަސާސީެގ މައްދާތަކާ

ަވނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގައި  17ދިޔަ. ަވރަށް ިގނަ ބިލ ތައް މި ރައްޔިތ ްނެގ މަިޖލީހަށް ހ ށަހެޅިެގން ގ ޅޭ ފ ލ ހ ންނާ

ަވނަ މަޖިލީހ ގައި ެވްސ  18ހ ށަހެޅިެގްނ ާވހަކަދެެކވ ނ . އަދި ހަމަ  ،ގ ޅޭ ާވހަަކތަކެއް ބިލ ތަެކއް ފ ލ ހ ންނާ ެވސް

އަދި  ؛ދަނީ ދެކެެވމ ން. އަޅ ަގނޑ މެން މި މ އައްސަާސެގ ާވހަކަ  ނަ މަޖިލީހ ގައި ެވސް މިއަދ  މިަވ 19ދެކެވ ނ . މި 

ެއ  ،އެހެން ހ ރިހާ މ އައްސަސާތަކ ެގ ާވަހކަެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކާއިރ ަގއި ،މި މ އައްސަސާެއއް ނޫން

އެ  ،ކަމަށް ާވނަމަ ކެވިއްޖެޮގތަށް ާވހަަކދެ ލޭތިރާމެއް އެްއކޮށް ެގއްހ މ އައްސަސާަތކަށް ރައްޔިތ ްނެގ ހިތ ގައި އޮތް އި

 ،ެވްސ އެފަދަ ޮގތަކަށް ާވހަކައެއް  ށްޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި އަޅ ަގނޑަކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ދެަވނަ ފަހަރަށް ިވސްނާލަން

 ދޭހަާވ ކ ރަމ ންދާއިރ  އެފަދަ ޮގަތކަށްއަދި ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ ެގ ިސކ ނޑީަގިއާވ ެއއްެޗއް މި ބ ނެދެމ ން މަސައްކަތް

ެވސް މި ބާަވތ ެގ  ެވްސ އެދެން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ަހމަގައިމ  ައޅ ަގނޑ  އެކަމަށް މާފަށް ،ނަމަ އެްއޗެއް ބ ެނިވފަިއާވ

ެވްސ  ގައިމ ޮގތަކަށް ހަމަ  ަދއްާކއިރ ަގއި އެ މ އައްސަާސެގ ތެެރއިން ނޫން އިރ ގައި ޯގްސ ރަނަގޅ ާވހަކަތަްއ ދައްކާ 

މި ތަންތަނ ަގިއ  ،ހެންީވމާ، ހ ރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރ ންނަށް ެވސް ފާހަަގކ ެރވިއްޖެދެއްކޭނެ ޮގތެއް ެވސް ނެތް. އެ
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އިންސާނ ންެގ ފަރާތ ްނ ތަފާތ  ކަންތައްތައް އެބަ  ،ތިބެީނ އިންސާނ ން ކަމަށް ާވީތެވ ކ ރަން މިމަސައްކަތް

އި ިލޔެފައި ހ ްނނަ މައިަގނޑ  މާއްދާތަކ ެގ ާގނޫނ ަގ ،މަލ ކ ރަމ ންދާ މީހ ންޢަކ ރިމަތިާވކަން. އަދި ހަމަ ެއާއއެްއކޮށް 

، އަޅ ަގނޑ  ދިމާާވ ކަންތައްތަކެްއެގ ާވހަކަ ިމ ދެކެެވނީ. އެހެންީވމާ ،މަފްހޫމ ން ބޭރ ގައި މަސައްކަްތތަކެއް ކ ރެޭވީތެވ

އިަގނޑ  ލާޒިމ ކޮށްފައިާވ ެއއް މަސިފައިންެގ މައްޗަށް އެންމެ ފ ރަތަމަ  ދިެވހި ފ ލ ހ ންނާއި ،ދަންނަާވލަން އޮތީ

ާގނޫނ ަގއި ލިޔެފަިއާވ  ،ންޣައިރ  ާގނޫނީ ައމ ރަށް ތަބާނ ވ މޭ. އެ ބޭފ ޅ ންނަކީ ާގނޫނ ަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ ،އަސާސަކީ 

ކ ރަންޖެޭހނެ ބައެއް. އަދި ާޚއްޞަކޮށް މި ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ހަދާ ާގނޫނ ެގ ތެރޭގައި މަަސއްކަތް ،ންޮގތ ެގ މަތީ

 ،ލާއިރ ަގއި އިމިއަދ  މި ާގނޫނ ގައި ަމިއަގނޑ  ރިފަރެންސް ދީފައިާވ މާއްދާތަކަށް ބަލަ ،ންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަ

ަވނަ ބާބ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއ ނ ވަ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ެގ ނ ަވތަ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކަށް ަވކިން ބާބެއް 

ފޯރ ޭވ ސިފައިންެގ މައްޗަށް ބާރ   ފ ލ ހ ންނާއިދިެވހިޤާނޫނ އަސާސީަގއި ީވއިރ ަގއި، މި ބާރ ެގ ފަރާތްތަކަށް، ނ ަވތަ 

ސް ހިމެނޭކަން މި މާއްދާތަކ ން ަވރަށް ރަނަގޅަްށ ަވރ ަގދަ ގ ނަަވެނއްެގ ޮގތ ަގއި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލި

ީސ ެވސް ސިޔާ ގައިމ ހަމަ ،މ ތަކ ގައި ތިއްަބާވ ބޭފ ޅ ންނަކީޤާ މި މަ ،، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ. އެހެްނީވމާކަށަަވރ ކޮށްދޭ

ެވސް ނ ކ ރެޭވނެ.  ގައިމ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މިކަމެއް ަހމަ ނޫނިއްޔާނ ފޫޒ ން އެއްކިާބެވ ތިބޭ ަބޔަކަށް ެވެގން 

ތަނަށް ސިާޔީސ ނ ފޫޒ  ފޯރާ. ކޮންެމެވސް  ނ ކ ިރޔަސް މި ހ ރިހާ ސަރ ކާރ ތަކެްއަގިއ ެވްސ މި ،ބޫލ ކ ރިޔަސް ަގ

ހ ރިހާ ސަރ ކާރެއްަގއި ެވްސ އަދި މިހާތަނަށް މި ފެހި   ،ންަވރަށް ނަމަެވސް ، އެކި ސަރ ކާރ ަގއި ެއކި މިކަށްމިންަވރަ

ންކަްނ ކަ ިދޔަ ހ ރިހާ ސަރ ާކރ ތަކެްއގައި ެވސް ކޮންމެެވްސ މިންަވރަކަށް މިެލިވެގންއިޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން އެކ ަލަވ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ،ކަ ދަްއކާއިރ ަގއި ފޯރާކަމ ެގ ތ ހ މަތ ޭވ. އެކިެއިކ ބޭބޭފ ޅ ން އެކިއެކި ލާއިންސާނީ އަނިޔާކ ރާ ާވހަ

ކ ރާނަން. މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  ެވސް ކޮންެމެވސް ަވރަކަށް ަދއްކާެލޭވތޯ މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ާވހަކަ

ސިފައިންެގ ކ ރިމަތީަގއި   އ ނދަޫގ ދ ަވސްަތްއ ހިނގައްޖެ. ފ ލ ހ ންނާއި ންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވންނަ

ަގންނ ާވލި ީވިޑއޯތައް ެވސް ެއބަހ ރި. އެ ީވިޑއޯތައް ެވްސ ރޯނާ އިތަނ ގައި އަނިާޔކޮށް ތަޅަ ށް މިއަޅ ަގނޑ މެންނަ

ދާނަމަ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ހަމަ އ ފާކ ރާނަން. އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެގ މިތަނ ން ފެނިެގން

އަނިާޔކޮށްފައި ބޮޑ   އިތަޅަ ،ކޮށް ރ ހައްޔަ އިހިފަ ،ނ ކޮށްމަސްއޫލިއްޔަތ ަތކ ެގ ތެެރއިން މަގ މަތިން ދަނިކޮށް ރަހީ

 ކ ރ މަށް މި ދެ މައްސަލައަކީ ެވސް ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ތަޙ ޤީޤ  ؛ެވސް  ކޮށްެގން އެ މައްސަލަ ލާއިންސާނީ އަނިާޔއެއް

ެވސް  މ ގައިބަޅ މަސް. މިއިން އެއްެވސް ކަމެއް ހަމަޓަކައި އެދިފަިއާވނެ މައްސަަލތަކެއް. އެކަަމކ  ހަމަ ހަރާން

 ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ޑަ މީހާއަށް ކ ޑަކޮށް  މާ،އެހެންީވ .ނެތް. އެނޭގތޯ ެއއްކ ރިއަކަށް ހިނާގފަ

އެކަމެއް ނ ާވނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް ަވންޏާ ބޮޑ މީހާއަށް ބޮޑ ކޮށް ކ ެރޭވނެ ނިޒާމަކަށް މިކަންކަން ހ ރެއްޖެ

. އޮތީ ޞިއްޙީ ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ހާލަތެއް ކ ރިމަތިެވފަ ަވގ ތ  މި ަގނޑ މެންނަށް މިއަޅ  ،އޮތީ އޮތީ، މިހާރ  މި މި
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ާގނޫނ ން ލިބިފައިާވ ބާރ    އިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް އެޗް.ޕީ.އޭ ގައިމ ހާލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ހަމަ މި

ާވލ ކޮށްފައި ވާއިރ ަގިއ ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ެއކި ބޭފ ޅ ން ހަ ކ ރ މަށްޓަކައި ފ ލ ހ ންނާޒ ބޭނ ންކ ރައްާވަފއި ެއކަން ތަންފީ

 މަލ ކ ރަމ ން ދާކަން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ެވސް އެބަ ޢަ  މ ގައިއެކި ޮގތްޮގތަށް އެކަ

ދޭތެރޭަގއި  ކ ރ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަގ މަިތން ެވސް އެކި ޮގތްޮގތަްށ އެކި މީހ ންނާމަލާތްޢާއިނޭގ. މ 

ަވގ ތ   މި ަކމެއް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްާލނަން. އަޅ ަގނޑ  ކ ަޑ ެއއްކ ރަމ ންދާކަން އެބަ އިނޭގ. ކ ޑަ މަލާތްޢާމ 

ލީމާ ފ ލ ހ ން އައިސް އިއަޅަ ދިރިއ ޅެމ ންދާ ެގ ކައިީރަގިއ ހ ރި ތަނެއްަގއި ެވސް ިސޓީ ކައ ންސިލ ން ައއިސް ޮބޅ 

ސިޓީ ކައ ްނސިލ ންނޭ މިތާ  ،ތަނ ެގ ެވރިމީހާ ބ ނަނީ ބޮޅެއް. ދެން އެ  ތިތާޅޭނޭނޭ ؟ކާކ ހޭ ތިތާ ބޮޅ އެޅީ ،ބ ނަނީ

އަދި ހަމަ ؛ ނީ، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވ، މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އެބަ ކ ރިަމތިވެއޭ. އެހެންީވމާއެޅީ. އެހެްނީވމާބޮޅ 

 ؛ކޮށް ހަމަ ފ ލ ހ ންެގ އަންހެން ދެ ބޭފ ޅ ންދަނިައޅ ަގނޑ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނިމިެގން އިޚާއްޞަކޮށް ިއއްެޔަގ

. ދެްނ ދެްއކީތިރާމ  ކ ޑަޮގތަކަށް ާވހަކަހ ަވރަށް އި ޑ  އަތ ަގއި.ަގނއަޅ   ހ ރިހާ އެއްޗެއް ެވސް އެބަހ ރި ނަމާއި ނަންބަރާ

ން ޕްރިިވލެޖް ހޯދަ ގ ސް ކާޑ  ަދއްާކފައި އޭ މަގ މަީތގައި އ ޭޅއިރ ަގއި މަޖިލި އެންމެ ފަހ ން އަޅ ަގނަޑކީ ދ ަވހަކ  ެވސް

ަވރަށް  ،ެގ މައްސަލަަތކ ަގއި ސ ާވލ ކ ރާތީބޭނ ންާވ މީހެއް ނޫން. ޚާްއޞަކޮށް ފ ލ ހ ން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ޓްރެފިކ 

ެގ ކ ރަންޖެހޭ ާގނޫނަކީ ޓްރެފިކ ޒ ހަމައެަކނި ތިބޭފ ޅ ން ތަންފީ ؛އަޅ ަގނޑ  ކ ރާ ސ ާވލެއް  ިގނައިން ފ ލ ހ ންނާ

ތިމަންނަމެނެްގ ާވޖިބަީކ މިއޭ. އެކަމަކ   .ކަްނކަމަށް އެކި ބޭފ ޅ ން ތިބޭނޭއެކި  ،ޖަާވބ ގައި ިވދާޅ ަވނީ ؟ާގނޫނ ތޯއޭ

މި ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައިާވ ަވރަށް މ ހިންމ  ާގނޫނެްއ  ،ކ ރަންޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހަނދާން

ެވސް ރަނަގޅަށް  އެ ާގނޫނ  ހަމަގައިމ  މަލ  ހ އްޓ ވ މ ެގ ާގނޫނ .ޢަޚިލާފ   އެބަޭވ، ާއއްމ  އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކާ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ އެްއެވްސ  ،ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ެމންބަރ ންނަށް އެކަންޏެއް ނޫން  ،ކަމަށް ާވނަމަ ވެއްޖެޒ ތަންފީ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް އ ފަލާއެކ  ރައްޔިތަކަށް މި ރާއްޖޭގައި އަމާންކަމާއެކ  ދިރިއ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނާނެ. 

އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް ރަނަގޅ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛މިއަދ  މިފަދަ ާވހަކަެއއް ދެެކޭވއިރ ަގއި ،ކޮށްލަންފާހަަގ

ދެއްިވއްާޔ. މި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އިްއޒަތްތެިރ އަޅ ަގނޑ ެގ ޕާޓީެގ ަވގ ތ ކޮޅ  ހަމަ އަޅ ަގނޑަްށ ޚާއްަޞކޮށް

އެ ބޯޑ ެގ ބޭފ ޅ ން މިތަނ ެގ  ިއ،ެވންޝަން ބޯޑެއް އ ފައްދައިމް ޕްރިރައީސްެގ ެވރިކަމ ގައި މަނިކ ފާނ  އ ފެއްދެިވ ކްރަ 

ލޫމާތ ތަކެއް އެ ކޮމިީޓއަށް ދިން. ޢ މަ ތަަކކާއިލޫމާތ  ދޭން އައިސް ހަމަ ަވރަށް ބައިަވރ  ީވިޑއޯޢ ކޮމިޓީއަކަށް މަ

ކަ ދައްކާލަން އަޅ ަގނޑަށް އެންމެ ދިމާކ ރި ޮގތ ން އެ ކޮމިީޓގައި ހ ރި މީހަކަށް އަޅ ަގނޑަްށ ެވވ ނ . މިއަދ  މި ާވހަކަން

ކަމ ެގ މަޤާމ ގައި ހ ންނެިވ ބޭފ ޅަކ  މިއަދ  މި  ެވސް ހޯމް މިނިސްޓަރ  ގައިމ އޭރ ަގއި ހަމަ ،ކަމަކީ ފަސޭހަ އެއް

ޭއެގތެރެއިން ދޮގ ާވ މިންަވރ   ،ާވނަމަދޮގ ތެދ  ަގއިމަޖިލީހ ގައި އެބަ ހ ންނަާވ. އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކާ ާވހަކައި

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް  ދެއްވ ަމކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ތެދ ާވ މިންަވރ  ތެދ ކޮށް އި،ދޮގ ކޮށްދެްއވަ 
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ދެއްގައި ަވރަށް ޤްޞަދަންނަަވން. އެއީ ަވރަށް މ ހިންމ  މަ ށް ޝ ކ ރ އިޚ ލާޞްތެރިކަމާެއކ  ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަ

އޮތް ކ ށްތައް  ބޫލ ކ ރަން. އެއީ ދިެވހިރާްއޖޭގައި މިގަ  އިޚ ލާޞްތެރިކަމާެއކ  އ ފެއްިދ ބޯޑެއްކަން އަޅ ަގނޑ 

ައޅ ަގނޑ   ،ލޫމާތ ެގ އަލީަގއިޢ މަދ ކ ރ މަށްޓަކައި، އެ ބޯޑ  އ ފައްދާފައި އެ ބޯޑ ެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިން މަ

ކަންކަން  އޭ ތިޚާއްޞަކޮށް ހަމަ ކޮމިޓީަގިއ ހ ރެެގން، ކޮންވައްތަރެްއެގ ާގނޫނެއް ކޮން ޮގތަކަށް ހަދައިެގންތޯ

ީކެގން ދިޔަީއ  ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ ފެދިެގން ދިޔަ ާގނޫނަކަށްއެޮގތ ެގ މަތީ؟ އްލ ކ ެރޭވނީޙައަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކ ރ މ ަގިއ ކޮިމޓީ ތެރޭަގއި ަވރަށް ާގތ ން ދިަޔއިރ ަގއި އެ ާގނޫނ  ޑްރާފްޓ ސަންސެޓ  ާގނޫނ . އެ ާގނޫނ  ވ ޖޫދ ެވެގން

ކީ. ކ ރި ެއކަކ  ައޅ ަގނޑައެއްކޮށް މަަސއްކަތް ރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމ ގައި ހ ންނެިވ ބިޝާމާޕް ،ދިޔަނިމިެގން

. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ ހަމަ ލާފައިެއކ ލަވަ   އޮތީއޭރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް މ ހިންމ  ާގނޫނަށް އެ

ޭއެގތެރޭަގއި ކ ަޑކ ޑަ އެންމެ ދެ ކަމަކާ ހ ރެ   ،ފައި އިލާިވސްނ ންފ ޅާ އެްއކޮށް އ ފެްއދި ބޯޑަކ ން އެ ާގނޫނ  އެކ ަލަވ

 ޮގތ ގައި ބޭނ ންކޮށްެގން އެ މީހ ންނާ ހ ން، ފ ލ ހ ންެގ ބާރ  ނަހަމަފ ލ ؟ ދިަޔއީ. ޮކންކަމެއްތޯާގނޫނ  ވ ޖޫދ ނ ެވ

 ؛މަލ ކ ރެޭވނެ އ ސޫލެއް ޭއެގތެރޭަގއި ހިމެނ މާއި، އަދި ޚާްއޞަކޮށް ސިާޔސީ މީހ ން ހައްޔަރ ކ ރ މަށްޢަދޭތެރޭގައި 

ެގތެޭރަގިއ އޭ ހައްޔަރ ކ ރ މަށް ، މިފަދަ ބޭބޭފ ޅ ން އޭެގތެޭރގައި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނާއި ަވޒީރ ންނާ

އްލ   ޙަކަމަށް  ދެ  އެ. އްލެއް ހޯދ މާޙަކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ މަށް އެބިއ ްސކޮށްފާނެ ،މާތީއޮ ދީފައިނެތި ބާރ  އެްއެވސް ހ ދޫދެއް

މ  ެވްސ އެ ާގނޫނ  ހަމަގައި އިނ ެވ ދިޔައީ. ެއއީ ަވރަށް މ ހިންމ  ާގނޫނެއް. އޭރ ގަ ނ ދެިވެގން އެ ާގނޫނ  ވ ޖޫދ އިހޯދަ

  ދޭކަށެއް. ފ ލ ހ ންނަށް ދޭ ބާރ  ފ ލ ހ ން ނަހަމަ ައތަށް ބާރ  ބިރެއް ނ ަގނޭ ފ ލ ހ ންެގ ައޅ ަގނޑ މެން ،ނަމަ ވ ޖޫދ ިވ

 ،ެވސް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ފ ލ ހ ން ،ކަމަށް ާވނަމަ ޮގތ ަގއި މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ ތަރަހައިެގ ތެރޭަގއި އެކަން ކ ރަނީ

ށް ކަންތައް ކ ެރޭވ ފަހަރ ތަކ ގައި އެ މީހ ންެގ މައްސަލަތައް ރަނަގޅަްށ ޯގސްކޮ ؛މަލ ތައްޢަފ ލ ންހ ންެގ 

ެވސް ައޅ ަގނޑ  ބިރެއް ނ ަގންނަށް  ގައިމ ހަމަ ،ކަމަށް ާވނަމަ އަދ ލ ެވރިކަާމއެކ  ބެލޭނެ ހަރ ދަނާ މެކޭނިޒަމެއް އޮތް

ބޮޑ  ބާރެއް ދޭކަށް ެވސް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއްެގ ހައިިސއްޔަތ ން ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ކިތައްމެ 

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ   ޮގަތކީ އެކިެއކި ސަބަބ ތަކާ ހ ރެ މިކަންކަން މިޮގތަށް މިހެން ެވެގން މި މި ާވ ،އެހެންނަމަެވސް

ސިޔާސީ ނ ފޫޒ  ބޭނ ންކ ރާ  ،ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ އެްއެވސް މީހަކ  ؛ދިެވހި ފ ލ ހ ން ،ދަންނަާވނީ

 އިއެހެންނަމަެވސް މި ާވހަކަ ދައްކާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެްނ ހަމަ ޤާނޫނ އަސާސީަގ .ބަޔަކަށް ެވެގނެއް ނ ާވނޭ

ަވނަ މާއްދާަގއި ެއަބ  239ންނަ ބާރ ެގ ާވހަކަ އެބަ ަދއްކަންޖެހޭ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަްއޗަށް ދީފައި އޮ

ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކ  ، ަރއްޔި. އެހެންީވމާށްމަކަ ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ެވސް މި ބާރ  އޮތް ،ބަޔާންކ ރޭ

އެީއކީ ނ ފޫޒ   ،ލަން ފ ލ ހަކަށް ގ ޅ މަކީއިބަލަ ތޯއްން ެވސް ހިނާގފައި އޮތީ ިކހިނެޮގތ  ގ ޅޭ ދާއިރާެގ ކަމަކާ

ފިލ ވ މަށްޓަަކއި، ނ ާވނެ. އެއީ ަރއްޔިތ ން ތަމްސީލ ކ ަރން ތިބޭ ބަޔަކަށް ާވީތެވ، ކަްނކަން އޮޅ ންފޯރ ވ މަކަށް ބެލެިވެގން
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މަލާތް ރަނަގޅަށް ކ ެރޭވ ފަހަރާއި، ޯގސްކޮށް ކ ރެޭވ ފަހަރ  ޢާގ ޅަންޖެހޭ. އެކަމަކ  އެަފދަ ހާލަތްތަކ ގައި ެވސް މ  އެބަ

އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވީނ  ،އެކ  ފާހަަގކ ރަން. މިއަދ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންޔާ އަންނަކަން އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަ

ށް ޝ ކ ރ ައދާކޮށްލަން. މި ރައްޔިތ ންެގ ެވސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަހަމަ އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ   ؛އިމްތިޔާޒ ެގ ާގނޫނެއް

 ކ ރަން ފޮނ ީވމާގ ، ފާސްކޮށްފައި އެ ާގނޫނ  ތަސްދީބެހޭ ާގނޫނެއް ފާސްކ ރީމާ  މަޖިލީހ ން އިމްތިޔާޒާ

ފައި ހ ރި ަވރަށް ރަނަގޅ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ަހިއސިއްޔަތ ން އޭތި އަނބ ރާ ފޮނ ާވލިއިރ ަގއި ރިޢާޔަތްކޮށް 

ކަންތައްތަކ ެގ މަްއޗަށް. ެއީއ ހަމަ ދެަވނަ ފަހަރަށް މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކ ެގ 

މި ރަްއޔިތ ންެގ  ،އަނބ ރާ ފޮނ ާވލީ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ހަނދާންހ ރޭ. އެެހންނަމަެވސް ،މައްޗަށް. އޭރ ަގއި ފޮނ ާވަފއި

އެެއއް ނޫން. މިއީ ދ ަވހަކ  ެވްސ މަޖިލީހ ގައި ކަންަތްއ ކޮށްފައި އޮތް ޮގަތކަށް ނޫން  ،ންތައް ކ ރި ޮގަތކީމަޖިލީހ ން ކަ

 އި،މަށައިޮގތަކަްށ އޭިތ ކޮށަ  ރިޢާޔަތްކޮށްަފއި ހ ރި ަކންތައްތަކ ެގ އިތ ރ ން ބޭނ ން  މެދ  ކަންތައް ކ ީރކީ. އެ ބިލާ

ތިބީ  އަޅ ަގނޑ މެން މި؟ ދިަޔއީ ީކްއެވތޯ ރީ. ނަތީާޖއަކަށް ެވެގންެވސް ފާސްކ ބ ރިކޮށްލާފައި އެ ބިލ  އަެނއްކާ 

ކަމެއްެގ ބޮޑ  ތ ހ މަތ ގައި ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީގައި ބަދ ނާމ ެވ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ނެތް

ތަެކއް މާ ބޮޑެތި އިމްތިޔާޒ  ،މާ ބޮޑެތި ޙައްޤ ތަކެއް ނަަގއިެގން  ،ތަކެއް ނަަގއިެގން މެންބަރ ންނަކީ މާ ބޮޑެތި ޕްރިިވލެޖ 

ަވިކީވމަ ެވސް މ ސާރަ ެއއްކޮށް ލިބޭ ބައެއްެގ ޮގތ ގައި ެއކަން  ،އަދި މާ ބޮޑެތި އ ޖޫރަތަކެއް ަނަގިއެގން ،ނަަގިއެގން

ތަންކޮޅ  އެކަނި  ލާނެ މިއިގައި މީތިކޮޅ  ފަތ ރައާއެ ކާރ ެގ ާވހަކަ ހ ށަހެޅީ އަޅ ަގނޑޭ. މާދަމާ މީޑި! ބަލައިެގން. ބަލަ

ރައްކާތެރިކަްނ  ނެތް. ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް ސަލާމަތާއި ބާރަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ މައްސަލަެއއް ަވރަށް

. ތިމަންނަމެންނަކަށް ނ ދެޭވނޭ ހަތަރ  ފ ރޮޅ ލީ އެއްެޗްއގައި ނޫނިއްަޔކާ ، ދިނ މ ގައި ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކ ން މި ބ ނަނީ

ރައްޔިތ ންެގ  ،ައޅ ަގނޑ  މި ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅީ ،ލިޔ ންތައް. އެހެންކަމ ންއެހެރީ އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގިއ 

 ؛ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއިމަޖިލީހ ެގ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ެވސް ޑިއ ީޓ ފްރީކޮށް ެއއް ކާރ  ެގަނއ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ަފސް އަހަރ 

ކަމަށް. ބިލ ގައި  ޖެހޭނެޑިއ ޓީ ދަްއކަން އެ ކާރ  މީހަކަށް ދިނަސް ވިއްކާިލޔަސް ދައ ލަތަްށ ދައްކަންޖެހޭ

ެވސް ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ އޭަގއި  ގައިމ ހަމަ ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ހައިިސއްޔަތ ން އޭރ  ެބއްެލިވ ކަމަްށ ާވނަމަ

ކޮމެންޓެްއ  ނެތް. އަދި އެއްަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ހައިސިއްޔަތ ން ބެިހަވަޑއިެގންފަ  ކޮން ޮގތަކަށްތޯ. ެއ ނ ކ ތާއަކާ ތީއޮ

 ، މިކަހަލަ ބަިއަވރ  ކަންތައް. ދެން އަނެއްިދަޔއީ. އެހެންީވމާ ބަދަލ ެވެގން ،ެވސް ނެތް. ެއހެންނަމަެވސް ެއއްކ ރަްއާވފަ

ސް މ އައްސަސާއެްއެގ ގައި ނ ަވތަ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލިޢ ސް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދިފާރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލި ،ކަމަކީ

ކ ރ މ ެގ މަްސއޫލިްއޔަތ  ކ ރާނެ ތަނަކަށް ހަދަން ކ ރަްނޖެހޭ އެންމެ މައިަގނޑ  މަސަްއކަތްތިރާމ ހ ޮގތ ަގއި ަރއްޔިތ ން އި

ތަނ ގައި  ، އަޅ ަގނޑ މެން މިމިތާ މިތިބި މެންބަރ ންެގ ބޮލ ގައި ނޭޅި އެޅޭނެ ެއއްެވސް ބަޔަކ  ނޯންނާނެ. އެހެންީވމާ

 ދޭތެރޭގައި ެވސް މި  ްށ ާވހަކަދެްއކ މ ެގ ސަބަބ ން މަޖިލީހާެވސް ހަމަ ސިޔާީސ ބޭނ މަށްޓަކައި އެކި ފަހަރ  އެިކޮގތަ
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ސް މެންބަރެކޭ ބ ނެލަން ެވސް. އެހާަވރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ މަގ މަތީަގއި އ ޅޭއިރ  ބިރ ަގނޭ މަޖިލި ؛އޮތީ

މެން އަޅ ަގނޑ  ،އ ޅޭ ާވހަކައަކީ  ، ދަންނަަވން މިއޮތީ. އެހެންީވމާ ދޭތެރޭގައި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާ

 ކަމާެއކ މ އައްސަސާަތކ ެގ ާވަހކަ ދައްާކއިރ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ހަމަ ަވރަށް އިޚ ލާޞްތެރި

، އެ ާވހަކަ ދައްާކއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ ކ ރ މ ެގ ާވަހކަެއކޭ. އެހެންީވމާއިޞްލާޙ 

ހަމަ ރަނަގޅަށް ކ ރެޭވ މަސަްއކަތަްށ  ،ަގނޑ  ހަމަ ފ ލ ހ ންެގ މަސައްކަތަށް ެވސްިވސްނަންޖެހޭ. ހަމަ އެއާެއއްޮކށް އަޅ 

ދާއިރ ގައި ފ ލ ހ ންެގ ކ ރަމ ން ކ ށްތައް ތަޙ ޤީޤ އީކަހަލަ ޖިނާ ބައެއް ؛ތަޢ ރީފ ކ ރާ ހާލ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން

 އިބާރާތް މި އޮތް ަވނަ ާމއްދާަގއި މި 52ސީެގ ޤާނޫނ އަސާ ؛ލޫމާތެއްޢ ފަރާތ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ލިބިފައިާވ މަ

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ޚާއްޞަ ާގނޫނެއް  52މި ާގނޫނ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ަވންޏާ އްޖެ ކަމަށްޮއެވޮގތަށް  އޮތް

ރީޢަތ ެގ ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ މީހާ ބ އްިދ ސަލާމަތ ން ހ ރެ ޝަ ،ަވނީ ަވނަ މާއްާދަގއި  52އެބަ ހަދައިދޭން. ޤާނޫނ އަާސސީެގ 

ކަމަށް. ފ ލ ހ ން ކިތަންމެ  ތަކަކީ ހެއްކެްއ ކަމ ަގއި ނ ބެެލޭވނެމަޖިލީހ ގައިާވ އިޢ ތިރާފ  ފިަޔަވިއ އެހެން އިޢ ތިރާފ 

ޝަރީޢަތ ެގ ަމޖިލީހ ގައި އޭނާ ެއކަމަްށ  ،ކަމަށް ީވނަމަެވސް ކޮށްފައި ޝަރީޢަތަށް ފޮނ ިވމޮޅަށް ތަޙ ޤީޤ 

ެއކ  ޔާފަހަރ  އަންނަކަން އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަ ޤ ެގ އެްއެވސް ބޭނ މެއް ނޯންނައިންކާރ ކ ރީމާ، ފ ލ ހ ން ކ ރާ ތަޙ ޤީ

ދާއިރ ަގއި ޒިންމާދާރ ކަމާެއކ  ، ފ ލ ހ ންނަށް ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތްތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެމ ން ފާހަަގކ ރަން. އެހެންީވމާ

ެވްސ  ފިލ ަވިއެގންފ ލ ހ ންެގ ކައިރިން އަހައިެގން އޮޅ ން ކ ރ މަށް ހ ރި ހ ރަސްތައްފ ލ ހ ން ދިެވހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް

 މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކޮށްެވެގން ހ ރި ކަންތައްަތއް ޮކށްދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ކޮްނމެހެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް 

 ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށިއަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށިށް. މ ޙައްމަދަ ޖަމްޝީދ  މެންބަރ 

 

 ެކވ ން:ވާހަކަދެއް މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ރ ޞަތަަކށް އެދ ނީ، ދެތިން އްޒަތްތެރި ރައީސް.އި . ޝ ކ ިރއްޔާ هلل دم ألحهللا م سب

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝ ކ ރ  ،ބިލ  ހ ށަހެޅި ފަާރތަށް ،ފާހަަގކޮށްލ މަށްޓަކައި. އެހެްނކަމ ން

ސަރ ކާރ ން މި ބިލ   އޮތް ިވދާޅ ެވފައި،ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ބިލ  ހ ށަހަޅަމ ން ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ

އްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ރާދިެވހި ،މާއިކަންދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ އެންމެހައި ކަ ،ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ ބޭނ މަކީ
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އިންސާނީ  ،ރީ ހަމަތަކާއިްސތޫދ  ،ރީ ހަމަތަކާއިސްތޫއެ ޤާޫނނ އަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ދ  ،ޤާނޫނ އަސާސީާއއި

މި ތާނގައި ިމ މަޖިލީހ ގައި އެންމެ ބޮޑަށް  .ކ ރ މޭތިރާމ ހ އި  ކަށްރީ ހަމަތަާކއި އިންސާނީ ަޙއްޤ ތަސްތޫދ  ،އްޙައްޤ ތަ

އަޅ ަގނޑ   ންާގނޫނ  މި ދެ ކަންތަކަށް ބިނާކޮށް ދެކެޭވ ާވހަކަ. އެހެންކަމ ން، ދިެވހި ފ ލ ހ ންެގ އާއަކީ ދެކެޭވ ާވހަކަ 

ކަންތައް ެވސް  މި ދެ ،ފަދައިން ާވނެ ލައް ންތައް ހާސިލ ަވނެ ަކމަށް. އެނިގކަ ކ ރަނީ މި ދެންނެީވ ދެމީދ އްއ 

ދިެވހި ފ ލ ހ ން  ،ރައްޔިތ ން. މީހ ން ބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި  ށް ޓަކައި އެންމެ ޤ ރ ބާނީއެއް ަވނީ ދިެވހިހާސިލ ކ ރ މަ

މި ދެ   ؛ހި ސިފައިންނާއި ފ ލ ހ ންބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި، ޚާއްަޞކޮށް ދިެވ މަތްތައްބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި، ދިެވހި ޚިދ 

އްޔިތ ން. ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ދެޭވ އެންމެ ބޮޑ  ޤ ރ ބާނީެއއް ަވނީ ިދެވހި ރަނާކ ރ މަށް ަޓކައި މ އައްސަސާ ބި

 ވީ ކަމަށްއެހެންމި ކަމ ަގިއ ޖާމިނ ެވެގްނ، ޝާމިލ ެވެގން.  ނީން މި ތިބެ ރަްއޔިތ ހިއި ިދެވކަޚިދ މަތެއް ހޯދ މަށް ޓަ

 ކ ންއެ ރައްޔިތ ންެގ މަްއަޗށް ހެދިފައިާވ ާގނޫނ ތަ ،ންޖެހޭނީާވ ޚިދ މަތެއް ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް ދެޭވ ،ގައިހިނދ 

ަގއި ަވރަށް  4. 4 ދެަވަނ ބާބ ެގމި ާގނޫނ ެގ  ،ށްލާނަންފާަހަގކޮ ކަމ ގައި.  އެންމެ ފ ރިހަމައަށް ލިބިެގންދާ ޚިދ މަތެއް

 ިސިވލް ސަރިވްސގައި ިދެވހި ،ންނަނީފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ސިފަތަްއ. )ހ( ަގއި މި އޮ ހިބ ނޭ ިދެވސާފ ކޮށް އެބަ

ެއއް މ ޅި ރާއްޖެައށް އިންތިޒާމ ެވެގްނާވ  ،ތެއްެގ ޮގތ ގައި. )ށ( ގައިަވތަ ސަލާމަތީ ޚިދ މަނ ހިމެނޭ މަދަނީ ނ 

ގ ން ލާމަރ ކަީޒޮކށް، އިދާރީ ޮގތ ން ހިންގ ން ންއިދާރީ ޮގތ ން ހި ،ންނަނީ. )ނ( ގައި މި އޮޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި

ަގއި. )ރ( ަގއި ިމ ތ މ ޅި ިދެވހިރާއްޖެއަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގ ،ކ ެރިވފައިާވއިންތިޒާމ  ލާމަރ ކަޒީކޮށް

މަދަނީ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި.  .ދަނީ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއިމަ ާވވަޒީާފއާ ބެހޭ ާގޫނނ ން އިސްތިސްނާ ލިބިެގން ،ންނަނީއޮ

އިާވ މަތިން ތިރިއަށް ތަރ ތީބ ކ ރެިވފަ  ،ންނަނީއި. )ބ( ަގިއ މި އޮ މަަދނީ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ގަ ތްަވރަށް ސާފ ކޮށް އެބައޮ

ކ ރާ، ާގނޫނ  އްކަތްފ ލ ހ ން ނޫން މ ވައްޒަފ ން ެވސް މަސަ ،ނިޒާމެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ހިންާގ ފ ލ ހ ންނާއި

. ަޔކަށްޝަރަފ ެވރި ބަާވނީ ަވރަށް ނދ ަގއި ދިެވހި ފ ލ ހ ން ހި ީވށް ކަމަ. އެހެންތ ގައޭކ ރާ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގޒ ންފީތަ

ށް ޚިދ މަތަކަނީ ކ ރެިވެގން ނޫއެހެން ނޫން ޮގތަކަށް މި ޚިދ މަތެއް ނ ދެޭވނެ. ދިނ މަށް ޓަކައި އެ މީހ ން ތަމްރީނ 

ނަންޖެހޭނީ އެ ބޭފ ޅަކ  ނ ަވތަ އެ ފަރާތ ން ހ ން ،ކ ރެެވީނ ޚިދ މަތަށް ނެރޭ ފ ލ ހެއްބޫލ ަގނ ނެރެޭވނެ. 

ބަެއއް  ،ކ ރެިވފައި ކަމަށް. ަވރަށް ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ާވހަކަފ ޅ ތަކ ްނ އަޑ ިއިވެގންދިޔަތަމްރީނ 

ނ ކ ރެޭވ ފަރާތްތައް ެވސް ޚިދ މަތ ގައި ބަެއއް ހާލަތ ަގިއ ހާލަތްތަކ ގައި ތަމްރީނ  ނ ލިބޭ ނ ަވތަ ތަމްރީނ 

ކަންކަން ހާސިލ ކ ރެޭވނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚިދ މަތަށް ނެރޭ ފ ލ ހ ންނަކީ   ދަމިފަ ،އެހެންކަމ ން ކަން.ކ ރާބޭނ ން

ެއ  ،ެލެވލްަގއި ސަރާޚއްޞަކޮްށ އޮފި ،ފާހަަގކޮށްލާނަންން. އަދި މީެގތެޭރަގިއ ވ  ކ ރެިވފަިއާވ ބަެއއް ަކމ ގައިތަމްރީނ 

ތައް ނ ަވތަ އެަކޑަމިްކ ރީނ ތައް ނ ަވތަ ޓްރެއިނިންމްތަކ ެގ ބޭފ ޅ ން ހައްދަާވ ަވކި ކަހަލަ ތަމްރީނ ތައް. މި ތަރޭންކ 

ސްކޮށްެވެގން ނޫނީ އެ ފަރާތަކަށް ފާ ފ ރިހަމަކޮށް ފ ރިހަމަ ކ ރަންދާ ކޯހެއް ންއެ ފަރާތްތަކ  ،ޔަސްހޯދާ ޢިލްމަކ ން ިވ
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ނަމަ، ކ ށް ނޫން ތައްލޫމާތ ޢ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފައިާވ މަ  .ނޫން ްއ ލިބ މަކީ ރަނަގޅ  ކަމެއްއެ ރޭންކެ

ހ ރި. އެހެންީވމާ، އެންެމ ކަންތައް ކ ރެޭވ، ކ ރެިވފައި ެވސް އެބަބަ އެބައެއް ހާލަތްތަކ ަގއި މ އައްަސސާގައި މި ޮގތަށް 

ށް އެ ަކންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮތ ން. ތަޮގކާތެރި ޮގތަކީ، އެންމެ ަރނަގޅ  ޮގތަކީ އެ އަޢ ލާކަން ބޮޑ  ޮގތަކީ، އެންެމ ރައް

ޙައްލ ާވނެ ކަމަށް. އޭރ ްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް  ންމީދ ކ ރަން މި ާގނޫނ އްއަޅ ަގނޑ  އ 

ހ ރި ކަންަތއްތައް ހާސިލ ާވނެ. ކަެމއް  ގައިކ ރި ަކންބޮޑ ވ ންތަކ  ކ ން، ފާޅ އި ދެއްކި ާވހަކަތަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ފްލޯަގ

، އެހެންކަމ ން ދަނީ.ޓަކައި އޭތި ކ ރިއަށްސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ދެކެެވީނ ާވހަކައެއް. އ ފަްނަވނީ ކަމެްއ. އެ އ ފަންވ މަށްހާ

ށް އެ ޚިދ މަތެއް ީވހާެވސް ފ ރިހަމައަ ؛ޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނަްށ ދޭ ޚިދ މަތެއްއަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ އަ 

ބޭފ ޅ ންގެ  ރައްކާތެރިކަާމއެކ  ރައްޔިތ ްނނަށް ލިބ ން. އެހެންކަމ ން މި ބޭފ ޅ ން، މި  ސަލާމަތާއި ،އޯާގތެިރކަމާއި

ރިޓަޔަރކޮށް،  ށްފަހ  މަޤާމަ ،ިވޔަސް  ސިފައިން ؛ދިެވހި ފ ލ ހެއް، އެ ފ ލ ހަކ  .ޖެހޭޮގތ ަގއި މި ބިލ ން ހާސިލ ާވން އެބަ

ދ ަވހ ، އެހާ  އެހާ ިގނައެ ބޭފ ޅ ން  ،ާވނަމަކަމަށްނޫންތްތައް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންއ ެޅޭވނެ ޮގ ކ ޝަރަފ ެވރިކަމާއެ 

ެއ ބޭފ ޅެްއ  ްއ،ށް އޮންނަންޖެހޭނެ އެ ފަރާތެކ ރެޭވނެ. ހަމަ އެ ޮގތަނ  ކ ރި ޚިދ މަތ ެގ ައގ  ވަޒަން ަގއިދިގ  މ އްދަތ 

ދޭތެރޭ ތަޙ ޤީޤެއް ކ ރެެވންޖެހޭނެ.   އެ ބޭފ ޅަކާށް ކޮންމެ ކަމަކަލާފަށް ކޮށްފި ޚި ވަޒީާފގައި ހ ރެ، ާގނޫނާއި ަގވާއިދާ

ކ ރަން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މި ާގނޫނ  އިތ ރަށް މީދ އްޑ  އ ނންޖެހޭނެ. އަޅ ަގރަނަގޅ  އިންސާފ ެވރި ނިންމ މެއް ނިންމެ

 ސް.ކ ެރޭވނެ ކަމަށް. ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީރަނަގޅ  ށްއަދި ފ ރިހަމަކޮށް، އިތ ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ަގއްދޫ ާދއިރާެގ ، ރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާ

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ ގައްދޫ ށް.ޒާހިރައަޙްމަދ  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޒާހިރ  އަްޙމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ގައްދޫ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަ ހަަވދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހަރާންބަޅ މަސް ކަމަށް ިވދާޅ ީވ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ ، ކ ޑަހ 

 ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ާވނެ. ގައްދޫ ންމަސް ހަމަ ހަރާބަޅ  އިލަގންނަްނ.ޑ  ބަލަ ނއަޅ ަގ އެ
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޒާހިރ  އަްޙމަދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ގައްދޫ

ބިލަކީ. ޤައ މ ެގ މި ނިޒާމަްށ މި ފ ލ ހ ންެގ  ެވސް މ ހިންމ  ބިލެއްކޮންމެހެންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ން  ަގިއ އާ 2008ެވސް މ ހިންމ  ބިލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ންކޮންމެހެ

 އިކިރިާޔ ރާއްޭޖެގ ިބތ ފަންިގ ނެގ ނީ. ާރއްޖޭގަ  ،ީސެގ ަދށ ންރަނ  މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ 

ހިސާބ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އެ ފެއްޓީ ށް ތިލަާވންަގމ ންދިޔަ ިގނަ ކަންތަްއތައް އަޅ ގނޑ މެންނަށް ހަމައަނހި

 .ހިސާބ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އްަތއް ޓްރާންސްޕޭރެންސީެގ ނިޒާމ ން ކިރިޔާ ހިނަގން ފެއްޓީ އެރާއްޖޭެގ ކަންތަ

ހ ރި   އިޒާމ ަގމި ނި .ކ ރިމަތިލާންޖެހ ނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ޓެސްަޓކާދަަވރ ަގ ގައިދަތ ރ ސީެގ މި އެހިސާބ ން ޑިމޮކްރެ

މި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ހ ރި  ،ކ ރަން މި ލިބ ނީޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓެސްޓ ތައް އަހ ރި ީވކް ޮޕއިންޓ  ،މާއިަވރ ަގަދކަ

އިއްޒަތްތެރި ހިސާބ ން.  ކ ރަން ލިބ ނީ އެއަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ޓެސްޓ  ރަނަގޅ  ކަންތައްތައް އިދޯހަޅި ކަންތައްތަކާ

 .ށް ފެނިއްޖެ ަވރަށް ބައިަވރ  ޯގސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްހިސާބ ން ފެށި ދަތ ރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަ އެ ؛ސްރައީ

 ބޮޑ  ންޯގސް ހެދިއްޖެ. ަވއްކަން އިްނތިހާއަށް، ކޮރަޕްޝަްނ އިންތިާހއަށް، އަނިާޔެވރިކަން އިންތިހާއަށް ފެނިއްޖެ. ހަރާ

ދިޔަީއ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި  ހ ރިހާ ަކމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެިނެގންިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ،ފެނިއްޖެ އް ތެބަޣާާވ

ަގނޑ މެންނަށް މި ހ ރިހާ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އަޅ ގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  ފަހ ން. ބިތ ފަންިގ ނެގ ނ  ހިސާބ ން އަޅ 

ކަމ ެގ ތެރޭަގއި ރިނދިއަޅ ަގނޑ މެން އަދިެވސް ތިބޭނީ ހަމަ އެ އަ ،ނަމަނޫންއެހެންކަމެއް ފެންނަމ ން މި ދިޔައީ. 

 ން ރީއިންކ އަ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، ބަޣާާވތް ަތޙ ޤީޤެއް ކ ރި. ކޮމިޝަން ޮއފް ނެޝަނަލްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ިއއްޒަތްތެިރ ހ ރި ފާހަަގކޮށްފަ. ކ ރަން ހ ރި ކަންކަން އެބައެ ރިޕޯޓ ަގއި ރަނަގޅ  .ރިޕޯޓެއް ނެރ ނ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ން އަޅ ަގނޑ މެ ؟މަތީގައި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްދާނީތޯ ކަންމެންނަށް ޯގސް ހެދިއްޖެ. މި ޯގސް ރައީސް، އަޅ ަގނޑ 

ކ ރަންޖެހޭ  އްހ ރިހާ މ އައްސަސާަތކެ . ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންގެ ދިެވހިރާއްޖޭ  ،ކ ރަންޖެހޭ ސ ާވލެްއ މިއީ އެންމެންމިއަދ  

. ރައްޔިތ ންނަށް އެކަން ފެނިއްޖެ. ރަނަގޅަށް ސް ފެނިއްޖެސ ާވލެއް މިއީ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޯގސް ހެދިއްޖެ. ޯގ

އިއްޒަތްތެރި  ދ ާވލ  ހިންިގ ބޮޑ  ބަޣާާވތެއް މ ޅި ދ ނިެޔއަށް ފެނިއްޖެކޮްށެގން ރޯމާލައިްވ ޓީީވން ބްރޯްޑކާސްޓ ފެނިއްޖެ. 

ކަމ ެގ ނެދެޭވމިަކން ނ ާވ ކަމަކަށް ހެދިެގން، މި ޯގސްކަންމަތީަގއި މި ޤައ މާއިެގން ކ ިރއަށް ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން

ިމ  ،ދިމާާވ ހ ރިހާ އ ނދަގ ލަކީ އަދ ންކަމެއް އަޅ ަގނަޑކަށް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިޤީޔަ

އ ނދަޫގ އިްއޒަތްތެރި  ހާދާން ދަތ ރ  ފެށީމާ ދިމާާވތައް މަތީަގއި ތިބެެގން ކ ރިއަށްސްޯގސްތައް ހަދަިއެގން، މި ގޯ 

ަވއްކަން އިންތިހާއަށް ކޮށްފި.  .ވެއްޖެ ބިޔަ ޚިޔާނާތެއްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީން ބޮޑ   .ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ކޮށް އަޅ  ، މިކަން އިންސާފ  އިމިއަށް ޮގްތޮގތް ނ ހަދަ އި،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމ ކަްނކަން ނ ބަލަ

ބޫެލއް ނ ކ ރަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭެގ ަގ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނެދެޭވކ ރިއަށް
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ން، ރަހިރ ކ ތާޅި ނިޒާމ   މ މެން ީވ އެންމެންބޫެލއް ނ ކ ރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ ަގއެްއެވސް ަރއްޔިެތއް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ކ ަރން. އެ ޮގތ ން އިޞްލާޙ ކ ރަން، ރަނަގޅ 

ތި ދެއްާވ  ރާ މަސައްކަތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރަން މި ކ މި ނިޒާމ  ރަނަގޅ  ންއަދާކ ރަން. މި މަޖިލީހ  ޝ ކ ރ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް  އިފާހަަގކޮްށލަ ގ ތ ޅ ަގނޑ  މި ަވއިްއަޒތްތެރި ރައީސްެގ މަސައްކަތް އަ ،ބާރ ލ މާއިއްފ ރިހަމަ އެ

މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝ ކ ރ 

 ޙެއްކ ރަންޖެހޭ އިޞްލާ ،، މި ބިލ  އިޞްލާޙ ޮކށްއިށް ފޮނ ަވކޮމިޓީއަބަލައިަގންނަންޖެހޭ. ީވހާެވސް އަަވހަކަށް މި ބިލ  

ފާސްކ ރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ  ންށް ައޅ ަގނޑ މެހަކަަވމި ބިލ  މި ތަޅ މަށް ެގނެސް، މި ބިލ  ީވހާެވްސ އަ ކޮށް،

ފާސްކ ރަނީ މި މި ބިލ   ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން. އަޅ   ންނަށްއަޅ ަގނޑ  ިދެވހިރާްއޖޭެގ ފ ލ ހ  .ރައީސް

ފ ޅ ންނަށް ޓަކައޭ. ިތ ބޭފ ޅ ންެގ ދަރީންެގ ދަރީްނނަށް ޓަކައޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތި ބޭ .ަކއޭދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ޓަ

 ޓަކައޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ެދއްިވ ފ ރ ޞަަތށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ދަރީންނަށް އެންމެންެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގން އި ަވޑަ މަށް ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑިއަގތ ބިލަށް ބަހ ސްގައި ަބިއެވރިވެ  !ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . އާދެ

 އާ 12އިރަށް، ޖަހާ 12އަދިެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ ތިއްެބިވ. ައޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ މަސައްކަތް ދެންެނިވން 

ނަމޭ. މި ބިލަކީ ިއއްޒަތަތެރި މެންބަރ ްނ ހަމައަށޭ ެގންދާނީ. ެއއަށްފަހ  ވަޒީާފއާ ގ ޅޭ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރޭ

 ންންދާ ޮގތް އެނގ މިހާރ  އ ޅ ްއާވ ބޭފ ޅ ންނަށް ަވމ  ގައިތ  ފ ލ ހ ންެގ ޚިދިމަ ،ފާހަަގކ ރަްއަވމ ން ތި ެގންދަާވ ޮގތ ން

 ފ ލ ހ ންގެ  ،އެަބޭވ ަވނަ މާއްދާަގއި  28ންތެރި ބިލެއް. މިސާލަކަށް ބިލ ެގ ނ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ަވރަށް ބޭ

އަދި އިތ ރ   ،އިމާ ރައްކާތެރިކަ ،ތާއިށް ލިބިދީފައިާވ ސަލާމަފ ލ ހ ންނަ ންެގ ޙައްޤ ތައް.ރާ މީހ ދ މަތ ގައި ވަޒީފާ އަާދކ ޚި

މި ދެންނެިވހެން މި   ،ގ ޅޭ ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅ ންެގ ެވރިން، ފ ލ ހ ންެގ ެވރިން ޮގތްޮގތަށް އެޕީލްކ ެރޭވނެ. އެ ބޭފ ޅ ންނާ

ކަމަށް ަވނީ. އެހެންީވމާ،  ބޭފ ޅ ން ތިއްބެވި  11ެއސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ މަޤާމ ގައި ަވގ ތ  

ގ ޅޭ ޮގތ ން މި އަންނަ ޝަކ ާވތަްއ  އެ ބޭފ ޅ ންނާ ގައިދާނެ. ނތަން ހި ހިސާބަށް ެވސް އެ ކޮންސްޓަބަލެއް ނެތޭ

ޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އެީއ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތަށް ލިބޭނެ ަގނޅ  ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ ފ ރ ޞަތ  ދޭ. އަ ލ މި ބިބެލ މަށް 

އަދި  ،ތާއި ޮގ ކ ެރޭވނެ ޮގތް، ފ ލ ހ ން މަޤާމަށް ެގނެޭވނެޓ އެއާއެީކަގއި ރެކްރޫ ަވރަށް ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއް. ހަމަ

ތް މި ބިލ ަގިއ ބޭނެ ޮގލ ަގއި ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ ބަާޔންކ ރޭ. އަދި މަޤާމ ެގ ކ ިރއެރ ން ލިބިތްތައް ދެޭވނެ ޮގތަމްރީނ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ޑަ މަދ  ތަޖ ރިބާގައި ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ އެންމެ ބޮޑ  ޝަކ ާވެއއް ަވރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ ބަޔާްނކ ރޭ. 

ތެރި މެންބަރަކ  އިްއޒަތް ގައިމި ތަނ  ؛އިންސާފ ެވރި ޮގތެއް ނެތި ޕްރޮމޯޝަން ލިބ މ ގައި ހަމަހަމަ  ،ކަމަކީ  އޮންނަ އެއް
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ށް މި ބާަވތ ެގ ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގިއ ޕްރޮމޯޝަެނއް ެވސް ލިބެނީ. ެއޮގތަ ަގއި ަބއިެވިރީވމައޭޣާާވތ  ބަ ްއިވަގކ ރެފާހަ

ށް މަޤާމ ެގ ކ ރިއެރ ން ދެޭވނެ ންނަކ ރާ ކ ދިންނަށް، ފ ލ ހ  ގައި މަސަްއކަތްގައި، ރަނަގޅ  ޮގތ  ތ ޮގ ނ ހިމެނި، ހެޔޮ

ާގއިމ ކ ރެިވފަ. ހަމަ އެއާއެކީަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޕެންޝަން އަދި ެއ އޮތް ަވރަށް ރަނަގޅ  ނިޒާމެއް މީގައި އެބަ 

ށް ރަނަގޅަށް އޮތް ަވރަމި ބިލ ގައި އެބަ ތްޮގ ނެއިލާތައް ބަލަހައްޓާޢާފ ޅ ންެގ އަދި އެ ބޭ ،ބޭފ ޅ ންެގ ެވލްފެއަރ

ަވނަ އަހަރ ެގ  2008 ،ފ ލ ހ ންެގ ާގޫނނ މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން މި ެގންދާ  ،ގާއިމ ެވފަ. އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެ

ެގ 2008ޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނީ. ެގ ފ ލ ހ ންެގ ާގނޫނ  އ2008ަ ެގންޅިގ   މާއ ެގނަޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިޞްލާޙ  

ރަީއސް މައ މޫނ ެގ ރިޔާސަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބ ނ  ާގނޫނެއް.  ،ބަރ ެގ ކ ީރަގއި ންެގ ޮނެވ 2008ާގނޫނަކީ 

ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަާސއާއި ސިަފއިންެގ މ ައްއސަސާ ަވިކކ ރ މަށްފަހ ަގިއ ، ނިގަވަޑިއަގންނަާވނެއެއީ އެ

ންެގ ާގނޫނަާކިއ ކ ެރިވ، ެއ ޤާނޫނ އަސާސީ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްފަހ ގައި ފ ލ ހ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤާނޫނ އަާސސީ އިޞްލާޙ 

ޭޅ ގ  ެގ މ އައްސަސާައކީ ބޭނ ންތެރި މ އައްސަާސއެއް. ެއކަމާފ ލ ހ ންލެިވފައި މި އޮތީ. އިެއކ ލަވަ  ސިފައިންެގ ާގނޫނަކާ

 ތަނ ގައި ންނަށް ދެރައެއް ދިނ މަކަށެއް މިފައްދާ. އަދި އެއްެވސް ބޭފ ޅަކ  ފ ލ ހ ނޫ އްކ  ޝައްކެ ތ ން އެްއެވސް ބޭފ ޅަޮގ

 ،ންެގ ތެޭރަގއި ޅ ަގނޑ މެރ  އަމިހާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ންނާހ ންނަށް، ފ ލ ހ ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، އެ ފ ލ  އެދިެއއް

ކިތަންމެ ދެެކެވމ ން އެ އަންނަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތި ފާހަަގކ ރާ ކިތަންމެ މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރޭގައި ދެކެޭވ ޮގތް،

ހަމައެކަނި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އެނިގަވަޑިއަގްނނަާވނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ރެ.  ކަމަކާ

ންދިޔައީކީ، އަދި ދަނީކީ ެވސް. އަދި ރާއްޖޭެގ ެއިކއެކި ކަންކޮޅ ަތކ ަގއި އެކި މ ނޫން އަނިޔާ ލިބެ ކަށްންބަރ ންނަމެ

ނ ކ ރެޭވކަން ެވސް އެއީ ަރއްިޔތ ންނަށް ލިބޭ ެގއްލ މެއްެގ ތްޮގތަށް އެބަ މިކަން ހިނަގމ ންދޭ. ރަނަގޅަށް ތަޙ ޤީޤ ޮގ

ންެގ ބިލަށް  ްއކާެވްސ އަލ ްނ އަނބ ރާ އިރާދަކ ެރްއިވްއާޔ މާދަމާ ފ ލ ހ . އަޅ ަގނޑ  އަނެދޭޮގތ ަގއި ފާހަަގެވެގން

 އެނބ ރޭނަން. ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި އެބަ ިތްއބެިވ ަވިއކަރަދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާިއ އަދި

ނޑ  މަލ ކ ރާނަން. އަޅ ަގޢައިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ  މިދެންނެިވހެން  .އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ 

ތަނަށް  މި އި،އެދެނީ ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވ މަށް ހަމަ މ ޅިން ނިންމަަވ މިހާރ  މި

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ކެނދިކ ޅ ދޫޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ، ަވނީ ހ  ާވފަިއާވ ބިލެއް މިެގންނަ

. ދެން ހ ޅ ދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ިބލ  އޮތީ ހ ށަހަޅ ްއާވފަ ،ޮގީޑެގ ނެތް ދެތިން ސިކ ންެތްއ ބައްލަާވަފއި

ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީްބ  ،ފެންނަނީ  ލިެޔކިޔ ންތަކ ން މިތަނ ެގ އެހެންީވމާ، މި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ  ،ެގ ބިލ ެގ ޮގތ ގައި. އެހެންނަމަެވސ2008/2ްާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

 ދިނ މަށް. އެރ މ ން ސަލާމަތްވ މަާށއި އަދި ރަްއޔިތ ންނަށް ެވސް ފާހަަގކޮށްއޮޅ ން
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ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،ކ ަރްއާވފައި އޮތްކެނދިކ ޅ ދޫ ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ަމސައްކަތް -{7.4}

ްށ (އަާގނޫނ  އާ ބެހޭވަޒީފާ ) 2008/2ާގޫނނ  ނަންބަރ   ،މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީްބ ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

ލަނީ އެ ބިލ ެގ ބަހ ސަށް. އި ހ ޅ ަވ މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި ެގންދިއ ން. އަޅ ަގނޑ  ެގަނއ މ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށްލާޙ ޞްއި

އަރ ަވނީ އިނގ ރައިޫދ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަަސން އަޙްމަދަށް. އިނގ ރައިޫދ ފ ރ ޞަތ  މި އަޅ ަގނޑ  

ޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިއް  އަރ ަވނީ މަޑަެވލީދާއިރާެގ މެންބަރ  އެއީ ކ ީރެގ ފ ރ ޞަތެއް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާނަ

 

 ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ާވހަކަދެްއެކވ ން: މަޑަެވލީ

ލާޙ ތަކަށް ޞް ހ ށަހެޅޭ އި( އަށްބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީާފއާ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަާދކ ރަން. މި ބިލ ެގ ާވހަކަ ައޅ ަގނޑ  މެންބަރ ންނަށް ަވރަ 2ެދއްިވ ބިލ  ހ ށަހަޅ އްވައި

އަޅ ަގނޑ   ީވމަ  ބެހޭ ބިލެއް ފާއާ ންމ  ނ ކ ތާެއއް އަޅ ަގނޑ  އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ަވޒީހިފާހަަގކ ރ މ ެގ ކ ރިން މ 

ަރއީސް ޔާމީން  ،ެވރިކަން ދިޔަ ފާއިތ ެވެގން ؛މިދިޔަ ،ަވޑަިއަގންަނާވނެެއިގ .ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް

ކ ރި  ޒަފ ންނަަކށް އެތަްއ އަިނޔާެއއްޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްެގ ެވރިކަމަީކ ދިެވހި ަވޒީފާތަކ ަގިއ މަސައްަކތްކ ރި އެަތއް މ ަވއް 

ކަމެއް. ެއޮގތ ން ައޅ ގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން އޭިވއޭޝަްނ ސެކިއ ރިީޓ ކޮމާންޑ ން ިސޔާސީ ކ ަލަވރ  ޖައްަސިއެގން ެވރި

އަހަރ .  5ީވ  މަހަށް މި މ ަވއްަޒފަކ  ަވޒިފާއިން ަވިކކ ރިތާ މި މޭ 8ެޓއްެގ މައްޗަށް ބިާނކޮށް އިންޓެލް ރިޕޯ ޭގޮގތްނޭނ

ދިެވހި ދައ ލަތ ން ހ ކ ންކ ރ މ ން ަވޒީފާދޭން  ންްޓރައިބިއ ނަލ  ބެހޭ މި މ ވައްޒަފ ންނަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވޒީފާއާ

މ ަވްއޒަފ ންެގ ތެޭރަގިއ  8އަދިެވްސ އިންސާފ  ނ ލިބޭކަްނ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ިމ  ،ކޮށް ފ ތިއ ނާއިސްހ ކ ން  އެ

. ޮގތެއް ނެތިފަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ،މ ަވްއޒަފަކ  ެއބަތިބި. މަގ މަތިެވފައި 2އަޅ ަގނޑ ެގ ާދއިރާއަށް ިނސްބަތްާވ 

 ހާލަތ ގައި ސަރ ކާރަށާއި ކަމާ  ސްކ ރެޭވ މިހ ބެހޭ ބިލަށް ބަ ފ ރ ޞަތ ގައި ވަޒީާފއާއަޅ ގނޑ  މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިދިނ މަށް. އިންސާފ  ހޯދައިޒަފ ންނަށް އިންސާފ  ހޯދަމި މ ވައް ،ާވލަންބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮގ

ކަމެްއ  ދިއ މަކީ އަޅ ގނޑ  އެދޭންެގ ަވޢ ދެއް. މިކަން ހަމަޖެހިެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ދިއަ މި ސަރ ކާރ ެގ

ންމ  ހިބެހޭ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ އިސްލާޙ ތަކ ގައި މ  ވަޒީފާއާ  .ކަމ ަގިއ ދަންނަަވން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ންމ  ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހިހ ރި ަވރަްށ މ  ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިތަކ  މްކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް އެބަހ ރި. ރައްޔިތ ން ެއކިެއކި ޕްލެޓްފޯ

ެވސް ބޮޑ  މައްސަލަެއއް.  އި ޤީޤަތ ަގޙަސަލާމ ެގ ޗ އްޓީެގ ަމއްސަލަ.  ،ބަހ ރި. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަންއެ

 މިހާރ  މި ،ބޮޑ  އެއް ސަބަަބކީ ރާއްޭޖެގ ޕްރޮޑަކްިޓިވޓީ ދަށްާވ އެންމެ ،ރިބާކާރ ން ފާހަަގކ ަރއްާވ ޮގތ ަގއި އަދި ތަޖ 

ކ ރަްއާވ ބޭފ ޅ ން ެއކިެއކި ަތންތާނގައި ފާހަަގކ ރަްއާވފައި އަދި ރިސަރޗް  ބެހޭ ާގނޫނ . ތަޖ ރިބާކާރ ން އޮތް ަވޒީފާއާ
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ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ   ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކާ ައޅާބަލާއިރ  މަދ  ަގއިާރއްޖޭއަާދކ ރާ ަގޑިތައް  ަވޒީފާ ،އެބަހ ރި

ޗ އްީޓެގ މައްސަލައަށް ކޮންމެ  ކ ރެެވްނާވނެ. ސަލާމާއިޔަތްޢާ ކަންކަމަށް ރި ދެކޭޮގތ ގައި މި ހ ށަހެޅިފައިާވ ބިލ ން އެ

ނ ކ ރާ ާވހަކަ ަދންނަަވން. ހަމައެއާެއކ  ޭއެގ ދ އީދ ަވހަކ  އެމް.ސީ ހ ށަހެޅ މަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ އިސްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ

 އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ މަށް ،އްތެހަމަޖެހޭނެ ޮގ ކ ރެޭވނެ ޮގތެއް މި ބިލ ެގ ތެރެއިންޒަފ ން މޯޓިޭވޓްބަދަލ ގައި މ ަވއް 

ކޮށް ރަފ ޢާމިސާލަކަށް އެެޓންޑެންސް އެލަަވންސް ކަހަލަ އެލަަވންެސއް ތަޮގާވލަން. އެޮގތ ން ެވސް ައޅ ަގނޑ  

ނައިރ  ވަޒީާފގައި ިގަނއިރ  ހޭދަކ ރ މަށް މަގ ފަހިކ ރ މަށް ބާރ އެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން. ހަމަ  މ ަވްއޒަފ ން ިގ

ާވަހކަ  ދ ކ ރާއީެވްސ އަޅ ަގނޑ  ތާ ބޭްއވ މަށް މަހ ެގ ޕްރޮބޭޝަނެއް 3ޮގތަށް  ޕްރޮބޭޝަން މިހާރ  އޮތް ،އެހެންމެ

ެވސް މ ަވއްަޒފ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެަލަވންސްތައް ދިނ މަްށ އި ދަންނަަވން. އަދި ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތ ަގ

 ނޫން. ަމއްސަލަައކީ ރާއްޭޖަގިއ ކ ޑަ ަމއްސަލަެއއް ެގަވޒީފާ .ެވސް ދަންަނަވން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދ ކ ރާ ާވހަކައީތާ

ަވީޒފާ ނެތް ފަރާތްތައް ރާއްޖޭަގިއ ިގނަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ަވޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކ ރާ  ؛ވަޒީފާ ނެތް ފަރާތްތަކަކީ 

ަގއި  19ބ ގައި އެޖެންޑާ ޚާައޅ ަގނޑ މެން މަޖިލިސް އިންތި  .ެވްސ ިގނަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކ ދިން ޒ ާވން

ކ ރާ ކ ދީންނަށް ކަތް ަވޒީފާ ހޯދ މަށް މަސައް ،އަށް ނ ަވތަ ވަޒީފާ ެނތް ކ ދީންނަށްަވޒީފާ ނެްތ ޒ ާވނާ  ،ަވޢ ދ ެވެގން ައއީ

ޮބޑަށް  ަވންސް ދޭނަމޭ. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ޖީހާން މަޙްމޫދ  ހ ށަހެޅ އްިވ އިސްލާޙަްށ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށްލައެ

ވަޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކ ާރ  ،ފާ ނެތް ކ ދިންނަށްދ ކ ރަން. މި ބިލ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަޒީއީތާ

 ސަރިވސް  .ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ޖެހޭޒ ާވނ ންނަށް އެލަަވންްސ ލިބޭނެ ޮގތް ހަމަޖެހެން

ޖާއި އަދި ޗާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ ަވގ ތ ޮކޅެްއ ދެއްަވއިފިްއޔާ ަވރަށް ރަނަގޅ . ސަރިވސް ؛ޖާއިޗާ

ެގ އަދަދ  ޖ ޗާ ކަމެއް. ސަރިވސް ދިއ ަމކީ އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ އ ޖޫރަ މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ކަނަޑއެިޅެގންއެންމެ ކ ޑަ 

ެއއަދަދ  އެންމެ ބޮޑެެވެގންދެޭވ އަދަެދއްެގ ޮގތ ގައި ކަނޑަނޭޅ މަށް ެވސް  އި،ނ ަވތަ މިނިމަމް އަދަދެއް ކަނޑައަޅަ 

ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ބިލ ެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިެގން އް ކޮށްފައި ނ ބޭްއޭވނޭ ޮގތެ އަޅ ަގނޑ  އެދެން. އަދި ފިްކސް

 ންމ  ހިމަކީ މ ތ ެގ މިނިމަމް އަދަދ  ދެޭވ އަދަދެއް ކަނޑައެޅިަފއި އޮޖ ޗާ ސަރިވސް ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް  އެދޭ

ެގ ޖ ޗާ ޑޮލަރ  ސަރިވސް 50ޑޮލަރ ،  10ތަކ ެގ މ ަވްއޒަފ ންނަށް ޓ ސޯރިބައެއް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް.

ދ ާވލ  ބ ރަ ޔާއިޤީޤަތް. މި މ ވައްޒަފ ންނަކީ ހަމަ ރެޙަރާއްޖޭެގ  ތައް ެވސް އެބަހ ރި. އެއީ މިޮގތ ަގއި ދެޭވ ރިސޯޓ 

ކަމެއް ކަމ ަގއި  ންމ ހިެވސް މ ދިއ މަކީ ކ ަރއްާވ މ ަވްއޒަފ ން. އެހެންީވމާ، ެއކަން ެއޮގތަށް ކަނޑައެިޅެގންމަސައްކަތް

މި ބިލ ެގ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މި ބިލަށް ރައްޔިތ ން އެކި  .އްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އި 

މެދ   އަޅ ަގނޑ  ެއއްެވސް ަޝއްެކއް ނ ކ ރަން.  ކ ރެޭވނެކަމާޔަތްމްތަކ ގައި ފާހަަގކޮށްަފިއ ހ ރި ކަންކަމަށް ރިޢާޕްލެޓްފޯ

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ދަލެއް ެގނައިއްޔާ ެގނެސްފައި އޮތީރާއްޖޭެގ މިފަދަ ބަ މި  ،ނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންހަމައެހެންމެ އަޅ ަގ
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ސިޔާސަތ ންކަން އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާއެކ  ފާަހަގކ ރަން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަްނ އަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ ެވެގްނ 

ެވސް  ކ ރަންނާހަރ ދަ ްއޔާ ެވއްޖެ. ލާމަރ ކަޒީ ިނޒާމ ެވސް އިރާދަކ ރެިވ ެވސް. ެއކަން ަނަގން އިންކަމް ޓެކްސްން، އައި

ނޑ މެން ަވޢ ދ ިވން. ހަމަ ެއޮގތަްށ ެވސް ައޅ ަގ އަޅ ަގނޑ މެން ަވޢ ދ ިވން. މަސްެވރިކަމ ގައި ސިނާޢަތް ަވރ ަގދަކ ރަން

ެވްސ  ހޭ ާގނޫނ ބެ ވަޒީާފއާ ،ލާޙ ތަކެއް ެގނެސްޞްބެހޭ ާގނޫނަށް ރަނަގޅ  އި ވަޒީާފއާ ،ބެހޭ ބިލަށް ވަޒީާފއާ

ފަހަރ   ފ ރ ޞަތ ގައި އަދިެވސް ެއއް ސް ޝަްއކެްއ ނ ކ ރަން. މިެވއެއް  ދ  އަޅ ަގނޑ މެ ކ ެރޭވނެކަމާރަނަގޅ 

ޚާއްޞަ ޮގެތްއަގއި  ،އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މި ނިޒާމ ެގ ތެރޭގައި ހ ރި މައްސަލަތައް ކ ޑަކޮށް ،ފާހަަގކޮށްލަން

ކ ރެެވންޖެހޭނެ. ތްޔަޢާބިލ ން އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ރި ކަހަލަ އ ނދަޫގތައް ނައްތާލ މ ގައި މި މ ަވްއޒަފ ންނަށް ކ ރެޭވ އެކި

ދިނ މަށް ނ ަވތަ އިއެހެންމެ ވަޒީފާ ެގއްލިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ައދިެވސް އެއްފަހަރ  ަވޒީފާތައް ހޯދަ ހަމަ

ބޮޑަށް  ލަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަ ކ ރ ކޮށްލަން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށްއިސަރ ކާރަށް ޮގަވއެދި އިޔާދަކޮށްެދއްވ މަށް 

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވ

އަރ ަވނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .އަށް. ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ެވސް ހަމަ  ބެހޭ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ ބަެއއް އިޞްލާޙ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަޒީާފއާޝ ކ ރިއްޔާ 

ިއއްޒަތްތެރި މިއަށް ބަދަލ ަތކެއް ެގންނަން އެބަޖެހޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ،ލާޙ ތަެކއް. ެއހެންނަމަެވސްޞްދ ކ ރާ އިއީތާ

ކަށް ދާއިރ ގައި މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އާ ފެށ މަކަށް ދާންޖެހޭ  ނިއ  ނޯމަލަ ެގ ކަންތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެހެންރައީސް، ޮކިވޑ  

ކަމެއް އަލ ން  ކ ރި ހ ރިހާ ކަނޑައަަޅންޖެހޭ ަވގ ތ . ޯގްސކޮށް ޭވޖ  ަވގ ތ . ިމއީ އަޅ ަގނޑ މެްނ މިނިމަމް

ަދއްކަނީ  މެން މިށް ދާންޖެހޭ ަވގ ތ  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅ ަގނޑ އަކޮށްލާފައި އަލ ން ފެށ މަކާ ދިމާރީސެޓ 

 މ ސާރަިއެގ ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެން މި  މ އްތިކ ރ މަށްޓަކައި އޭނައަށް ބޭނ ްނާވ އަސާސީ ކ ޑައިންސާނަކ  ބަޑ ފ ރާނަ

ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ  ޭވޖ  އ މަށް ިމނިމަމްޤަހާލަތަކީ މި  މި ،ދައްކަނީ ބޮޑ  މ ސާރަދޭ ާވަހކަެއއް ނޫން. އެހެންކަމ ން

ން ނަފާ ލިބިެގންދާނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަޒީާފަގިއ ަވރަށް ބޮޑެތި ތަފާތ ތަކެއް އިނަށް އެރ ން ރައްޔިތ ންއޭހާލަތ . 

ނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެްއޮކށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ އެބަހ ރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން އަޅ ަގ

އޮންަނ  ދ ަވހ  މިމަސް 3މައެހެންމެ މިހާރ  ށް ބަަދލ ކ ރަން. ހައަ 5ބަދަލ ަގއި %ެގ 7ލާރި % ޕެންޝަނަށް ކަނޑާ
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ިރ ތެނޫން އިްއޒަތް ދ ަވހަށް ބަަދލ ކ ރ މަކީ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންާވ ޮގތެއްމަސް 6ޕީރިއަޑް އަޅ ަގނޑ މެން  ޕްރޮބޭޝަން

 ކ ރަންޖެހޭ  ޕީރިއަޑްަގއި ޭބއްވ މަކީ ކޮންމެހެންޕްރޮބޭޝަން ދ ަވސްމަސް 3 ށްޮގތަ އޮތް ރައީސް. އެހެންީވމާ، މިހާރ  މި

ސަރިވސް ނ ަވތަ ސަރ ކާރ  ކ ންފ ނިތައް ނ ަވތަ އަމިއްލަ ިވޔަފާރިކ ާރ  ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިެވހި ސިިވލް

ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ފަރާތްތަކ ން އެަވރ ެގ ބޮޑ  އިތ ބާެރއް މިއަދަކ  ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރ ފިޔާއަށް ކ ޑަީވާމ، ދެން  1000ތެރޭގައި ިލބެމ ން އައި މ ސާރަ ހ ެގ ފ ރަތަމަ މަކޮިވްޑެގ ަމއްސަލަ ފެށ ނ ތާ 

އ ޅެނީ ހިނަގިއެގން. ރާއްޖޭަގއި ހ ރި  ެވސް މިހެން ކ ޑަާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން މި ެގ އިތ ބާރ ރައްޔިތ ން

ަވްއޒަފ ންނަށް މ ސާރަ ނ ދެވޭ ތެރޭަގއި އެތަނ ެގ މ ެގ ކަންތައްަގނޑ   ދ ަވހަށް މިމަސް 3ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތަކ ން 

ހާލަތެއްގައި ހ ރީމާ، ރައްޔިތ ންނަށް ވަޒީފާެގ ބިރ  ަވރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މިހާރ  

ދ ަވސް އެއީ ހަމަ ޕްރޮބޭޝަނަލް ޕީރިއަެޑއްެގ ޮގތ ަގއި ބޭްއވ މަކީ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މަސް 3ޮގތަށް  އޮތް

 ބ ނާއިރ ަގިއ ންސަލާ 30 ން، ބ ނ ން. ސަލާންކަމެއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދެން އޮތީ ސަލާ ހޭނެކ ރަންޖެ

ބ ނ ން ބާއްަވން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ން ޓް ނެތި ސަލާޮގތަށް މެޑިކަލް ސެޓިފިކެ ނޑ މެން ހަމަ މިހާރ  އޮތްއަޅ ަގ

މީހާެގ މައްސަލަެއއް އިްއޒަތްތެރި  ކަްށ ހ ންނަޔަެވރި  ބ ނަންޏާ އެއީ އޮީފހ ެގންރައީސް. އޮފީހެްއެގ މ ަވއްޒަފ ން ސަލާ

ލާޙ ކޮށް ޞްމީހާ އި އެ ،ޮގތަށް ނ ލިބެންޏާ މީހާ ޚިދ މަތް އެކަީށެގންާވ ހެއްެގ ތެރޭަގިއ އެރައީސް. އޮފީ

 ކ ރަންޖެހޭނީ އެ މަސައްކަތްެވސް ކޮށްެދޭވނެ.  ލިންގ ދެޭވނެ. އަދި އެެހން ކަންތައްކ ރ މަށްޓަަކއި ަކއ ންސިރަނަގޅ 

މީހާ އޮފީހަށް   ބ ނެ އެންމީހާ ސަލާ ތަނެްއގައި ތިއްަބާވ ެވރިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ގައި އެއެ

ންނަީނ ދ ަވހ  ބ ނަން އޮ 30 ންލާޙީ ފިަޔަވޅ ަތއް ައޅަންޖެހޭނީ. ސަލާޞްމީހާއާ ދޭތެރޭގައި އި ނ ނިކ ންނަންޏާ އެ

 ން ލާ ެއއީ. ެއ ހާލަތ ަގިއ މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓެއް ނެތި ސަޚާއްޞަ ހާލަތެއް ދިމާެވެގން ބ ނަން އޮންނަ ސަލާމެއް

 ީވހާ ދ ަވހ  ދޭންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެކަން މިއިނޑ ެމން މި ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި ހޯދަބ ނެޭވނެ ނިޒާމ  އަޅ ަގ

މި މަޖިލީހ ން މި   ،މީދ ކ ރަންއްއަޅ ަގނޑ  އ  ެވސް ެއޮގތަށް އޮތީ. ރައްޔިތ ން ބޭނ ންަވނީ އެކަން އެޮގަތށް ބާއްަވން. 

އެްއެވސް މެޑިކަލް ސެޓިފިކެެޓއް ނެތި  ންހ ެގ ސަލާދ ަވ 30ޮގތަށް  ދާއިރ ަގިއ ހަމަ މިހާރ  އޮތްެވެގންލާޙ ޞްބިލ  އި

ެއއްކޮށް. އަިމއްލަ  އޮންނާނެ ޮގތަކަށް އެކަްނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ަރްއޔިތ ން ެގްނގ ޅެންޖެހެނީ މިނިަވންކަމާ

އް މަޢެއެީކަގިއ ަވީޒފާ އަދާކ ރާނެ މ ޖ ތަ ސިކ ނޑިއަްށ ަގބޫލ ކ ެރިވެގްނ އަމިއްލަ ިވސްނ މ ަގއި ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ

ކ ރ މ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަންތައްތަެކއް  ތަޅ  އަޅ ަވިއެގން އ ޅެނީ. އެހެންީވމާ، ބިނާކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މި

ލިސްކަމާެއކ  ޚާހިތ ަގއި ހ ރި  ،ނ ޖެހޭނެ. އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކ  އެކަން ަގބޫލ ކޮށްިވސްނ މެއް އަޅ ަގނޑ މެން ެގންގ ޅޭކަށް

ތިބެނީ.   ޖެހެނީ. އެ އ ފެއްދ މަށްޓަކައި ެވރިން ލާފައި މި ނެ ބަޔަކ  ައޅ ަގނޑ މެން އ ފައްދަން މިކ ރާމަސައްކަތް

ކ ރަނީ. އެހެންީވާމ، ެއކަން  އޮންނަނީ. ތަފާތ  ަކންކަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާރ ތައް ާގއިމ ކޮށްފަިއ މި
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އ ފައްދަންޖެހޭ އެކ ެވރިކަމާއި އެއްަބއިަވންތަކަްނ  އިއޮފީސްތަކ ގައި މ ަވއްޒަފ ްނ މެދ ަގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނެ. އެ

، ކ ރީމާ. އެހެންީވމާަރނަގޅަށް ކަންކަން  އެ ،އ ލެއް ާގިއމ ކޮށްދީޙަ މަަސއްކަތްކ ރާެނ ރަނަގޅ  މާ ިއ،އ ފައްދަ

ހަމަކަމ ގެ ދައްަކނީ މ ސާރައިެގ ހަމަ އެކަންކަމަކީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެމން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި

ލިބޭ.  މަސައްކަތ  މީހަކަށް ހަމަ ރަނަގޅ  މ ސާރަ، މީހަކަށް ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސްޓެލްކޯަގއި ަވޒީފާ އަދާކ ރާ

ރ ފިޔާ މ ސާރަިއެގ ޮގތ ަގިއ  4000މަސައްކަތ  މީހަކަށް  ،ަވޒީފާ އަދާކ ާރ މީހަކަށް އި ފެނަަކިއަގ ،އެހެންނަމަެވސް

ަސރ ކާރ  ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ ހ ރި ތަފާތ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ސަރ ކާރ  ތެރޭަގއި ނ ލިބޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ

ެވްސ އެްއ މަސަްއކަތެއް ކ ރަނީ.  ކަްށ ެއޅެން އެބަޖެހޭ. އެންމެންޔަމިއީ ހ ރެެގންާވެނ ކަންތައްަތެކއް ނޫން. މިކަން ހަމަ

ެގންދަނީ އެއް  ކ ރަމ ން މި ެވސްއި ތަނ ަގ ކ ންފ ނި. ދެ 2ސްޓެލްކޯ، ފެނަކަ. ނަން ތަފާތީ. ސަރ ކާރ ެގ 

ކީ ަބލައިަގެނޭވނެ ކަމެްއ ނޫން ބޮޑެތި ތަފާތ ތަެކްއ މ ސާރައިަގއި ހ ރ މަ ްއާޔ އެހާމަސައްކަތެއް. އެހެްނވެއްޖެ

ޭވެޖްއ  ، އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ މިހާރ ން މިހާރަށް ެވސް އެބަޖެހެއޭ މިނިމަމްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމާ

ދަށ ަގިއ  ެގރިވސް ސަ ާރއްޖޭަގއި ިސިވލް ؛ޓްަތއްޕޯރތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އެއަކަނޑައަޅަްނ ިއއްޒަ

ތަންތާނގައި ތިބި ިގނަ މ ަވްއޒަފ ންނަކީ މަސައްކަތ ެގ  މި ،ޓް ޕޯއަެޑއްދޫ އެ ްޓ، ކާޕޯރހަނިމާދޫ އެއަ ަތއް،ޓ ޕޯއަހިންާގ އެ

އަންނަނީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެއިން މީހެްއެގ  މ ން އެކ ރަޓްަތއް އޮޕަރޭޓ  ޕޯރމީހ ންެގ ޮގތ ަގއި ބައިތިއްަބިއެގން އެއަ

ޓްސް ކޮމްޕެީނަގިއ ޕޯރރ ފިާޔއެްއ ނ ޖެހޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަެވްސ ެއއަ 4000މ ސާރައަކަށް 

ަގިއ ކ މ ތަޤާބޭފ ޅ ން މި މަ މި ،މީަހކަށް ހަމަ ރަނަަގޅ  ހެޮޔަވރ ެގ މ ސާރައެއް ޭދއިރ ަގއިމަސައްކަތްކ ރާ މަަސއްކަތ 

 އޯ ސަރިވސްަގއި ނޯވެ  ދިޔަީއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިސިވލްެވެގން އަހަރ  ސަީވސްިވހިފަން ވަޒީފާ އަދާކ ރާތާ 

މީހ ންެގ ޮގތ ގައި ެވސް ަމސައްކަތ  މ ތަެކއް. ޯނންނާތީ އެންމެންޤާިގނަ މަ ރާނެ އެހާކ ެޓއް އޮޕަރޭޓ  ޕޯއަރއެ

ދަނީ. މިއީތޯ ަވީޒފާ އަދާކ ރަމ ން ދ ަވހ މ ޅި އ މ ރ  މީހ ން މީހ ންނަށް ކ ޑަ އ ޖޫރަެއއް ީދެގން އެ  ބައިތިއްަބއިެގން އެ

އެހެނެއް ނޫން. ކ ރާ މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭަގއި  ،ނޫން ؟ޮގތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހޭނެމިކަން އޮންނަން

އިންސާފ ެވރިކަމާއެކ  އެކަީށެގންާވ މ ސާރައެއް ދިނ މ ެގ ިވސްނ މ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކަމާއެކ ހަމަހަމަ

ަގިއ ޓ ޕޯރެޑއްދޫ ެއއަސް، ކާޔަ ވި އި ކަމ ގަ  ކ ރިގައި ަމސައްކަތްޓ ޕޯރނީ. އެިއ ހަނިމާދޫ އެއަކ ރަންޖެހޭމަސައްކަތް

އެއް  ،ސްޔަވި އި ކަމ ގަ  ކ ރިޓްަގއި މަސަްއކަތް ޕޯރއަދި މާލޭ އިންޓަރނޭަޝލަން އެއަ ،ސްޔަ ވި  ަގއިކަމ  ކ ރިމަސައްކަތް

ސާރައެއް ލިބޭނެ އ ސޫލެއް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ެއއް މަސައްކަަތކަށް ހަމަހަމަ މ  ،ވަޒީާފއަކަށް

ެގ ރ ފިޔާ  4000މ  ނެތީމާ، މަސަްއަކތ  މީހ ންެގ ޮގތ ަގިއ ބައިިތއްބަިއެގން ޤާސަރިވްސަގއި މަ ރައީސް. ިސިވލް

ސް. ަވޒީފާެގ ހަމަ ބަލައިަގެނޭވނެ ކަެމއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީެއއީ ދާ މަސައްކަތަކީ މ ސާރަ ދީެގން ކ ރަމ ން

އެކަށީެގްނާވ މ ސާރަ  ށްއޮނިަގނޑ  ނެތިްއޔާ ވަޒީާފެގ އޮނިަގނޑ  ހަދަން އެބަޖެހޭ. އޮނިަގނޑ  ހަދާފައި ހ ރި ފަރާތްތަކަ
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ޓް ޕޯއަރމަަސއްކަްތކ ރާ ކ ދީންނަށް އެކަީށެގންާވ މ ސާރައެއް ލިބޭ. އެ ފަޔަރ ގައިެވސް އި ޓްގަ ޕޯރލިބޭ. ހަނިމާދޫ އެއަ

ދެންހ ރި އެހެން  ،ލިބޭ. އެހެްނނަމަެވސް ތްކ ރާ ކ ދީންނަށް އެކަީށެގްނާވ މ ސާރައެއް މަސަްއކަ ަގއި ޓީ ސެކިއ ރި

 ިގނަ މީހ ންނަށް ހަމަ މަސައްކަތ  މީހެއްެގ މ ސާރަ މި ،ލިބެނީ ތަކ ަގއި މަސައްކަްތކ ރާ ކ ދީންނަށް މިޑިޕާޓްމަންޓ 

ދިޔައީ. ފ ރަތަމަ  ތްތެރި ރައީސް މިެވެގން ިއއްޒަ އަހަރ  30ހިންާގތާ މިހާރ   އްޓެޕޯރދީެގން އެއަ  ދެނީ. މި މ ސާރަ

 އެ  ކޮށްެގންމ ސްކ ޅިވ މާ ހިސާބަށް ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މީހ ން ރިޓަޔަރ ،ޮގތަްށ ކާފަދަރިން ލިބި އަލަތ  ަވޒީފާއަށް ަވން

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ؟ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީތޯ އިންސާފަކީ މީހެއްެގ ަވީޒފާގައި ހ ރެމަސައްކަތ  ދަނީ

ޖެހެނީ. ސަރ ކާރ  ތެރޭގައި ފ ރަތަމަ  ދައްކަން މިމި ހަމަހަމަކަމ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން  .ދައްކަންީވ ާވހަކަައކީ

ކަންކަން  ަގއި މިމިކަން ކ ރެިވެގްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޕްރަިއެވްޓ ސެކްޓަރ .ހަމަހަމަކަން ެގންނަންއެބަޖެހޭ ވަޒީފާެގ 

 ެއއް ވަޒީފާެއއް އަދާކ ރާ ެއއް ،ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މަަސްއކަތް އިތ ރަށް ކ ރެޭވނީ. ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ޮގާވލަން

ފެނަކައިަގއި މަސަްއކަތްކ ާރ  .ކ ރަން އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްދާން ސަރ ކާރ ން ދިމާއަށް ޔަކަށް ހަމަހަމަ މ ސާރައަކާ ބަ

ަވރަކަށް ހާްސ ރ ފިޔާ މަސައްކަތ  މީހަކަްށ ދިހަ ،ސްޓެލްޯކ މަސަްއކަތްކ ރާ މީހަކަށް ،ރ ފިާޔ ދީފައި  4000މީހަކަށް 

މިނިމަމް   ޖެހެނީ. މިމިނިމަމް ޭވޖް ެގންނަން ،ދިނީމާ މިއީކީ އިންސާފެކޭ ނ ކިޔޭނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ

ހ ރި ބޮޑެިތ މައްސަލަތައް ަޙއްލ ކ ރަންޖެހޭ  ިމއަދ  ޤައ މ ަގިއ ޙައްލ ކ ރަން ،އަޅ ަގނޑ މެން ރީސެޓްކޮށް ،ޭވޖް ެގނެސް 

ޚިލާފަށް އ ޅޭ ބޭރ މީހ ން ފޮނ ާވލަންޖެހޭ ަވގ ތ . މިއީ ރާްއޖޭގައި ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތަްށ  މިއީ ާރއްޖޭެގ ަގަވއިދާ  .ަވގ ތ 

ދަނީ.   ާގނޫނަށް އިްސލާޙ  ހ ށަހެޅިެގން މި އެކަންކަން ކ ރ މަށްޓަަކއި ައޅ ަގނޑ މެން މި .ނެރެންޖެހޭ ަވގ ތ ދިެވހިން 

ކ ރާކަްށ  ކަމެއް ެގ ެވިރކަމެްއގައި ަރއްޔިތ ންނަށް ެގއްލ ްނާވނެ އެްއެވސްެއމް.ޑީ.ޕީ ،ރައްޔިތ ން އ އްމީދ ކ ރޭ

ާގނޫނ   މި ،. މިހެން އަދި ާގނޫނ  ހ ށަހެޅިަކމ ގައި ިވަޔސްއަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ ޞަތެއް ނ ދޭނަން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ޮގތަށް. ރައްޔިތ ްނެގ ތެރޭގައި ިގނަ ބަަޔކ   ނިމޭއިރ ގައި މިކަން ނިމިދާނީ ރައްޔިތ ންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑ ާވ

ްއޔިތ ންެގ ރަ ،އިޔާރަްއޔިތ ންެގ ލަފަ ،ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނަކީ އަބަދ ެވސް ރައްޔިތ ްނެގ ިވސްނ މ ަގއި ބޫލ ކ ރާަގ

އިތ ރަކަށް ރަްއޔިތަކަްށ  ބެހޭ ާގނޫަނކ ން ަވޒީފާއާ ،ކަންތައްަތއް ކ ރަމ ންދާ ބައެއް. އެހެންކަމ ން ންތީމަ މަޝްަވރާެގ

 ދިއ މަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ެގ ެމންބަރ ން ބޭނ ންާވނެ ޮގތެއް ާގނޫނ  ފާސްެވެގން މަޖިލީހ ން މި ާވނެ ބ ރަެއއްެގ ޮގަތކަށް މި

. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއިވ ކ ރާނީރައްޔިތ ންެގ ަޙއްޤ ަގއި މިޕާޓި އަބަދ ެވސް މަސައްކަތް  އީސް. ިދެވހިނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަ

 ފ ރ ޞަތަށް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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މެންބަރ  ިވލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

 ފީފަށް. ޢަޙަސަން 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ފ ފީޢަ ިވލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ަޙސަން

ސާ  ޢީމަދ  ބެހޭ ާގނޫނަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ވަޒީާފއާ

ޮގތ ން   ބެހޭ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ އްިވ ާގނޫނާޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި އަދި ހ  ިއ،ކ ަރްއަވތައްޔާރ 

އަޅ ަގނޑ މެން އެަބޖެހޭ މިނިމަމް ޭވޖެއް ކަނޑަައޅަން. އަޅ ަގނޑ މެން ެވފަިއާވ  ؛އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭނ ން

ހަނިމަދޫ ދާއިރާެގ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ،ދެންމެ  ،ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނ ން  .ަވޢ ދެއް

ސަރ ކާރ ެގ އެކި ާދއިރާތަކ ގައި ެވސް އެބަހ އްޓޭ  ،ބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ ާވހަކަދައްކަމ ން ިވދާޅ ވި ރި މެންބަރ  ޢައިްއޒަތްތެ

އެީއ  ދެ،. އާލިބެނީ ތަނެއްގައި މި މީހަކަށް ދެ މ ސާރައެއް ނޫނޭ އެހެންތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި. ސްޓެލްކޯެގ މަސަްއކަތ 

 8000 ިކޔަނީ ިރސޯޓ ަގއި ދޭންޖެހޭނޭ މި މަކ ން އެކަތެޭރަގިއ ހ ރި ތަފާތ  އިނޭގތޯ. ދެން ައޅ ަގނޑ މެެގ ސަރ ކާރ 

ހ ރިހާ ކަމަކަށް   ހަމަ އަންނާނެ ސ ާވލ ތައް ިއނޭގތޯ. މި މިއީ؟ ރ ފިޔާ. ދެން މިތާ ތިބި މީހ ން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ 

 ކ ރަންވީއޭ. ސަރިވސްދައްކަނީ ސަރިވސް ޗާޖ  މަޖ ބޫރ  އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނެ ިވސްނަން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި

އޮތީ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  ޮގތަށް މިހާރ  މި ޗާޖ  ނަާގ ތަންތަނ ގައި ަސރިވސް ޗާޖ  ނަަގއިފިްއޔާ ދޭ

ޝަކ ާވތަްއ  ހަމަ މި  ،އިނޭގތޯ ލައިފިްއޔާ އަންނާނޭއިއަޅ ަގނޑ މެން މިޮގތަށް ހ ޅ ވަ  ،އ ޅެނީ ދަންނަާވލަން މި

ތަނ ން ސަރިވސް ޗާޖ  ދޭީނ  ން މިހ ން. ދެއަންނާނެ. މިތާނަގިއ ެވްސ އެބަތިބި ސަރިވސް ޗާޖ  ބޭނ ންާވނެ މީ

؟ ެއއީ ކީްއެވތޯ  .ބޭފ ޅ ން ެވސް ބޭނ ންާވނެ ސަިވސް ޗާޖ  ދެން ސަރ ކާރ ެގ އޮފީސްތަކ ގައި ެވސް އެ؟ ކޮންބައެއްތޯ

 އަެނއް ބަަޔކަށް ަސރިވސް ޗާެޖއް ނ ލިބޭނެ. މިީއ އަޅ ަގނޑ  ސަރިވސް ޗާޖާ ،ފައިަވކި ަބޔަކަށް ސަރިވސް ޗާޖ  ދީ

ަވރަްށ ރަނަގޅަށް ިވސްނަިއެގްނ  ،. އެހެންީވމާއަންނާނެ ސ ާވލ ތަކޭހ ންނަނީ  ނޫން އިނޭގތޯ. މި ނކީއިދިކޮޅ ަވ

އަޅ ަގނޑ މެން  .އިލްތިމާސްކ ރަނީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ެގންދިއ މަށް އަޅ ަގނޑ  މި މަސަްއކަތް ކ ިރއަށް ކޮމިޓީަގިއ މި

ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ ެވސް ކަންކަން ކ ރާ އ ސޫލަްށ މިސާލަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  ،ިވސްނާލަމާތޯ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  އ ފެދިފައި ެވސް އޮީތ  .އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި ތަާފތ  އެބަހ ރި ؛ިވސްނާލަން. ދެން ރަނަގޅ 

ޅ ަގނޑ މެންެގ ަވސީލަތްތަްއ ކ ދިކ ިދ ޖަޒީރާތަކެއްެގ މަްއޗަށް. އަ ،ަވަރށް ތަފާތ  ޮގތެއްަގއި  ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޤައ މ ތަކާ

ފަހަރ  ކަންތައް ކ ރާެލއް ެވސް ތަފާތ ކ ރަންޖެހޭ.  ތަފާތ . އެހެންީވމާ އަޅ ަގނޑ މެން ބައެއް މީހ ންނާ ެވސް އެހެން

އޮންނަނީ މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރިސޯޓ ަތއް  ތ ަގިއ މިރިސޯޓ ތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ބޮޑ  ަވސީލަެތއްެގ ގޮ 

ރައްޔިތ ނަނަށް  .ލިބޭ ފައިާސއިން ރައްޔިތ ންނަށް ޚަރަދ ކ ަރން އެބަޖެހޭ އެ ންރިސޯޓ ތަކ  ،ށްެގން. އެހެންީވމާތަރައްޤީކޮ
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އެބަޖެހޭ. ދެން  ެވސް ލިބެން ެވސް ރަނަގޅ  މ ސާރަ ކަްތކ ރާ މީހ ންނަށްއެއިން ބަެއއް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެތާ މަސައް

ކ ރާނީ ނޫނިްއޔާ ިގްނތިކ ރާނީ އިންސްޓިޓިއ ޝަން ން މި ކެޓަަގރައިޒްއަޅ ަގނޑ މެ ،ވީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަން

ނިކ މޭ.  ތެރެއިން އެބަމިކަހަލަ ބައިަވރ  ސ ާވލ ތަްއ މީެގ ؟ޮގތަށްތޯ ނޫނިއްޔާ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ވަޒީފާެގ ޮގތަށްތޯ

ްއ ކެނޫނަށް އެހެން ބަދަލ ތަާގ ފަހަރަށް މި ކަންަތއް ނިިމެގންދާއިރ ގައި އަނެްއކާ ައޅ ަގނޑ މެން ދެަވނަ މި ،އެހެންީވމާ

 ކަމެއް ެގންދިއ މަކީ މ ހިންމ މަސަްއކަތް ކ ިރއަށް  ޮގތަށް މިހ ރިހާ ޮގތްޮގތަށް ިވސްަނިއެގން ކޮމިޓީ ެތރޭގައި މި ނ ެގނެޭވ

ާވތީ  އޮތް ަވޢ ދަކަށް އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ެވފައި ،ަވގ ތ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި

އަދި ވަޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތަކަށް ވަޒީާފ  .ެވސް ެގންނަން ޖެހޭ ހަމަ މިނިމަމް ޭވޖ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

އަދި  .ެވސް އެބަޖެހޭ އެބަޖެހޭ. މިކަންތައް ކ ރަން މީހ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ެވސް ކަނޑައަޅަން އެ ،ނ ލިބ ނީމާ

ަވގ ތ   ަގނޑ މެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިެވސް އަޅ   ށްޮގތަ ލަތ  އޮތްހާގ ތ ެގ ަވ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި

 .އޮތީ ލޮކްަޑއ ންަގއި މ ޅި ދ ނިެޔ މި .އ ޅެނީ މ ޅި ދ ނިޔެއަްށ ދިމާެވފައިާވ ޮބޑ  ރޯާގެއއްެގ ތެޭރަގއި  މި

ރަށް ބޮޑަށް . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ަވއޮތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ހީނަރ ކ ރެިވފަ މަސަްއކަތްތަްއ މިެގ އަޅ ަގނޑ މެން

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ބޮޑ   ،ދާއިރާ ލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިއިހ ޅ ަވއޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެން  މަދ ެވފައި މި

ކަހަލަ  ކ ރެޭވާވދަ މީހ ންނާ  ރީޖަންގައި އެހެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ،ާވއިރ  ކަމަށް ންލިބެނީ ޓ އަރިޒަމ  އާމްދަނީއެއް މި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ  .ެގންދަްނ އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންތައް ެވސް ކ ިރއަށްކަ  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި

ލ މަށް މިހާރ  ކަންތައްތަކެއް ރޭިވެގން އިތަންތަން ހ ޅ ަވ މި ،ސްރީލަންކާ ،ޤައ މ  ކަމ ަގއިާވ އިްނޑިއާ  ޓެރި ެއއްއްއަވަ 

އަންނަ ޖ ލަިއ  އްކަން މިދަ  ަގނޑ މެން އެބަތަންތަނ ެގ ސަރ ާކރ ން. އަޅ   އެ ،ސަރ ކާރ ން ަވީނ އިޢ ލާންކޮްށފައި

ނަށް މީހ ން  ތަ އަދި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ށް،ައދި އަޅ ަގނޑ މެން އިްނޑަސްްޓރީެގ ބަަޔކަ .ލާ ާވހަކައިމަހ ގައި ހ ޅ ަވ

ެވްސ އަިދއެއް ޭނނޭގ. އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަްށ  ކަމެއް ކަމެއް ނޫންކަން ެގންނަ ެއއަރލައިަނކަށް މިީއ ކ ރަން އ ޅޭ

މީހ ންނަށް  އެ ،މީހ ންނަށް އަންަގން. އެހެންނޫނިއްޔާ ލާންކޮށްފައި އެޢ ކަންަތއް ކ ރަްނޏާ މިހާރ  އި މި ،ޮގާވލަން

އޮތީ ހ ޅ ާވފަޭއ، ކަލޭމެން މީހ ން   ހަމަ މި ؛ހ ޅ ާވލަން މާދަމާ ،ތައްޔާރ ެވެގްނ، އަޅ ަގނޑ މެްނ މިއަދ  ހ ޅ ާވލަން

ހ ރިހާ  މި ، ބ ންޏަސް ދަތ ރެއް ނ ކ ރެޭވެނ. އެހެންީވމާދަތ ރ ކ ރާށޭ .ފޮނ ާވށޭ ބ ންޏަކަސް މީހ ންނެއް ނ ފޮނ ޭވނެ

ނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެގްނނަންޖެހޭލާޙ ޞްާގނޫނަށް އި ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ިވސްނާފަިއ ައޅ ަގނޑ މެން މި

ޑ މެްނެގ ަކއިރި އަޅ ަގނ ،ައޅ ަގނޑ މެންނެއް ޫނން އިްނޑަސްޓްރީަތކ ަގއި ާވހަަކއަކީ ައޅ ަގނޑ މެންނާ ؛ާވދަެވރި ަޤއ މ 

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ،ޮގތަަކށް ާވދަކ ެރޭވ ކަހަލަ މީހ ންނާ އެްއޮގަތށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ޓެރި ަޤއ މ ތަކާއްއަވަ 

  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާމްދަނީ  މިއަދ  ،ދަންނަަވނީ އަޅ ަގނޑ  ޓ އަިރސްޓ ންނޭ މި  ؛ޮގތަށް ތަނަށް ޓ އަރިސްޓ ން ެގނެޭވ

ލާ ަވގ ތ  އިހ ޅ ަވ އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަޖެހޭ މި ،ާވތީ އަރިޒަމް ކަމަށްއޮތީ ޓ   އަކަށް މިޑަސްްޓރީބޮޑަށް ލިބޭ އިން އެންމެ
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 ލަތ ން އަރައިަގތ މަށްޓަަކއި ީވާހެވސް ިގނަ ޓ އަރިސްޓ ން މިހާއޮތް  މި ީވހާެވސް ބޮަޑކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ 

ެގ އަނެއް އިްނޑަސްޓްރީައކީ މަސްެވިރކަން. އޮްތ އަޅ ަގނޑ މެން ެއކ  ދެންން. ހަމައެއާދަޮގތަށް ހަ ތަނަށް ެގނެޭވ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޯޑަރ  ،މައްސަލައަކީ  އ ޅޭ ެއއް މަސްެވރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާެވެގން މި

 އ ޅެނީ. އެހެންެވ އަޅ ަގނޑ  ކ ީރަގއި މި ނ ކ ެރިވެގން މިކަންަތއް، މަސް އެކްސްޕޯޓ  ނ ެލިވެގން އެއިހ ޅ ަވ

 ތައްކަން ޮގތްތަކެއް ނިންމާފައި އަަވހަށް ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް މި އޭޖެހެ އެބަ ސަރ ކާރ ން  ،ދަންނަާވލީ

ލާ ދ ަވހަކީ. އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިިމ ޤައ މ  ހ ޅ ަވ މިއީއޭ ،ލައިންތަކަށްރއަންަގން. ޚާއްަޞކޮށް އެއަ 

ކ ރެޭވެނ އެކްސްޕޯޓ  ނަށްކ ރާ މީހ ންހި އެކްސްޕޯޓ  އެްއޗެ ،ާކއިކ ރެޭވނެ ޮގތްތަމަސްެވރިންނަށް ެވސް މަސް އެކްސްޕޯޓ  

 އަޅ ަގނޑ މެން ،ދަންނަަވނީ ާވހަކަ މި ކޮށް ނިންމޭނެ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  މި ހ ރިހާ ކަމެއް މިއި ޖާަގހޯދަ ތަާކއިޮގތް

އެްއޗެއް ދެޭވނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މީހ ންނަށް  ،ވަޒީާފެގ ބިލ ެގ ާވހަކަދަްއކާިއރ 

ާގނޫނެްއ ؟ މީހ ން ެއއްެޗއް ދޭނީ ހ ންނަށް ެވްސ އެްއޗެްއ ލިބިެގން. އެހެންނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ އެދޭ މީވަޒީފާ

؟ މީހާ އަތ ގައި ނެތް އެއްެޗއް ކިހިނެއްތޯ ދޭނީ އެ ،އެކަމަކ  ާގނޫނ  ފާސްކ ރިޔަސް .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާސްކ ރެިވދާނެ

 ކ ޑަކޮްށެގން އެހެން ބައެއް މަޤާމ ތަކ ގައި ތިިބ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސާރަތަްއ ެވސް ؛އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރ ގެ 

 ދައ ލަތަށް ލިބޭ އެްއޗެއް ؟ ޖެހެނީ ީކްއެވެގންތޯ  މި އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެން ބޭފ ޅ ންެގ މ ސާރަތަްއ ކ ަޑޮކށްެގން މިއަދ 

ކ ރިއަްށ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤްތިޞާދ  ، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްަނންޖެހޭނެ ަވގ ތެކޭ ،ެވސް މަދ ެވެގން. އެހެންީވމާ

ެގންނަން. ލާޙ ޞްބެހޭ ާގނޫނަށް އި ހ ރިހާ ޮގތަކަށް ިވސްނާފައި ވަޒީާފއާ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މި ،ެގންދިއ މަށްޓަަކއި

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި ާވހަކަަދއްަކަވން ަވރަށް ިގނަ ،ކ ރަްއަވންޮގތ ން ބަހ ސް ބެހޭ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ބިލާ

ޮގތ ަގއި ހ ރިހާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ެވސް މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި އެަބޭވ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

 ެއއަށްފަހ  .ޓަނީމެންދ ރ ެގ ކެއ މަށް ހ އްމި ފ ރ ޞަތ  ލިބިަވަޑއިަގންަނަވންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ   އިމިކަމ ަގ

ެގންދަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ ބިލ ެގ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް  މިއަނެއްާކެވސް  ،އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ 

 ލީ. އިމެންދ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން މެދ ކަނޑަ

 

 {އަށް 13:11އިްނ  12:31 :ކޮޅ ސްަވގ ތ  ހ }

 (هللاމަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް، އީވާ ޢަްބދ  ؛ވީންނެތ ގައި އިސަ)ރިޔާ
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 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި

އީ ސަރ ކާރ ެގ ކ ރަމ ންދިަޔ ބިލަށް. އެ ދަންފަޅީގައި އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރިއަްށެގންދާނީ މެދ ކަނޑާލިއިރ  ބަހ ސް މި

 2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާްސ ލަބީބް ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  ،ފަރާތ ން

 ތިއްބެވި  ދައްަކަވްނ އެދިަވަޑއިެގންަފއިެގަނއ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ާވހަކަފ ޅ ލާޙ ޞްށް އި(އަބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީާފއާ)

ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ  ،ތަނަށް ަވޑަިއެގން ިއންނެީވ ތ  ކޮމިޓީ މަސައްކަތ ަގއި ނެތި މިަވގ   ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަސީމް.  

 

 ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން ޞްބެހޭ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ އި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަވޒީފާއާ

ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑް މިހާރ   ،ަގޮކށްލާނަން. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށްހަކަންތައްަތއް ފާ އެކ  އެބޭނ ންާވ ކަންތައްތަެކއް ހ ރ މާ 

 ،ނަމަެވސްއެހެންދ ަވހަށް. މަސް 6 ،އޮތީ ާގނޫނ ގައި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި މި ފަށް މިިޚލާ ޮގތާ އެ ާގނޫނ ަގއި އޮތް

ލާަގިއ ޙައަދި ކޮމިޓީ މަރ  .ާވހަކަ ދަންނަާވލަން މި ،ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނ ދެޭކތީ މިކަމަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ކަެމއް

ައޑ ަގއި މ ަވްއޒަފ ން ލަްއާވ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. ޙަީޤޤަތ ގައި ޕްރޮބޭޝަްނ ޕީރި ކ ރާނެޔަތްޢާމިކަމަށް ރި

ދޭ. ެގންތަންތަނ ން ކަންތައް ކ ރަމ ން  ަވޒީފާދޭ ބަެއއް ،މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ަވރަށް ިއހާނެތިކޮށް ބައެއް ކ ންފ ނިތަކ ން

ެވސް ދެމ ންެގންދޭ. އަދި އެހެނިހެން ިގނަ   ބަިއކ ޅަ އެއްަބއި މަޤާމަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަ އ ޖޫރައިެގ ދެ އެ ،އެޮގތ ން

މިހާރ   ،ކަމަށާއި ޮގތް ނޫން މިއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ،އެލަަވންސްަތއް ެވސް ނ ދީ ެއބަ މަސައްކަތްކ ރ ާވ. އެހެންކަމ ން

ދ ަވހަްށ މަސް 3މަސްދ ަވހ ެގ ބަދަލ ަގިއ  6 ،ޮގތް އޮތް ޕޯސްކޮށްފައި މިމިހާރ  ޕްރޮ !ާއދެ ؛ދ ަވހަށްމަސް 3ޮގތް  އޮތް

އަހަރީ ޗ އްީޓަގިއ  ،ކަމަކަށް އެކ  ކޮމިޓީަގއި އެދެން. ދެަވނަ ތިރާމާ ހ މީތި ބަދަލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް އަދަބ  އި

ކ ރ ާވ އިތ ރ  ެއއްެވސް  މަަސްއކަތްމ ަވްއޒަފަކ  ހ ންނައިރ ަގިއ ބައެއް ތަންތަނ ން ަބއެްއ މ ަވްއޒަފ ން ނެރެެގން

އަނެއްބައި ތަންތަނ ން ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް އަހަރީ ޗ އްޓީަގއި ހ ންނަ  ،ނ ދީ. އަނެއްަބއި ކ ންފ ނިތަކ ން އ ޖޫރައެއް

ާގނޫނ ަގިއ  މި ،އިތ ރަށް އެލަަވންސް ދީެގން އެބަނެރޭ. ެއހެންކަމ ން ،ަވނީނަމަ މ ަވްއޒަފަކ  ނެރޭ ކަމ ަގއި 

 ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާަހަގކ ރެޭވ. ތިްނަވނަ ކަމަކަށް  ޮގތަކީ ަވރަށް ރަނަގޅ  ޮގެތއް  އޮތް  ފައި މިޕްރޮޕޯސްކޮށް

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސަލާމ ެގ ޗ އްީޓަގއި މެޑިކަލް  .މަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވކަ ސަލާމ ެގ ޗ އްޓީ ތަންކޮެޅއް ިގނަ

 ކަމެއް ަވރަށް ބޮޑަށް ލަސްަވމ ންދާ ތައްތަކ ެގ މަސަްއކަތްޮގތް އޮތ މަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި ވ ޒާރާ  ސެޓްފިކެޓް ނ ދީ ހ ރެޭވ

ތަކާއި ސަރ ކާރ ެގ މިނިސްޓްރީ ،އް ހަދާލިންއަޅ ަގނޑ  ކޮމްޕެރިޒަނެ ،ކަމ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ެއޮގތ ން
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 ،ޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް  ހޭިގނަ ކ ންފ ނިތަކ ގައި ހ ރީ ަސލާމ ެގ ސެޓްފިކެްޓ ހ ށަހަޅަންޖެ. ސަރ ކާރ ެގ ކ ންފ ނިތަކާ

ަވރަށް އެބްޒެންްޓ  މ ނެޭގ. އެހެންކަމަށްވ މ ންންމިނިސްޓްރީތަކ ގައި ހަމަ ސަލާމ ެގ ސެޓްފިކެޓް ހ ށަނާޅާ އެބަ ސަލާ

ސަލާމ ަގިއ  ،ވ ރެ. އެހެންކަމ ން ޮގތަށް ހ ރި ތަންތަނަށް ކަމަށް ފާހަަގކ ރެޭވ ަސލާމ ެގ ސެޓްފިކެޓް ހ ށަހަޅާ ިގނަ

އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ޕާފޯމަންސް އިތ ރަށް  ،ނަމަ ކަމ ަގިއ ހަދައިފި ޓްފިެކޓް ހ ށަހަޅައިެގންހ ރެޭވނީ ސަލާމ ެގ ސެ

  ބ ނެޭވންރަނަގޅ ެވެގންދާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރޭވ. އަިދ ހަމަ އެހެންމެ މަހަކ  ދެ ދ ަވހާއި ބައި ސަލާ

ަގއި އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅ މަްށ ޙ ލާޞްކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގޮކށްލަން. އި ޮގތަށް އޮތ މަީކ ތަންކޮެޅއް ިގނަ

އެންމެ ރަްއޔިތ ންނަށް އޭެގ މަންފާ އެންމެ  ،ޮގތަކަށް  އިންސާފ ެވރި  ،. އެހެންކަމ ންމަތިކޮށްފައިަވނީ މިނިސްޓަރާ

ހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން. އެންމެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނަޑއަޅަންޖެ ޮގަތކަށް އ ޖޫރަ ކަނޑައަޅާނެ ރަނަގޅަށް ލިބޭނެ

ފަތ ރ ެވިރކަން. އާދެ،  ،ދަނޑ ެވިރކަން ،މަސްެވިރކަން ،ތްތައް ަވިކކޮށްފައި ހ ރިިއރ ޢަިސނާ ،ތްތަކ ެގ ތެޭރގައިޢަސިނާ

ފަތ ރ ެވރިކަމަކީ ެވސް ަވރަށް ިގނަ ބައިބަޔަށް ބެހިެގންާވ  ،ފަތ ރ ެވރިކަން އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ

ނަމަ ިވޔަފާރިތައް، ކ ދި  ްއގައި ކަނޑައަަޅއިފި ހައ ސެނޑަައޅާ މ ސާރަ ެގސްޓްޓެްއަގއި ކަސޯރި ،ކަމެއް. ެއޮގތ ން

ިވޔަފާރިަތއް އިނދަޖެހ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   އެ ،ނަމަ ކ ދި ސަފާީރ އަދި ކ ދި ހޮޓާތަކަށް ކަނަޑއަޅައިފި ،ހައ ސް ެގސްޓް

ޒާރ  ފަހިކ ރ މަށްޓަކައި ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެއކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ދިެވހިންނަށް ވަޒީާފެގ ބާ  ،އެބައޮތް. އެހެންކަމ ން

ން ނަތީޖާއެްއ އިކަމެްއ ނޫން. އެ ބޫލ ކ ރާަގ ަވކި ޕަސެންެޓއް ކަނަޑއެޅ ަމކީ ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ެއއްޮގަތކަށްެވސް

މ ޅި ިދެވހިރާއްޭޖގައި ވަޒީާފެގ ބާޒާރ  ަދއ ލަތ ެގ  ،ެވސް ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އެހެންނަމަެވސް ނ ކ ންނާނެ ކަމަކަށް

ެވސް  އަދި ޕްރައިެވޓް ކ ންފ ނިތައް އި،ޮގތަށް ހަދަ ތެރެއިން ނޫނިއްޔާ ވަޒީފާ ނ ލިބޭއޭެގ އި،އް ހަދަޕޯޓަލެފަރާތ ން 

އަދި  އި،ޮގތް ހަދަ ވަޒީާފ ނ ލިބޭ ބޭރ މީހަކަށް އެ ،ާވއް ވަޒީފާައކަށް އެދިފައި އޮ  ޮގތަށް ދިވެއްސަކ  އެ  ހިމެނޭ

އަޅ ަގނޑ   ، ނަމަ ޮގްތ ހެދިއްޖެ ަވޒީފާއަށް ކޯޓާ ނ ދޭ ނ ލައިފި ހިނދެއްގައި ނޫނީ އެަވޒީފާއަށް ކ ިރމަތި ދިވެއްަސކ  އެ

ންޓެއް ކަނޑަެއޅ މަށްވ ރެ. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ާގނޫނ ގައި ޕަސަ ،ހިތ ން މިކަން މާ ރަނަގޅަށް ދާނެ

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ސިން ޙަމީދ . ތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ 

 

 ސިން ޙަމީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް
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 ލާޙާ ޞްހ ށަހަޅާފައިާވ އިމި ްށ (އަބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީާފއާ) 2008/2ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ކަމ ަގިއ ބަޔާންކޮށްދީފަިއ މި  ސަބަބެއް  އިރ ާގނޫނ  ހ ށަހެޅި ،ދަންނަާވލަން ބޭނ ންަވނީ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ   ބެހޭ

ން ކަންތައްތައް ހެގ ޅޭ އެހެނި އަދި ވަޒީާފއާ ،އ ސޫލ ތައް އިތ ރަށް ަހރ ދަނާކޮށް ްނކ ރާާގނޫނ ަގއި ބަޔާ ،އޮންނަނީ

ަވނަ މާއްދާގައި ަވރަށް ސާފ ކޮށް ަމސައްކަތްތެރިްނެގ ޙައްޤ ތަކ ެގ  37އިޞްލާޙ ކ ރ ން ކަމަށް. އާދެ! ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ކ ާރ  ،ކާތެރި މާޙައ ެލއްަގއި މަސައްކަްތކ ރ ވ ާމއިރައް ، ތަފ ސީލ ކޮށް. ެއޮގތ ންށްާވހަކަ ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަހ ރި ަވރަ

މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ާވހަަކ  ،ކ ން ވަޒީާފެގ ކ ިރއެރ ން ލިބ މާއިޔަެއއް ހަމަ ،މަސައްކަތަށް ެއކަށީެގްނާވ އ ޖޫރަ ލިބ މާއި

އަދ  މ ޅި މި .ަވނަ މާއްާދަގިއ ބަޔާންކޮށްދީފައިޭވ. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް 37 ަވރަށް ސާފ ކޮށް ޤާނޫނ އަާސސީެގ

އަދި ދ ނިޭޔެގ  ޖެ ެވސްމި ހާލަތ ގައި ިދެވިހރާއް ،ެގ ހާލަތަކީޑ ވި އާދެ! ކޮ  ؛ހާލަތ  މަތިެވފައިާވކ ރި ދ ނިޔެއަށް ެވސް މި

އިރ  ެވެގންދިަޔ ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެން މިކަހަލަ ބިލަކަށް ާވހަކަދައްކާ  ވަޒީފާތަކަށް އެހެން މ އައްސަސާަތކަށް ެވސް

 .ެވފަތ  ބަނގ ރޫޓ  ގ ަވ މިަވނީ  މިހ ރިހާ ކ ންފ ނިތަކެއް  ށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ރާއްޭޖެގކަމަ ިވސްނާލަންޖެހޭ

ފަންތީެގ ިވޔަފާރިަތއް ަވނީ ެއއްކޮްށ  . މެދ ކ ންފ ނިތަކ ަގިއ މަސަްއކަތްކ ރާ މ ަވްއޒަފ ންެގ ަވޒީފާތައް ަވނީ ެގއްލިފަ

. ެއންމެ އާދައިެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ކ ރާ އެންމެންެގ ވަޒީފާހެން ަވނީ ެގއްލިފައެ ިވޔަފާރިތަކ ަގިއ މަސައްކަތް  . އަދިހ އްޓިފަ

. މި ހ ރިހާ ކަމެއް ަޔ އިމާރާތައް މިހާރ  ަވނީ ހ ސްކ ރެިވފަދިހ ރިހާ ިވޔަފާރިތައް ހިންަގމ ން ،ނަމަ ކަމަށް ަވނީ ބަލާ

. ބޭފ ޅ ްނެގ ވަޒީފާތައް ަވނީ ެގއްލިފައާދެ! އެ  ؛ހ ރިހާ ތަނެއްގައި މަަސއްކަތްކ ރި މ ަވްއަޒފ ންެގ ،މިހާރ  ަވނީ

  ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްށް ޮބޑަށްއެހެންކަމ ން، މިފަދަ ބިލެއްެގ މަސައްކަތް ކ ިރއަށްެގންާދިއރ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަ

ނ ން ބިލަށް ިގނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ާވހަކަދެްއކެިވއިރ  އެންމެ ކ ޑަމި .ކަމަކީ މި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ 

ދެޭވ އ ޖޫރަިއެގ ާވހަކަތަްއ މިތާނގައި ފާހަަގކޮށްދެްއވައިފި. އަދި ެއއް މެންބަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އިންނަަވރ  ދާއިާރެގ  ކޮށްދެްއވ މަށްމި ބިލ ެގ ތެރެއަށް އަްނއެމްޕްލޯއިަމންޓްެގ ބާބެއް އިތ ރ   ،ހ ށަހަޅ އްވައިެދްއިވ

ާދއިރ  ންެގ މި ބިލ ެގ މަސައްކަތްކ ިރއަށް .ހެޅ ްއވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަންހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ކަމ ަގއި  ކަމެއް ކަމެއް. އަިދ ތާއީދ ކ ރާ ީމެގތެރެއިން ހިމެނިެގންދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދޭ އެކަން ެވސް

ަވަނ  13ަވނަ މާއްދާއަށް.  13ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ިއޞްލާޙ  އަސްލ  އޮންނަނީ  ން،ޮގތ ން ދަންނަަވ ބެހޭދަންނަަވން. ބިލާ

ދެ ފަރާތ ެގ ދެމެދ ަގއި  ،ފަރާތާ  ންނަަގަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި ަވޒީފާ ލިބި ،އިޞްލާޙަކީއޮންނަ މާއްދާަގިއ އަސްލ  

 އެއްބަްސވ މ ގެ  ްނަވނީމ ޅި މާއްދާ ެވސް ބިނާެވެގ ،ކަމަށް. ޙަޤީޤަތ ގައި އެ މާއްދާ އެއްބަްސވ މެއް އޮންނަންޖެހޭނެ

ކ ރެޭވނެ ޮގތަށް މި ިއޞްލާޙ  ެވސް މި ބ ނަނީ. މަނާާވނަމަ ޖޫރި ކަމަށް މައްޗަށް. އެ ެއއްބަްސވ ން ނެތް

މިީއ ައޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރާ އިޞްލާެޙއް. މި އެއްބަްސވ ން އޮންނަންޖެހޭނެ. މ ޅި އެ މާއްދާ  ،ާވނަމަށްއެހެންކަމަ

 ،އެ އެބަްސވ ން ކޮންމެެހން ެވސް އޮންނަންޖެހޭތީ ،ާވތީ ކަމަށް  ެގ މަްއޗަށްބ ނާެވެގްނަވނީ އެ ެއއްބަްސވ މ 
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 2.  ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންކަމެއް ާވަނމަ ފައިންއެއް އޮތ ން އެއީ ެއންމެ ރަނަގޅ  ކަމަށް އެއްބަްސވ ން ނެތް

ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ   ؛ތ . ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަ ށްަވނަ މާއްދާއަ 14ބިލ ެގ މި އޮންނަނީ  އް ެގނެސްފައިަވނަ އިޞްލާޙެ 

 ރ  އިާގނޫނ  ފ ރަތަމަ ވ ޖޫދ ެވެގން އައި  ، މިށްހަމަ 6ެވސް އެހެން މެންބަރ ންނެކޭ އެްއޮގތަށް މި ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތ  

ތަކަށްފަހ  މަްޝަވރާ  ިގނަށް ހ ރެ ަވރަ ިގނަ ސަބަބ ަތކާ މަސް. އެހެންނަމަެވސް، ަވރަށް  6 ތީާގނޫނ ަގއި ެވސް އޮމި 

. އެހެންީވމާ، ދަލ ކ ރެިވފަބަށް މަހަ 3ންނަނީ މިހާރ  އޮ ،ޮގތ ަގިއ އިޞްލާޙ ެވެގން މިހާރ  ޮގސް  ލ ކ ރާއަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

ަގިއ ދިގ  މ އްދަެތއް. އެހެންނަމަެވސް، ަވޒީފާދޭ ފަރާތ ން އެ ޮގތ  މަހަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ 6

 ،ބިލ ކަން ދެނެަގންނަންޤާެއ ބޭފ ޅ ންެގ  ،މަހަކީ 3ެނަގންނަން ކޮލިޓީ ދެ ބޭފ ޅ ންެގ ޝަކ ާވއެއް ެވްސ އެބަޮއޭވ.

ގައި އޮންނަ  74.1. މި ާގނޫނ ެގ ށްކަމަ މަހަކީ ކ ރ  މ އްދަތެއް 3ބިލ ކަން ދެނެަގންނަން ޤާމ ަވްއޒަފ ންެގ 

ތައް ދޭންީވ. ނ މްރީމ އްދަތ  ކ ރ ކޮށްފައި ތަ މަހަށް 3 ،ތަމްރީނ ތަކެއް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރނީ، އިޞްލާޙ ަގއި އެބަޮއވޭ 

ކޮލިޓީ މ ަވއްޒަފ ންތަެކއް ފެނިެގންދާނެ.  ،ބިލ  މ ަވްއޒަފ ންތަކެއް ޤާ ،ރަނަގޅ  މ ަވްއޒަފ ންތަކެއް ،އެހެންކަމަށްާވނަމަ

ކަމ ަގިއ ަދންނަަވން. ދެން ިއއްޒަތްތެރި  މަހަށް މި އިޞްލާޙ  ކ ޑަކ ރަން ަރަގނޑަށް ފެންނަ 3 ،އެހެންކަމ ން

 ކ ޑަމިނ ން ދެޭވ އ ޖޫރަ ެއންމެާވހަކަައކީ  ،އެންމެ އާަދއިެގ ބޭްނޑަށް ؛ބޭންަޑކަށް 3 ،އިފިމެންބަރ ން ފާހަަގކ ރައްވަ 

 ށްޮގތ ގައި ެއކި ސެކްޓަރަތކަ މިއީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ 10000، 6000، 4000 ކަނޑައެޅ މ ގައި ޖޫރައ 

ތެރޭަގއި ދޭން.  ކަނޑައެިޅެގން ރަނަގޅ  ިވސްނ މެއްެގއެިކަވރ . އެހެންނަމަެވސް، ިމހާރ  އެބަޖެހޭ މި އ ސޫލ ތައް 

 ،ރާއްޭޖެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ،ބިލ ެގ މަސަްއކަތް ނިމި  ،ކޮމިޓީ މަރ ޙަާލަގިއ މި ހ ރިހާ ކަމަކަށް ިވްސނައި ،އެހެންކަމ ން

ކަމ ަގިއ  އްކަމެ ަވޒީފާއަދާކ ރާ ަފރާތްތަކަށް އޭެގ ފޮނިމީރ ކަން ލިބިެގންދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެދޭ ޚާއްޞަކޮށް

 ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް.އިފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާ

 

 ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

މ  އަދި ންަވގ ަތއް މ ހި ބެހޭ ާގނޫނަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ިއޞްލާޙ ތަކަކީ މި  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަވޒީފާއާޝ ކ ރިއްޔާ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރން. މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ ްއިވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ކެއްތަބޭނ ންތެރި އިޞްލާޙ 

ހ ށަހެޅިފައިާވ  ،ެއކ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނ ންޭވއާދަންނަަވން. ހަމަ އެ  އަޅ ަގނޑ  ެއކަމަށް ޓަަކއި ޝ ކ ރ 

ސ ާވލ އ ފެދޭ އަިދ ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަހ ރި. އޭެގތެޭރގައި އަޅ ަގނޑ   ށްއަޅ ަގނޑަ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭގައި
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ާވ ާމއްދާަގއި  ޮގތ ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި މި ެގަވގ ތީ މ އްަދތ . އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަވގ ތީ މ ދަތ  ،ފާހަަގކޮށްލަން

މ ޅިން ތަފާތ   ،އެއީ ޮގތ ަގއި ނަާގ މ ަވްއަޒފ ންނާއި އަދި ަވގ ތީ މ ަވއްަޒފ ންނާ ެގދާމިއީ ަވޒީފާ ؛ަވގ ތީ ޙަޤީޤަތ ގައި 

އެޅޭ ެއްގރީމެންޓެްއެގ ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ަވގ ތީ މ ަވްއޒަފ ންެގ ޮގތ ަގއި ނަާގ މ ަވއްޒަފ ންނަްށ ކަނޑަ ބައެއް

ޮގެތްއގައި ަނާގ  ްއެގ ދަށ ން ކޮންމެ މ އްދަތެއް ެވސް ކަނޑައެޅިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ދާއިމީޓެކޮންޓްރެކް ،ދަށ ން

ެޑއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ަކމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ެދކެން. ދ ަވހ ެގ ޕްރޮބޭޝަްނ ޕީރިއަމަސް 6ކީ ކޮންމެހެން ނަމ ަވްއޒަފ ން

 3ޮގތަށް ހަމަ  ނ ކ ރަން. އޭެގ ބަދަލ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ކ ީރަގއި ެވސް އޮތް މި އިޞްލާޙަކަށް ތާއީދެއް ދެން އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ  ށްކަމަ ދ ަވހ ެގ މ އްދަތ  އޮންަނންޖެހޭނެމަސް

ކަމ ަގިއ  އްކޮންމެ ބައްޔަކީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ބައްޔެ ޙަޤީޤަތ ގައި ކޮންމެ .ބ ނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންސަލާ

 ،އެކ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ެވސް އެނޭގ ޙަޤީޤަތެއް އެއީއެއާއަދި ހަމަ ނ ކ ރަްނ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް

ަވޒީފާއަށް ނ ނ ކ ެމޭވ  ނޫނިްއޔާ ،ގ ިޅެގން އޮފީހަށް ނ ދެޭވ ހާލަތެއްަގއި ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމަކާކޮންމެ

ެއއީ ކަމ ގައި. އަދި  މ  ކަމެއްންހިޓް ޯހދ މަކީ ކޮންމެހެން މ ސެޓްފިކެ ޮޑކްޓަރ  ،ހާލަތެއްގައި ޑޮކްޓަރަށް ަދއްަކއި

ކަމ ަގިއ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ެއހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ިއޞްލާޙަށް ތާއީދ ނ ކ ރާ ާވހަަކ  ކަެމއް ކ ރެިވދާނެ

ޮގތަށް ޖެހިޖެހިެގން ދެ ދ ަވހ  ަވޒީފާއަށް ނ ކ މެޭވ ހާލަތެްއގައި އެކަިނ ހަމަ  އޮތް ކ ރީަގއި ެވސްދަންނަަވން. ހަމަ 

ދެްނ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  . ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދ ކ ރާ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީޅާހ ށަހަ

 ޮގތެްއގައި ސަރިވސް ޗާޖާ މިހާރ  ޖ މ ލަ ،ރިވސް ޗާޖ ޮގތ ން. ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަ ގ ޅޭ ސަރިވސް ޗާޖާ ،ބޭނ ންަވނީ

ށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ޮގތ ން ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަ ގ ޅޭ ސަރިވސް ޗާޖާރިސޯޓްތަކ ެގ  ،ޮގތ ން ގ ޅޭ

ޭއެގތެޭރގައި  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގޮކށްލާ އަދި ކަންބޮޑ ވ ންަތެކއް އެބަހ ރި. ްއކޮށްއެހެންނަމަެވސް، ހަމަ މިާއއެ

ތަކ ަގއި މަސައްކަްތކ ާރ މ ވައްޒަފ ންެގ ތެޭރގައި ަވރަށް ިގނަ ބަޔަކ  އެބަހ ރި އައ ޓްޯސސްކޮްށެގން އެހެން ޓ ސޯރި

މިސާލަކަށް މަސައްކަތް ަހާވލ ކ ެރިވފައި ހ ންނަ ބަެއއް މަސައްކަތްަތއް އެބަހ ރި. އޭެގތެޭރގައި  ކ ންފ ނިތަކާ

 އެހެންީވމާ، މި ފަރާތްތަކަށް ެވސް ޙަޤީޤަތ ގައި ސަރިވސް ޗާޖ  .ކޮށް ބަލަހައްޓާ މީހ ންރަށްތައް ސާފ   ،ދަންނަަވންޏާ

ޮގތ ގައި ބަާލއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ   ެގމިނިމަމް ޭވޖ  ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން އިނޭގތޯ. ހަމައެެހންމެ ލިބެންޖެހޭނެ

އްސަލަ. ެއއީ އައ ޓްޯސސްކޮްށެގން ހ ންނަ ހަމަ މި ކެޓަަގީރގައި ެވސް އެަބ ދިމާޭވ މި މަ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

އެ މީހ ންނަކީ ެވސް ެއކަމަކ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ؛ކ ންފ ނިތަކ ގައި ައއ ޓްސޯސްޮކށްފައި ދޫކޮށްފައި ހ ންނަ މަސައްކަތްތަކ ަގއި

 މ ސާރަިއެގ ތެޭރަގއި  ޓް ެކަޓަގރީގެ ސޯރި  ،ަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ މީހ ން. އެ މީހ ން ެވސް ިމ ކެަޓަގރީަގއިސޯޓ ރި

 މިސާލަކަށް ދަންަނަވންޏާ ،ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހެން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ  ހިމެންޖެހޭނެ

ެޓއްަގއި ންެޓއްެގ ރެސްޓޯރެސޯރި ،މާލޭަގިއ ރެސްޓޯރެންޓެއްަގއި މަސައްކަތްކ ރާ މީހެކޭ ،ރެސްޓޯރެންޓެއްަގއި
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އޭނަ އެބަ  ،ރާީތެވގައި ަމސައްކަތްކ ޓ  ސޯއެެހންނަމަެވސް، ރި ކ ާރ މަސައްކަތް އެްއޮގތް.މީހެކޭ  މަސައްކަތްކ ރާ

ެޓއްަގއި ސޯރި ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީށްކަމަ ޭވ. އެހެްނީވމާ، ހަމަ ހާލަތ  އަންނަންޖެހޭނެކެޓަަގރީ ތަފާތ 

ެގ ެކޓަަގީރއަށް ޓ ސޯޔާ ރިއްްއޖެވެ  ަގއި މަސައްކަެތއްޮގތ ން ރިސޯޓ  ޠަބީޢީެވސް. އެއީ  ބަެއއްގެ މަސައްކަތްކ ރާ ކޮންމެ 

ސަރިވްސ  ،. ަހމައެއާެއކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނ ންޭވކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ާވންޖެހޭނެޓ  މީހަކ  ފި އެ

 ަތކ ަގއި ރޫމް ރޭޓ ން، ރޫމް އަގ ގެ ޓ ސޯބައެއް ރި ،އައިސް ދިމާާވ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަކީަގއި މިހާރަކަށްޗާޖ 

ަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ޓ ސޯނަާގ މައްސަލަ. މިހެންވ މ ެގ ސަބަބ ން ޙަޤީޤަތ ަގިއ ރިނ  ރިވސް ޗާޖ ތެރެއިން ސަ

ދިމާޭވ މި މައްސަލަ.  ތަކ ގައި އެބަސޯޓ ިގނަ ރި ،ތައްޯސޓ ދަނީ. ބައެއް ރި ކ ދިންނަށް އެކަށީެގްނާވ ެއްއެޗއް ނ ލިބި

 ެގންޖެހޭނެ. ރޫމް ރޭޓ ން ސަރިވސް ނެ ޙަޤީޤަތ ަގއި ރޫމް ރޭޓ ން ސަރިވސް ޗާޖ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެހެންީވމާ، ިމ  ނ ނަާގ މ ަވްއޒަފ ންނަށް އެ ކ ރެެވނީ ަވރަށް ބޮޑ  ބޭއިންސާފެއް ޗާޖ 

 ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރ  ޓަަކއި ފ ރ ޞަތަށް އްިވދެ .ކަންތައް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށލަން

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ން. ޯވޓ ެގ ކ ރިން ބާީކ އްވ ން އެދެދެ އިމޭޒ ން ޯވޓ  ަރނަގބީލ  ޖައްަސަވ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އިދާރީ

ރަކަށް ފ ރ ޞަތ އަރ ާވނަން. ެވލިދޫ ދާއިރާެގ ބަިއއްޒަތްެތރި މެންއެއް ތެރޭގައި އަދި އިތ ރ  ެގ މިނެޓ  5އޮތް 

 .ޝަފީޤްهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ޝަފީޤް ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ާވ ިގނަ އިޞްލާޙ ަތކަށް  ބެހޭ ާގނޫނަށް ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅ އްާވަފއި މި ަރީއސް. ަވޒީފާއާ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ،އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރަން. އެެހންނަމަެވސް، މީެގތެެރއިން ަބއެއް އިޞްލާޙ ތަަކކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ާވ

ހަަގކ ރެިވފަިއާވ ޮގތ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ ެވސް އަދި ސޯޝަލް މީޑިާއއިންނާިއ އެކި ޮގތްޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާ

ޮގތ ން  އް މީެގތެރެއިން ބައެއް އިޞްާލޙ ތަކަކީ. މިސާލެްއެގކެތަަވރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންަތކެއް ހ ރި މައްސަލަ

 މަސްދ ަވހޭ. އެހެންނަމަެވްސ، 3 ،ޮގތ ގައި މިހާރ  މި ާގނޫނ ަގއި މި އޮންނަނީ ދަންނަާވނަމަ ޕްރޮބޭޝަން މ އްދަތެއްެގ

ކަމަށް މި އޮތީ.  ދ ަވސްަމސް 6އެންމެ ިގަނެވެގން  ،ށްދ ަވހަމަސް 6ޮގތ ން  ޮއތް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅާފައި މި

 3ޮގތ ަގއި ގ ނޭނެ މ އްދަތަީކ  ޕްރޮބޭޝަންގެ  އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރާ ޮގތަީކ އެްނމެ ިގނަެވެގން ؛އަޅ ަގނޑ  ބަދަލ ކ ރަން

ެވސް ައަވސްކ ރަން ބޭނ ންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެކަން އޮންނަންާވނީ  ވަޒީފާދޭ ަފރާތ ން އެއަްށވ ރެ އީދ ަވހޭ. އެ މަސް

ައޅ ަގނޑ މެން މި ާވހަކަދަްއާކތާ  ވެއްޖެ ަވރަށް ދ ަވސް ،ެގ ކަންތަކ ަގއިޮގތަކަށޭ. ދެން ިމނިމަމް ޭވޖ  ކ ރެޭވނެ
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މެ ކ ޑަމިނ ން އި އެންއަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ ރައްޔިތ ންނަށް ަޙޤީޤަތ ަގ ށް.ކަމަ ްނޖެހޭޅަމިނިމަމް ޭވޖެއް ކަނޑައަ

ަވީޒފާތައް އަދާކ ާރ ފަރާތްތަކަށް  ،ރ ން ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް މަޖ ބޫރ ާވނެދެޭވނެ އ ޖޫަރއަކީ ކޮބަިއކަން ކަނޑައަޅަން. އޭ

 .އެންމެ ކ ަޑެވެގން ެވސް އޭނައަށް ދެޭވނީ ކަނަޑއެޅިފައި އޮތް އ ޖޫރަެއއްކަން ،ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަ އ ޖޫަރއެއް 

ތެރޭަގއި އެބަހ ރި  މިކަމ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ .ންޮކށްދޭންޤީނ ދެޭވނެކަން. އެކަން ޔަ އްއެ ރެން ކ ޑަ އ ޖޫރައެއަްށވ 

 ؛ެއކީަގއި ސަރިވސް ޗާޖ އަދި އެއާ ދ ކ ރަން. ތާއީށް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް އެކަންަކމައަދަދ ތަކަކަށް ެއއްބަސްެވިވފަ

ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި އެބަބ ނޭ ަވަރްށ  ވަޒީާފއާ .ނޫން ، ޤާނޫނ ައސާސީެއއްމިހާރ  ެވސް ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ސަރިވސް ޗާޖ 

ޮގތ ަގއި ަނާގފައި ދެން އޮްތ  އެީއ އިދާރީ ީފެގ 1އ ސޫލ . ޭއެގތެރެިއން %ނެ ޭދންޖެހޭ ސާފ ކޮށް ސަރިވސް ޗާޖ 

އެހެން އެކަން  ،ދަންނަާވނީ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  އެކ  ބަހަންޖެހޭނެ އެްއޗެއްއެްއޗެއް އެއީ މ ަވްއޒަފ ންނަށް ހަމަހަމަކަމާ

އޮތީ  ކިހިނެއްޯތ އެކަން ބަލާނެ އިދާާރއެއް ެނތޭ. އެކަން ބެލ ން މި ،އޮތްކަމ ަގއި ިވޔަސް އެކަން ކ ރަނީ ކޮންބައެއްތޯ 

ނޫންނަމަ  ،ސަރިވސް ޗާޖެްއ ކަނޑައެޅިަޔސް ،ޮގތަކީ  މީގައި ާވ ަވރަށް ބޮޑަށް ގޮއްަސއޭ. ފަނ ފ ލ ން ޮގއްސަ އޮތީމާ

ދަނީ. އެހެންީވމާ، މި ާގނޫނަށް ެގނެޭވ  އެކަން ނ ެވ މި ،ެއޮގތަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތަސް ،ޖެހޭނޭމިެވނިަވރެއް ދޭން

ލިޔާ  ާގނޫނ ގައި ،ނަމަާވން. އެހެްނނޫން އެީކގައި އެބަޖެހޭ އެކަން ރަނަގޅަށް މޮނިޓަރކ ރެޭވނެ ޮގތެއް އިޞްލާޙާ

 ،މިނިމަމް ޭވޖ  ؛ިއ އެބަބ ނޭަގމި ާގނޫނ   ،ޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންޮގތ ގައި ެވެގންދާނީ. އަ އެްއޗަކީ ބޭކާރ  އެްއެޗއްެގ

އެކީަގއި. ެއހެންީވމާ، އެ ބޯޑ ން ެވސް  ބައާދޭ މިއާއެޑްަވިއޒަރީ ބޯޑެއް ެވްސ އެ މިނިމަމް ޭވޖ  އެީކގައި ާގނޫނާ

މި ކަންކަމަށް އިތ ރަްށ  ،އިއަދި ވަޒީފާދޭ ަފރާތްތަކ ެގ ައޑ ތައް ެވސް އަހަ ،އިތ ރަށް މ ަވްއޒަފ ންެގ އަޑ ަތއް އަހައި 

 ތްތެރޭަގއި އެބައޮ ނޫނ ެގ ިއޞްލާޙ ެގާގކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަން. މި  އިތ ރ  އިްޞލާޙ ތައް ެގންނާނެ ،ސަމާލ ކަންދީ

ޭވ އި އަޅ ަގނޑަްށ މި މަޖިލީހ ން ެވސް އެބަ، . މި ކަމަީކ މިހާރ  ަވރަށް ބޮޑ  ބަހ ސަަކށް ޮގއްސަސަލާމ ެގ ޗ އްޓީ

ވަޒީފާދޭ ކ ރައްާވ. ނ  ބައެއް މެންބަރ ން އެއަށް ތާއީދ ކ ރަްއާވ. އަނެއްބައި މެންބަރ ން ތާއީދެއް ،ާވހަކަދަްއކާއިރ  

 ދ ަވސް ޗ އްޓީގެ  30ބޭނ ން އެބަ ަނގައޭ.  ަވރަށް ިގނަ މ ަވއްޒަފ ން ޭއެގ ނާޖާިއޒ  ،ފަރާތްތަކ ން މި ިވދާޅ ަވނީ

ޚިދ މަތްދޭ   ،ހ ށަނާޅާ. ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ޓެއްޓްފިކެސެ ޮގތ ަގއި މި ނަަގނީ އެްއެވސް މެޑިކަލް

ތެރެއިްނ ެގ ތަނަށް ދާއިރ  އެަތނ ެގ މ ަވްއޒަފ ން ތަންތަނ ން ރައްޔިތ ން ބޭނ ނީްވމަ ޚިދ މަތް ނ ލިބޭ ާވހަކަ ެވސް. އެ

އެޮގތަށް  ،މި ދައްކަނީ ެވސް. ހަމަ އެއާއެީކގައި އަޅ ަގނޑ ެމން ާވހަކަ މިެވނި އަދަދެއްެގ މ ަވްއޒަފ ން ނ ނިކ ންނަ

ކަމަށް ެވސް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ގައި މިއަށް އެބަޖެހޭ  އެކަން ޯގސް ،ނަމަ ކ ރަންެވއްޖެ އެކަން

 15ދ ަވހ ެގ ބަދަލ ަގއި  30 ،އްލެްއ އަންނަން. މީެގތެރެއިން ަބެއއް މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއިވޙަ ެގންާވ ރަނަގޅ  އެކަށީ 

ޮގތ ަގިއ  ނާ ކޮންމެ ދ ަވހަީކ މެޑިކަލް ލީެވްއެގތ ަގއި ގ ޮގ ޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން ސަލާމ ެގދ ަވސް އޮންނަން. އަޅ ަގނ

ޓް އޭނަ އަެންއ  ބ ނަންޖެހިދާނެ. އެކަމަކ ، މެޑިަކލް ސެޓްފިކެންމ  ކަމެއް ޮއެވެގން ެވސް ސަލާންނ ެވދާނެ. ޢާއިލީ މ ހި
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 ،ަކމަށް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ން ާވނީ ނ ކ ރެޭވނެއެކަ ،ނަމަ ަވނީ ށްކަމަ ގ ިޅެގން ެގންަނންޖެހިއްޖެ ދ ަވހ  އެއާ

ލަންޖެހޭނީކީ . ހަމައެކަނި ޭއަގއި ބަެއކަމ ަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ކޮޅަކަށް ބަލަންޖެހޭނޭ ،ާގނޫނެއް ިއޞްލާޙ ެވެގން އަްނނައިރ 

 އްެލއް ނާންނަ ޙަ މ ަވްއޒަފ ންނަކަށް ެވސް ނޫނޭ. އަދި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް ެވސް ނޫނޭ. މީގައި ެއކަށީެގްނާވ ރަނަގޅ 

އިތ ރ  ބ ރަެއއް ރައްޔިތ ންނަށް ޖެއްސ ީނ.  ޮގތަްށވ ރެ މިހާރ  އޮތް ،ޮގތަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާވނެ ،ނަމަ ަވނީ ށްކަމަ

ނަށް ތަންފީޒ ކ ރެވ ނީ. އަޅ ަގނޑ  މެންނ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ަރއްޔިތ ްނެގ މައްޗަށް އަޅ ަގނޑ  ވ ރެ ށްޮގތަ މިހާރ  އޮތް

 ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ރ ޙަލާަގއި މި ބިލަށް އެކަށީެގްނާވ ިއޞްލާޙ ތަކެއް އިތ ރަށް އަންނާނެއ އްމީދ ރަނީ ކޮމިޓީ މަ

 

 ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން މަށް ހ ރި ކަ. ވޯޓަށް އެހ  9

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޯވޓެއް. ޯވޓަށް 4ކޮށްލަދެއްވ ން އެެދން. މިއަދ  އެބައޮތް ކޮޅ ތައް ޗެކ  މެންބަރ ން ކާޑ  އިްއޒަތްތެރި

ޅ ްއަވންޖެހޭ ތައް ހ ށަހަިމއަދ ެގ ާބކީ އޮތް ަވގ ތ ަގއި. އެހެްނީވމާ، ކޮމިީޓ ރިޕޯޓ  ތަކ ެގ މަސައްކަތްފަށާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ 

ފ ރަތަމަ ޯވޓ . މިއަދ ެގ ( )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްަފހ ފަހ .  ށްލަދެއްވ ން އެދެން ޯވޓަށްއްރިރ  މާލަމ ގައި މަޑ ކޮޤަހ ރިހާ މ 

 ފ ރަތަމަ ޯވޓ . 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަދި ެއ  ،ޮގތ ްނ ބަންދ ކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކަްށ ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދ މަތްތައް ލިބޭތޯއާއި  ގ ޅޭ އެިކއެކި ކ ށްަތކާ

ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ   އ މީޤަ ށް ޖަލަ މާފ ށީ ފަރާތްތައް ބަންދ ކޮށްފައިަވނީ އެކަީށެގންާވ ތަނެްއަގއިތޯ ބެލ މަށް ޓަކައި ކ.

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ  މެދ  ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ ންނަށް ގ ޅޭ ރިޕޯްޓ ފާސްކ ެރްއވ މާ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ކ ރި ަދތ ރާ

 ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. ޮގތަކަށް

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 64    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 63    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    63     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

. 63؛ ދެްއިވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ންެގ އަދަދ މަށް ޯވޓ ކަ  ފެންނަ. 64؛ ހާޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް.  ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ ެމންބަރަކ  ނެތް. ަވކި

  ްއޖެ.ފާްސެވ. 32؛ ފާސްވ މަށް ޭބނ ންާވ އަދަދ . 63؛ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،މިނަތ  އަމީނާއާ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމަށް އަލްފާޟިލާ ގ މިއަދ ެގ ދެަވނަ ޯވޓ . މޯލްޑިްވސް ބްރޯާކސްޓިން

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަަކށް  ،ންމެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އްޔަންކ ެރއްވ މާޢަ ،ލ. ކ ނަހަންދޫ ހަނދ ަވރީޭގ

 ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 64    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 63    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 
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 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    63     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެ

. 63؛ ދެްއިވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ންެގ އަދަދ މަށް ޯވޓ ކަ  ފެންނަ. 64؛ ހާޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް.  ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ ެމންބަރަކ  ނެތް. ަވކި

ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމ ން، . 32؛ ފާސްވ ަމށް ބޭނ ންާވ އަދަދ . 63؛ ބަިއެވރިިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ޯވޓ ަގއި 

ކޮޝަްނެގ މެންބަރ ކަމަށް  ގ މޯލްޑިްވސް ބްޯރޑްކާސްޓިން  ،ލ. ކ ނަހަންދޫ  ހަނދ ަވރީޭގ، އަމީނާމިނަތ  އަލްފާޟިލާ އާ

ްނެގ މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ. މި ނަންފ ޅ  ފާސްވ މާއެކ  ކަމަށް ރައްޔިތ  އްޔަންކ ެރއްވ މަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވޢަ

 ޯވޓަކަށް ނާހާނަން.ނަންތަކަކަށް އަޅ ަގނޑ  ދެން ހ ރި 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ަވަނ  121ެގ (ކ ަޑކ ދިންެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއކާތެިރކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ) 2019/19މިއަދ ެގ ތިންަވނަ ޯވޓ . ާގނޫނ  ނަންބަރ  

މާލިއްޔަތ   ،ނާޔަތްަތއް ކަނަޑއެޅ މ ެގ މަްއސަލައިށް މ ސާރައާއި ޕަރސަނަސްޑްންސް އޮންބަޗިްލޑްރެ ،ންމާއްދާެގ ދަށ 

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ  ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ފާސްކ ެރްއވ މާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 64    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 63    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަ

    63     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 63؛ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ޯވޓ  ފެންނަ. 64؛ ހާޒިރ ެވ ތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ޯވޓ ގައި ބަިއެވިރިވ  ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި

 ފާސްވެއްޖެ. . 32؛ ާފސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ . 63؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާ

ށް (އަބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނ  ެނގ މާޓެކްސް) 2010/3ފަހ  ޯވޓ . ާގނޫނ  ނަންބަރ   ަވނަ އަދި މިއަދ ެގ އެންމެ 4މިއަދ ެގ 

މޯލްިޑްވްސ  ،ަގިއ ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާ ގ ޅިެގން  2019 ބަރ ންސެޕްޓެ 12ދެަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ާގނޫނަށް 

ކަށް އެިދ ޔަޮގތ ން ލަފަ ެގ މެންބަރ ންނަށް މ ސާރަދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލަާކ ގ ޅޭއޮތޯރިީޓެގ ބޯޑ   އިންލެންޑް

އިްއޒަތްތެރި  މެދ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރެއްވ މާ މާިލއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ،ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ،މެންބަރ ން

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 64    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 63    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    63     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

. 63؛ ދެްއިވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ަކމަށް ޯވޓ  ފެންނަ. 64؛ ހާޒިރ ެވ ިތއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް.  ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ ެމންބަރަކ  ނެތް. ަވކި

 ފާްސެވްއޖެ. . 32؛ ފާސްވ މަށް ޭބނ ންާވ އަދަދ . 63؛ ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ކަންކަން ޅާ  ޓީތަކ ން ހ ށަހަ . ކޮމި 8

 

 :ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާފަިއާވ މަސައްކަތް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

ޒަމާނީ  ، ިވޔަފާރިތައް ރަށ  ބަންދ ން މިނިަވންކޮށްރަށ ެގ އ ެފއްދ ންތަކާއި ،އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ   ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިއިޤ  ،ރާރ ަގތަރައްޤީ ެގނ ަވއިދިނ މަށް ޮގަވއިލާ 

 މ ޙައްމަދ  އަލިފ ށީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ،ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މ ަޤއްރިރ އިޤ  ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއާވނީ

 ރަޝީދ  ޙ ސައިން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅ އްވައިެދއްވ ން އެދެން. 

 

 އަލިފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ ސައިން ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ރަށ ެގ  ،ހަޅ އްާވފަިއާވޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާީހމް ހ ށަ

އެ  ،ރާރަކީަގަވއިދިނ މަށް ޮގަވއިލާ ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ެގނ  ،އ ދެއްދ ންތަާކއި ިވޔަފާރިަތއް ރަށ  ބަންދ ން މިނިަވންކޮށް

ަވންދެން ކ ރައްަވމ ން ެގންދެިވ މަސައްަކތެއް. ަވރަށް ދ ަވހ  ެއކަާމ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަވރަްށ ިގނަ ދ ަވސް

ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ސަބް އަދި ޭއެގފަހ ން އިޤ  ،ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިރާރެްއެގ ޮގތ ގައި އިޤ ަގއ ޅ ްއަވއިެގން 

މިކަން ދިރާސާކ ރެްއވ މ ަގިއ  ޮގތ ަގއި ެވސް އެ ކޮމިޓީެގ ޗެއަރއެްއެގ އެކ ަލވައިެލވ ނ ިއރ އް ކޮމިޓީއެ

 އިމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ . އެކަމަށް ޓަކައި ކޮމިީޓގަ  ،މަސައްކަތްކޮށްެދއްވީ 
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މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރާއި އަދި ނައިފަރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،މަސައްކަތްކޮށްެދއްވި 

ފ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްަމދ  ރަޝީދަށް ަވރަށް ޮބޑަށް  ،މަދ  ޝިޔާމްެގ އިތ ރ ންއަޙް

 ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ބޭފ ޅ ންނަށް އިޮގތ ން އެހީތެރިެވެދއްިވ އެންމެހަ ދަންނަަވން. މިކަމ ގައި އިދާރީ ޝ ކ ރ 

ހާލ ަގިއ.  ދަޫގ ދަތިނަވރަށް އ  ،އޮތް ދ ަވްސަވރ  އި ލޮްކޑައ ްނަގއަދާކ ރަން. މި މަސައްކަތްކ ރެިވެގންދިަޔއީ 

އެހެންނަމަެވސް، މިކަން ކޮްށދެއްވ މ ގައި އަދި މަޢ ލޫމާތ ތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފޯރ ކޮށްދެއްވ މ ަގިއ ެއކި ކަމާ 

ކ ރަން. މާފަންނ  މެދ   އަދާ ކޮށްދެއްިވ މަަސއްކަތަށް ަޓކަިއ ެވސް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ   ގ ޅ ންހ ރި މ އައްަސސާތަކ ން

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި މަސަްއކަްތކ ރ މ ަގިއ ަވރަށް ިގނަ ދިާރސާތަކެއް ކ ރެްއިވ ބޭފ ެޅއް. 

 މަނިކ ފާނ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ނ ކ ރައްާވ ހަމަ އެންމެ  ކަމެއް ޓަކަިއ އެ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ މިކަްނ ކ ރ މަށް

ިވޔަފާރިތަކަށް މި ބަންދ ެވފައި  ،އިްނ މިކަން ގ ޅާލ މަށް ަޓކައި އާީއކޮމާސްެގ ޒަރީ  . އަޅ ަގނޑަށް ދެްނނެޭވނީެވސް ނެތޭ

ޮގތްަތކެއް މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ްނ  ،އޮތް ބަންދ ވ ން ފިލ ވައިދިނ މަށް ޓަކައި ަވރަށް ިގނަ ބ ރަ މަސައްކަތްތަެކއް

 އްއިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓ  ޭގޓްޭވތަާކއި ޕްލެޓްފޯމ ތަ ،. އެޮގތ ންއަޅ ަގނޑަްށ ފެނިެގން އެބަދޭ ެވސް ހަމަގައިމ 

ދާ މ ދާތައް އްއްދ ގައި މި އ ފަހަ އޭޝިއާެގ ސަރަ ގ ޅ ންަވއިދިނ މަށް ޓަކައި ޮގްތތަކެއް މީަގއި ހޯއްދަާވަފއި ެއބަހ ރި.

 ނެ ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކ ރ މަށް ޓަކައިިވޔަާފރިތައް ހ ޅ ވައިެލޭވ އިންއާ ދ ނިޔޭެގ އެކި ކަންޮކޅ ތަކަށް އީކޮމާްސެގ ޒަރީ

ީއކޮމާސް މެދ ެވރިކޮށް ރިއަލް ޓައިްމ  ،ލާފަިއޭވ. އެޮގތ ން އިދިރާސާކ ރ މ ަގިއ ަވރަށް ބޮޑަށް އަިލއަޅ ވަ 

 ،ޭއގެއިތ ރ ން .މ ޢާމަލާތް ހިންޭގނެ ޮގތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ަބއްލަާވފައި އެބައޮތް ަވގ ތ ން ،ޓްރާންސެކްޝަން

މި ކޮމިޓީެގ  ެވސް ިމ ބޭންކ ތަކ ން ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އެކަން ކ ރެޭވނެ ޮގތްަތކާ ދޭތެރޭގައިއި ސާ ހޯދ މ ަގފައި

ރަށ ެގ އ ފެއްދ ންތަާކއި ިވޔަފާރިތަްއ  ،ޭވ. އެހެންކަމ ން، ކޮމިީޓން ފާސްކޮށްފައިާވއެބަލަްއާވފަިއ އިބައްަލވަ  އިރިޕޯޓ ަގ

ިތޔަ އިްއޒަތްތްތެރި މަޖިލީހަށް   ،ރާރ ަގނ ަވއިދިނ މަށް ޮގަވއިލާ ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ެގ ،ރަށ  ބަންދ ން މިނިަވންކޮށް

ަވނަ މާއްދާެގ  )ރ(ެގ ދަށ ްނ  99މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ،އެދި މަތީން ނިންމަވައިދިނ މަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގެތއްގެ 

 އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ިރއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. 

 

 މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( )ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ެއއް އެ ގަޑިއިރ . 1ލަ ޖ މ  ،ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިަފއިަވނީ ހ  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަ ޝ ކ ރި

ސިކ ންތ .  5 އިމިނެޓާ 5ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7 އިމިނެޓާ 36އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ،ަވނީ ަގިޑއިރ  ބަހާލެިވފައި މި
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 32މިނެޓާއި  3ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.އޭއަށް  3މިނެޓާއި  4.ސީއަށް ންސިކ ންތ . ޕީ.އެ 5 އިމިނެޓާ 5ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

ސިކ ންތ   އެއް މިނެޓާއި  އެއް ސިކ ންތ . އަދި ަވކި ޕާީޓައކަށް ނިސްބަތްަވަޑއިނ ަގންަނާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ން ސްގައި ަބއިެވިރަވޑަިއަގނަހ  ބަ ؛ސްކ ރ މ ެގ ަވގ ތ ހ ރިޕޯޓަށް ބަ ހާރ  މި ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. އާދެ! މި

އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފ ޅ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިަގތ ން ެއދެން. އާދެ! މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި  

   އަރ ަވނީ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިްބރާހީމް ރަޝީދަށް.

 

 :މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން

 ،ހެންީވމާެވސް. އެ އިޞްލާޙެއްދެ އެަބޭވ އިތ ރ   އިރާރ ަގަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މި 

  ؟ތޯެއއްކޮށް ހ ށަހެޅިދާނެ ޙާއިޞްލާ

 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިޞްލާޙ   އިަގިޑއަކ  ނޫން. ޯވަޓށް އަހާ ަގީޑަގ މި އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅ އްޭވނެ. އެަކމަކ ،

 ނީ. ޅ އްޭވހ ށަހެ

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ރަށ  އ ފެއްދ ންތަކާިއ ިވޔަފާރި ރަށ  ބަންދ ން   ،ހ ށަހަޅާފައިވާ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  

މިހާރ   އި ދިެވހިރާއްޭޖަގ ،ރާރ ެގ މަިއަގނޑ  މަޤްޞަދަކީ ގަ ދިނ މަށް ޮގވައިާލ ސްޒަމާނީ ތަރައްީޤ ެގނެ ،މިނިަވންކޮށް

އެންމެ ބޮޑަްށ  އަށްލ ން. ރާއްޖެއިތެރެއިން ރާއްޖެ ހ ޅ ވަ ެގ އީކޮމާސް  ރކ ރަމ ންދާ ހ ރިހާ ިވޔަފާރިެއްއ ކްރޮސް ޯބޑަ

ރާއްޖޭެގ  .އްސަލަ އ ޅޭމަ ަވރަށް ބޮޑ ގައި ސް، ރާއްޭޖެގ މާލީ ނިޒާމ ދިމާެވފައި އޮތް މައްސަލަައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

. އެތައް ޒަމާނެއް ެވްއޖެ. އަދި މިއާެއކ  ފާއިތ ިވ ފަަވނީ ެގްއލި ނޫން. މިނިަވންކަން މާލީ ނިޒާމ  މިނިަވނެއް

އިެގްނ މ ޢާމަލާތް ހިންަގރާއްޖޭގައި. މިހާރ  ރާއްޖޭގައި ިވަޔފާރި  އިބަންދ ެވފަަވނީ ބޮޑަށް މާލީ ނިޒާމ   ެވރިކަމ ަގއި މާ

ންކ ން ހޯދަންޮގސް ޖެހެނީ ސަލާންޖަހަން. އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ  ސާ ބޭފައިލިޭބ  އިންޮވއިސްތަކަށް ،ލިބޭ

 ތް އެމް.އެމް.އޭއިން އެބައޮ ފެނޭ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކޮިމޓީގައި މަަސއްކަތ ގައިރާރ ގައި ކޮްށފައިާވ ަގއަޅ ަގނޑ  މި 

ޕޭމަންޓް ޭގޓްޭވެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ ، ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  އެހީތެރިކަމެއް. އަދި އެމް.އެމް.އޭއިން އެބަ ެގންދޭއި މިކަމ ަގ
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އެަކއ ންެޓއް ނެތް  އިމިހާރ  އެ މަސައްކަތްަތއް ނިމ މ ން ބޭންކ ތަކ ގަ އެމް.އެމް.ޭއެގ  ްއކޮށްއަދި އެާއއެެގންދޭ. 

އަޅ ަގނޑ މެން މި  ފަރާތަކަށް ެވސް ޓްރާންސެްކޝަން ހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނާނެ. ްގލޯބަލް އީކޮމާސްޭއ ބ ނީމާ

ބަެއއް ފަރާތްތަކަށް ީހީވ ރާއްޭޖގައި ެވބްަސއިޓެްއ ހަދައިެގން ައޅ ަގނޑ މެން  ގައިފ ރަތަމަ ބިލ  ހ ށަހެޅިއިރ 

 ،މިސާލަކަށް އެމަޒަން  ؛ރނޭޝަނަލް ޭގްޓޭވތައްއިންޓަ ެގންގ ޅި  މަސައްކަތްކ ރަިނއްޔޭ. ެއޮގތަަކށް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިއާ

އެަތއް މިލިއަން ިވޔަފާރިތަކެއް ޖަމާެވފަިއާވ އެއް ޕްލެޓްފޯމެއްަގިއ  .ޕްލެޓްފޯމ ތަކ ގައިޕޭޕަލް، މިފަދަ ބޮޑެތި 

ޑިަޒއިންކ ރާ  ؛އެތައް ަބއެއް  ނޭަގއި ހިމެ ކެޓަަގރީ ލާންސްދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ްނ ރާްއޖޭގައި އަިއ.ޓީ ދާއިާރަގއި ފްރީ 

ތަފާތ  އެިކއެކި ފަރާތްތަކ ން މިއަދ   .އިަވރ  ފަރާތްތަކެއް އޮޭވޮގސް ަވރަށް ބަމިހެން ،ފޮޓޯގ ރާފަރ ންނާއި ،ފަރާތްތަކާއި

ސް، ރ އީކޮމާޑަބޯބޭންކަށް ޮގސް ސަލާންޖަހަނީ. އެކަމަކ  ކްރޮސް . ފަރާތްތަކަށް ިވޔަފާރިތައް ބަންދ ެވފަ މިަވނީ އެ

ލާޙެއް ހ ށަހެޅިއިރ ަގިއ ިއމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ާގނޫނަށް އިޞް ،އަދި މިއަދ  އޭގެއިތ ރ ން ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ 

 ގެ ޑްރޮޕް ޝިޕިން ،ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެއީތިޞާދީ ކޮމިޓީޤ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ ެވސް އިއެބައޮތް، ތެޭރގައި އޭެގ

. މިހާރ  ދ ނިޔޭަގއި ިވްއކާ ރ ކޮންެޓއިނަ ،ައކީ މިސާލަކަށް ފައިސާ ނެްތ މީހާ ެވސްސައްކަތް. ޑްރޮޕް ޝިފިން މަ

ެއއްޗިހި ބޭރ ކ ރޭ. ެއކަމަކ  ނ ައގ ަގއި ިވްއކަނީ.  މަސްތަކާން ކޯ. މިފްކޯ ފެކްޓްރީދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިސާލަކަށް މިފް

 ްގލޯބަލް ީއކޮމާސް  .ރ ހަމަ ެއ މީހާއަށް ެވސް ެއއީެވލިއ  އެެޑޑް ޕްޮރޑަކްޓް ހަދާަފއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ކޮންޓެއިނަ

. އެ ޕްލެޓްފޯމ ތަކ ގައި ނީ. އަލީބާބާ ރީޓެއިލްކ ރައެކްސްޕްރެސް ހޯލްޭސލްކ ރާނެތެރޭގައި ހޯލްސޭލް. މިސާލަކަށް އަލި

. ަފއިާސ ޭވެގ ބަންދ ގައި އިންނަ ފަރާތަށް ެވސް ިވޔަފާރިކ ރެ މިހާރ  ޮކިވޑ   ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން ޭގެގ ބަންދ ގައި

ެއކައ ންެޓްއ  އިަގައދި ބޭންކ  ،ފައިސާ ށްލިބޭނެ. ރިއަލްޓައިމް ޓްރާންސެކްޝަން ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ޭއނަެގ އެަކއ ންޓަ

. އަދި މީެގ ސަބަބ ންާވނެ  އެަތއް ފައިދާެއއް ރީެގއަދި ރާއްޖޭެގ ެއހެން ބޭންކ ތަކަށް ެވސް ިވޔަފާ ،ނެތަސް

އިތ ރ ން އެންމެ ސެންްޓރަލް ބޭންކ  މިނިަވންެވެގންާދނެ. ސެންޓްރަލް ބޭންކަށް އިތ ރަށް ފައިާސ ަވންނާނެ. އޭގެ 

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  .ކޮށްފިއްޔާ ކަންކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން މި މައްޗަށްދާނެއިންިތހާއަށް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖީ.ީޑ.ޕީ

 މަށްެވސް ކ ރަންޖެހޭނެ. އެކަ ަވރ ަގދަ ސްޕީޑ   ެގރނެޓ ތެރޭަގއި އިންޓަ މީެގ .ހިންަގނީ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ މަަސއްކަތް މި

 ންނާނެ.ފައި އޮލާބަ މެންޅ ަގނޑ ރެނޓ ެގ އަގ ަތކަށް ެވސް އަ އިންޓަ. ޔަްތކޮށްފައި އޮންނާނެޢާެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ރި

ކިހާ  ،ހ ރި ފައިބާ އޮޕްޓިކް ކޭބަލްތަަކކީ ކ ން އަޅާފައިރތަ ރިވސް ޕްރޮަވިއޑަރާއްޖޭަގއި މިހާރ  އިންޓަރނެޓް ސަ

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ަވރަށް ެވސްލިބޭނީ. އެ ސްޕީޑ  ކަނެކްޝަންތަެކއްކަން ހ ރީ. ިކހިނެއްކަން ޭއގައި މި މަަސއްަކތް ފެށީމަ

ގ ިޅެގން ސަރ ކާރ ެގ ިއދާރާއިން ކ ރަންޖެހޭ ބައެްއ  އަދި މިކަމާ .ަގއިތެރޭމީެގ އި އޮންނާނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ 

ަވނީ އެ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ  ެވސް މި ަގއިމި ަގރާރ  އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ  ،މަސައްކަތ ެގ ޓައިމްލައިެނއް

ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހެން މ ސްތަޤ ބަލ ަގިއ އަ  ، މީގައިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޮގތަށް. އެހެންީވމާ
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ތިބޭކަށް ނޫން. މިކަން ކޮންމެެވސް ޮގތެއް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން  ަގއިާވނެ ނ ާވނޭ ބަލަހައްޓައިެގން މިކަން

ޮގްސ މި ހ ރިހާ ދ ނިޔޭެގ އެމަޒަން އީބޭ އެހެން ،އެމަޒަްނއާއި ނ ަވތަ ޕޭޕަލް ؛ކޮށްެގންާވނީ. ޕޭމަންޓް ޭގޓްޭވަތއް މިކަން

އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސިޔާސަަތކީ  ؛ކ ރާ ިވޔަފާރިކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މި އި އަޅ ަގނޑ މެންފަދަ ތަންތާނަގ

މީހާެގ ަވރަށް  މ އްސަނދި ،މައްސަލަޖެހެނީފަރަގ  ކ ޑަކ ރ ން. ރާއްޭޖގައި އެންމެ ބޮޑަށް  ރ ންނާީގއި ފަމ އްސަނދިންނާ

ކ ޑަކ ރ މަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިސޔާސަެތއް. އެމް.ޑީ.ޕީ މެނިފެސްޓޯަގއި  ގ ރ . މި ފަރަީގރ  މީހ ން ަވރަށް ފަީގމ އްސަނދި. ފަ

ފަންތިން ތިރި  މެދ  ،ޕޯޑިއަމްަތކ ަގއި ަވަރށް ިގނައިްނ ދައްާކ ާވަހކަެއއް ،ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ީޑ.ޕީގެ 

ރ އިކޮމާްސެގ ސް ބޯޑަ ކ ޑަކ ެރޭވނީ ކްރޮގ  ކ ޑަކ ރ ން. ފަރަގ ފަރަ ރ ންނާީގމ އްސަނދިކ ރ ން. މ އްސަނދިންނާއި ފަ

 އަތ ަގއި އޮތް ެގއަޅ ަގނޑ މިސާލަކަްށ  .ިއެގން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްލަތެރެއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ިވަޔފާރިތައް ހ ޅ ާވ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ެވްސ  ންޕޭޕަލ  ،ާވ ޮގތަކީ ެގ ެވސް މިމިހާރ ެވެގން އ ޅޭ ޮގަތކީ ޕޭޕަލް ،ފޯނ 

ިވއްކޭނެ.  ށް ނ އެއްތަނަ ން އެްއޗެއް ަގނެެގން އެ ެއމަޒަނ  ންެއކަމަކ  ޭއނަ އެ ަގންނަ ޕްލެޓްފޯމ ހި ަގެނޭވނެ. އެްއޗެ

ކ ން ިވތްޑްޯރެއްއ ނ ޭވ. ޕޭޕަލަ ، ފޯނެްއ ދީފައި އިންނަ މީހާއަށް ހަމައެކަނި ފޯނ ން ގ ޅެނީ. ރިީސެވއް އެހެންީވމާ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ   .ންނަނީއެއް. ަވންޭވކޮށްފައި އޮނ ޭވ ަފއިސާ  . ިރސީެވއްނ ކ ރެޭވނެ ފައިާސއެްއ ރާއްޭޖގައި

ބޮޑަށް މިހާރ  ބޭންކަށް ދާންޖެހޭ   އޮތީ. އަދިއެއަްށވ ރެ މާ ތާރ ކޮށް ހިފަހައްޓައިެގން އަދިެވސް މިޚްމ ދ ޚ ަވންޭވކޮށްެގން 

ލް ހ ރިހާ ކޮންފިޑެންޝަ ؛ްއެޗއްއިންޮވއިސްތަާކއި ހ ރިހާ އެ  ،ެއއްކޮށް ޓްާރންސެކްޝަނެއް ހަދައިިފއްޔާ  ކޮންޓްރެކްޓްތަކާ 

ިވޔަފާރިކ ރާ ޮގތްޯތ  އާދޭސްކޮްށެގން ފައިާސއެއް ިލބެނީ. މިއީ އިޮގސް ބޭންކ ަގއި ސަލާންޖަހައިންފޮމޭޝަނެއް ހިފައިެގން 

ަވނަ ަގރ ނ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ނިޔޭަގއި ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ރަށްރަށ ގައި ތިބޭ  21މިއީ  ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މީހ ން ކައިރީަގއި  ނ ޖެހޭނެޭގ ކޮޓަރިެތރޭގައި ތިބޭ ފަރާތްތަްއ ެވްސ ރާއްޖޭެގ އ ފެއްދ ންތައް އޭރަަކށް ،ެވސް  އްތްތަފަރާ

ހ ރިހާ  ހި މަދ ެވެގންދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ެއއްޗެ ކޮރަޕްޝަންަތކާ އާދޭސްކ ރާކަށް. ސަލާންޖެހ ން ނެތިެގންދާނެ.

ފ ން ަވޒީފާއަށާއި ިކަޔަވިއެގން ތިބޭ ޒައަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ެގ މ ަވއް ނެ.ނ ާވ އެންމެންނަށް ލިބެންފެށީމަ 

 ކޮންމެެވްސ ޓެކްސީއެްއަގއި ެވސް އ ޅޭ ޓްޓައިމް ެވސް ޕާއެ މީހ ން ެވސް  ،ފަރާތްތަކ ން ަވދެ އެ މަސައްކަތްކ ރަނީ

  މި  ، ޓެކްސީ ދ އްވ ާމއި މަހަށް ދިއ މާއިތ ރ ަގީޑަގއި ސިފައިން ެވސް ،ތަން ފެންނާނެ ދޭތެރެއަކ ން. ފ ލ ހ ން ެވސް

ތަންދޮރ  ދަންނަ ހ ނަރ ެވރި   އިަވރަްށ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ިކޔަވަ ، ފ ދޭނ ފ ދެިގން. އެހެންީވމާ ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަނީ

ފ ރ ޞަތ   މި ދިެވހިންނަށް  ރައްޔިތ ންތަެކއް ރާއްޖޭަގއި ިތބީ. ިވޔަފާރި ެވސް ކ ރަންޖެހޭ. ފ ރ ޞަތ  ނެތީ ދިެވހިންނަށް. 

 .ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓް އަަވްސކޮށްދީެގން އިން އެމިކަން ކ ރެޭވނީ ެއމް.އެމް.އޭ ދޭންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެބަ

ީވހާެވްސ ައަވހަށް މި  އަޅ ަގނޑ  ެއދެން ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން ެވސް ،އަޅ ަގނޑ  ަގަވރ ނަރަށް އިްލތިމާސްކ ރަން

ރ ީއކޮމާސްޭއ ްކރޮސް ބޯޑަ ؛އްޔިތ ްނނަށް ދ ނިޔޭެގ ިވޔަފާރިދިނ ން. ނިންމާފައި ދިެވހި ރައިޕްރޮޖެކްޓް ނިންމަ
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މި  ެގމ ޅި އޭޝިއާ  އިދ ނިޔޭެގ ީޖ.ޑީ.ޕީގަ  ؛ދިެވހިރާއްޖޭެގ އ ފެއްދ ންަތާކއި އަދި އޭިޝއާ ،އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނާ ދ ނިޔޭެގ

އި ހ ންަނ ޖަޕާނ ، އިންިޑއާ، ަޗއިނާ. އިންިޑާއަގ .މި ކޮންޓިނެންޓ ަގިއ އެންމެ އ ފެއްދ ންތެރިން ިގނައީ ،ބައްރ 

 ރެގންނަ ކޮންޓެއިނަން ކ ރެޭވނެ. އަދި އިންިޑއާއިކޮްށެގން ެވސް އެްކސްޕޯޓ ޕްރޮޑަކްޓް ރާއްެޖއަށް ެގނެްސ، ޓެގ 

އޭނާއެއް. ެއީއ ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ  މި  ނޭނޫ ވިއްާކކަށް ލާރިއެއް ެވސް ބޭނ މެއް ރކޮންޓެއިނަ ެގ މީހާއަށްރާއްޖޭ

ޑްރޮޕް  .ެވހިރާއްޖޭެގ އިމްޯޕޓް އެކްސްޕޯޓް ާގނޫނ ެގ ެތރޭގައި ަވކި ބާބެއްއެއީ ދި ،އަކީދަންނަާވ ޑްރޮޕް ޝިޕިން

ދިެވހި ރައްޔިތ  މީހާ.  ިވްއކާނީ ރމިފްޯކގައި ހ ންނަ ކޮންޓެއިނަ ؛އެ ިވޔަފާިރކ ރާނެ ޮގތް ބެހޭ ބާބެއް ލާފައި އާންޕިޝީ

 ެވސް ިގނަާވނެ. މާ، މިފްކޯައށް ލިބޭ ލާރިިވްއާކނެ މީހ ން ިގނަީވ ؛ރސް ިގނަ ެވންޑަ .ހާރަށެއްަގއި އިންނަ ރަްއޔިތ  މީ 

ދ ނިޔޭަގއި މެޓީރިއަލް ރޯ ދަނީ. ނ ައގ ަގއޭ މި ެގންތިމަންނަމެން ަގންނާނެ މީހަކ  ނެތި ،މިހާރ  މިފްކޯއިން ބ ނަނީ

އްދ ަގިއ ހަމި ސަރަ ،މި ރީޖަންަގއި  .ކިޔަނީ ކޮނޮމީއޭޓަލް އިންދ ނިޔޭެގ ތަންތާނަގއި ެއއަށް ިކޔަނީ މާކެ .ިވްއކަނީ

މީތި ނ ަވތަ ސައިފަތް ދަނެޑްއ ތަންތަނ ގައި ކަަފޔާއި އޭތި އެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިްނޑިާއ ނ ަވތަ ކ ީރެގ ބަންާގޅ 

މީ. ކޮނޮހައްދައިފިއްާޔ ެއ ހ ރި ޮގތަށް ެގންދާނީ. ބްރޭންޑެްއ ނ ކ ރާނެ. ޕެކެްއ ނ ކ ރާނެ އޭޝިާއަގއި. ެއއީ މާކެންޓަލް އި

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،އެހެންނަމަެވސް ތިބީ. ތެޭރގައި ައޅ ަގނޑ މެން އަދިެވސް މިެވއްޖެ. އޭެގ އަހަރ  300އްސ ރެ ކ ރީ

 ެއކަން ކ ރީމަ  އެކި ނަންނަމ ަގއި ދިެވިހ ރައްޔިތ ން ގައިއެކި ބްރޭންޑ   ،މަސް ޕެކްކޮށް އި،މަސްބާނަ ؛އ ފެއްދ ންތައް 

ފ ރ ޞަތ  އެ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް އެޮގތަށް  އި ިވްއކަން. ހަމަމާކެޓ ަގރ ސ ޕަ ކޯޓެސް ރާއްޖޭެގ މަސްހ ރޭ

 ެވސް މައްޗަށް  އެ އެްއޗެްއެގ ައގ  ާވދަެވރިކަން މައްޗަށް ދިޔައިމާ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ދިނީމަދޭންޖެހޭނެ. 

ދ ނިޔޭެގ  .ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ޔަފާރިވި ދ ނިޔޭގައި މ ޅި  ،ށޭ ، ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް މި ފ ރ ޞަތ  ދޭދަނީ. އެހެންީވމާ

ރަސްކަލާނެގ ައޅ ަގނޑ މެން އ ފެއްދީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް. މެން އަމިއްަލއަށޭ. ާމތްރ ހަދައިެގން އ ޅެނީ ައޅ ަގނޑ ބޯޑަ

ރ ހެދީ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ދ ނިޭޔެގ ބޯޑަ އިއަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ ތަކަށް ނަންކީ. އަޅ ަގނޑ މެން ދ ިނޔޭގަ 

ނާނެ މީހެއްެގ ަގިއގައި ނިްއކ ރީަގއި ން. މީހެއްެގ ދ ނިެޔއަށް އަންނައިރ  ަޤއ މެްއެގ ނަމެއް ނޯނަކީއިންސާނ ން ،ބައެއް

 އިނާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންސާނ ންއިންސާނެއް. ންނާނެ. ޖަހާފަ. އެމެރިކާ، މޯލްޑިްވސް، އިންޑިާއއެކޭ ނޯ

 ؛މި އޮންނަ ބޯޑާރާ  ،، މިއީ ނަސްލީ އިމްތިާޔޒާއި އެހެންީވމާ؟ ނޫންތޯ ކ ެރެވންޖެހޭނެިވޔަފާރި ށްނައިންސާނ ން

 ކޮށްެގންނޭ. ިދެވހި ރައްޔިތ ންަނށް ފ ދ ންތެރި ރައްޔިތަކަށް ހެދޭނީ މިކަން ،ނަާވ ާވަހކައަކީ އަޅ ަގނޑ  މި ދަން

ދިެވހި ަވރަށް ިގނަ  ،އަޅ ަގނޑ  އިރާދަކ ެރްއިވްއާޔ މި ޕްރޮޖެކްޓް ަވރަށް އަަވހަށް ނިންމާނަން. ދިެވހި ޒ ާވނ ން

ކަމަށް އެިދ ތަން. މި  މިކަމަށް އެދި ާއދޭސްކ ރާރގައި ެވސް ރނެޓ ން ެވސް ްޓިވޓަ އަޅ ަގނޑ  ެދކެން އިންޓަ ؛ރައްޔިތ ން

ން އަދިެވސް މިއާއެކ  ކ ރަންޖެހޭ އިތ ރ  ތިޞާދީ ކޮމިޓީ، އިޤ  ންަވރަށް މަސަްއކަތް އެަބކ ރޭ. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީ
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ާވހަކަ ދަންނަަވން. ދެއްާވނެ އިައޅ ަގނޑ މެންެގ މަަސއްކަތްަތްއ ަވރަށް ައަވހަށް ނިންމަ މަސައްކަތްތައް ހ ރީމަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ން.ސަމެންބަރ . ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙ ސައިން

މް އާދެ! މި ަގރާރަީކ މީެގ ދ ަވސްތަެކއް ކ ރިން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

މ   ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ޮކންމެެވސް ަވރަކަށް ާވހަކަދެްއިކ ަގރާރެއް. ަވރަށް މ ހިއެ ަގރާރަކަށް  ިއ،ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްަވ

އެކ ަގއި  ކަމާއ ފެްއދ ންތައް ފަސޭހަރަށ ގައި އ ފައްދާ  ،މިއީ ރަށ ަގިއ ތިބެ ހަަގކ ާރ ޮގތ ަގއި މިއީ.ަގރާރެއް ައޅ ަގނޑ  ފާ

ިވސްނ މ ަގއި ހ ށަހަޅާފައިާވ  ، އެ އެހެން ރަށްރަށަށް ނ ަވތަ އެެހން ދިމާތަކަށް ވިއްކާެލިވެގންދާނެ ޮގތެއް ހަދައިދިނ މަށް

އ ޅެެވނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ،ބަރ  ފާހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށްަގރާރެއް. މީަގއި ދެންމެ ހަމަ އެ އިްއޒަތްތެރި މެން

ެގ ަސއިޑ ން ަވރަށް ފަހަތ ގައޭ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ. މިހާރ  އ ެޅެވނީ އަސްލ  ޕޭމަންޓ   ާރއްޖެއަށް މި ،އިނޭގތޯ

މިއަދ    ،ާވނަމަ ޕޭމަންޓެއް ފަރާތަކަށް ހަދަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ޮވލެޓ ، ައޅ ަގނޑ ެގ ޮވލެޓ ން ައޅ ަގނޑ 

ދޭން. އެ ފަރާތަކ ން އަޅ ަގނޑަްށ  އަޅ ަގނޑ  މި ޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ ެގ ޮވލެޓ ން ނަާގފައި ފައިާސ ގ ނާފައި އޭނަ އަތަށް

ޚިދ މަތަކަށް އަޅ ަގނަޑކަށް  ައޅ ަގނޑ  މި ދެނީ އެ ފައިސާ. ނ ަވތަ އަޅ ަގނޑ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ެގ ބަދަލ ގައިލިބޭ ޚިދ މަތެއް

އަޅ ަގނޑ  އެބަ  ކަރ ދާްސ ފައިސާ ؛އެ ފައިސާ  ،ކ ރާއިރ ަގއި ެއއް ަކމަކީ ފައިސާ މި ލިބެނީ. އެހެން އެކަން

ގ ނާފައި ދޭންޖެހޭނެ. ނޫނީ އެ  ،ެގންގ ޅެންޖެހޭ ައޅ ަގނޑ ެގ ޮވލެޓ ެގ ތެރޭަގއި. ކަރ ދާސް ަފއިސާ ައޅ ަގނޑ  ނަާގފައި 

ކަރ ދާސް ފައިސާ ެގންގ ޅެންޖެހ ން. ކަރ ދާސް އެއް ކަމަކީ  ،ާވނަމަ ނީ. އެކަމަކ  އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްފަރާތަކ ން މި ލިބެ

 ދޭ ޚިދ މަތަށްެގންގ ޅެންޖެހ ން. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ   ފައިސާ އަެނކާެގ އަތްަމއްޗަށް ދިއ ން. ދެން، އަނެއްާކ އޭނާ 

 ،ށް ލިބޭނެ ޮގތްމެދ ެވރިކޮށްދެޭވނެ ނިޒާމެއް މިހާރ  ާވންޖެހޭނީފައިސާ އަޅ ަގނޑަ ކޮންމެތާކ  ހ ރެެގން ެވސް

ެވސް  ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޮގތަކީހަމަޖެހިފައި އެބައޮތް. ެއކަމަކ   ،. ރަނަގޅ އޮންނަންާވނީ މި ޤައ މ ގައި ހަމަޖެހިފަ

މޯލްޑިްވސްެގ ޭގްޓޭވއަށް  ދަްއކާ ފަާރތަކ ން ކާޑ  ސީދާ ބޭންކ  ޮއފްއެންމެ ދެަރަވރ  ެއއީ. ެއއީ ، އެންމެއިނޭގތޯ 

ކ ރަންޖެހޭނީ. ޕޭމަންޓ  ނިޒާމ ތައް މިއަދ  ކ ިރއަރާފަިއާވ ޕޭކާޑ  ޖަހާފައި ކޮންމެ ފަހަރަކ  އިނޭގޯތ ކާޑ ޖަހާފަިއ  ،ޮގސް

ކޮންމެ މަހަކ  ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ެއ  ،ާވނަމަ ަވރަކީ އަޅ ަގނަޑކީ ަވކި ޚިދ މަތެއް ކޮންމެ މަހަކ  ދޭ ފަރާތެއް ކަމަށް

އޮޓަމެޓިކ ން  އޭރަށް މިކަން ކ ިރއަށް ޮގސްފައިަވނީ. އޭރަށް ކޮންމެ ަމހަކ  ެވސްދ ނިޔޭަގއި  ދެޭވ ަވރަށް މިއަދ ތްޚިދ މަ
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 އަޅ ަގނޑަށް އެ ޕޭމަންޓް ލިބިލިބި ހ ންނާނީ. އެޮގތަށް ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތައް ެވސް އެބަހ ރި. މިސާލަކަށް ެވބްސައިޓް 

، ތައް ލިބޭނެ. އެހެްނީވމާކޮންމެ މަހަކ  ެވސް ޕޭމަްނޓ ދޭ ފަރާތްތަަކށް  ަބއެއް ޚިދ މަތްތައް  ނޫނީ ސްޓޯރޭޖް އެހެންޮގސް

ބޭންކ  އޮފް މޯލްިޑްވްސެގ  ،ކ ރިއަްށ ޖެހިލަން. ބޭންކ  އޮފް މޯލްިޑްވސްއިްނ ެވސް  މ ަގއި ރާއްޖެ އެބަޖެހޭ މި ިވސްނ މ 

އ ޅެނީ  މި ލަްނކާ، އިްނޑިއާ ތަންތަނ ަގއި ެވސް އިނޭގތޯ  ާދއިރާ އެބަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ދިރެން.ޓީއައި.

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގ ދ ރަތީ  ،ވެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްވ ރެ އެަތއް ފިޔަަވެޅއް ކ ީރގައި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ޑަ ޤައ މަކަށް

ނ ންކޮށްެގން އިންސަީނ ަވސީލަތް ބޭ ެގއަޅ ަގނޑ މެްނ އަޅ ަގނޑ މެން ،ވެ  ަވސީލަތް ލިމިޓްެވފަިއާވ ަޤއ މަކަށް

ެގްނޮގސް ިވސްނ ން ިވއްކަން އެަބޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ މަސައްކަތްަތއް ިވއްކޭނެ ޮގތްަތްއ ިވސްނ ންތައް ކ ިރއަށް

 ޕޭމަންޓް ޭގޓްޭވ ަވރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަެވެގްނ. ާވންއެބަޖެހޭ. އެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނީ މި ދެންނެިވ ޮގތަށް

ަތއް މި ފައިސާ، އެކަްނކަން އޮޓަމޭޓްެވ ރަނަގޅ  އިނޭގތޯ.ަވރަށް ޑަށް ކ ަޑަވގ ތ ކޮެޅއް ދެްއިވްއޔާ އަޅ ަގނ ؛އޮޓަމޭޓް

ކ ރާއިރ ަގިއ  މި ރަށްަރށ ގައި މިކަން ،ކަމަކީ އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެ ޮގތް ހަދައިދެިވެގން. ދެން، އަނެއް 

. ަކއ ންސިލ ތަކ ން އެބަޖެހޭ މިކަން ށް ރަނަގޅ  ޒިންމާތަކެއް ހަާވލ ކޮށްފަަވނީ ަވރަ ކައ ންސިލ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމން މި

އެ ހިފައިެގން ރައްޔިތ  މީހާ އެ ެއއްެޗއް އ ފައްަދިއެގން އެ ފަރާތެްއ މި ޖެހެނީ ރައްޔިތ ންނަށް ކޮށްދޭން. މިައދ  

ހޭ އިްސެވ މިކަން ަރއްޔިތ  މީހާއަްށ އެބަޖެ ންކައ ންސިލ  ،ހޯދަިއެގން ެވސް އެކަަމކ  ަކއ ންސިލ  ޓްރޭނިންގ  އިންނަން.

ޮގންޖެހ ންތައް ެވސް  މި ދެންނެިވ ޕޭމަންޓ  ޭގޓްޭވެގ ކޮށްދޭން ނ ކ ންނައިރ ގައި ެވސް ކޮށްދޭން ނ ކ ންނަން. ދެން

 އޭެގ ބަދަލ ަގއި  ކައ ންސިލ ން ިއސްެވ އެަކން ކޮށްދެއްަވން ނ ކ މެެގްނ ނޫނިއްޔާ ،އެބަހ ރި. އެހެންނަމަެވސް

ތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި. އެ ރައްޔިތ  މީހާ ކަންބޮޑ ެވެގން ކައ ންސިލ ތައް މި ހިނަގީނ ހަމަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ ޔ ނިޓ 

އަނެއްާކެވސް ހަމަ ރީތިކޮްށ  އްލ ކޮށްދީފައި ދެން ޙައެ ަވގ ތ  އޭނާއަށް އެ ބޭނ ންާވ މައްސަލަ  ،ާވނަމަ އައިސްފި ކަމަށް

އެިކ ޮގތްޮގތ ން ރައްޔިތ ންނަށް ،  އެބަޖެހޭ ހަމަ ިވސްނ ންތައް ެގންނަންއެހެނެއް ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން ނީ.ތިބެ

، މިޮގތަށް ހ ރިހާ ކައ ންިސލަރ ންނަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ކ ރިއެރޭނެ ޮގތް ހަދައިދޭން ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ

މި ިވސްނ މ ަގިއ  ،ޮގާވލަން ާރއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށްރަށެއްެގ ކައ ންސިލަރ ންނަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ،ޮގާވލަން

މަސައްކަތްކޮށްދެއްާވށޭ. އެ މަސައްކަްތ  ންޮގތްތައް ފަހ ކޮށްދޭ ނ ކ ންނަާވށޭ. ނ ކ މެ ރައްޔިތ ންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ 

  އަޅ ަގނޑ މެން މި މި ،ހަމަ ބޭންކ  ޮއފް މޯލްޑިްވސް އަދި އެމް.އެމް.އޭއަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން ،ކޮށްދެއްާވއިރ 

ދ ނިޭޔެގ މި ހިާސބ ަގިއ ކ ރިއަްށ ޖައްސާލަެދއްާވށޭ އަޅ ަގނޑ މެން. އެ ޕޭމަންޓ ތައް ފަސޭހަކަމާެއކ  ލިބޭނެ  ގައި،ހިސާބ 

ކ ގައި އެ އެ ންނަށް އޭ.ޕީ.އައި މެދ ެވރިކޮްށ ފަސޭހަކަމާރ . އަދި ޑެަވލޮޕަޮގތް ފަހިކޮށްދެއްާވށޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

 ކަނެކްޓްކޮްށެގން އެ ޕޭމަންޓްތައް ނެޭގނެ ޮގތް ހައްދަަވއިދެްއާވށޭ. މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޕޭމަންޓެއް ބޭނ ންވެއްޖެ ކަމަށް

ެއ  އަށްއަެނއްާކ އޭނަ އޭނާއަށް އެ ޕޭމަންޓ  ެދެވންާވނެ.  ލީމައިލިންކެއް މީހަކަްށ ފޮނ ވަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަެއކަނި  ،ނަމަާވ
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އޭނަ ހަމަ   ،ާވނަމަ  ކަމަށްތްަގއި ސޭްވކ ެރިވފައި އޮެއކީ ޕޭމަންޓ  ދޭއިރ ގައި އޭނަެގ ކާޑ  އޭނަެގ ސެިކއ ރިީޓއާ

. އ ޅެނީހިސާބ ގައި އިނޭގތޯ  ޕަލް އެލިބެންާވނެ. މިއަދ  ޕޭ އެ ޕޭމަންޓ   އޭނަ ކޮށްޕްރިންޓް އޭނަ ޖަހާލަނިރފިންަގ

އެ ބޭފ ޅ ން ދޭނީ ޔ ނިޓެއް. އެ  ،ންނަ ޮގތަކީން ކަންކޮްށފައި މި އޮބީ.އެމް.އެލ  ްލަގިއ ެވްސ ާރއްޖޭެގއެކަމަކ  ޕޭޕަ

ިތ އޭ ކާއިްނނަންީވ. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ޑިެވލޮްޕކ ރާ އެްއޗަ އިންނަ މީހާ ެވސް  އިޔ ނިޓް ހިފައިެގްނ ފިހާރައިގަ 

 ްގރޭޓްާވނެ ޮގެތްއ ނ ާވނެ. ދެން، އެ ޔ ނިޓ  އެ އިންޓެ  އިްގރޭްޓާވނެ ޮގެތއް ނ ާވެނ. އަޅ ަގނޑ  ދޭންާވ ޚިދ މަތަކާ އިންޓެ

އެހެނެްއ  ،އެހެންީވމާ. އެއީ ހިފައިެގން އަޅ ަގނޑ  ތަންތަަނށް ޮގްސެގން ހަމަ ކޭޝް ހިފައިެގން ިދއ ން ކަހަލަ ކަމެއް

އިނޭގޯތ  ، މިއީ އަެނއްާކެވސް. އެހެންީވމާނީމިއަދ  ާވންޖެހޭ ،ިރއަރާފަިއާވންޖެހޭާވންޖެހޭނީ. އެައށްވ ރެ ކ  ނޫން އެކަން

އެީކަގއި ަހމަ މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރަން  ައޅ ަގނޑ  މަޖިލިސް ތެޭރަގިއ މި ިވސްނ ންތަކާ ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ 

ރާބ ަގއި ކ ިރއަކަްށ ސްިވ މިއެބަޖެހެއޭ. ކޮްށެގން ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ ެމއް މި ދެންނެ

 . ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނ ެގންދެޭވނޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ައޙްމަދ  ޚައިތަމް. ެދކ ނ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މައްޗަންޮގޅީ

 

 ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މައްޗަންޮގޅީ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ހ ށަހަޅ އްާވ ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  

ށް ައޅ ަގނޑ މެން ޮގއްސަާވއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަ 2020އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. 

ހ ރެެގން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ދިެވހިރާއްޖެއިން ހަމަ  އޮތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ދަށ ަގއި. މިކަމާ އައި.ސީ.ޓީ އިންޑަސްޓްރީ މި

އްެޗއްކަން. ލަކީ ކޯ ނިގަލއްާވ ޕޭޕައެ އެބަކޮންމެ ބޭފ ޅަކަށް ެވސް  .ކ ދި ބޮޑ  ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް ؛ކޮންމެ ބޭފ ޅަކަށް

ން ފައިާސ އިަފއިސާ ޮފނ ޭވކަން. އެ  ،ން މި އިނެގނީއިކީއްކ ރާ ެއއްެޗއްކަން. އެަކމަކ  ޙަޤީޤަތ ގައި އެ

ން މި ދިމާވާ  އެހެންނޫނީ ރިސީްވކ ެރޭވކަން ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަކަށް އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ ނޭނޭގ. މިހެ ،ބަލައިަގެނޭވކަން

ރިީސްވ  ،ފަިއސާ ލިބޭނެ ޮގތެއް ންޕޭޕަލ  ހަމައަށް އައިއިރ  ެވސް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދާ ،ސަބަބަކީ

 ،ްއ. އެކަމަކ  ދ ނިޭޔެގ އެހެްނ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކެއްަގއިކ ރެޭވނެ ޮގތެއް އަދި މިހާތަނަކަށް ނެތް ހަމަޖެހިފައެ

ކަންތައް އެބަ ކ ެރޭވ. އެްއެޗްއ  ކަަމށް ަވންޏާ ހަމަ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކެއްަގއި ެވސް އެ ާގތްަގނޑަކަށް ދަންނަާވ

މީހަކަށް އޭެގ ިވޔަާފރި އެބަ ކ ރެޭވ. އެކަމަކ   ްއާޔ އެވެއްޖެ ިވްއކާލަން އޮންލައިންކޮށް ބޭނ ންވެއްޖެ ކަމަށް

އްޔާ އެކި ޮގތްޮގތަްށ ެވއްޖެ އެހެންނޫނީ ބޭރ  ޤައ މަކ ން ޕޭމެންޓެއް ެގންނަ ކަމ ަގއި ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި ޖެހެނީ ޕޭޕަލް
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ތައް ަނަގިއެގން އެހެން ކަމެއް ކޮށްެގްނ، އެހެން ަކމެއް ކޮްށެގން ެއ ޕޭމެންޓް ފާޑ ފާޑަށް ތަންތަނ ން ޕްރީޕެިއޑް ާކޑ 

އެަކއ ންޓަްށ ކ އްޖާެގ  އެހެންނޫނީ ރާއްޖެއިން ބޭރ ަގ ޕޭޕަލް ެގންގ ޭޅ ރައްޓެހި ކ އްެޖއް ލަްއާވ އެ .އަންނަނީ

ހަމައަށް  ިމއަދާ .ތްެތރި ރައީސްއަންނަނީ. އިްއޒަ އަނެއް ކަމެއް ކޮްށެގން މި ،އޭަނއަށް ކޮމިަޝން ދީެގން ،ެގނެސްެގން 

 ،ހ ރިހާ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭއިރ  ކ ރެެވން. މިއަިއއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއބަޖެހޭ އޮންލައިންކޮށް ިވޔަފާރި 

ތިބެނީ ހަމަ މި އިންޑަސްޓްރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ނިޓީ ައޅ ަގނޑ މެން ގެއްލ ާވލަިއެގްނ މިޗ އޮތް ބޮޑ  އޮޕޮ މި

ތިބީ. މިއަދ  މަޖިލިސް ތަޅ މ ގައި ިއއްޒަތްތެރި  ެވސް ތިބިލެއް ަވރަށް ފަހަތް. ަވރަށް ފަހަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދި

 އޭ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންެވ ،ަވނީ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކްރާމް ިވދާޅ ެވފަިއާވނެ މެންބަރ  ިވދާޅ ެވފައި މި

ބެހޭ ކޮމިޓީެއއް  އާއަިއ.ސީ.ޓީތަްއޔާރ ކ ރަްނ އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ގައި. ެބހޭ ކޮމިޓީއެއް  އާމަޖިލީހ ގައި އައި.ީސ.ޓީ

 ކަށް އަޅ ަގނޑަްށ ފެންނަ ޮގތ ގައި ހަމަ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އެީއ ކޮންމެ އިންޑަސްޓްީރއަ ކ ރ މަކީތައްޔާރ 

ން ޓެކްނޮލޮޖީ ނ ލާ އެކަމެްއ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއ ނިކޭޝަ ،ކަމ ގައި ިވޔަސްކަމ ގައި ިވޔަސް، ކޮންމެ ކަމަކަށް ބެލިބެލި

ހާލަތެއްގައި  ންޖެހޭކ ރަތެރެއިން ރަށަކ ން މީަހކ  ބަލިެވެގން މާލެއަށް ޓްރާްނސްފަރފ ރިހަމައެއް ނ ޭވ. މިސާލަކަްށ އަތޮޅ 

ަގހ  ކޭލެއް ނޭނިގެގން  ަގހ  ކޭެލއް، މި އެ ،އެަކކ  ިކޔާ އެްއޗެއް  ،ކޮމިއ ިނކޭޝަން ދަށްެވެގން ،ޮގތަކީ  ާވ ެވސް މި

އެހެންނޫނިއްޔާ ބަރާބަރަށް  ،ކޮމިއ ނިކޭޝަްނެގ ތެރެއިންޮގސް ަވގ ތ  ާވއިތ ެވެގންދާއިރ  ެވސް މިސް ދަމ ންދަމ ން

ހަމައަްށ ައއިއިރ   ، މިއަދާއެހެންީވމާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް.ިތ ފެއިްލެވފައި އ ޅެނީ މ ޅި އޭ ނ ކ ެރިވެގން މިކޮމިއ ނިކޭޓ 

ހ ރިހާ އެއްޗެއް ެއއްކޮށް ގ ޅާަލިއެގްނ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެކޭ މި 

 ؛ކ ރަންިވޔަފާރިހިފައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ތިބ މަކީ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއ ނިކޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީެގ ފ ރިހަމަ ބޭނ ން

ކ ރ ން އެކަންޏެއް ޫނން އިނޭގތޯ. މިހާރ  އެބަހ ރި މައެކަނި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިވޔަފާރިހަ

 .، ކ ރާނެ ކަމެްއ ނެތޭއޭދައްކަނީ ަވޒީފާެއއް ނ ލިބެ ަބއިަވރ  އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ ެމން މިެވސް އޮންލައިން ވަޒީފާަތއް 

އެކަމެއް ނެތް  ؛ަވީޒފާއަށް ދާން ،ތ ޮކޅެްއގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެޭވއަދި ޚާއްސަކޮށް މިކަހަލަ ކޮިވޑްެގ ަވގ 

އެބައ ޭޅ. ްގރެފިކްސް  ންރ ކ ރެޭވކަށް. ެއކަމަކ  އޮންލަިއންކޮށް ކ ެރޭވ ބަިއަވރ  ަކންތައް އެބަހ ރި. ެވބްިޑޒަނަ 

 އިތ ރ ން ކިަޔަވއިދިނ މާއިްއެގ ާވހަކަ. އަދި އޭގެ ކަމެ 2ކ ަޑކ ޑަ  އިތ ރ ން މިދެންނެީވން އެބައ ޅޭ. އަދި އޭގެ ރ ޑީަޒއިނަ

ެވސް ކ ެރިވދާނެ.  ެވސް ދެިވދާނެ. ެވބް ޑިަޒއިން އިހ ރިހާ ކަންކަން ެވސް އެަބއޮތް. ކިަޔަވ އޮންލައިންކޮށް މި

 ވޭ ނޯ ؟ހަމައަށް އަންނަނީ ފައިާސ އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ްގރެފިކްސް ޑިަޒއިން ެވސް ކ ރެިވދާނެ. ެއކަމަކ  ކިހިނެއްޯތ އެ

 ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިންމާފައި ެވސް އެންމެ ފަހ  ަވގ ތ ގައި އެ އަންނާނެ ޮގތެއް. މި

މީެގ ދ ަވސްކޮެޅްއ  ،. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ހަނދާން އެބަހ ރިޭވހަމައަށް އަންނާނެ ޮގތެއް ނޯ

އަށް ައއި ެޗކެއް. ެއ އޮފް މޯލްިޑްވސް ހަތަރ  އަހަރ  ކ ރިން ބޭންކ ާގްތަގނަޑކަށް މީެގ ދެތިން މިދެންނެީވ ؛ކ ރިން
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ޮގތް ިކޔައިދީފިން.  ޗެކ  ލިބ ނ  މި ޗެކ  ލިބ ނ  ޮގްތ ކިަޔއިދޭށޭ. އެހެންެވ އެ ،މީހ ން ިވދާޅ ާވ ާވހަކައަކީ  ޗެކ ން އެ

ބޭފ ޅ ން އޭތި   ފަހ ން އެ .އޮތީ ަވަރކަށް ޑޮލަރ  މީގައި މި 90ބޮޑ  އަދަދެއް ެވސް ނޫން. ާގތްަގނޑަކަށް  މާ

ޯގ ިކޔާ އްާޔ ެއިވލްސް ފާ ނ ަގޭތ. މިހާރ  ތިއަްށ އެކްސެްޕޓެއް ނ ކ ރަމޯ. ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ ޮގތ ން ެވއްޖެލައެއްބަ

ޗެކެއް މި ހިސާބަްށ މިހާރ   ޗެެކއް ައއިމަ ީވަވރ . އީ، މިެއއްެޗއް. އެހެންީވމާ އެ ތްނ ަގއް ެއއީ. ބަލަެއއްބޭންކެ

ކަންތަްއ އެަބ  ކީ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ނިޭމނެ ކަމެއް. އެއޮންލައިން ޕޭެމންޓަ ަވރަށް ަވގ ތ  އެބަ ނަާގ. އަންނަން ެވސް

ާއިއ ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ފަހަތަށް ޮގއްސަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕްރޮޑަކްިޓިވޓީނިމެންޖެހޭ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް. އެހެންީވމާ

ތެޭރެގ ިވދާޅ ަވނީ އަތޮޅ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ؛ރޭެގ ރަށްަރށ ންކޮށް އަތޮޅ ތެޞައަދި ޚާއް  ،ދަށްެވ އެްއޗެހި

ހ ރިހާ ކަެމްއ ކ ރެިވދާނޭ މި ޕްލެޓްފޯމް  އެ ،އެްއެޗހި ަގނެ އި،ރަށްރަށ ން ެވސް މީހ ންނަށް އެްއޗެހި ިވއްކަ 

ޑ  ދަންނަާވީނ އަޅ ަގނ އްޔާއްޖެވެ  ނ ކ ެރޭވ ކަމ ގައި، އެ ރަނަގޅ އެހެްނީވމާއްޔާ. ެވްއޖެ ރަނަގޅ ކޮށްފި ކަމ ގައި

ދ ރަށް، މާ މައްޗަށް ދެިވދާނެ   މާ މިކަމެއް ނެތޭ ާވކަށް. ރަނަގޅ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން އަދި މިއަދ  ހ ރި ަވރަށްވ ރެ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ަގމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ިވސާމް. 

 

 ަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަްއމަދ  ިވސާމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

! މި  އާދެ ؛ކ ރ ންިވޔަފާރިތައް އަދި ރަށ  ބަންދ ން މިނިަވން ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރަށ  އ ފެއްދ ން

ކ ރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން އޮންލައިންކޮށް ޙަޤީޤަތ ަގިއ ަގރާރަށް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ިރހަމައަށް ތާއީދ 

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނ ންކޮށްެގން ަކންކަން ކ ރ މަށް ިވސްނ މަީކ ރަނަގޅ  ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ެވސް ދަނޑ ެވރިކަމ ެގ ބޮޑެތި ރަށްތަކ ަގއި މިހާރ ޙަޤީޤަތ ަގއި ބިން  ، ފާހަަގކޮށްލަންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި

ހަމައަށް އައިއިރ  ެވސް  ހައްދަމ ންދަނީ. އެހެންނަމަެވސް މިއަދާމަސައްކަތް އަދި ދަނޑ ެވރިން ދަނޑ 

ކެޓަށް ިވއްކޭނެ ޮގެތއް މާ އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގރަށ  ބަންދ ން ީވއްލި  ،ދަނޑ ެވިރން ހައްދާ ތަކެތި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ަގމ ެގ ދާއިާރ ނ ަވތަ ލ.  ކ ރާ ަހއްދ ންމަތީނެތް ހޯދިފައެއް. އެީއ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ާވ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ތަމްސީލ 

 ނަ ދަނޑ ބިންތަެކއް އެެވްސ ިގއަތޮޅ ެގ ިގނަ ރަށްަތކަކީ ޙަޤީަޤތ ަގއި ދަނޑ ެވިރކަން ކ ރަމ ްނދާ ރަށްތަކެއް. އަދި މިހާރ 

 އެހެންނަމަެވސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،ާއއި ތަރ ކާރީ ހައްދާ. ތަފާތ  އެކި ާބަވތްތަކ ެގ ޭމާވ ،ރަށ ގައި އޮްތއިރ 

ަހއްާދ ތަކެތި ިވއްކޭނެ ރަނަގޅ  މީހ ން ދަނޑ ތަކ ގައި  އެ  ،ދިމާާވ އެްނމެބޮޑ  އެއް ޮގންޖެހ މަކީ ދަނޑ ެވރިންނަށް
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ބޮޑ  ރަށެްއ ހައްދ ންމަތީ ަގމަކީ. ދަނޑ ެވިރކަން ކ ރަްނ  ެދަވނަ ކަމަަކށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ބިން ން. ކެޓެއް ނެތ މާ

އެ ބިމ ގައި ދަނޑ ެވރިކަން ކ ރަން އެަބ  ، ެވސް ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ރަށ ަގއި ގ ތ ަވ ބޭނ ންާވ ކިތަންމެ ބަޔަކ  މި 

އަދަދެްއެގ ބަޔަކަށް ދަނޑ ެވރިކަން ކ ރ މަށް ޓަކަިއ  ަވގ ތ  ެވސް އެަބއޮތް ިގނަ މި ،ބޭނ ންޭވ. އެހެންނަމަެވސް

ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ،އެކ . އެހެންނަމަެވްސ ބިޔަ ޖަންަގލިތަްއ އޮތް ަރށަކަށް ވ މާ ހައްދ ންމަތީ ަގމ ން ބިން ެވސް ދޫކޮށްފަ

. ޙަޤީޤަތ ަގއި އެބަ ކ ރިމަިތޭވ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް ސާފ ކ ރަން ެވސް ދަިތތަކާ ؛އެތަން ސާފ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މ ެގ

މަދ  ެވހިކަލް ހ ންނަނީ. މަދ  ރަށްތަކ ަގއި ރޯްޑ  ެވހިކަލްެގ ޮގތ ަގިއ ެވސް ަވރަށްއަތޮޅ ތެރޭަގއި ރަެށއްަގއި ެހވީ 

ކ ިރން އެކަން ކ ރަނީ ޕަބްލިކް ޯވރކްސް ކ ންފ ންޏަކ ން. އްކޮށް އަދި ެއއާއެ  .ަވނީ ކޯޕަރޭޝަން އ ފެދިފައި މި

އެ ޙަޤީޤަތ ގައި ހ ރި ޕަބްލިކް ޯވރކްސް ކ ންފ ނިތަކ ން  ކޮށްަފއިކީ ކ ރީގައި ގާއިމ ަވގ ތ  ަޙޤީޤަތަ މި ،އެހެންނަމަެވސް

 މިކަމާ ،ެވސް މަަސއްކަެތްއ ކ ރަން ިވޔަސްނ ަވތަ އެނޫން ،ބިްނ ސާފ ކ ރަން ިވޔަސްއަތޮޅެްއެގ ދަނޑ ެވރިން 

 އާ މްރާނީ ތަރައްޤީޢ ، ރަށ ެގ ޙަީޤޤަތ ގައި އެހެންީވމާގ ޅ ންހ ރި ކަންކަން ކ ރ މަށް ޙަޤީޤަތ ގައި ނ ކ ޅެދިފަިއާވަކން. 

ަވގ ތ   ހޭ ޙަޤީޤަތ ގައި މިގ ޅޭ މިފަދަ ކަންތައްަތއް ަފސޭހައިން ކ ރެޭވނެ ޮގެތއް ަޕބްލިކް ޯވރްކސްއިން ެވސް ެއބަޖެ

ކޮްށެގން ފ ްނ ެވސް އަދި އެތަނ ެގ އިްސެވރިން ެވސް އަދި ެއޮގތަްށ ކަންކަން ބައްޓަންކ ރަން. އެތާތިބި މ ަވއްޒަ

ނިމިދިޔަ  ،އަޅ ަގނޑ  ަހނދާނަށް އަންނަނީ .ހ ރި ކަންތަކަށް މަގ ފަހިާވނީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްޙަޤީޤަތ ގައި ދެން 

އިތ ރ ން އަދި އޭގެ  ،ދިނ މާއިދަނޑ ެވރިންނަށް ތަމްރީނ ސަރ ކާރ ގައި ަހއްދ ންމަތީ ަގމ ން  ރައީސް ޔާމީްނެގ

ބޮޑ  ބިމެއް ހައްދ ން މަތި  މިފަދަ ކަްނތައްތަކަށް ބަޔާންކޮށް ަވރަށް ،ކެޓަށް ނެރ މާއިދަނޑ ެވރިން ހައްދާ ތަކެތި މާ 

ހަމައަށް އައިއިރ  ޙަޤީޤަތ ގައި ެއްގރިމެންޓެްއ  ދާމިއަ ،އެހެންނަމަެވސްއްދ ން ދީފައި އެބައޮތް. ހަހިންނަ ސަރަކ ރ 

، އެތަނ ްނ އެހެންީވމާެއްގރިމެންޓ ގައި އޮތީ ކީކޭކަން ެވސް ރަށ  ކައ ންސިލަށް އެނިގފަިއ ނެތް.  ،ހަދާފައި އޮތްއިރ 

ޭވ މަަސއްކަެތްއ ހަމައަށް ައއިއިރ  ލ. އަތޮޅ  ަގމ ެގ ދަނޑ ެވރިްނނަށް އެދެޭވ ަފއިދާެއއް ނ ކ ޭރ. އަދި އެދެ މިއަދާ

، މިފަދަ ނެތް. މިީއ ޙަޤީޤަތް. މިއީ ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ އްެވސް ކ ރެިވަފއެ

ިމ ކޮށްެގން ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް އިންެވސްޓ  އިމިފަދަ ބިންތަކ ގަ  ،ބިންތައް މިހެން ދޫކޮށްފައި ކ ރިއްސ ރެ ހ ންނައިރ 

އަދި ދަނޑ ެވރިން ހައްދާ ތަކެތި ިވއްކޭނެ ޕްލެޓްފޯމްތައް  ކޮްށ، ަމންފާާވ ޮގތަށް ކަންަތއްދަނޑ ެވރިންނަށް އެކަމ ެގ 

، މިހެން ހ ރި ކަންތައްތައް ެވސް އެބަޖެހޭ އްލ  ހޯދޭނީ. އެހެންީވމާޙަކަންކަމ ން  ކ ރީމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި މިގާއިމ 

 ހަކައަކީ އެެދޭވ މަސައްކަތެއް ނ ކ ރާ ކަމަށްއްދ ގައި ހ ރި ބިމ ގައި ެވސް  ާވހަހިންނަ ސަރަކ ރ  އި،އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

އިލާތައް އެބަ ޢާކ ރަންީވ. ަވކިކޮށްފައި އެކަން ކ ރެޭވެނ ބަޔަކަށް ދާންީވ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ ރަށްރަށ ެގ ަވކިއެ ބިން ަވންޏާ 

އެހެންީވމަ، ؛ ބިން އޮންނަ މިފަދަ ރަށްތަކ ަގއިަޙޤީޤަތ ގައި ން ެވސް. ލިބޭ އާމްދަނީދިރިއ ޅޭ ދަނޑ ެވރިކަން ކޮްށެގން 

މި  ،ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ގައި ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އިނޭގތޯއެބަޖެހޭ ގާއިމ  އް ކަންކަން ކ ރެޭވނެ ނިޒާމެމި
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ެދއްެގ ޮގތ ަގިއ ސަރ ކާރ ން ެވްސ ޞަޤްބޮޑ  މަ . އެންމެަވީނ އ ފައްާދފަ މި ެވރިކަމ ން އަޯގާރ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން

ެއކަންކަްނ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކަމަށް.  ދައި،ކެޓެއް ހޯތި ިވއްކޭެނ މާރަށްރަށ ަގއި މި އ ފައްދާ ތަކެ ،ބ ނެފައި އޮތީ

މާލޭގައި ެވސް ިވްއކާފަިއ  ،ރަމަޟާން މަސް ތެރޭގައި މި ކ ންފ ނި އ ފައްދާ ބަެއއް ަރށްތަކ ން ބައެއް ަތކެތި ެގނެސް 

ން . މި ކޯޕަރޭޝަނ ަވގ ތ ެގ އ އްމީދ  ގ ޅިަފިއ ހ ރީ ޙަޤީޤަތ ގައި މި ކޯޕަރޭޝަނާ އެބަޭވ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި 

މީހ ންނަށް ވިއްކޭނެ ޮގެތއް އެބަޖެހޭ  އެ ،ހައްދާ ތަކެތި ަގނެތެރޭެގ ހ ރިހާ ރަށްތަކ ގައި ދަނޑ ެވރިން އަތޮޅ 

މީހ ންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތެއް  ފައި އެކާިވއް  ، ރަށ ގައި ތިެބެގން ރަށ ެގ ހައްދާ ތަކެތިކ ރަން. އެހެންީވމާގާއިމ 

ކ ރާ ކަަމކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ށް މިއަދ ެގ ސަރ ާކރ ން މިފަދަ ކ ންފ ންޏެއް އ ފައްދަިއެގން މަސައްކަތްކ ރ މަގާއިމ 

އާއި ެއއްޗެހި ެގަނއ މ ެގ ކަންަތއް ެގންނަ ތަރ ކާރީ އެކ  ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބޭރ ންމިއާއ ފާކ ރާ ކަމެއް. އަދި ހަމަ

ތަކަށް ެވްސ ިވއްކޭެނ ރަށްރަށ ގައި އ ފައްދާ ތަކެތި ރިސޯޓ  ،އަޅާަފއިކަނޑަ  ެގ ޮގތ ންެވސް ކޮންެމެވސް ެއއް އ ޫސލެއް

 ކ ރަން. ޝ ކ ިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޮގތް މަގ ފަހި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޒަތްތެިރ ދައްަކަވން އެިދަވަޑއިެގްނފައިާވ ހ ރިހާ އިއް އާދެ! މި ަގރާރަށް ާވަހކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

، މި ަގރާރ ެގ ބަހ ސް، މި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާނިމ ނީ.  އިދައްކަވަ މެންބަރ ން ާވހަކަފ ޅ 

 ަވގ ތ ަގއި އޮންނާނެ.  ެގލާނަން. މި ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އެހ ން މާދަމާެގ ޯވޓ  އިނިންމަ

 ސިީޓއަށް އައްޑޫ ިސޓީ ރަށްތަކަށް ކ ރަމ ންދާ ވިއްސާރަިއަގއި އެ ،ދަންނަާވލަނީ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި -{ 8.2}

 އްލ  ހޯދައިދޭނެ ކަންކަމާ ޙަކޮމިޓީެގ ދާއިާރެގ ތެރެއިްނ  ،ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި  ކ ރިމަތިެވފަިއާވ

މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް   ،ްނ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓްތާިއ ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީޮގތ ން ޤައ މީ ސަލާމަ ގ ޅޭ

 ސާ.ޢީއިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   ،އްރިރ ެގ ަނއިބ ޤަކޮމިީޓެގ މ  ެދްއާވނީ އެއިހ ށަހަޅ އްަވ

 

 ސާ ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޢީއަޙްމަދ  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  

މައްސަލަ   ން މިކޮމިޓީ ،އިރ ކ ެރވ ނ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރިޕޯޓަކީ، މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރ ޝ ކ ރިއްޔާ އި

ގ ިޅެގން އެ ސިޓީއަްށ ލިބެމ ން އޭރ  ދިޔަ ބޮޑެތި   އާދިޔައިރ  އައްޑޫ ސިީޓެގ ރަށްތަކަށް ކ ރަމ ންދިޔަ ވިއްސާރަބަލަމ ން

ކަމަްށ ހ ެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިީޓެގ ސަމާލ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީ ،ގ ޅޭ ަމއްސަލަެއއް  ެގއްލ ންތަކާ

ަގއި ބޭްއިވ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ މ ން ބަލަން ފެށި  2020 މޭ 16ން ދިރާސާކޮށް ަމއްސަލަ ކޮމިޓީ އެ ،އައ މ ން

 ކާރިސާެގ މިފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކީ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ،މައްސަލަ ބަލަން ނިންމީ ން މިކޮމިޓީމައްސަލަެއއް. 
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 3ަވނަ ނަންބަރާިއ،  2ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ  116ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ،ެވަފއި ގ ޅ ންހ ރި ކަމަކަށް 

ސަލަ މައް މި ،މާއްާދެގ )ބ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ަވނަ ނަންބަރާއި އަދި އެ 4ަވނަ ނަންބަރާއި، 

މިނިސްޓްީރ  ،އިޒާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ ،އާއި ނޭޝަނަލް ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯިރޓީ ަގއިކ ރ މ އްލ ޙަ

އެކަންކަން ެއ  ،ކ ރަންޖެހޭ ކަންަކން ފާހަަގކޮށްއިޞްލާޙ  އިއޮފް ޑިފެންސްެގ ފަރާތ ން ކ ރައްަވމ ން ެގންަދާވ ކަންކަމ ގަ 

ބެހޭ ޮގތ ން މަޢ ލޫމާތ   އިދާރާަތކ ން ހިންަގާވ ކަްނކަމާ ،ބައްދަލ ކޮށް  އިދާރާތަކާ  އެ  ،ންއިދާރާތަކަށް އެންގ މ ެގ އިތ ރ  

 ިއ،ެއ އިދާރާތަކ ން ކ ަރއްަވްނޖެހޭ ކަންކަން ކ ރަްއަވމ ން ެގންދަާވ ޮގތް ބަލަ ،ސ ާވލ ކޮށް  އިހޯދަ

ެގ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ލިއްޔަތ  އޫދިނ މަކީ މި ކޮމިޓީެގ މަސްކ ަރއްަވންޖެހޭ ކަންަކން ބަޔާންކޮށްއިޞްލާޙ 

ިމ  ،މި ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިަވަޑއިަގންަނާވ ؛މައްސަލަ . މިން ބަލަން ފެށިމައްސަލަ ކޮމިޓީ ކ ރެޭވީތ މިބޫލ ަގކޮމިޓީއަށް 

ެގ މެންބަރ ންެގ ދާއިރާތަކާިއ، މެންބަރ ން ،ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފަިއާވނެ މި ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިަވަޑއިަގންަނާވ މެންބަރ ންނާއި

ަވަޑއިަގންަނާވ މެންބަރ ން  ހިމެނި ގައިމައްސަލަ ބެލ މ ގައި ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީ އެކ  މިއަދި ހަމަ އެއާ  .އެކ ނަންތަކާ

އެކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ސަމާލ ކަމަށް ޓަކައި ޒިރ ިވ ޮގތ ެގ ޔައ ިމއްޔާ ތަފްސީލ ތައް ހިމެނޭ ލިޔ ން މި ރިޕޯޓާހާ

ކަމެއް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގިއ  6އްސަލަ ބެލ މ ެގ ތެޭރގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ  މަ އަދި މި .ހިމެނިފައިާވނެ

ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ަވރަށް ކ ރ ކޮށް ިރޕޯޓ  ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންަވނީ.  ހިމަނާފައިާވނެ. އަޅ ަގނޑ  ަމޖިލީހ ެގ ަވގ ތ  ސަލާމަތް

 ކަމެއް މި  6 ފާހަަގކ ރެިވަފއިާވ ަވރަށް މ ހިންމ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ކޮމިޓީއަށް ،އެހެންނަމަެވސް

. އައްޑޫ ިސޓީެގ ރަށްތަކަށް މިހާރ  ކ ރަމ ންދާ  މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ސަމާލ ކަމަށް ޓަކައި ދަންނަާވލަން

ޅިތަކ ަގއި ބަޔަކ  ޯގނި ކ ރ މަށް ހަރ ކޮށްފައިާވ ހޮއްދ ތަކ ަގިއ ފެން ބޭރ ހަ ިވއްސާަރިއގައި އެ ސިޓީެގ ޭފދޫެގ ބައެއް ސަރަ

މައްސަލަ  ރިވްސއިން އެސަމޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް  ،ްނ ބެލިބެލ މ ން ފާހަަގކ ރެިވފަިއާވތީހ ރިކަން ކޮމިޓީ އައްސާަފއި

ދެަވަނ ދޭ. އެއީ ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ެރވ ނ  އެއް ކަންތައް. މަޝްަވރާ ،ން ރެކޮމެންޑ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށް ކޮމިޓީ އިބަލަ

ކޮންމެ އަހަރަކ  ެވސް އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ކ ާރ ިވއްސާަރއިަގިއ  ،އެްއެގ ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ެރވ ނީނ ކ ތާ

 ހޭބެ ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ އަށްަމއްސަލަ  މި ،މ ންދާއިރ މަތިަވސިޓީެގ ރަށްތަކަށް ކ ރި ެގއްލ ންތައް އެ  ،ފެންބޮޑ ެވ

 ތަރ ތީބ ކޮށް ންމަތީ ެގޭރިވފަިއާވ ޮގްތތަކެއް  ،އް އްލެޙަާދއިމީ  ށްއަމައްސަލަ  އިދާރާތަކ ން ިވއްސ ން ބަހަްއޓަަވިއެގން މި

ސިޓީެގ ރައްޔިތ ންނަށް  އަްއޫޑ ސިޓީއަށް ކ ރާ ވިއްސާރަިއަގއި އެ ،ަވަނ ނ ކ ތާއެއްެގ ޮގތ ން 3ކޮށްދިނ ން. އިންތިޒާމ 

ކަްށ ފަރާތްތަ އެ ގައިތައް ފ ރ މ ލިބިފައިާވ ެގއްލ ންތަކ ެގ ބަަދލ  ހޯދ މ ެގ ޮގތ ން ފ ރަންޖެހޭ އެސެސްމެންޓް ފޯމ 

ތައް ށް ލިބިފައިާވ ެގއްލ ްނތަކ ެގ ބަދަލ  ހޯދ މަށް ފ ރާފައިާވ އެެސސްމެންޓް ފޯމ ކައަދި އެަފރާތްތަ ،އެހީތެރިެވދިނ މާއި

އަްއޑޫ ސިީޓ  އިދިނ މަށްއެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިަފއިާވ ެގއްލ ންތަކ ެގ ބަދަލ  ހޯދަ އި،ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހ ށަހަޅަ ކަމާ

ަވނަ  4ކޮށްދިނ ން. ލަސްނ ކޮށް ަމސައްކަތްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ ގ ޅިެގން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސް ،ކައ ންސިލާއި 
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އިން ފެން ރެސިީޓެގ ރަށްތަކ ެގ ތެ އެ  ،ެވހެމ ންދާތީެވްސ އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ޯބކޮށް ިވއްސާރަމިހާރ  ،ކަމެއްެގ ޮގތ ން

 ަރށްރަށަށް ލަސްނ ކޮށް ޕަމްޕ  ްނ އެބެޭހ އިދާރާތަްއ ގ ޅިެގ ނެތް ރަށްރަށަށް ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ ހިންދ މަށް ޕަމްޕ 

 އް ައއްޑޫ ސިީޓއަށް ިވއްސާަރއިެގ ސަބަބ ން ފެންބޮޑ ާވން ދިމާާވ އެ ަގިއ،ަވނަ ކަމެއްެގ ޮގތ   5ފޯރ ކޮށްދިނ ން. 

ސިީޓެގ ތިރި  އެ ،ބެލ މ ން ފާހަަގކ ރެޭވތީ ން ބެލިެގތައް ތިިރަކމަށް ކޮމިޓީ، މައްސަލައަީކ އެސިީޓެގ ަމގ ަތއް އ ސްެވަފއި

ބެހޭ އިދާރާތައް ގ ޅިެގން  ކ ރ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ ން ފެށިެގން އ ސްެގތައް ރަށ ެގ ބިމ ެގ ލެެވލ 

ަވނަ  6 ،އެންމެ ފަހ  ކަމަކަށްފަރާްތތަކަށް ހަމަޖައްސާ ދިނ ން.  އެއްލެއް ޙަމައްސަލަައށް އަަވސް  އެ ،މަސައްކަތްކޮށް 

ދަނިކޮށް ރާއްޖޭެގ އެކި ހިސާބ ތަކަށް ަވރަށް އްސަލަ ދިރާސާކ ރަމ ންމަ މި ،ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެެވނީ

އްދ ތަކަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަެކއް ލިބެމ ންދާކަން ހަމި ިވްއާސރައިެގ ސަބަބ ން ރާއްޭޖެގ ެއކި ސަރަ ،ެވހިބޯކޮށް ާވރޭ 

ގ ޅޭ އިާދރާތައް ގ ިޅެގން އެހީތެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް ެވސް ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ އެ ،އަށް ފާހަަގކ ރެިވަފއިާވތީ ކޮމިޓީ

މައްސަލަ  ކޮމިޓީން މި ،ކަމަކީ 6އްލ ކޮށްދިނ ން. މި ޙަފަރާތްތަކަށް ލިބެމ ންދާ ެގއްލ ންތައް ައަވހަށް  އެ ،ފޯރ ކޮށްދީ

 ،ެވޭވތީ ނ ކ ތާ ކަމ ގައި ކޮމިީޓެގ މެންބަރ ންނަށް އިއްތިފާޤ  6ށް މ ހިންމ  ބެލ މ ގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ަވރަބެލި

 ން ހިމަނާފައިމަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ސަމާލ ކަމަށް ޓަކައި ިރޕޯޓ ގައި ކޮމިޓީ މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

މައްސަލަ ބެއްެލވ މ ަގއި  ތެރި ހ ރިހާ މެންބަރ ން މިމައްސަލަ ބެއްެލިވ ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތް ެއކ  މި އަދި ހަމަެއއާަވނީ.  އެ

ެއކ  ކޮމިީޓެގ ޮބަޑށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. ހަމައެއާ މަސަްއކަތަށް ަވރަށްކޮށްދެްއިވ ، ދެއްިވ ސަމާލ ކަާމއި

 ރިޕޯޓް ކޮމިޓީައށް ބޭނ ންާވ މަޢ ލޫމާތ ތައް އެއްކ ރ ާމއި، ލިެޔކިޔ ންަތއް ހޯދ މާއި، އަދި ންފ އިދާރީ މ ަވްއޒަ

އަޅ ަގނޑ  މި  ،ކ ރަން. ނިންމާލަމ ންއަދާ ފ ން ެވދެްއިވ އެހީެތރިކަމަށް ޝ ކ ރ ކ ރ މަށް ކޮމިޓީ އިދާީރ މ ވައްޒަތައްޔާރ 

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައިާވ  ،ޮގތ ން މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް  ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ

އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ   ،ދެްއވ މަށް އެދި ދަންނަަވމ ން އިރިޕޯޓ ެގ މައްސަލަ މި މަޖިލީހ ން ީވހާެވސް ައަވހަށް ނިންމަ

  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ން. ަވރަށްނިންމާލަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އެރ ވ މ ެގ ޮގތ ން މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ގ ޅޭ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ، ައޅ ަގނޑ  ތި ރިޕޯޓާ

ެގ އެ މާއްދާ  ،ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން 3ަވނަ މާއްދާ )ހ(ެގ  87ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ،ކ ރިން

ރަށ   ،މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ،މަތީން ަގިއާވ ޮގތ ެގ)ށ(

ަވަނ  3ލާ ަގރާރ ެގ އިޮގަވ ދިނ މަށްަވއިޒަމާނީ ތަރައްޤީ ެގނެ ،ކޮށްމިނިަވން އ ފެއްދ ންތަާކއި ިވޔަފާރިތައް ރަށ  ބަންދ ން

 ؛ދެންމެ ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ،ނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި ހ ޅ ާވލަނީކިޔ ން ިއއްަވން. މިހާރ  އަޅ ަގ
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ޮގތ ން  ގ ޅޭ އްރިރ  އެ ހ ށަހެޅ އްިވ ރިޕޯޓާޤައާދެ، ެއއީ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ހާރިޖީ ގ ޅ ންތަކާ ކޮމިޓީެގ ނައިބ  މ 

 1ލަ ަވނީ ޖ މ  ހ ސަށް ކަނަޑެއޅިފައި މިދެއްެކވ މަށް. އާދެ، މިޮގތ ން މި ބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ާވހަކަފ ޅ 

 5ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5މިނެޓާއި  5ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެާޓއި  36ަގިޑއިރ . ެއއީ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް 

ސިކ ންތ . ަވކި  32މިނެޓާއި  3އަށް ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.އޭ  3މިނެޓާއި  4ސިކ ންތ . ޕީ.ެއން.ސީއަށް  5މިނެޓާއި 

 ިސކ ންތ . މިހާރ  ރިޕޯޓަށް  1ނެޓާއި މި 1އަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑައިނ ަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަަކށް ޕާޓީ

ފ ނަދޫ  ،ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  މި އަރ ަވނީ ،މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ިއާވާވހަކަފ ޅ ދެްއކެވ މަށް އެިދަވަޑިއެގންފަ

 . ށްދަހިޝާދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

 

 ހަކަދެއްެކވ ްނ:ާވ ޝާހިދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫފ ނަ

މި މައްސަލަ ދިރާާސކޮށް  ؛ދިާރސާކ ރަން ނިންމަާވފަިއ އޮތް ަގއިޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ރިޕޯޓ  

ައއްޫޑައީކ  ،ިގނަ ކަންަކން އެބަ ފާހަަގކ ރެޭވ. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ލީމާ ަވރަށްއިނިންމަާވފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ބަލަ

ބޭފ ޅ ން   ިގަނ ތަކ ލީފ ތައް އެ ހެްނ ަވރަށް ބޮޑަށް ެގއްލ ން ލިބޭ އަތޮޅެއް. ަވރަށްއިކޮންމެ ވިއްސާރަެއްއަގ

 ،މ ދާތައް ހަލާކ ވ މާއި  ،މެ އަހަރެްއެގ މި ިވއްސާަރއިެގ ތެރޭގައި. ެގދޮރ  ހަލާކ ވ ާމއިކޮން އެބަހ ރި އިއ ފ އްލަާވފަ 

ޮގއްސަ އެބަހ ރި.  ސާމާނ ތައް ެވސް ެގއްލި ނިާވކ ރަން ބޭނ ންކ ރާ އ ނ އޮރިޔާން ،ކައިބޮއި ،ނިދާނެ ފަދަ ނެތި

. މިކަން މިހެން ދިމާާވ މައިަގނޑ  ސަބަބެއް ކަމެއް އެހެންީވމާ، މިއީ ަވރަށް ބޮޑ  މައްސަލައެއް ޮގތ ގައި ފާހަަގކ ރެޭވ

ެވ ސަރ ކާރ ތަކ ން އެބަހ ރި އެކި އައިސް މިދެންނެިވ މައްސަލަ ބޮޑ ފަހަކަށް މި ،އޮތީ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ެރިވފައި މި

ާލއިރ  ދިމާިވ މައްސަލައަށް ބަޕ  ސްޓޭޝަންަތކެއް ގާއިމ ކޮށްެދއްާވފަ. މިފަހަރ  މްޕަ އިކ ރަްއަވފަހަރ މަތީން މަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ   ؛ެއ ޕަންޕ  ސްޓޭޝަންތަކ ން ފެްނ ބޭރ ކ ރަން ހ ންނަ ހޮޅިތަކ ަގއި ،ކ ެރެވނީއެންމެބޮޑަށް ފާހަަގ

 އި،ތައް ޖައްސަ ެވލި ޯގނި ،އޮތީ  އިިވދާޅ ެވފަމި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ  ެވސް ތަކ ރާރ ކޮށް  ،ލިބިފައި އޮތީ

ަވރަށް ޮބޑ  މައްސަލަެއއް. ައޅ ަގނޑ   ،ަގއި ހަދާފައި އެބަހ އްޓޭ. މިއީ ަވރަށް ދެރަތ ަގސް ޮގތް ބަޔަކ  ފެން ބޭރ ނ ާވނެ

ފ  ލިބެންޖެހޭނެ މައްސަލައެްއ ސާއިން ،އިހޯދަ އިކަންަކން ބަލަ މި އި،ިމއީ ޖިނާއީ ަތޙ ޤީޤެއް ހިންގަ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގ

ޒާތ ެގ ކަންކަން ކ ރ މަކީ  މި  ،ފަދައެތައް ބައެްއެގ ދިރިއ ޅ މަށް ެގއްލ ންާވނެ މި ،މިއީ. އެތައް ބައެްއެގ މ ދަލަށް

އެ ޖަރީމާ ހިންިގ  ،ެއކަންކަން ،މި މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވި  ،ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން ބަލައިަގެނޭވނެ

މިއަދަކ   ،މީހ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބެއް ދެެވންާވނެ. މިއީ އިއްެޔއަކ   އެ ،ކ ރެިވޝަރީޢަތް ންފ ސާމެދ  އިން މީހ ންނާ

އްލެްއ ޙަ ކަމެއް. މިކަމަްށ އެބަޖެހޭ ދާއިމީ  ޭޅ ކަމެްއ ނޫން. ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކ  ަތކ ާރރ ކޮށް ހިނާގހިނގައިެގްނ އ 

ިގނަ  ަވރަށް ޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލ ން ެވސް މިކަމަށްއައް  ،ން ޤީލިބޭނެ ކޮންމެެވސް ޮގތެއް ޯހދަން. އަޅ ަގނޑަށް ޔަ
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އަިދ އޮތީ  ެވްސ މި ހަމައަްށ ައއިއިރ  ށް. އެކަމަކ  މިއަދާކޮށްދެްއވ މައްލ  ޙަމަސައްކަތްތަެކއް ކ ަރްއާވ މި މައްސަލަ 

 އި ތް ސަރ ކާރ ންނާ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލާ އޮ މިހާރ  މި ،ބޫލ ކ ރަނީ ަގއްެލއް ނ ލިބި. އަޅ ަގނޑ  ޙައެކަީށެގންާވ 

 ދެން އޮތް އަނެއް ދެްއާވެނ ކަމަށް.އްލެއް ހޯދައިޙަމިކަމަށް އަަވސް  ،އަދިެވސް ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ިއދާރާތައް އެކ ވެ 

ެވސް އެބަޖެހޭ މި  ކޮންމެ ފަހަރަކ  ،ާވއިރ  ކ ރިހެން ލިބޭ ެގއްލ މަކަށްކޮންމެ އަހަރަކ  ކ ިރން މި އިޝާރާތް ،ކަމަކީ

ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަްއޔިތ ންނަީކ  ،ލިބޭ ެގއްލ ންތަކ ެގ ބަދަލ  ކޮންމެެވސް ސިފައެްއގައި ހޯދަން. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ 

މިކަހަލަ ހާދިސާއެއްގައި ެވސް ލިބޭ ެގއްލ މެއް އަނބ ރާ އިޔާދަކ ރަން ަވރަށް އ ނދަޫގ  ،ެވސް އިމިކަހަލަ ެގއްލ މެްއަގ

ނޫން. ޚާްއޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްފ ށ ގައި ދިިރއ ޅޭ ަރއްޔިތ ންނަީކ  ިގނަ ފައިސާަތކެްއ ެގންގ ޅޭ ބަެއއް ބައެއް. މާ

ސްތ ކ ރަން ކ ެރިވފައި ހ ންނަ މަސައްކަތެއް މީހ ންެގ ދިރިއ ޅ ން އާރާ އެ ،މީހ ންނަށް ދ ަވހ ން އެ ަވރަށް ިގނަ

އޮތީ. ެގދޮރ  ިވޔަސް އަދި ދިރިއ ޅ މަށް ބޭނ ންާވ އަސާސީ އެހެނިހެން ކަންކަންކ ރ މަށް ެވސް ހޯދާފައި  ކ ރެިވފައި މި

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ   ދިޔ މ ން އެ އެްއޗެހި އަނބ ރާ ހޯދ މަކީ ަވރަށް އ ނދަޫގހ ންނަ ތަކެތި ހަލާކ ެވ ިވރާނާެވ

 ކ ރ މަކީ ަވރަށް އ ނދަގޫ  މިކަން  ނޫނީއޮތް ހާލަތ ގައި ސަރ ކާރ ން އެަކން ކޮށްދެއްީވމަ  މިހާރ  މި ،ބޫލ ކ ރަނީަގ

ބޭފ ޅ ންނަށް އެ  އެ ،ނ ކ ތާަތކަށް ބަލާއިރ  ފާހަަގކ ރައްާވަފއި ހ ރި ،ބޫލ ކ ރަންަގކަމެއް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ެވްސ 

ޮގތެްއ  ައަވހަށް ލިބޭނެ ،ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފަސޭހައިންކާރ ން ދެއްަވންެދއްަވންޖެހޭ އެހީތެިރކަން ނޫނީ ސަރ އިހޯއްދަަވ

ނޫނަނަމަ މިހާރ ެވސް  ،އެކ ަގއި  މި ރިޕޯޓ  ައޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ރ މާ ،ބޫލ ކ ރަނީަގއޮންނަން އެބަޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ  

މާ ގ ޅ ންހ ރި އިދާރާަތއް އަދިެވސް ކަ އި،އެކަމ ެގ މަަސއްކަތްަތއް ހިނަގމ ންދާނެ ކަމަށް. އަްއޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލާ 

ިގނަ   ރާއްޭޖެގ ަވރަށްއްލ ެވެގެގންދިޔ ން. ހަމަ ެއޮގތަށް ައއްޫޑ ެއކަންޏެއް ނޫން. މ ޅިޙަމެދ ެވރިެވެގން މިކަން އަަވހަްށ 

ހަރަކ  މިކަން  ފަ ފެންބޮޑ ވ މ ެގ މައްސަލަތައް ހިނާގ. ބޮޑ  ިވްއސާރަެއއް ކ ރިމަތިާވ ކޮންމެ އިރަށްތަކ ަގ

ދިމާާވ ިގނަ ރަށްތަކ ަގިއ ކ ރޭ. އެހެްނީވމާ، މިޮގަތށް  ިގނަ ރަށްތަކ ން މި ަޝކ ާވ ަވރަށް .އެނޭގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ެވސް މި ސަރ ކާރ ން ކޮްށދެއްވ ން އަޅ ަގނޑ  އެދެން.  ެއަކން .އްެލއް ހޯދަންޙައެބަޖެހޭ ދާއިމީކޮށް މިކަމަށް އެކަށޭނަ 

ޮގތަށް   ކޮންމެ ެގއްލ މެްއަގއި ަސރ ކާރ ން މިދެންނެިވލިބޭ ހަމަ އެޮގތަށް ރާއްޭޖެގ ެއިކ ހިސާބ ތަކަށް މިހެން މި

 މ ޅި ރާއްޖެ ،ހޯދިފައި އޮންނަްނ އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އެނގޭ  އިއެހީތެރިެވދޭނެ ޮގތްތަެކއް ެއކަށައަޅަ 

ދާނެ. ހިނަގއިޑީޥޯޓަރކ ރ މަކީ އެހާ ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ނ ެވ ،ަވގ ތަށް ގާއިމ ކ ރ މަކީ ފެނ ެގ ނިޒާމ  މިއެކ އެީކގައި 

މިހާރ ން މިހާރަށް ެވސް މި ލިބޭ   ،ލިބޭ ެގއްލ ންތައް  މިޮގތަށް ިވއްސާަރވެ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގ، ައޅ ަގނޑ  މާއެހެންީވ

ސަރ ކާރަށް މިކަހަަލ  ،ެގންާވ ރަނަގޅ  ފިަޔަވޅ ތަެކއް އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ެއޮގތ ންެގއްލ ންތަްއ ކ ަޑކ ރ މަށް އެަކށީ

އްލ ކ ެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް ޙަަމއްސަލަަތއް  އޮތް އެ ރަށްތަކަށް ދިާމެވފައި މި އި،ހ ރިހާ ރަށްތަކެއް ފާހަަގކ ަރއްވަ 
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އްލ ކޮށްދެްއވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަން. ދެްއިވ ޙަީވ އެންމެ ައަވހަކަްށ މިކަން  ،ހޯދި އި އެކަން ބަލަ  ،އެސެސްކ ެރިވ

 ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ދ . ހާ ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ދެއްކެވ ން:ާވހަކަދ  ހާފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނި

ަވރަށް ޮބޑެތި ެގއްލ ންތަްއ  މޫސ މެްއަގއި  އަްއޑޫ ސިީޓއަށް ާވރޭެވހޭ ކޮންމެ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

. އަްއޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ބޮޑ ކޮށް ފަހަރ  އައްޑޫ ސިޓީަގއި ފޭދޫއަށް ދިމާީވ އިންތިހާއަށް ބެމ ންދޭ. މި މައްސަލަ މިލި

ކަމަށް ކ އްލި ަވނީ ލިބިފަ. ެއ މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  މި ަމޖިލީހ ެގ ސަމާލ  ބޮެޑތި ެގއްލ ން ،ެގައކަށް ފެންަވދެ 544

ހޯދައިދީ އަދި  ބަދަލ ލިބ ނ  ެގއްލ މަށް ރަްއިޔތ ންނަށް  އި،އް ހޯދައްލެޙަމި މައްސަލައަށް  ،އީމައްސަލަެއއް ޮގތ ގައި ެގނަ

ހ ެގ ތެރެއިން ކަމާ ލަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މި މަޖިލީސީއްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ބޭނ ްނާވ އެހެނިހެން ވަ ޙައެ މައްސަަލ 

ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ޚާ އިތާއްލެްއ ހޯދަން. މި މަޖިލީހ ެގ ޤައ މީ ސަލާމަ ޙަ ބެހޭ މ އައްސަސާަތކާ ާވހަކަަދއްަކއިެގން 

 ކަެމއް މި  އެތައްންޖެހޭ އަދި ހޯއްދެިވ މަޢ ލޫމާތ ެގ އަީލގައި ކ ރާ އި،ަޓަވއްކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރެްއވ މަށް ފަ

ކ ރެްއިވ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އޮތީ ހ ށަހަޅ އްާވފަ. މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން 

ފޭދޫަގިއ  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ ،ކޮމިޓީައށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭގައި ެވސް .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ފަހަރ  ހޮޅި ަވޅ ލ މ ެގ އިންތިޒާމ   . މިދާކަން އެބައޮތް ފާހަަގެވފަފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމ ކ ރ މަށް ހޮޅި ަވޅ ލަމ ން

ން  ފެެވހ ނ . އެހެންނަމަެވްސ، ަވރަށް ފަސޭހައިން ރެއްެގ މަތީން ާވރޭފަހަ ދަނިކޮށް ެވސް ތިންކ ރިއަށް ދަމ ން

 ،އެކަން ނ ީވޕ  އަޅަިއެގން ެވސް މް. އަޅ ަގނޑ މެން ޕަިވހިނދިެގންދިޔަ. މިފަހަރ  ފެން ހިންދަން ަވރަށް އ ނދަގޫ 

ހިންދާ ނިޒާމ ެގ ެގންދާ ފެން ައޅަމ ންމިހާރ   ،ެވހ ނ އިރ ަގއި ފަހަރ  މަތީން ާވރޭ  3ކ ރީެގ  ،ކ ރީަގއި އަޅާފަިއ ހ ރިމީެގ

. އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އްލ  ހޯދ ނ ޙަނ ެވ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެން ެއަވރަށް ބޮޑ  ،ފެން ބޭރ ެވ ލައިން ތެރެއިން ހޮޅި

ެރްއިވ ކ އްކަތްެކއް ހ ރިކަން. އެކަމ ަގއި މަސަ ތަފެން ހިންދާ ނިޒާމ ެގ މައި ހޮޅި ަލއިން ތެރޭަގއި ބޮޑެތި ބްލޮކ  ،ފެނ ނީ

ާއިއ ެވލި ބަސްތާ ،ނީންޓިއަރ ންނަށް ެވސް ފާހަަގކ ރެވ އަދި ޮވލަ އިނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖ މަންޓ ެގ ބޭފ ޅ ންނާ

ކ ރ މަށް ޓަކައި އެތެެރއިން ނަަގންޖެހ ނ ކަން. އިްއޒަތްތެިރ ތަކާއި އެހެނިހެން ސާމާނ  މި ހޮޅި ބްލޮކ  ސިމެންތި ބްލޮކ 

ަހާވލ ކޮްށެގން ިހންަގމ ންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. މި  ބޮޑ  ޚަރަދެްއ ކޮްށެގން ބޭރ  ބަޔަކާމިީއ ދިެވހި ަދއ ލަތ ން  .ރައީސް

ެވހ ނ އިރ ގައި ެވސް ފެން ބޮޑ ނ ެވ ފަހަރ  މަތީން ާވރޭ މީެގ ކ ރީ ިތން ،މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ  މިދެްނނެިވ ފަދައިން
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ފަހަރ  މި މައްސަލަ މި ދިމާީވ މ ޅިން  ީވމަ. މިތެެރއިން ފެން ބޭރ  ެގލައިންއްލ ކ ެރވ ނީ އެ ހޮޅިޙައަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 މިކަމަށް މ އަޅ ަގނޑ ެމން ާވހަކަދެްއކީ ކ ރާ ފަރާތާފަހ  މި މަސައްކަތް އެހެން ކަމަކާ ހަދަިއެގން. ެއ ދިރާސާއަށް

ހަމަ   ؛ހިސާބ ގައި އިންތިޒާމ ތައް މަސައްކަްތ ނިންމ މާ އެ ކ ރާ ފަރާތ ން ަވރަށް ރަނަގޅަށް މަސައްކަތްއްލެއް ހޯދަން. ޙަ

ދިމާީވ.  މި މިކަެމއް އޮްއާވ އިމިހާރ  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ނިްނމ މ ެގ މަސައްކަތް ޮގސްފަ  ،އެކަނި ޕަންޕ  ގ ޅާ ހިސާބ ަގއި

އަނެްއކާ އަލ ން  ،އަލ ން ސާފ ކޮށް އިލައިނ ެގ ބޮޑ  ބައެއް ނަަގމައި ހޮޅި ،އޮތް މަސައްކަތަކީ  މިއަދ  ދިމާެވފައި މި

ތެރޭގައި ހިމެޭނ ެގ މާ، އެއީ އެ ކޮންޓްެރކްޓަރ ެގ ސްކޯޕްދެްއކީާވހަކަ މިކަމާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ން.އ އަޅަންޖެހޭ ހާލަތަށް ދި

ދެއްކިން. ާވަހކަ އަޅ ަގނޑ  އާ މިނިސްޓްރީ އެކަމަށް ިއތ ރ  ފައިސާ ބޭނ ންެވެގން ެއންަވޔަރަންމަންޓް ،ކަމަކަށް ނ ާވތީ

ން ަވނީ އެކަމަށް އެީކަގިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ިއރާދަފ ޅާهللا ަދއްަކއިެގން މާތް ާއ ާވހަކައަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

އިރާަދކ ރެްއީވީތ  .މިހާރ  ބަޖެޓ  ދެއްާވނެ ކަމަށް ިވދާޅ ެވފަ. އެ މަސަްއކަތް އެބަ ކ ރިއަްށެގންދޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ންބޮޑ ވ މ ެގ މައްސަލައަށް ބޮޑ  ފެ ،ފޭދޫއަށް ެވހޭ ާވރޭ ،މި ނިޒާމ  ފ ރިހަމަެވެގން އަންނައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ން ަވރަށް ައަވހަށް މި މިނިސްޓްރީ ބޫލ ކ ަރނީ އެންަވޔަރަންމަންޓްަގއްލެއް ލިބިެގން އަންނާނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ  ޙަ

އްލ  ހޯދައިދެއްާވނެ ކަމަށް. ދެަވނަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި މީަގިއ ޙައަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް  އިމަސައްކަތް ނިންމަ

ެވހި ެގއްލ ން ލިބ ނީމާ ލިބޭ ެގއްލ މަށް ބަދަލ  ހޯދައިދިނ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް. އަޅ ަގނޑ  މި ަގކ ރެެވނީ ާވރޭ ފާހަ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ބަަދލ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި މީގެ  ،ެވސް ދެންނެިވން ަގއިމައްސަލަ ހ ށަހެޅި ދ ަވހ 

ފައިސާ ހޯދައިދޭން  ންފޮނ ަވންޖެހޭ ރިޕޯޓ ތައް ފޮނ ަވިއެގން ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖ މަންޓ  ،ކ ރީ ފަހަރ ތަކ ގައި ާވޭރެވހި

 ،ެގްއލ މ ެގ ބަދަލެއް ނ ލިބޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގީވ ކ ެރިވފައި ޮއެވެގން ނޫނީ ރައްޔިތ ންނަށްމަސައްކަތް

އެހެންީވމާ،  ނ ދީއެއް ނޯންނާނޭ.ބަދަލ  ،ާވނަމަ ރިޕޯޓ  ލިބިއްޖެ ކަމ ގައި ،ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖ މަންޓ ން ިވދާޅ ަވނީ 

ައޅ ަގނޑ   ،ންސިީޓ ކައ ންސިލ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ އާދޭހަކީ އި ފެންނަން ހ ރި ލިޔެކިޔ ންތަކަްށ ބަލާފަ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

ލިބ ނ  ެގްއލ މ ެގ ރިޕޯޓ  ިޑޒާސްޓަރ  އިދާއިރާެގ ކައ ންސިލ ން ެވްސ ީވހާެވސް ރަނަގޅަްށ މި ސަރޭވ ހަދަ

މަންޓަށް ފޮނ ވައިެގން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބަދަލ  ީވ އެންމެ އަަވހަކަށް ހޯދައިދިނ ން. އިއްޒަތްތެރި މެނޭޖ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ާދއިރާެގ އެތަްއ  ،ެވސް ދެންނެިވން ދ ަވހ  ތިންަވނަ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެ. ރައީސް

 ެވްއޔަށް ފަިއސާ ދަްއކަިއެގން ެވސް ފޭޫދެގ ަރއްޔިތ ން އެ  .ެވލިކޮެޅއް ބޭނ ްނީވ .އޭނެްއ ތިބީ ެގއަށް ނ ަވދެވި ރައްޔިތ ން

ވީއިރ ަގިއ ެގއަކަށް ެގއްލ ން  544ދ ަވހ  ާވރޭ ެވހި  އެ ؛ކ ރަމ ން. ލިބ ނ ދަނީ ެވލި ނ ލިބި އެ އ ނދަޫގ ތަހައްމަލް

ހަމައަށް  އަދި މިއަދާ. . ރ އިޖެހ ނ  ހާލަތ ގައި ެވސް ެވްއޔަށް އެދި އާދޭސްކ ރި އ ޅެން ެގއަކަށް ނ ަވެދވި  68އިން އެ

އަިއއިރ ަގއި ެވސް އެްއެވްސ ެގައކަށް ެވލިކޮެޅއްހާ ހިާސބ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ފޯރ ކޮށެއް ނ ެދޭވ. އެހެްނީވމާ، 

ެގތަކ ެގ ތެރެއިން ބޮޑެިތ ެގއްލ ންެވަފއިާވ ެގތަކަްށ  ފޭދޫެގ ،ކޮށްލަނީ އަޅ ަގނޑ  އަެނއްާކެވސް މިައދ  ތަކ ރާރ  މި
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ގ ިޅެގން ަރނަގޅ  އ ސޫލެްއެގ ތެރެއިން  ސިޓީ ކައ ންސިލާ ބޭނެ އިންިތާޒމ  ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖ މަންޓާއިބޭނ ންާވ ެވލި ލި

ޤައ މީ  ،ބޫލ ކ ރަނީ ަގއެކަން ކޮށްދެްއާވށޭ. އަޅ ަގނޑ   އޭ.ޮގތެއް ކޮންމެހެންެވސް ހަދަންޖެހެ  މި ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ 

ެއކީަގިއ  އަދި އަޅ ަގނޑ  މި ޮގާވލި ކަންތަކާ ،ާވފަިއާވ ކަންތައް ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން މި ހ ށަހަޅ އްޚާ އިސަލާމަތާ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރިހަމަެވެގންދާނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.

 

 ން ނިންމ  

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މާދަމާ ދެން އިއްޒަތްތެރި  ަގއި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްާއދެ، މި )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބަިވަޑއިަގންަނާވނެ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމާ ަގޑި ޖެހ ނީ. އެހެންީވމާ، ނިންމާ ަގޑި 

ާވ  2020ޖޫން  10 ،ލާނަން. ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެްއ އޮްނނާނީއިސް ނިންމައެކ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ ެގ މަޖިލިޖެހ މާ

 މި މާލަމ ގައި. ޖަހާއިރ ،  9ބ ދަ ދ ަވހ  ހެނދ ނ  
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