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

 

 ޖަލްސާ ަވނަތާރަ ސަ ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( ބ ދަ) 2020 ލައިޖ  8

 

 

  :ާ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:

 ސްފ ނޯއީ މި ަވނަ ދ ަވސް. 17 މަހ ން ޛ ލްޤައިދާަވނަ ައހަރ ެގ  1441 ދ ަވސް. ބ ދަ ީވ 2020 ލައިޖ  8 ދަކީމިއަ

ދެަވަނ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ  ަވނަ އަހަރ ެގ 2020 ތިބީ ނދެ މިައޅ ަގނޑ މެން އިށީ .ަވނަ ދ ަވސް 8ނަކަތ ން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  23ަވަޑއިެގން ިތއްބެީވ ހާޒިރ ވެ  ށްޖަލްާސއަމި ަވގ ތ   .ގައިަވނަ ޖަލްސާތާރަ ސަދައ ރ ެގ 

 .އެބަޭވ ކ މެންބަރަ އައިޮސލޭޝަންގައި އެއް. ޭވނ  ކ މެންބަރަ ރިތެއެްއެވސް ިއްއޒަތް ސަލާމ ގައި

 

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

 

 ން:ދެްއެކވ ކަހަސަތ ން ާވޔާރި

  .2020/2/17/ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަީކ،

 

 އ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން ޔަ .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

ޖަލްސާެގ  ތިން، 2020/2/12އިން ފެށިެގން  2020/2/10ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ   ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން. -4.1

ޖަލްސާެގ ނިޔަލަށް ހ ރި ޔައ މިްއޔާތަްއ. ަވނަ  12ަވނަ ޖަލްސާއިން  10ދައ ރ ެގ  ދެަވނަ. އެއީ މި އަހަރ ެގ ޔައ މިްއޔާ

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކ  އިޞްލާޙެްއ ެވސް އެއް ެވބްސައިޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރ މަށްފަހ ހ ެގ މަޖިލީއް މި ޔައ މިއްޔާތަ 

، މި ޔައ މިްއޔާތަކަީކ ިއާވ ޮގތ ެގ މަތީން މާއްދާގަ ަވނަ  218ޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ހ ށަހަޅ އްާވފައިނ ާވތީ، ަރއްޔިތ ންެގ މަ

 .ޢ ލާންކ ަރންއިަގއި ކަމ  ތަކެއްސަތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ަޔއ މިްއޔާރިޔާ

 

 ރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ  .  5

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ާވހަރިޔާސަތ 

 .ރ އި ަގރާޖެހޭ ބިލާމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަން -5

ރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިއްވ ން. ޖާބިރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ ަގރާهللا ރި މެންބަރ  ޢަބްދ ތްތެޒަ ދާއިރާެގ އިއް  ކާށިދޫ  -5.1

ރަށ  ކައ ންސިލ ތައް އ ަވއިލ ާމއި، ލޯކަލް ަގވރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަާކއި، އަޮތޅ  ކައ ންސިލ ތަާކއި، 

ސިީޓ ކައ ންސިލ ތަާކއި، އަތޮޅ   .ހ ށަހަޅާ ަގރާރ  ޮގާވަލއި  މ ައއްސަސާ އ ަވއިލ މަށްާވނަމ ގައި އ ފައްދާފައި 

ާވ ރަށ  ަކއ ންސިލ ތައް އ ަވއިލ މާިއ، ލޯކަލް ަގވރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ނަމ ގައި އ ފައްދާަފއިކައ ންސިލ ތަާކއި، 

 .ހ ށަހަޅާ ަގރާރ  ޮގާވލައި މ އައްސަސާ އ ަވއިލ މަށް

 2020/5، ާގނޫނ  ނަންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ ޙ ސައިން ފިރ ޝާން ރި މެންބަރ  ތްތެޒަިއއް  ރާެގދާއިމަޑަެވލީ  -5.2

 ްއޞަ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ )ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ިހންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޚާ

ޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ަކީޒ )ިދެވހިރާއް 2020/5ާގނޫނ  ނަންބަރ   ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވ ން. ެގެގނައ މ ެގ ބިލ 

  .ެގނައ މ ެގ ބިލ  އްޞަ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ އ ސޫލ ން ހިންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޚާ

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް. 
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 ާވ، ިދެވހިރާއްޖޭަގއިއަޙްމަދ  ޚައިތަމް ހ ށަަހޅ އްާވަފއި  ަބރ ރި މެންތްތެޒަދާއިރާެގ އިއް  ދެކ ނ  މަްއޗަންޮގޅީ -7.1

ޑަކ ދީންނާއި، ކ ޑަކ ދީްނެގ ރައްކާތެރިކަމަްށ ނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ އްޓާލ މ ެގ ޮގތ ން، ދައ ލަތ ން ކ ދީންކ ޑަކ 

އިްއާވފަިއަވީނ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ރ . މި ަގރާރ ެގ ޅާ ަގރާރެ ބޮޑަށް ސަމާލ ކަން ދިނ މަށް އެދި ޮގަވއިލައި ހ ަށހަމިހާރަށްވ 

ެދއްާވީނ،  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިަވަނ ޖަލްސާގައި. މި ަގރާރ   13ްއވ ނ ، ދެަވނަ ަދއ ރ ެގ ަގއި ބޭ 2020ޖޫން  30

ިރ ތްތެ ޒަދާއިރާެގ ިއއް ދެކ ނ  މައްޗަްނޮގޅީ. އަްޙމަދ  ޚައިތަމް ރި މެންބަރ ތްތެޒަާދއިރާެގ އިއް  ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

 ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. ރި މެންބަރ ތްތެޒަދާއިރާެގ އިއް ޅ ދޫ ހޮ .ބަރ މެން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ޔޫނ ސް ޢަލީ ާވހަކަދެްއކެވ ން: ރި ެމންބަރ ތްތެޒަދާއިރާެގ ިއއްޅ ދޫ ހޮ

ން ހ ށަހަޅާ ަގރާރަކީ، ންސިލ ތައް އ ަވިއލަނީ، ަކއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

 ޝ ކ ރިއްޔާ.ެރއް ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އެ ބަަލއިނ ަގެނޭވނެ ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް. ރާޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ  ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( މަރަދޫ ދާއިރާެގ  . އަޅ ަގނޑ  އެބަ ސާފ ކ ރަން.ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ ދާއިރާެގ  ދޫމަރަ

ިމީއ  ށަހަޅާ ަގރާރެއް.ންބަރ  ހ އެޖެންޑާެގ ފަްސަވނަ ނަންބަރ ގައި މި އޮތީ، ކާށިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އެއް ނޭޅޭނެ. ކަށް ހ ށަރ  މަޖިލީހަްނ ޚިލާފ  ަގރާރެއް. މި ަގރާޑަެއޅިެގ ކަނޤާނޫނ އަސާސީއާ

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ތ ން ާވރިޔާސަ

ައޅ ަގނޑ މެން މަޑ ޮކށްލައިެގން މަްޝަވރާަގއި މި  . ހަމަ މިނެޓ ކޮޅެއް ފަހ ން ަވަޑއިެގންެނވ ނީމަ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ަލ ހަމަ ތިޔަ ިވދާޅ ިވ ނ ކ ތާ ނަންަގވައި އެ ނިޒާމީ މައްސަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ތިބީ ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ 

ޝްަވރާކ ރަމ ން. ދެން އަޅ ަގނޑ  މަްޝަވާރކ ރަން އޮންނާނީ ސިޔާސީ  ދަނީ މަޅ ަގނޑ  މިއ ފެދިފައިާވީތެވ. އަ 

ޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ޤާނޫނ އަސާީސަގއި މި ތަކ ެގ ލީޑަރ ންނާ، މި މަޖިލިސް ހިނާގ އ ސޫލަށް ބަލާއިރ ަގއި. އަޅ ަގނޕާޓީ
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އި ދެއްކޭނޭ. ަގޮލޅ  އްެޖއްާޔ، މި މަޖިލީހ ަގލާފ ނ ާވ ާވހަކަެއއް ެވއަސްލަކާ ޚި ލާމްދީނ ެގއޮންނަނީ، މި ތަނަށް އިސް

 ނ ކ ތާއެއް. ެގ ނިޒާމީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

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

ށް އަދި ، އަޅ ަގނޑ މެންނަބޭނ މީ ލަން، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ހަށް ލާފ  ކަމަކަށް ނ ހެދޭނޭ. އަދި މަޖިލީ ޤާނޫނ އަސާީސއާ ޚިއެކަމަކާ އަދި އެއްބަސްނ ެވޭވ ކޮންމެ ކަމަކީ، 

އެ އޮންނަނީ،  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޤާޫނނ އަސާސީަގއި ދޭނޭއެޖެންޑާނ ކ ރެޭވެނ ކަންކަމަަކށް ެވސް ނ ހެ

ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ޮއންނަނީ، ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ން  ންދެ؛  ޚިާލފ ނ ާވހާ ހިނދަކ . މި ަގރާރ އިސްލާމްދީނ ެގ ައސްލަކާ

ކަ. ޤާނޫނ އަސާސީގައި އޮންނަނީ އެލް.ޖީ.އޭ ާވހަކަތަާކއި ކައ ންސިލ ތަަކކާ ނޫން. އެީއ ދިެވހިރާއްޖެ ހިންާގ ާވހަ

، ނ ޖެހޭސްާވކަށް ާވހަކަތަަކކާ އަޅ ަގނޑ  ެއއްބައަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ން ެގަނއި ތަފްސީލ ތަެކއް. މި ަގރާރ ަގޮއ އޮތް

 ާވހަަކއަކީ. އެއީ އެޖެންޑާކ ެރޭވނޭ ަގާވިއދާ އެްއޮގތް ކަމަކަށް ާވކަށް. އެީއ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންިވ

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އް ނ ކ ރެޭވ.ފ ާވ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ލަފައެ ލާޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚި

 

 ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ސަތ ރިޔާ

ްސ، މ ެގ ކ ރީަގއި ެވއެބަ ހޯދަން. ހޯދައިފީމ  ެވސް މެ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް އަދި މަޝްަވރާ ހޯދ  މަޝްަވރާ އަޅ ަގނޑ 

ކ ަގއި. ައޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށް ތި މި ަގރާރ  އަޅ ަގނޑަށް ފެނިަފއި އޮތީ އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަގރާރ  ހ ށަހެޅ މާ އެ

ެގ ހިތަށް ަވން ސ ާވލަީކ، ޤާނޫނ އަސާސީ އ ަވއިލ މ ެގ ާވހަކަ ެވސް މި ެއއާ ިވިދެގްނ އަޅ ަގނޑ ސ ާވލ  ަވން. 

، އިސްލާމްދީނ ެގ ަގރާަރކ ން. މި މަޖިލީހ ގައި ަގރާަރކ ން ނ ދެއްކޭނެ ހަމައެކަނި ާވހަކަައކީ ނޭމަޖިލީހ ގައި ދެއްކޭ

، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ަގނޑ މެންނަށް ދެއްކިދާނެކަ. މި މަޖިލީހ ގައި ަގރާރަކ ން އަޅ ލާފ ާވ ާވހައަސްލަކާ ޚި

ކަމ ން ެގންދެިވދާނެ. ެއތައްއެަތއް މިސާލެއް ދައްކަމ ންދައް އަާވހަރަކޮށްލ މ ެގ ާވހަކަ ެވސް. ދެން އަޅ ަގނޑަށް

ިދ ެއ މައްސަަލ ަގިއ މައްސަަލ އެބައޮތް. އަންެގ ކ ރިފ ޅ މަތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އަޅ ަގނޑަށް ދެްނނެޭވނީ، އެހެންީވމާ

މަޑަެވީލ  -5.2ން ނިންމަާވނެ ނިންމ މެއް. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ތ ން ެއއީ އި ނ ަގތ ން ައޅ ަގނޑ  ހިބަލައިަގތ މާ

)ިދެވހިރާއްޖޭެގ  2020/5، ާގނޫނ  ނަންބަރ  ހ ށަަހޅ އްާވަފިއާވޙ ސައިން ފިރ ޝާން ރި މެންބަރ  ތްތެޒަދާއިރާެގ ިއއް

 ގެ ެގނައ މ ެގ ބިލ  އްޞަ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޚާއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަ
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)ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާަމރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ ްނ  2020/5ާގނޫނ  ަނންބަރ   .ފ ރަތަމަ ކިޔ ން

  ރި މެންބަރ  ތްތެޒަދާއިރާެގ އިއް  ދެކ ނ  ޮގޅީމައްޗަން .ެގނައ މ ެގ ބިލ  އްޞަ ާގޫނނ (އަށް އިޞްލާޙ ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޚާ

  ށް.އަޙްމަދ  ޚައިތަމަ

 

 ހަކަދެއްެކވ ން:ާވ އަޙްމަދ  ޚައިތަމް މެންބަރ ދާއިާރެގ  ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

ދައ ލަތ ން  ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކ ޑަކ ިދންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ ްއޓާލ މ ެގ ޮގތ ން ސް.އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ޝ ކ ރި

ރާރ . ަގހ ށަހަޅާ  އިމިހާރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ސަމާލ ކަންދިނ މަށް އެދި ޮގަވއިލަ ްނެގ ރަްއކާތެރިކަމަށްކ ދީ ޑަކ ދިންނާއިކ 

 އެ ކ ދިންެގ ޙައްޤ ަތއް ،ކ ޑަކ ދިްނނާއި ،ލ މަށާއިއިމިއީ ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިާޔ ހ އްޓަ ؛ދީބާޖާ

މީހ ންެގ މަސްޢޫލިއްޔަތ  ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގިއ  ން މަތިކޮށްފައިާވ ަފރާތްތަކ ން އެ ާގނޫނ ލިްއޔަތ  އޫމާޔަތްކ ރ މ ެގ މަސްހި

ަދއ ލަތ ެގ  ،އެޅ މ ެގ ޮގތ ން މިހާރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ދައ ލަތ ން އެ ފަރާތަކަށް ސަމާލ ކަން ދިނ މަށާއިއަދާކ ރ މަށް ބާރ 

 ،ެކއް ކ ރ މަށާއި ރަށްވ ރެ ހަރ ދަނާ މަސައްކަތްތަތައް ަރއްކާތެރިކ ރ މަްށ މިހާަގއި ކ ަޑކ ދިންެގ ޙައްޤ ފެންަވރ 

ޮގަވއިލާ  ވ ރެ އިތ ރ ކ ރ މަށް އެދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ަރއްާކތެރިކ ރ މަށް ޓަކައި ދައ ލަތ ްނ ކ ރާ ހޭދަ މިހާރަށްކ ޑަކ ދީ

ނާިއ ފަރާތ ންއިލާެގ ޢާަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި  37ާސީސެގ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަ؛ ރ  ަގރާރާރ . ަގ

ކ ޑަކ ދިންނާިއ  ، ރަްއކާތެރިަކމެއް ލިބ މަކީޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަލަތ ެގ ފަރާތ ން ޚާއްއ ޖަމާޢަތ ެގ ފަރާތ ންނާއި ދަ

އެއްެވސް ޮގެތްއގައި  ކ ޑަކ ދިންނާއި ޅަފ ަރއިެގ ކ ިދންނަށް ؛ކަމ ަގއި  ޅަފ ރައިެގ ކ ދިންނަށް ލިބިެގންާވ ޙައްެޤއް

 ،ތިޞާދީ އިޤ  ކ ން ތަފާތ ކޮށް އެކަީށެގންނ ާވޮގތ ން އަނިާޔކޮށް އެްއެވސް ޮގތަ ޖިންސީ ،ަކކޮށް އްނީއެްއެވސް ޮގތަކ ން ހާ

ެވްސ  މީހ ން ފ ށ ން ނާޖާއިޒ  މަންފާ ހާސިލ ކ ރ މަށް ހަމަ އެކަކ  އެ ،ިއެވރިކޮށްމާޢީ ކަންކަމ ަގއި ބައިޖ ތި

 ފެމިލީެގ ކޭސް   ޖެންޑަރ އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް -2 ؛ަމށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހިނދ ކަ ނ ާވނެމަސައްކަތްކޮްށެގން

މަހ ެގ ނިޔަލަށް   ބަރ ށިެގން އެއަހަރ ެގ އޮކްޓޫޖެނ ައރީ މަހ ން ފެ ެގަވނަ އަހަރ  2018ސްޓެޓިސްޓިކްސް ރިޕޯޓ ތަކ ްނ 

ކީ މައްސަަލއަ 1097ތ ެގ ެތރެއަށް އެ މަސަްއކަ ،މައްސަލަ އެ މިނިްސޓްރީއަށް ހ ށަހަޅ އްާވަފއިާވ ަކމަށާއި 2178

 314ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިާޔެގ ަމއްސަލަތަކ ެގ ތެރެއިން  ،ކަމަާށއި ތައް މައްސަލަކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިާޔގެ 

ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައިާވ  ،ކަ ކަމަށް ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ހިނދ އްށް ޖިންސީ ހާނީމައްސަލައަކީ ކ ަޑކ ދިންނަ

 ،ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައިމަޤްަޞދ  ެގ 2019/19ނަންބަރ   ާގނޫނ  ،ތެރިކ ރ މ ެގ ާގނޫނ  ކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއކާ ކ ޑަ

 -2 ؛ބޭނ ންާވ އިންސާނީ ަވީސލަތް އިތ ރ ކ ރ މަށާއި ކ ޑަކ ދިންނަށް ބޭނ ންާވ ރަްއކާތެރިކަން ޤާއިމ ކ ރ މަށް ޓަަކއި

ްނެގ ައނިޔާ ލިބިފައިާވ ކ ޑަކ ދީ ،އތ ރ ކ ރ މަށާއިއިާރެގ ފަންނީ މާހިރ ން ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ރައްާކތެރިކ ރ މ ެގ ދާ

 ،ދީބޮޑަށް ސަމާލ ކަން ދައ ލަތ ން މިހާަވރަށްވ ރެ ޓަކައި ފޮސްޓަރ ކެއަރ ާދިއރާއަށް ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރިކ ރ މަށް
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އ ސޫލެްއެގ  ކ ރ މ ެގ ަކންތައް ހަރ ދަނާއ ލަކަށް ބަދަލ ޙަރަްއކާތެރި މާިއާވ ކ ދިން ީވހާެވސް ައަވހަށް އަނިޔާ ލިބިފަ

ކަމ ަގިއާވ ކ ޑަކ ދިްނެގ ރައްކާތެިރކަމާ ގ ޅޭ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކޮްށ  ދިެވހިރާްއޖޭެގ މ ސްތަޤްބަލ  ،ން ކ ރ މަށާއިމަތީ

ނ ލާ އިއަދި ކ ޑަކ ދިންނަށް އަޅަ ،ަވރާއި ޚަރަދ ކ ރާ މިންަވރ  އިތ ރ ކ ރ މަށާއި  ހަރ ދަނާކ ރ މ ގައި އިންެވްސޓ ކ ރާ

ދިންނަށް ކ  އެ ،އިހާނެތިކޮށް ހިތާ ފަރާތްތަކާއިކ ދިންނަށް  އެ، ކ ދިންނާ މެދ  އިހ މާލ ާވ ފަރާތްތަާކއި އެ ،ފަރާތްތަކާއި

އަނިާޔެގ  ،އެޅ މަށާއި ކ ދިންެގ ކިބައިން ނާޖާއިޒ  ަފއިދާ ނަާގ ފަރާތްތަކާ މެދ  ފިޔަަވޅ   އެ ،ޯގނާކ ރާ ފަރާތްތަކާއި 

ކަންކަމ ަގއި ްއ ހޯދައިނ މަށް ޓަކައި ކ ޑަކ ިދންނާ ގ ޅ ންހ ރި ލެއ ޙައަށް ާވ ކ ޑަކ ދިްނނަށް ރައްކާތެރި މާޝިކާރަކަ

ކެއަރ އިމ ކ ރ މަށް ސޯޝަލް ާގ ރސްޓަރ ެކއަފޮ -3ގ ޅިެގން މަަސއްކަތްކ ރ މަށް.  ދައ ލަތ ން އެިކއެކި މ ައއްަސސާތައް

ންޓަރެްއ  ަވކި ސެހިންގ ން ސްޓަރ ކެއަރ ސިސްޓަމ މަތިން ފޮ އިދާރީ އޮނިަގނެޑްއެގ -4ޯވކާސް ތަމްރީނ ކ ރ ން. 

 ،އިމ ކޮށްާގސްޓަރ ކެއަރ ހޯމެއް  ފޮގެ ަދއ ލަތ  -5ެގން ެގްނގ ޅ ން. އިމ ކޮްށ ޭއެގ ދަށ ން އަހަމިއްޔަތ ކަެމއް ދީ ާގ

ގ ޅޭ  ލަތ ެގ ކަމާދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްާޔއަށާއި ިދެވހި ދައ  މަށްކޮންސަލްޓެންޓ ން އަދި ތެރެިޕސްޓ ން ހަމަޖެއްސ 

ރާރ  ަގ މި ،ންަވނަ މާއްާދަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ 167ލ މަްށ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ ވައިމ އައްސަސާަތކަށް ގޮ 

ަވނަ އަހަރ ެގ ާވހަކަ  2018އޮތީ  މި އި ރާރ ަގަގމި  ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަައކީ ހ ށަހަޅަމެެވ. 

 ވ ރެއެއަށް  ،ެވއްޖެްއޔާ އަޅ ަގނަޑށް ދެންނެޭވނީ ަގއި ކަމ ލާ އިސްޓެިޓކްްސއަށް ބަލަ ަވނަ އަަހރ ެގ 2019 އިނޭގތޯ.

 ،ކޭްސ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓ ކޮްށފައި އެަބޭވ. އަދި ެއއީ 1375ަވނަ ައހަރ   2019ބިރ ެވރިއޭ. 

. މި ޭކސްތަކަކީ ކޭްސ ރިޕޯޓ ކޮށްފައިޭވ 433 ހަމައަށް ލާ ެގ އެޕްރީ 2020ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ާރ ޯގނާ. އަދި 

ކ ޑަކ ދިްނނަށް ކ ރެޭވ ޯގނާެގ ތެޭރަގިއ ހިމެނިެގންާވ ކޭސްަތއް. އެހެންނޫނީ  ،ޗައިްލޑ  އެިބއ ސްށް، ކ ޑަކ ދިންނަ

 ހަމައަށް. ފިޒިކަްލ ލާކޭސް ހަމައެކަނި މިއަހަރ ެގ އެޕްރީ 174 ެގޯގނާ ސެކްޝ އަލް އެބިއ ސް އެހެންނޫނީ ޖިންސީ

މި  އިަގނޑ  މީަގތެރި ރަީއސް، އަޅ  ކޭސް. އިއްޒަތް 23 ،ބިއ ސްކޭްސ. ިއމޯޝަނަލް އެ 81 ،އެބިއ ސް 

އެ ކ ޑަކ އްާޖެގ  ،އ ލ ން ނެގ ން. ކަމެއް ދިމާީވމާޙައެ ކ ޑަކ އްޖާ އެ މާ ،އަިނޔާ ލިބޭ ފަރާތް ،މަކީއިލ ޮގވަ ލާއިޮގވަ 

އަނިާޔ  އ ލ ން،ޙައެ މާ ؛ަތނ ން އެ ކ އްޖާ އެ ނޫނީ މި ޝަކ ާވ ހ ށަހެޅ ނީމާއެހެން ،މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނީމާ ފަރާތ ން

އ ލަކަށް ލ މަށްފަހ ގައި ނޫނިްއޔާ ކ ރިއަށް އޮތް ޙަރަނަގޅ  މާ އ ލ ން ނަަގން އެބަޖެހޭ. ެގންޮގސް އެ ކ އްޖާޙަމާ ބ ނ ލި

އިންެވސްިޓޭގޝަން ެގންދިއ ްނ ެވްސ ެއއީީކ އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ ރަނަގޅ  ޮގެތއް ޫނން. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި ަބއެްއ 

 ބ ނާ މީހ ން، އަނިޔާއަނިޔާ ލިބ ން ކަމަށް އަދި  ،ހ ރެ ކ އްޖާ ެވސް އެތާ  އެ ،ދާ ޮގތަކީފަހަރ  ކަންތައްތައް ެވެގން

އ ލ ެގ ތެޭރަގިއ ޙަނޫނީ މީހ ންތަކެއް ނަމަެވސް އެތާ ތިބެ، އެ މާއެހެން ،ދިން ކަމަށް ބ ނާ މީހާ ެވސް

 ތެރޭގައި ހ ރެެގން ލ ެގއ ޙަމާ އެ  އިކަމ ަގައށް ތަކ ރާރ ކޮށް އެދަނީ. އެ ކ އްޖާހި ހިނގައިެގންެއއްޗެ އިންެވސްިޓޭގޝަނާ

އެހެންނޫނިއްޔާ އެ ކ އްޖާއަށް ނަފްސާީނ ޮގތ ން އަނިޔާތަެކއް އޭރ   ،ދަނީ. އެއީ އިމޯޝަނަލީއެ އަިނޔާތައް ލިބެމ ން
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ރ ރ ެކއަދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖިކަލީ މި ކަންތައް ރާަވން. ރާާވފައި ފޮސްޓަެވސް ލިބެމ ން

 ،. ނަމަެވސްރ ސިސްޓަމެއް އޮތީ ހ ށަހެޅިފަރ ކެއަނޭގ ޮގތ ގައި ޮފސްޓަޅ ަގނޑަށް އެކ ރިން ެވްސ އަ  ،އްސިސްޓަމެ

ނ ދާ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  އަދި ެވސް އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ހިނަގމ ން ސިސްަޓމ  ރއަކެ ރއެ ފޮސްޓަ

 ެގ ހާލަތާ ިވޑ ނަާވލަން ބޭނ ން ކޮ، ައޅ ަގނޑ  ދަންތެރެއިން ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްލިބެނީ. އޭެގ

ހ ރި ާވހަކަ، އެހެންނޫނީ  އެހެންނޫނީ މަޑ ޖެހިފައި ،ގ ިޅެގން ެވސް ަވރަށް ބަިއަވރ  ކަންތައްތައް ހ އްޓިފައި ހ ރި ާވހަކަ

ޮކެޅްއ ންތައްތަކަށް ތަންެގ ހާލަތ ން އަރަިއަގތ މަށްފަހ ގައި މި ކަދާ ާވހަކަ. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ކޮިވޑ  ދަށްކޮށް ސްޕީޑ 

ޮލކޭޝަނެއް. އޮެގ ާވހަކަައކީ ރިރ ސިސްޓަމ  ރ ކެއަމީދ ކ ރަން. ފޮސްޓައްލާނެ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  އ  އިބޮޑަށް އަޅަ ބޮޑަށް 

 ރެގ ާވހަކައަކީ ެއޑޮޕްޓްކ ރ ެމއް ނޫން މީގައި އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީކީެއއް. ފޮސްޓަރ ސިސްޓަމ ރ ކެއަފޮސްޓަ

ަގއި އަޅ ަގނޑ  ރ ސިސްޓަމ ރ ެކއަފޮސްޓ ،ލާނީއިމީަގއި ައޅ ަގނޑ  ަދންނަަވ ،ެގ ސަބަބ ން އެބަޖެހޭރ ިސސްޓަމ ކެއަ

އް ެވސް ގާއިމ ކ ރަންޖެހޭ ާވހަކަ. އެއީ މިއަދ  ރެރ ސެންޓަރ ކެއަލާފައި ފޮސްޓައި ންނާނެ މީގައި ދަންނަަވއޮ

އް ނެތް. ޓަރެރ ސެންރ ކެއަސްޓައް އެހެންނޫނީ ފޮރ ހޯމެރ ެކއަނިގެގންނެއް ރާއްޖެއަކ  ފޮސްޓައެ ށްއަޅ ަގނޑަ

އެ ކ އްޖަކަށް ތަންކޮެޅްއ  ެއ ކ އްޖަކ  ެގންދިޔަިއމާ ،ަތނަކީ ވެއްޖެްއޔާ އެ ކަމ ަގއި އް ރ ސެންޓަރެރ ކެއަފޮސްޓަ

ާވން އެބަޖެހޭ. އަިދ އ ލަކަށްޙަމާ  ލިބޭއެތާނަގިއ މަޑ ކޮށްަލއިެގްނ ހ ރެ ހިތްހަމަޖެހ ން  އެ ކ ްއޖާތަްނކޮޅެްއ  ،ރައްކާތެރި

ަކމ ެގ މާހިރ ން އެޓެންޑ ކ ރަން އެންނާއި އަދި ރ ކަނަށް ސައިކޭޓްރިސްޓ ންާނއި އަދި ޯސޝަލް ޯވންކ ދި އެާއއެްއކޮށް އެ

ރ ޔ ނިޓެއް ރ ކެއަސްޓަމިކަމަށް ަވކި ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ. މިކަމަށް ަވކި ފޮ .އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކަށް އެބަޖެހޭ ަވކި ބަޖެޓެއް ކަނޑަައޅާފައި، އެ އެ ފަރާތްތަ އެހެންނޫނީ ،ން އެބަޖެހޭ. އެބަިއ މީހ ންނަށްކަނޑައަޅަ

  ، ިމހާރ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ން ން.ާވޮލކޭްޓކ ރެޭވ ބަޖެޓަކަށް ނ  ރިއެ ތާކަށް ބަޖެޓަކީ ކަމެއް ޖެހޭ ހާލަތެްއގައި އެހެން

ޮލކޭޓްކ ރަމ ން އެބަދޭ. އެކަމަކ  އެނަ އެިކެއކި ކަންތައްަތކަށް އޭިތ ރީއަންެވސް ވެއްެޖއްޔާ ބަޖެެޓއް ކަނަޑއެޅ މަށްފަހ  

ެއ  ،ތަނަށް ކަނޑައެޅި އެ ނޫން އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީ. ައޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކއަކީ އެ ބަޖެޓ   އެީއކީ

އެހެން ތަންތަނަށް ނަގައިެގން  ޖެޓ ތަނ ގައި ބޭނ ންކ ރެިވ، ެއކަންތައް ެއޮގތަށް ހިނަގން އެބަޖެހޭ. އެ ބަ އެ ބަޖެޓ 

 ؛. އަދި ީމަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވަލން ބޭނ ން ާވހަަކއެްއ އެަބއޮތް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްއޭނ ޖެހެދާކަށްެގން

 ްނގޕިސްޓ ްނނާއި އަދި ަކއ ންސިލިރައަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ަގިއ މަދ ން ނަމަެވސް ފެނިެގންދާ ކަމެއް މިއީ ތެ

 ެވްސ މިއީ ދިމާާވ ކަމެއް.  މަދ ން ދިމާާވ ކަމެއް ިމއީ. ެއކަަމކ ސިއްރ  ނ ހިފެހެއްޓޭ މައްސަލަ. ަވރަށް ނަށްބޭބޭފ ޅ ން

ޖެހިެގން އިންނަ މޭޒ ަގއި އިންނަ  ،ކ އްޖެްއެގ ާވހަކަ ކޮފީ މޭޒ މަތިން އެހެންނޫނީ ސައިހޮޓާތަކ ން ދެއްކެމ ންދާ ާވހަކަ

ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ، އެ އަށް އަޑ އިިވެގންދާ ާވހަކައަީކ ހަމަ މަދ ން ނަމަެވސް ިއޭވ ައޑެއް. މީަގިއ އަޅ މީހާ

ތިބި  ތައް ލިބިެގންކ ންނަކީ ތަޖ ރިބާކާރ  ޓްރޭނިންރަަކއ ންސިލަންނާއި އަދި ރ ކަތެރަޕިސްޓ ންނާއި އެ ސޯަޝލް ޯވ
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ވެއްޖެްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހާރ   ްށ ހަދަން. މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ންިސއްރ  ހިފެހެއްޓޭ ބަޔަކަ ބަޔަކަށް ހަދަން.

އެތައް އަހަރެްއ ަވންދެން، އެަތއް މަހެއް  ،ކ ެރިވެގންދާ ބޭފ ޅ ންނަކީންެގ ޮގތ ގައި ޓްެރއިނިންރ ލަެވސް ަކއ ންސި

ޮބޑ   ،ބޮޑ  މ ސާރަ ކިޔާަފއި ،ޮގތަކީ  ާވ ކ ރ މަށްފަހ ގައި ސިސްޓަމަށް ަވންނަ ޮގތެއް. ދެން މިަވންދެން، ޓްރެއިން 

ރ މިނިސްޓްރީެގ ތެޭރަގިއ ށް ެގންދަނީ. މިއީ ހަމަ ޖެންޑަކަ ތާ ތަނ ން އެހެން ރކޮށްފައި އެ ކ ދިން އެމ ސާރައެއް އޮފަ

އެ މަސަްއކަތްކ ަރއްާވ  ނގައިނިގފަިއ ހ ރި ކަންތައްތައް. އެތާއެހިނާގފައި ހ ރި ކަންތައްތަަކށް އަޅ ަގނޑަށް 

ފ ޅ ން ެއ ރކޮށްފަިއ ެގންދާ މައްސަލަ. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ އެ ބޭންނަށް ބޮޑ  މ ސާރަ އޮފަރ ކައ ންސިލަ

އެ ކ ދިންނަށް ކ ރިއެރ ްނ  ،އިްނސެންޓިްވސްތަެކއް ކަނަޑއަޅަން  ،ކ ރާ މަސައްކަތަށް ރަނަގޅ  އ ޖޫރައެއް ކަނޑަައޅަން

ެވއްޖެއްޔާ ދިއ ަމީކ  ންނަ މ ސާރައިަގއި ބައިންދާފައި އިންނަ ކަމ ގައިއޮ ދީފައި ހޯދައިދޭން. އެކަމަކ  އޭެގ ބަދަލ ގައި

އިްއޒަތްތެރި  ވެއްޖެްއޔާ. ރކޮށްފި ަކމަށްތާކ ން ޮބޑ  މ ސާރަެއއް އޮފަ އެހެންރަ ކ ޑަެވެގން، ސާމ އެކަީށެގންާވ ކަމެއް، 

ެގ ދަށ ން ެއ ރިކއ ލަރަން. އެ ސާކ އެއް ބިލްޑ  ރކިއ ލަންަނށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ސާކަރ ސޯޝަލް ޯވ ؛ރައީސް

ފާހަަގކ ރެޭވ ކަމެއް ަވރަށް އަޅ ަގނޑަށް އަިދ  .ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތްކ ރާ ޮގްތ ހަމަޖައްސަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

އެ ފަރާތް  ،. މިސާލަކަށް ޖިންސީ ޯގނާއިން އެހެންނޫނީ އެހެން ޮގތަކ ން އަނިޔާ ލިބިފައިާވ ފަރާތްއެބައޮތް

. އަކ ަމކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ގައި މިހާރ ެވސް ހިނަގމ ންދާ ކަމެއް. އެ ފަރާތ ެގ ކ ށެއް ނެތް މިކ ރ ިވކްޓިމަިއޒް

ޭފސްބ ކް ްގރޫޕ ތަކ ެގ ތެރޭަގއާިއ  ،ރ ްގރޫޕްތަކ ަގއާއި ަވއިބަ ،އެ ކ އްޖާެގ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިާއެގ ތެޭރަގއި  ،ނަމަެވސް

ާވނެ ކަެމއް ނޫން ެވސް ކޮށްެގންމިއީ ހަމަ އެްއޮގތަކަށް  އި،ހި ކިޔަ ްއޗެއްސަށް އެ އެ ކ އްޖާ ލައިެގން ހ ރި އެއްޗެ  އި،ބަހަ

އެ ކަންތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރ ކަށި   ،ނަށްބަޖެހޭ ާގނޫނ ން އެ ކަންތައް ކ ރާ ބޭފ ޅ ންއިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ މެން އެ

ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ. ސެްކްސ އެކަމަީކ ބޮޑ  ކ ށެްއ ކަމ ަގއި ނިންމަން ައޅ  ފިޔަަވޅ  އެޅޭެނ ޮގެތއް ހަމަޖައްސަން.

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  ނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ.ރސްެގ ލިސްެޓއް ތަންކޮޅެއް ކ ރިން އ ޅ ނ  ކަމ ގައި ައޅ ަގއޮފެންޑަ

އޭތި އާންމ ކ ރަން. އެއީ މިކަމަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ފައިރސް ިލސްޓެއް ެވސް ހަދަން. ހަދާސެކްސް އޮފެންޑަ

 ެއ ކ ދިްނގެ  ،އެ ކ ދިން ޮބޑ ަވމ ން އަންނައިރ  ،ކަމ ަގިއ ެވއްޖެއްޔާ  ކ ޑަކ ދިންނަށް ބަލާއަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ެގ

. ބަެއއް ކަމެއް  އެ ކ ދިން ކ ިރއަށް އޮތް ތާނަގއި ިވސްނާ ޮގތް ަވރަށް ބޮޑަށް ބަދަލ ެވެގންދާނެ ،ލިޓީމެންޓަ

 ،ނޭޖަށް ލާ ކަމ ގައި ވެއްެޖއްޔާ . އޯފަފަހަރ  އެބަހ ރި އެ ކ ދިން ނަގައިެގން ެގންޮގސް އޯފަނޭޖަށް ލާފަފަހަރ 

ާވނެ. އެ ކ ދިންނަކީ އެޮގތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ތަފާތ  ސެޓާތިބޭ ކ ދިންނާިއ މި ކ ދިންެގ މައިންޑް ގައިއޯފަނޭޖ 

ނޫނިްއޔާ އެ  ދީފައި ަވންދެން ަކއ ންސިިލންގ  ކ ރެޭވނެ ަބއެްއ ނޫން. އެތަްއ މަހެއް ަވންދެން، އަހަރ މިކްސް

ާވނެ. ެއ ކ ދިންނެއް ރެޑީެއއް ނ   ށްްއ ނ ކ ރެޭވނެ. މ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރެއަމިކްސެެއޮގތަށް ޤަތ ަގއި ކ ދިންނެއް ޙަޤީ

ޮކިވޑ ެގ ތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛ޮގާވލ މަކީ ީވހާެވސް ައަވހަކަށްލާ އިައޅ ަގނޑ  މި ޮގވަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،
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ހި ތަން. ހޮޓާތަކާއި އެްއޗެ  ދިޔަތަކަށް ެއޓެންޑ ކ ެރިވެގންމ  ކަންތައްންޮގްއސި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މ ހިފެނިެގން

 އ ޅެޭވނެ ތަނަކަށް ބަދަލ ކޮށް، ަވގ ތީ ޮގތ ން މީހ ން ބައިތިްއާބ ށް އެ ަވގ ތެްއަގއިތަންތަނަކީ މީހ ންނަ ބަދަލ ެވ، އެ

ކަމަކީ ެވސް ހަަމ  ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިއްޖެ ކޮިވޑ ެގ ތެރޭގައި. މި ނަމަެވސް އެ ކަންތައްަތއް ެވެގންދިޔަ

ކަމަށް ފިޔަަވޅ  އެެޅންޖެހޭ ކަމެއް. މި ކ ދިންނަށް އެޮގތަށް ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ައޅާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އެ 

އ ެލއް ތިބެން އެބަޖެހޭ ގާއިމ ކޮށްދޭން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑަށް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ޙަރައްކާތެރި މާ

 ކ ރިްއޔާ.ބޮޑަށް ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މެންބަރ ންނަށް   ،ނިގަވަޑއިަގންނަާވނެރި މެންބަރަށް އެތްތެއިއްޒަޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ . އާދެ! 

ގ ޅެީނ  ަގވާއިދ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯެޓއް. އެ ރިޕޯޓ  ެވސް މިއަދ ެގ އެޖެންާޑގައި އެަބއޮތް، ެއބަޭވ ،ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއެ

ޒަތްތެރި މެންބަރ ން އް . އިލަނީ ބަހ ްސެގ ަވގ ތ އި. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ަވކ ޑަކ ދިްނެގ އަދ ލ ެގ ަގވާއިދ ތަކާ

ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ) .ލާފައިަވނީ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  ހ ޅ ވަ  ިއަގތ ަމށް، އަޅ ަގނޑ  މިފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަ

އަޅ ަގނޑ ެގ ސްކްީރންެގ ކ ޑަ މައްސަަލއެއް އެބައ ޅޭހެން. މަޑ އްަވރީ ދާއިާރެގ  ،ްށ ހީަވނީއަޅ ަގނޑަ !މާފ ކ ރައްަވއްޗޭ

  އާދަމް ޝަރީފް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ާދއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:މަޑ އްަވރީ 

ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަން ެގނައ މަށްޓަަކިއ  ށްކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ އަިނޔާ ހ އްޓާލ މަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ްނ ާވހަކަ ަދންނަަވން. ަގާރރަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާ  ފައި އޮތްމި ހ ށަހަޅާ

ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ ައނިޔާ އަދި ޖިންސީ ޯގާނއަީކ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވްސ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް މިއީ

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޤައ މަށް ކ ރިމަތިެވފައި އޮތް ަވރަށް ބޮޑ  އިޖ ތިމާޢީ ަވބާެއއް. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންެމ 

 ،ކަމަށްޓަކައި މިއަދ  ިއންތިހާއަށް ކަރ ނައަޅަމ ންދާ މި ،އަިދ ކޮންމެ ދައްތައަާކއި ބޭބޭއަކ   ،އަކ  ންމައަކާއި ބައްޕަ މަ

ަވރަށް ބޮޑ  ޤައ މީ މަްއަސލައެއް. މި މައްސަަލއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޙައްލެއް ެގަނއ މަށްޓަކައި ަވރަށް ިގނަ 

 ޞަ  އެންމެން ެވސް އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭ. ާޚއްހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްތައް ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

 މިކަމާ  ،އަންނަ ޮގާތއިައޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ކަންތައް ފެށެިގން  ،ޮގތެްއގައި މި ާބަވތ ެގ ާވހަކަަތކެއް ދަްއކަމ ންދާއިރ 

ތ ްނ ޅ ަގނޑ  ހިއިރ  އަޔަތްކ ރާޢާިމ ހ ރިހާ ކަމަކ ން ރި ،މެދ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޅިދާނެ ފިަޔަވޅ ތަާކއި

ހ ރިހާ ކަމަކަށް  މި ،ޮގންޖެހ ްނތަކާއި ،އަންނަ ޮގތާއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާރއްޖޭަގއި މި ބާަވތ ެގ ަމއްސަލަތައް ފެިށެގން

ޔަތްކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ރާްއޖޭގައި މިއަދ  މީހ ން ދިރިއ ޅެމ ންދާ ހާލަތަށް ބަލާއިރ  ޢާރި
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އަށް މީެގ ސަބަބ ން ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ ޖިންސީ ހާަވހިކަމ ެގ ަމއްސަލަައކީ އިންތިޯބހިޔާ ،އްސަަލއަކީ ހައ ސިންެގ މަ

މި  ،ކ ރަންޖެހޭފިކ ރ   އިޯގނާ ެވސް އިތ ރ ވ މަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާ ކަމެއް. އަިދ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އެބަ ިވސްނަ

އަކާއި ބައްަޕއަކ  އ ފާެވރިކަމާެއކ  ދިރިއ ޅ މ ަގއި އިލާެއްއ، މަންމަޢާރި ބާަވތ ެގ ކަންަތއްތައް މަދ ކ ރ މަށްޓަކައި އ ާފެވ

އ ެލއް ޙަެއީކަގއި ެއ ކ ދިންނަށް އ ފާެވރިކަާމއެކ  ދިިރއ ެޅޭވނެ މާ އ ލެއް ފަހިކޮށްދިނ މާޙަމައިންބަފައިންނަށް ރަނަގޅ  މާ 

މީހ ން  ،ާދއިރ ބޮޑ ެވެގން ެގ މައްސަލަަތއް ިމހާއެާއއެީކަގިއ ހައ ސިން މ  ކަމ ެގ މަްއޗަށް. ހަމަންފަހިކޮށްދިނ މ ެގ މ ހި

ންނަށް ފެންނަން ކ ދީމީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކ ދިކ ދި ކޮޓަރިތަކ ަގއި ދިރިއ ޅެންޖެހ މ ެގ ސަބަބ ްނ ތ އްތ  ،ދިރިއ ޅެމ ންދާ ޮގތާއި 

ންނަށް ކ ާރ ކ ދީމިކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތ އްތ   ،ނ ާވނެ އެަތއް މަންޒަރ ަތކެްއ ފެނ މާއި

 އަދި ޭއެގ ަސބަބ ން ނ ރައްކާތެރި ނ ަވތަ ބިރ ެވރި އެތައް ކަމަކަށް ކ ދިން ހ ށަހެޅިެގންދާ ޮގތަށް އަސަރ ތަާކއި

އެއާއެީކަގއި  ެވެގންދާކަން މިއީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެން ެވސް ަގބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތެއް. ހަމަހިމަގ ފަ

 ޮގެތްއގައި އަްނހެނ ންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ޞަަގއި ޚާއްރާއްޖޭ  ، ދައްކަމ ންދާއިރ އަޅ ަގނޑ މެން މި ާވހަކަތައް 

އަދި އަންހެނ ންނަށް ލިބޭ   ،ކ ރާ ޯގނާ އިތ ރ ވ މާއި އަޅ ަގނޑ މެން ފިރިހެނ ންެގ ފަރާތ ން އަންހެނ ންނަށް ،ިގނަވ ާމއި

 ކ އްޖާ ެވސް އެ ތ  އެކ ގައި ތ އް ަތއް އަނިާޔއަކާނިކަމެތިކަމ ެގ ސަބަބ ން އަންހެނ ން އ ފ ލަމ ންދާ އެތައް ޭވނާއި އެ

އަނިާޔެގ ތެރެއަްށ ހ ށަހެޅިެގްނދާކަން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ަވަރށް ިގނަ ފަހަރަށް ެއކަނިެވިރ 

ކާއެކ  ޒަާވޖީ ހަޔާތެްއ ކ ރ މަށްޓަކައި ދެަވނަ ފަހަރަށް އެހެން މީހަމައިންނަށް އެ މީހ ންެގ ދިރިއ ޅ ން އިތ ރަށް އާރާސްތ 

ެގ ދެމެދ ގައި ބޮޑެިތ ދެ މީހ ންއެ އެ މީހަކަށް ލިބިފައިާވ ދަރިފ ޅ  ެއީއ އަނެއްާކެވސް  ،ެގންދާއިރ ފެށި

ބަެއއް ހާލަތްތަކ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން  ،ހަމަނ ޖެހ ންތަކެއް ހިނގ މަށް މެދ ެވރިާވ ސަބަބަކަށް ެވެގންދާއިރ 

މް ކ އްޖާއަކީ އަނެްއާކެވސް ޖިންސީ ޯގނާެގ ތެރެއަށް ޞޫޢ މައެ  ެވސް،އްޖާއަކީ ެވސް އަނެްއކާއެ ތ އްތ ކ   ،އެބަދޭ

އެހެން  ،ހ ރިހާ މައްސަލަތަކެއް މިހިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަޤއ މ ަގއި ކ ރިމަތިެވެގންާދއިރ  ހ ށަހެޅިެގންދާ ކ އްޖެްއކަން. މި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާރއްޖޭަގިއ  ،ދާއިރ އ މ  ކ ރިއަރާ ތަރައްީޤަވމ ންޤައ މ ތަކެކޭ ެވސް އެއްފަދައިްނ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޤަ

 ،ކަމާއި އަްށ އެބަ ނ ފޫޒ  ފޯރ ާވހާއިންޓަރނެޓާއި އަދި ޓެކްނޮލޮޖީެގ ސަބަބ ން ެވސް މި ބާަވތ ެގ ކަންތައްތަކަށް އިންތި

ފްސާނީ ދ ޅަހެޔޮ ކަމަްށ އްޙީ ދ ޅަހެޮޔކަމާއި ނަޞި ންެގ އެ ކ ދީ ،ންެގ ޖިސްާމނީ ތަރައްޤީާއއިކ ދީއަދި ތ އްތ  

ތެރި އެަތއް އަސަރ ތަކެއް ކ ރާނެ އެތަްއ ކަެމއް ައޅ ަގނޑ މެްނެގ ތެރޭަގއި އެބަ ކ ރިމަތިެވެގންދޭ. ނ ރައްކާ

ފޯރ ކޮށްދެޭވއިރ ަގއި ރަނަގޅ  ހަރ ދަާނ  އިންޓަރނެޓަކީ ެވސް ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އޭެގ ޒާތ ަގިއ ކ ދިންނަށް

 ކ ރ މަށް މެދ ެވރިާވ ސަބަަބކަށް އެބަ ޖިންސީ ޯގނާއެ ކ ދިްނނަށް ،ނ މ ެގ ސަބަބ ންއ ސޫލ ތަެކއް ނެތި ފޯރ ކޮށްދި 

އެަބ  އިން ހ ންނައިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަ ެވެގންދޭ. މިކަްނކަން މިހެ

ރޭަގިއ ދޭތެ އިލާއަކާޢާރަބަލްާވ ޮކންމެ  ޮގތެއްަގއި ނ ރައްކާތެރި ހާލަތަަކށް ނ ަވތަ ަވލްނަޞަޚާއް ،ފިކ ރ ކ ރަންޖެހޭ
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ކަމ ެގ ނަފްސާނީ ދ ޅަހެޔޮ އްޙީ ައދިޞިކ ދިންެގ  އިލާތަކ ގައި ތިބޭޢާ ސަމާލ ކަމެއް ދެއްަވއިެގން އެ ޞަސަރ ކާރ ން ޚާއް

ޓިްވ  ޮގތެްއަގއި އެކަިނެވރި މައިންނަށް އެ މީހ ންނަށްދެޭވ އިންސެންޞަޖެހޭ. ޚާއްއެބަ ކ ަރންފިކ ރ  އިމައްޗަށް ިވސްނަ

ކަމަށްޓަކައި މިހާރަށްވ ެރ ިއތ ރ  ސަމާލ ކަމެއް ދީެގްނ ކ ދިންެގ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާެތރި ،މިހާރަށްވ ރެ އިތ ރ ކޮްށެގން

މިހާރަށްވ ރެ ބޮޑަށް އެކަނިެވިރ  ،ޮގާވލަންމަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް 

ބޮޑަށް ސަމާލ ކަންދީެގްނ  ކަަމށްރ ކޮށް ކ ދިްނެގ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ދ ޅަހެޔޮއިނާޔަތްތައް އިތ  މައިންނަށް ދޭ

 ކ ރ މަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާ  ހ ޅ ދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި   ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް. ހ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

އަިއސް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ަޑކ ދިންނަށް އެކިއެކި ޯގނާކޮށް، ދޭ ައނިޔާތަކަކީ މިހާރަކަށް

ކަންތައް. ަކމަށް ފާހަަގކ ރެޭވ ންނަށް މީޑިއާތަކ ންނާއި އަދި ެއ ނޫން ޮގްތޮގތ ން ެވސް އިތ ރ ެވފަިއާވ އަޅ ަގނޑ މެ

ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރ  ެވސް މި އަދަދ ތައް އެއީ  ގައި ެވސް އަދި ޭއެގ ކ ރީެގ 2020އަދި  2019، 2018

ިވޓަރެއް، ފޭްސބ ކެއް، ސޯޝަލް މީޑިާއެގ މެން ކަންބޮޑ ާވ އަދަދ ތައް. ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޓްއަޅ ަގނޑ 

ިމ  ،ނަމަެވސްއެ ާވހަކަ ފެންމަތިެވފައިާވ އަދަދ  ދަށްެވފައިޭވ. އެހެން ،ކ ެރިވަވސީލަތްތައް ނެތީމާ އެ ާވހަކަ ރިޕޯޓ 

ޖެހޭ. ކ ރަންރަނަގޅ  ،ކަންތައްތަކަކީ އަބަދ ެވސް ާރއްޖޭަގއި ހިނާގ ކަންތައްތަްއ. މި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ

 ލިބިެގން ދަރިން ދަރިން ނަށް ްށ އެ މީހ ންކަބަފަޔަ ދިިރއ ޅޭއިރ  ދިެވހި ކޮންމެ މަޔަަކށާއި އިއަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޭޖަގ

ޕާކަކަށް ދާއިރ  ެވސް އަދި ކ ޅެން ފޮނ ވާއިރ   ތެރޭެގރަށ  ،ލަށް ފޮނ ާވއިރ  ެވސްއެ ކ ދިްނ ސްކޫ ،ބޮޑ ކ ރަމ ންދާއިރ 

އެ ކ ދިންނަށް އެްއެވްސ މީހަކ  ެއްއެވސް ކަހަލަ ޯގނާެއއް، ޖިންީސ  ،ނ ވާއިރ  ެވސް އަދި އެ ނޫން ތަނަކަްށ ފޮެވސް 

ރ މ ެގ އެްއެވސް ފ ރ ޞަތެއް ނެތްކަްނ ޯގނާެއއް ިވޔަސް، ޖިސްމާނީ ޯގނާެއއް ިވޔަސް، އަދި އެހެްނ ޯގނާެއއް ެވސް ކ 

މިސާލަކަށް ރަްށރަށަށް ބަލާއިރ  ރަށްރަށ ގައި  ؛މ  ކަމެއް. މި ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭންކ ރ ަމކީ މ ހިކަށަަވރ 

ލ ، ކ ރަން އޮންނަ އެންމެ ބޮޑ ތަނަކީ ރަށ ެގ ކައ ންސިލ  އިދާރާ. ރަށ ގައި ހ ންނަ ފ ލ ސް އޮފީސް. ސްކޫމިކަން ރިޕޯޓ 

އަިދ  ކައ ންސިލަރ ން ،ސިިވލް ސަރެވންޓ ން ،ފ ންމ ަވްއޒަބަާވ މި ތަންތަނ ގައި ތިއް މަދަރ ސާ ،އެ ކ ދިންދާ ސްކޫލ 

 އަދި ރަށ ގައި އ ޅޭ ހެލްތ   ،އެ ކ ދިންެގ ކަންތައްަތްއ ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހ ން ،ޓީޗަރ ން ،ތަކ ެގ ެވރިންސްކޫލ 

ކިހާ ނ ރައްކާ ކަމެއްކަން އެަބ  އީމެީގ ސީރިއަްސކަން މި މި މީހ ންނަށް ،މަރ ަކޒ ަގއި ތިބޭ މީހ ން ،ޯވކަރ ން
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ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި  .މަ ކަމަކަށްރެއަށް ަވންނަންޖެހޭ ފ ރަތަތެިވސްނަންޖެހޭ. މިކަން އެ މީހ ންެގ ބޮލ 

ތަންތަނ ގައި މަަސއްކަތްކ ރާ ބޭފ ޅ ންނަށް މިއީ ައދި ބައެއް ބަެއއް ރަށްރަށ ގައި  ތަކ ަގިއ،ބަެއއް ހިސާބ  ،ކީއަހިތާމަ

ެވއަރނަސް ކަން ަގބޫެލއް ނ ކ ރޭ. މިކަމ ެގ އެ އް ނ ކ ރެޭވ. އެ އިހ ސާސެ  ކަމަށް ކަމެއްކިހާ ބިރ ެވރި ،ކިހާ ނ ރައްކާތެރި

ެވސް މީހ ން ތަމްރީނ ކ ރަންޖެހޭ. އެކަން  ސަރ ކާރ ން ހިންަގންޖެހޭ. ފައިސާ ނެތިއްޔާ ފައިސާ ދީެގން ޕްރޮްގރާމ 

ންނަށް އެ ކ ދީ ،ންނަށް ލިބޭ ނަފްސާނީ ެގއްލ މާއި އަދި އެކަމ ގައި ެއ ކ ދީ .ޮގތް ެވސް ޯހދަންޖެހޭ ނެނެަގންނާދެ

ންނަށް  އަދި އެ ކ ދީ .ކ ރަންޖެހޭޮގތްތަކަށް ެވސް މީހ ން ޓްރޭން ންޓް ދޭނެސައިކޮލަޖިކަލް ޓްރީޓްމެ ؛ންޓް ދޭނެރީޓްމެޓް

އަޅ ަގނޑ   ؛ެވސް އޮންނަންޖެހޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ކ ރެޭވނެ މެކޭނިޒަމްަތއްހިތްަވރ  ލިބޭނެ ޮގތްތަކަށް އެަކން ރިޕޯޓ 

ްށ ތަޙ ޤީޤ ކޮ އިން ފެިށެގން ެއ ކަމެއް ބަލަ ކ ެރޭވ. ރިޕޯޓ ކ ރެޭވ ހިސާބ ެއއް ރިޕޯޓ ތަންމެ ކޭސްކަންބޮޑ ޭވ މިކަހަލަ ކި

އެކަްނ ފަހަރ   . ިގނަ ެވފަ ހަ އަހަރ ފަސް ،ހަތަރ ތިން އޮންނަނީ ަމއްސަލަ ނިމޭއިރ  ،ޮގސްދަޢ ވާއެްއ ކ ެރިވ 

 ކަމެއް ކ ރާ ހިސާބ ން ފެށިެގން ކ ށެްއ ކ ރިކަން. އެބަޖެހޭ އެމީހަކ  އެ އެ  ،އެ މީހަކ ެވސް ނ ހ ރޭ  ހަނދާނެއް

ހާެވސް ައަވސް ސްޕީޑެްއަގިއ އެ ކަންތައްތައް ީވ ،އެކަމާ ގ ޅޭ މީހ ންެގ ކަންތައްތައް ބެލި ،ފެށި ޙ ޤީޤ ަވގ ތ ން ތަ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ  ނޫނީ ޓަކައި ފ ރަތަމަ ރިޕޯޓ ކ ރެޭވ ހިސާބ ން ފ ލ ސް އޮފީހ ންއެކަން ެގންދަން. ެއކަން ކ ރ މަށް

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ބޭފ ޅ ންނަކީ މިކަމ ގެ  ؛ބޭ މީހ ންތިއްަވން ތަކ ން އެކި ތަޙ ޤީޤ ކ ރަޤީޤ  ޓީމ ތަޙ 

، ެވްސ އެބަިތބި މިކަމ ެގ ތަޖ ރިބާކާރ ން ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި ފ ލ ސް އޮފީހ ަގއި 

އެކަމ ން އެބަތިބި ިއ ފަރ ާވތެރިކަމާެއކީ ަބއްލަާވ ބޭފ ޅ ން. ކަމ ގަ ސީިރއަްސކޮްށ ިވސްަނަވިއެގން މި  އިއަދި މިކަމ ގަ 

ިތއްަބާވ ެވސް ހިތަށްއަރަިއެގން ެއއީ އެަވރ  ކަމެއް ނޫން ކަމަށް  ،ބޮޑ  ކަެމއް ނޫން ކަމ ގައި ދެކި  އަދި މިއީ މާ

 ،ތަޙ ޤީޤ ކ ެރިވއެކަން މާއެކީ އެީއ އަޅ ަގނޑަްށ ަގބޫލ ކ ރެޭވ ކަމެއް ނޫން. އެެހންީވމާ، މިކަމ ެގ ސީިރއަސްކަ . ބޭފ ޅ ން

އަދި އެ ޭބފ ޅ ންެގ މައްޗަށް ތިއްަބާވ  ؛އެންމެ ައަވސް ފ ރ ޞަތެއްަގއި ީވ އި،ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ެއކަން ނިންމަ

 ތިއްބަާވ ބޭފ ޅ ން ެވސް އެބަޖެހޭ ރެގިއ ލަރކޮށް އެ ސްޕަަވިއޒަރ ންނާއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތް ބައްަލަވން 

 ،އޮތީ އި ކިަތއް ަމއްސަލަތޯ ޕެންޑިްނަގ ،އެބައޮތްތޯ ކިތަްއ މައްސަލަ އިލ ތަްއ ބަލަތަާވ އި،ބަލަ  ޑޭޓްމަސައްކަތ ެގ އަޕް 

ކ ރާ ދަޢ ާވ. ދަޢ ާވކ ރަން ފޮނ ަވން އިތަޙ ޤީޤ ތައް ނިންމަ އި،އޮތީ ބަލަނ ނިމި ކީްއެވތޯ  ،ކިހާ ދ ަވހެއް ވެއްޖެތޯ 

ޓާ ހަމައަށް ފޮނ ަވން. ކޯޓ ަގއި ތިއްަބާވ ކޯ އަަވހަކަށްެވސް ީވހާ އި،ފަރާތ ން ެވސް އެބަޖެހޭ އެ މައްސަލަތައް ބަލަ

އާދަިއެގ  ،ނެގންޖެހޭ ކ ޑަކ ދިންެގ ކަންތައްތަކަކީ މިއީ ެވސް ތިއްެބިވ ބޭފ ޅ ންނަށް އެބަ އެއަދި ދެން ެވސް ފަނޑިޔާރ ން

 ހ ކ މަކާ އެ މީހ ންނަށް  ،އިތަޙ ޤީޤ ކޮށް ީވާހެވްސ އަަވހަކަށް ޝަރީޢަތް ހިންގަ  އިއްަތްއ ބަލަކަމެއް ނޫން. މި ކަންތަ

 ؛ކަތް އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކ މަކާ ހަމައަށް ެގންދެޭވެނ މަސައްހ ސާބިތ ަވންޏާ  ،ހަމައަށް

ޕާކަކަށް  ،އި އެ ކ އްަޖކ  ްސކޫލަށް ފޮނ ވާއިރ  ތެރޭަގއަޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭަގއި އ ޅޭ ކޮންމެ މަެއއް، ބަފަެއްއެގ ހިތ 
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އަޅ ަގނޑ މެން ިދެވހި  ،ފޮނ ާވއިރ  ކަށްެގއަ  ެގއަނެއް ރަހ ަމތްތެރިއެއް ، ރ   ތަނަކަްށ ފޮނ ވާއިއްނެ އަ ،ފޮނ ާވއިރ 

 ށް ޖަކަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ އް ،އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދަރިައކާ ،ނ ާވނެތެރޭގައި ޝަްއކެއް ޮއެވެގންހިތ ެގ މައިންނާއި ބަފައިން 

ެވ ލިބޭނެކަމ ެގ ަކށަަވރ ކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބ  ަލސްތަކެއް ނ  ދައަޭއެގ ޙައްޤ   މީހަކ  އެްއެވސް ޯގާނއެއް ކޮްށފިއްޔާ

އެ ކަމަށް ފައިސާ މަދ ަވންޏާ ފައިާސ  .އިމ ކ ރަންޖެހޭާގ ލިބެންޖެހޭ. ދައ ލަތ ން އެކަން ކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ ަވސީލަތްތައް 

 މިހާރ  ާރއްޖޭަގއި ައޅ ަގނޑަށް. ހޭޖެންެވސް އެކަްނ ކ ރަ ކ ރަންޏާ މީހ ން ތަމްރީނ ކޮށްފައިހ ން ތަމްރީނ މީ .ހޯދަންޖެހޭ

ނޫނެއް ަގާވއިދެްއ ާގ ،ަގާވއިދ ތަާކއި މި ހ ރިހާ އެއްޗެއް ބަާލއިރ  ެވސް ،ނޫނ ތަކާއިގާ  ،ހ ރި ޤާނޫނ އަސާސީއާއި 

 ންޖެހޭިވސްނެއެ މީހ ންނަށް  ތެރޭރާތްތަކ ެގ ހިތ ން ކ ަރން ތިބޭ ފަިމކަ އ ސޫލެއް ނެިތެގނެއް ނޫން ިމކަން ނ ކ ރެެވނީ.

 ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝ ެގ މ ހިންމ  ކަމެއްކަން. ަވރަށް ޮބޑަށް ކިހާަވެރއްއީ މި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިކަރަދޫއަރ ަވނީ ވަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ތްތެރި މެންބަރ .އިރާެގ ިއްއޒަދާ ދޫ ަވިއކަރަ .ށްޒިޔާދަ ޙ ސައިން

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ޒިޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ިއކަރަދޫަވ

 ތާއީދ ކ ރަން. ަވަރށް ފ ރިހަމައަށް ނޑ ރާރަށް އަޅ ަގަގ ވާ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ . މި ހ ށަހެޅިފައި

 ،ނޫނ ތަެކއް ހެދިާގއެތައް ޮގތ ްނ  ބެހޭ ަޑކ ދިންނާރ ެވސް ކ ހާމިދާދި ދެންމެއަކ  އެ ފާހަަގކ ެރްއިވހެން  ހަމައެހެން،

ފިަޔަވޅ ތަެކއް އެޅިފައި އޮތް. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތައް އި އެކ ޑަކ ދިްނެގ ރައްކާތެިރކަމަށް ޓަކަ

 ޔަތެްއގައިނި އ ޅެނީ އިޚްލާޞްތެރި މިނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިމީގަ  ،ހެންއްިވއިލްޔާސް ލަބީބް ފާހަަގކ ރެ 

ެގން. ހަމައަށް ހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ދެިވ ކާނަތީޖާއަ ރަނަގޅ   ؛ނަތީޖާެއއްކ ރާތީ ދިާމެވެގްނ އ ޅޭ ނ އްކަތްމަސަ

 ،ންނޫނ ާގަތންކޮޅެއް ބޮޑަށް މަރ ަކޒ ކ ރ މ ެގ ިވސްނ މެއް މި  .ރާރ ަގއި ފާހަަގކޮށްލާ ެއއް ކަމެއް އޮޭވަގއަޅ ަގނޑ  މި 

ގައި އެއީ ަޙއްލެއް ކަމަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާތަނަށް ކ ރެވ ނ  ތަޖ ރިބާ ،ކ ރެޭވތީ ރާރ ަގއި ފާހަަގަގ މި އަޅ ަގނޑަށް

އިމ  ެވސް ނ ިވސްނ ނ . މިއަދ  މި ރާއްޖޭގައި އެބަހ ރި ކ ަޑކ ދިންެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ ަގއަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ

ޖާައކީ ެއީއ . މިއަދ  ނަތީނޑ މެންނަކަށް ނ ެނރެޭވތީޖާެއއް ައޅ ަގނަ މަރ ަކޒ ތަކ ން ެއކަށީެގްނާވއެ . ފަމަރ ކަޒ ތައް އެޅި

ކ ަޑކ ދިންެގ ހިާޔ ނ ަވތަ ފިޔަަވތި ކަމ ަގިއ ިވސްނާ ހިސާބަށް ބައެއް މިކަމ ެގ ޙައްލަކީ ހަމައެކަނި  ؛ކަމަށް

ންބަރ  ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެރާއިމަޑ ްއަވރީ ދާ  ،އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަްށ ފާހަަގކ ރަން ކަންަތއްތައް ެއބަދޭ. ބެލެނިެވރިންެގ

ލަތަކެްއެގ ތެރެއިން ނިކ މެެގން އަންނަ މައްސަލަެއއް. ާގތްަގނޑަކަްށ މާޢީ އެތައް މައްސަތިމިއީ އިޖ  ،ިވދާޅ ިވހެން އެ
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 މީހ ން ދިރިއ ޅޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްަސއިދިނީމާސާޅީހަކަްށ ހާސް  ތިރީހަކަށް،ށް ހެކްޓަރ ެގ ބިަމކަށް ސާހަކަފަން

މި ެވސް   މަްއސަލަތައް ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  ފަހަރެއްަގއިކ ންނާނެ ަވަރށް ބައިަވރި އިޖ ތިމާޢީނި ންއޭެގތެެރއި

އިންސާނ ން  ސާޅީސް ހާސްށް ހެކްޓަރ ެގ ތެރެއަްށ ކަފަންސާހަ .ފްލެޓެއް ނޫން ހަތް ހާސް އެހެރަދައްކަނީ ހ ޅ މާލޭގައި 

އިޖ ތިމާޢީ މައްސަލަތައް ަޙއްލ ކ ެރިވެގން  ންނާނެ. މިހ  ދިމާާވނެ ބައިަވރ  ަމއްސަލަތައް  ދިރިއ ޅެން ދޫކޮށްލީމާ

ހަމައަކަށް ނ ދެޭވނެ. އެ ނަތީޖާއަށް ދާން ކ ރަންޖެހޭ   އާޖާއ ޅޭ ނަތީމި ނެރެން އަޅ ަގނޑ މެން  މީެގ ޙަޤީޤީ ،ނިއްޔާނޫ

 އަށްެގން އެ މީހާޅެ އ ެއަކށީެގންާވ ތަެނއްަގއި އިންސާަނކ  ދިރި ،އިންސާނަކ  . ޖަޒީރާ ިދރިއ ޅ މެއް ،އެއް ކަމެއް އެއީ 

ީއ އެ  ؛މީހ ން 50އަޅ ަގނޑ  ދަްއކަނީ މި ދިެވިހރާއްޖެއަކީ  . ބޫލ ކ ރަނީދ ޅަހެޔޮކަމާއެކ  އ ެޅޭވނެ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  ަގ

، ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމިއްލަ އެދ މަށް .ިވޔަސްތްެވސް ހަމަ އިންސާނ ން ައދި އެހެން ޤައ މަކަށް ނިްސބަ

ކޮޓަރިެއްއެގ ތެރޭަގއި  އެއް ން ސަޭތކައިން މަތިއަޅ ަގނޑ މެްނެގ ިވޔަފާރިައށް ޓަކައި  ،ޓަަކއި ށްމައަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޭނ 

ތިރާމާއި ޤަދަރ  ހ އި ންގ ޅޭ ަބެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ. ކ ޑަކ ދިންނަށް ދޭންާވެގެއްއެގ ތެރޭަގިއ ނ ަވތަ އެ ެގ

ހިސާބ ތަކ ން އެަބ މިހާރ  ތަފާސް ؛ސް ސްޓެިޓސްޓިކް ،ފިއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ދެިވ އޮީތ މިއަދަކ  ނޫން. ފާހަަގކ ރަްއވަ 

ީމެގތެރެިއން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރޭވ . އަނިޔާ ިގަނާވކަންނަފްސާނީ ކ ދިންަނށް ޖިންސީ އަދި ކ ޑަ ،މިކަން ،ދައްކައޭ 

އިނޭގ  ންއި. މިންނޫިގަނވ މަކީ ރަނަގޅެްއ  އް.ވ ަމީކ ރަނަގޅެ ިގަނާވކަން ފާހަަގކ ރެ ،އެްއ ކަމެްއ އެަބއޮތް  ،ރަނަގޅ 

 ،ޒާމަށް ރައްޔިތ ން އިތ ބާރ ކ ރ ން. އަނެއް ކަމަކީ އޮތް ނި މިހާރ  މި ،ދެ ކަމެއް އެބަ ރަނަގޅ ޭވ. އެއް ކަމަކީ 

ކ ރޭެވ ކަމަކީ އަނިާޔއެްއކަން  ތިމަންނަމެންނަށް މި  ،ކަންކަން ނިެވރިންނަށް ނ ަވތަ ކ ދިންނަށް ެވސް މިބެލެ

 އީ ސް މިަގނޑ  ހިތާމަޔާެއކ  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ އެއް ކަމެއް އެަބއޮތް. އަޅ ަގނޑ  ެވޅ އަަގބޫލ ކ ރ ން. އެހެންނަމަެވސް، 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިނޭގ މިއަދާ ހަމައަްށ  ،ންނަ މެންބަރަކަށް ާވތީހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ެޖންޑަރ ކޮމިޓީަގއި އި

 ،ަވނީ  ކަށް މި އެންމެ ބޮޑ  އެއް ސަބަބަާވމާދި އްބެލިފައި ހ ރި ކ ޑަކ ދިންނަށް ޖިންސީ އަދި ނަފްސާނީ މައްސަލަތަ

މައްސަލަތައް ލަްސވ ން.  ،ސަބަބަކީ އްޤ  ޢަދަބެއް ނ ދެޭވ އެންމެ ބޮޑ ޙަ ކ މެއް ހ  ،ނަީތޖާއެއްޖިންސީ މައްސަލަތަކ ގައި 

 ލެއް މޭނިމައްސަލަތައް  ،ރިޕޯޓ ކ ރާ ބެލެނިެވރިން ޖެހިލ ންާވ ނ ަވތަ ކ ދިން ެވސް ޖެހިލ ންާވ އެންމެ ބޮޑ  ސަބަބަކީ

އި ައޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ަގއި ގަ ލަސްވ ން. މައްސަލަެއއް ކ ޑަކ އްަޖކާ ބެހިެގން ހ ށަހަޅައިފިއްޔާ މި ރާއްޖޭ

ތިން  ނަތީޖާއެއް ނ ނިކ މެ  .ެވެގންދޭތްޙަޟީކ ދިކ ދި މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ކ އްޖާ ފަ ،ދިރިއ ޅޭއިރ ަގއި 

 ،ނަތީޖާއެއް ،އް އަހަރ  ެވސް އެބަހ ރި ކ ޑަކ ދިންެގ މައްސަލަތަކ ަގއި ޙައްލެ ހަދި ؛އަހަރ ، ދިހަބާރަ އަހަރ  4 ،އަހަރ 

ދަނީ އ މ ރ ން ތިން އަހަރ ަގިއ، ހަތަރ  އަހަރ ަގއި ކ ރި  ޔާތް އެހަމީެގ ނަތީާޖއަކީ އެ ކ އްާޖެގ މ ޅި  ސް.އިނަކ މެއް ހ 

އެ މީހ ން  ،ެވސް ިހތ ގައި ެގންދިކ  އެ ،ކަމެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާެވ. އެ ކ ދިން ބެލެނިެވރިންނަށް ެވެގން

އެ ބިރ ެވިރކަމާއި ނަފްސާީނ  ؛ ޤަދަރެއް އިތިރާމާހ ދެެނއް ައޅ ަގނޑ މެން މި ދޭ އި ބެލެނިެވރިންނަށް ީވމަ



2020 ލައިޖ   8                                             ސާލްޖަނަ ވަ  71 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 2020  

 

15 

 

އާ  އ ޅޭ ނަތީޖާ ަވނީ. ީވމާ، ޙަޤީޤީ އަޅ ަގނޑ ެމން ހޯދަން މި ނ ތަނަަވސްކަމެްއގައި ބެލެިނެވރިންނަށް ކ އްޖާ ެވސް މި

ކ ރަނީ. އާބާދީ ތޮއްޖެހ މ ގެ   އިލާެއއް ނެތިެގން ކަމަށް ބ ނަން އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތް މިޢާ  ދ ޅަހެޔޮ ނީެވނ ދެއަށް ދިމާ

ެވސް  މާލޭގައި މިއ ޅޭ ާޢއިލާައކަްށ ބަލައިލާއިރ  މިއަދ  ،ރާއްޭޖަގއި ަވގ ތ   އެންމެ ޢާިއލާއަކަށް މި ،ބަބ ން ދިމާާވސަ

ދެން ހ ންނާނީ ޭގ ކައިރި  .މަންމަ ާވނީ ވަޒީާފަގއި  .ާވނީ ަވީޒފާގައި ޕައްބަ ؟ކިތައް ކ ދިންތޯ ޭގގައި އެކަިނ އިންނާނީ

 ކ ލި ދައްކަން ކޮޓަރިއެއް ދިރިއ ޅެން މިތާ  ؛ސަލާމަތަށް ޓަކައި ކޮޓަރި ،ެގން ދީއްެސއް ނ ަވތަ ކޮޓަރި ކ އްޔަށް ރައްޓެ

މިއްޔަތ ކަން އްންނަށް ދޭންާވ އަހަރީދަ އެ ޭގތެރޭަގއި ހ ންނާނީ. އެހެންީވމާ، ،ކ އްޔަށް ީދެގން ހ ންނަ ނ ދަންނަ މީހެއް

މި ހާލަތ ަގއި  .މަޖ ބޫީރ ދިރިއ ޅ ންއެ މީހ ންެގ ދަރިން ދެކެ ލޯބނ ާވތީކީ ެވސް ނޫން.  ،އް ސަބަބަކީ ނ ދެޭވ އެ 

 އިތަކ ގަ ެގ އަހަރ ދެ ހާހ  ،މިއްޔަތ ކަން ނ ދެެވނީ. އަޅ ަގނޑ  ދ ށިން މިއަދަކ  ނޫންއް ދޭންާވ އަހަ ޖެހ ނީމާއ ޅެން

 ދަނީ ީކއްެވތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށީމޭަމސްތ ާވތަކެތި ފެތ ިރެގން ކ ރިން އެއް ސަރވޭ  އިިއ އަޅ ަގނޑ މެން ާމލޭަގަގޅ  ކ ރީކޮ

  . މީހ ން ނިދާއޭރ ަގއި  އަށްޝިފްޓް ޑިއ ޓީ  އިތަންކޮެޅްއ ކ ރިން ދެއްކިފައި ެވސް އޮެވދާނެ. މާލޭަގ މި ާވހަކަ ؛މާލޭގައި

ދ ަވހ  ަވނީ  އެ ކ ދިން އެ .ކ ޑަކ ދިން ،ކ ދިން. އަެނއް ބަޔަކ   ބަަޔކ  ހޭލީމާއްއެ ؛ހޭލީމަ ،ޝިފްޓް ިޑއ ޓީއަށް  ،ކ ދިން

ން ކ ޅެށް ނިދާނެ ތަނެއް ނެތިެގން. އެ ކ ދިން ަވނީ އޭރ ގައި ކްރިކެޓ  މަކ ޅޭ ސްޓޭިޑއަމާލޭގައި އޭރ  އޮންނަ ބޯޅަ

 ތަން އެ ،އޮތް އެްނމެ ރަނަގޅ  ޮގަތކީ ނ ނ ފެމިނިސްޓްރީއަށް  އެ ަޙްއލ ކޮށްލަން އޭރ ެގ ޔޫތ  .ހޯލަށް އަޅާފައި ހ ރި

 ނާއަށް. އެތާ އެ ޚާިއ ހ ރި ފާގަ ސްޓޭިޑއަމް އެ ކ ދިން ެއއަށްފަހ  ަވނީ ބަންދ ކ ރި. ަތން ން. އެބަންދ ކ ރ  އިތަޅ ލަ

ބޭރ ން  ާނެގޚާފާހެދ ނ  އެްއޗަކީ،  ަޙއްލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންއަނެއްކާެވސް އެ ކ ދިން ނިދަން ތިބީމާ

އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހ ެގ ިގނަ މެންބަރ ންނަްށ  ؛ީވ ދިެވހި ަވރަށް ިގނަ އޭެގ ަނތީޖާއަކަށް .ލީ ޑ  ދޮރެއް ނަގދަ

އެ  .. އެ ކ ދިން ފަހ ން ނިދަން ތިބީ އެތާނގައިެއއް ހިނީގސާލިފާނ ެގ ހާދިޮބޑ  އަ އި ހާބަރާ ދިާމގައިއޭރ ަގ ،ނޭގނެއެ

ަވރަށް  ،ހ ލިވީ  އިފިހާރަ އަނދަމ ިޅ ނީލަން އިަޔ ކަމެްއަގދިަގއިހިނ ންއިއޭެގތެރެ  .މި ހ ށަހެޅ ނީ ޑްރަަގށް ކ ދިން

 ރި ހ ެގން އެކ ެވނީަގއި ޭގގައި ނިދާނެ ޖާަގ ނެތި ،ޝިފްްޓ ޑިއ ޓީއަށް ނިދާ ކ ދިންަތކެއް .ންކ ޑަކ ޑަ ކަމަކ 

 .ހ ލިީވ އިއަނދަ ފިހާރަންފިހާރައަށް. ނީލަނީލަން ދެން އެ މީހ ން ަވނީ ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބ ނީމާ ނިދ މ ގެ  އެއްަގއިފާޚާނާ

ރާއްޖެތެރޭ  ،މާލޭަގއި  ،މިހާރ ވެސް މި އަލިފާން މި ރާއްޖޭަގއި  ،ސާން. މި ހާދި އަޅ ަގނޑ  ދަްނނަސާމި ހާދި

ައޅ ަގނޑ  ފާަހަގކޮށްލަން ެއއް އަދި  ؛ރާރާއެކ  ަގމި  ން އެބަޭދ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް ެއދެންރަށްރަށ ގައި އަނދަމ 

ިއ ނޫނެއް ހެދި އޭަގާގބެހޭ  ސް އެބައޮތް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އަލަށް ކ ޑަކ ދިންނާހާރ ވެ މި .އެބައޮތް ޕޮއިންޓ 

ދަލ ަގިއ އެ ކ ދިން ބަލާނެ ބައިަވރ  ކ ރ މ ެގ ބަރ ެވސް މަރ ކަޒ ހާމި. އެބަޮއތް ފ ރ ޞަތެއް އަށް ެވސްފޮސްޓަރިން

މަ ބަލަން ބޭނ ން.  އެބައ ޅޭ ކ ދިން ހަ ންރަނަގޅ  މީހ . ބަލަހައްޓާނެ މީހ ން އެބަތިބި. ބެލެނިެވރިން އެބަތިބި

މިހާރ  ، އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮށްެގން މިހިރީހ ރެ ެއކަން ނ ެވ  ކާހ ރި ހ ރަސްތަކަ  ޮގތ ންނޫނީާގއެހެންނަމަެވސް، 
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 ންކައެ ކަން ،ނޫނ ަގއި ލ އިތަެކއްާގޮގތ ން ފަހ ން މި ެގނައި  ބެހޭ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ޑަކ ދިންނާ ،ނޫނ ަގއިާގއޮތް  މި

ރަނަގޅ  ދޮރެއް ހ ޅ ިވއްޖެ ކަމަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް  .ށްމަގ ަތކެއް ހ ޅ ިވެގންދާނެ ކަމަ ކ ރެޭވނެ ރަނަގޅ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން.

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ؛އެދެންއަދި  ،ަވންނަންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ޝ ކ ރ  ެވސް ދަ

 ަވކި ބަަޔކ   ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ްނ ތަޅ ލެިވފަިއ ނ ތިއްެބވ މަށް ަވިކ ބޭފ ޅަކ  އި މީަގ .މ ހިންމ  ބަހ ސެއް އީމި

އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ތިަޔ  . އަމާޒ ކޮށްފާނެ މަލާމާތަކަށް ނ ަވތަ ދީފާނެ ރައްދަކަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް

ަވިކ ފ ންކޮށް މި ކަްނކަމ ަގިއ މަޢ ލޫމާތ  ލިބި، ތަޖ ރިބާ ލިބި، ހޭލ ންތެރިެވފައި ތިިބ  ބަރ ންނަށް ވ ރެންމެ އިްއޒަތްތެރި

އަިދ  .ފަންނީ މާހިރ ން އެބަ ތިއްބެިވކަން މި ކަންކަމ ެގ ބައެއް ޙަޤީޤަތ ަގއި ނެތް. އާދެ! އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އިނޭގ

ނ ލި، މި ައޅަެއއް ،ނ ވި ، ފޭލްެވއްޖެ  ؛ކާއިރ ަގއި ދައް ނޑ މެން ާވހަކަަގޅ  ޮގތ ން އަ ޒ ާވން ޖޯްޝަގިއ މިކަން ކަާމ ގ ޅޭ

ަވރަްށ  ްއޔިތ ންނަށްައޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަ !ނ ލަްއާވއެެހންނަމަެވސް، ކަންބޮޑ ެވ. އް އަާމޒ ާވކަންބަސްތަ

؟ ާވަހކަ ދެްއކީ ެކނޑިނޭޅި މި އި ަގނ ާވކަން. ޮކންއިރަކ ތޯ މި މަޖިލީހ ތިަޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ފޭލް ސާފ  ބޮޑަށް

 އިމްތިޔާޒް  މެންބަރ  ާދއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ އަރ ަވނީ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހާ. އަޅ ަގނޑ  މިނ ަދއްކާ؟ ކޮންއިރަކ ތޯ

 އަށް.ފަހ މީ

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ށް ހ ށަހަޅ އްަވއި ދެއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަރާރ  ަގ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ާވ މިައދަކީ ެވސް ހަމަ މި ދިެވ ،ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން ތިެވސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 . ތަށް މި ބަހ ސްތައް ހިނަގމ ންދިޔަސް މިޮގެވ ތަކ ގައިތާމި މައްސަލައަށް ބަހ ސްކ ރެޭވ ދ ަވހެއް. އަދި އޭެގ ކ ީރެގ ހަފ 

ެވްސ  ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންްޑ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގައި ؛ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މި ކަމަށް ޚާއްޞަކ ެރިވފަިއާވ ކޮިމޓީ

މެ ންއެ ކ ރިކޮމިޓީން ެވސް ހިއ މަން ރަިއޓްސް   މައްސަލަތަކ ެގ ބަހ ސް ާތއަބަދ  ކ ރެެވމ ން އެބަދޭ. ިއއްެޔގައިމި

ގ ޅޭ މައްސަަލއެްއެގ ބަހ ސެއް. ެއއީ ކ ޑަކ ދިންނަށް  ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ކ ަޑކ ދިންނާ ،މ  މަސައްކަތަކީ ެވސް މ ހިން

މިފަދަ  ،ކ ރ މާއިސް ޮގތް ޮގތ ން އިންޓަރނެޓް މެދ ެވިރެވެގން ްގރޫމިންެވނޫން ކ ރ މާއި އަދި އެޖިންސީ ފ ރައްސާރަ

ހެދ މ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއްެއ ކަމ ެގ ސަރޭވ ،ނެަގނެން ދެކަރިކަންކަން ކ ރ މ ގައި ހ ރި ނ ރައްކާތެ

ެވްސ  ތް އިްއޔެއެކ ަގއި. ެއ މަސައްކަ ޮގތ ަގއި ޔ ނިސެފްެގ އެހީތެރިކަމާ އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ ލީއިއެކ ަލަވ
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ިމ  ،ޖިލިހަކީއްޔިތ ންެގ މަރަ ނަަވ 19ދިަޔއީ. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ކ ރިއަށްނަށް އަޅ ަގނޑ މެން

އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ަވރަށް ަކންބޮޑ ެވ މައްސަލައަކީ ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ އޮތް ބޮޑ  މައްސަލަެއއް ަކމަށް ދެނެަގނެެގން

ކ ެރްއވ މަށް އަޒ މް ަކނޑައަަޅއިެގން މަސަްއކަތްކ ާރ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް ށްމަކަމަށް ޙައްލ  ހޯދައިދިނ 

މި މަސައްކަތް  ،ެވސް ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދައިން އް. މި މިންަވރަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސްތ ންެގ މަޖިލީހެޔިއްރަ

އްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ގައި މި ހޭދަކ ރި މ އްދަތ ެގ އަޅ ަގނޑ  ރަ ެވސް އިމ ަގހިނަގމ ންދިޔަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ހަމަ

ަވނީ. ލާފައި އިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އެކ ލަވަ ެވސް ރަްއޔި މިޓީެއއް ކޮ ޓަކައި ޚާއްޞަމި ަކމަށް .ނ ދެކެން ތެރޭގައި 

މ ޅި ، ަފދައިން މ ޅި ޤައ މ  19-ޮކިވޑ ހަމަ އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަތަކީ 

 ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ެގޖެހޭ ކަހަލަ މ ހިންމ  މައްސަލައެއްހޯލް އޮފް ސްޓޭޓްެގ އެޕްރޯެޗއް ެގްނގ ޅެން ،ދައ ލަތް

ކ ޑަކ ދިންެގ  .އަޅ ަގނޑ ެމން ދެކެން. އެހެންީވމާ، ިމ މަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

ެއންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ެރޭވޯތ  ށްކާތެރިކ ރ މަކ ޑަކ ދިން ރައް  ،ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެރިކޮށް 

ނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކ ރަމ ންދިޔަ މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގ. ބަލަންޖެހޭ

ކ ަޑކ ދިންެގ ަޙއްޤ ތަްއ  .ެވސް ފާސްކޮށްފައި މިކަމާ ގ ިޅެގން  ނޫނ ތަކެއްާގމިހާރ ެވސް ާވނީ ަވރަށް މ ހިންމ  

ަވރަށް ފ ޅާކޮްށ  ށް،ރާައކަދާއި ަވރަށް ފ ޅާ ،ހެންސިްވރިޕްަވރަށް ަވރަށް ކޮމް  ،ގ ޅޭ ަވރަށް މ ހިންމ  ރައްކާތެރިކ ރ މާ

 .ެވސް ާވީނ ފާސްކޮށްފަ ނޫނެއްާގއަދި ކ ޑަކ ދިންެގ އަދ ލ ެގ ނިޒާމ ެގ  .ނޫނެއް ާވނީ ފާސްކޮށްފަާގެލިވފަިއާވ އިއެކ ަލަވ

މަސައްކަތްތަކެއް.  މ ނަނީ މި ކަމަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިރާދަކ ރެއްީވތީ ކ ރެވ ނ  ަވރަްށ މ ހިންމި ހ ން

ޒިންމާއިން ނެއްޓެޭވނެ ހަމަ އެްއެވސް ފަރާތެއް ނޯންނާނެ. ތަކ ެގ ތެރެއިން މިހާރ  ނޫނ ގާ މި  .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

 ެގކ ޑަކ ދިންަނށް ކ ރާ ޯގނާތަކ ން އެކަމ   ،ށް ކ ރާ ފ ރައްސާރަތަކ ންކ ަޑކ ދިންނަ، ކ ޑަކ އްޖަކަށް ލިބޭ ެގއްލ ންަތކ ން

. ނޫނ  ބައްޓަންކޮށްފަާގެވސް ފަރާތެއް ނޯންނާނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ާވނީ މިހާރ  ނެ ހަމަ އެއްޭވކެޒިންމާއިން ރެ

ެގ މ ޖ ތަމަޢ ދި އެ ނޫން ފަރާތެއް ކަމ ގައި ިވޔަސް، އަކަމ ަގއި ިވަޔސް  އެއީ މައިންބަފައިން ކަމ ަގއި ިވޔަްސ، ސްކޫލ 

ޒިންމާއިން ނެއްޓޭނެ ހަމަ  ،ނަމަހީކަށް ހަދައިފިޔަން ޝިކާރަދިކ  މިާޒތ ެގ ކަންކަމ ން އެ ތެރެއިން އެ ކ ދިންނަށް

މަސައްކަތް، މި ރާއްޖޭގައި ީމެގ ކ ރީަގއި  އެްއެވސް ފަރާތެއް ނޯންނާނެ ޮގތަށް ާގނޫނ  ހަދާފައިާވނެ. ައޅ ަގނޑ މެން މި

ނޫން ޮގތަކަށް ިވސްނ ން އެ އެ ކ ރ މ ެގރައްކާތެރި ނަށް، ެއކ ދިން ކ ދިން ކ ރެިވެގން އެ ކ ޑަކ ދިންނަށް ޓަަކއި މަރ ަކޒ  

މިހާރ  އިންސްިޓޓިއ ޝަނަލަިއޒްކޮްށެގން އެ ކ ދިން ެގންގ ޅޭ ެގްނގ ޅ މ ެގ  .ކޮށްފައިާވނީކ ރ މަށް ާގނޫނ  ބައްޓަންބަދަލ 

މި ަގރާރ   ،އްިވ ފަދައިންެވސް ފާހަަގކ ރެ މެންބަރ  ިއއްޒަތްެތރި ،ކ ރިން ެވސް ެދންނެިވ ފަދައިން ،ބަދަލ ގައި

އަޅާނެ ކަހަަލ ޮގތަކަށް މިހާރ  ާގނޫނ  ރެގ ނިޒާމަަކށް ދިޔ މަށް ބާރ ސްޓަރ ކެއަފޮ މ ން އަޅ ަގނޑ މެން ަވއްހ ށަހަޅ 

ންނަނީ އޮ ަވނަ އަހަރ  މި 2017ލާ ކަމ ަގިއަވނީނަމަ އިާވނެކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަންޑަށް ަބލަބައްޓަންކޮށްފައި 
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ށް އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން މި ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނަ ؛ ރައީސްރިތެބިލިއަން. އިްއޒަތް 4.4ގައި  2018ބިލިއަން.  2.9

 އަދި މި  ،އިލާެގ ަރއްާކތެރިކަމަށާއި، މ ސްކ ޅި މީހ ްނނަށާއި، ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށާއިޢާ  ކ ޑަކ ދިންނާއި

ަވނަ އަހަރ ެގ  2017ލީ. އިަވނަންދަ ބަޖެޓަށް ެގނައި ކ ރިއެރ ން މި ކަމަށް ަޓަކއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ންެގ ަރއްކާތެރިކ ދީ

މިޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ  .ބިލިއަން 4.4ަވނަ އަހަރ   2019ބިލިއަްނ،  4.8ަވނަ އަހަރ   2018، 2.9

  އަޅ ަގނޑ މެން އަިދ މިއީ މިދާއިރާއަށް މިހެން  .ދަނީ ކ ރި ހޯދަމ ން ކ ރ މ ގައި ެވސް މިއިރާދަކ ރެްއީވީތެވ ފަންޑ 

 އީ ނާ. ޖިކ ރޭކ ރ މ ގައި ެވސް ފަންޑ ގ ޅ ންހ ރި އެހެން ދާއިރާތައް ތަރައްޤީ ކަށް މިކަމާލަސާމި  ،ީވނަަމެވސް ކަމ ަގއިއޮތް

ެގ ަބއި އަދި ނ ހިމެނޭ ޮގތ ްނ ފަންޑ   ކ ރ މަށް ޓަކައިހަރ ދަނާ ދ ލ ެގ ނިޒާމ އަކ ަޑކ ދިންެގ ، ދ ލ ެގ ނިޒާމ  އަ

. އިލީއަޅ ަގނޑ  ކ ޑަކ ޑަކޮށް މިދަންނަަވ ތްޮގ ެގ ތަފްސީލ ތައް ހ ރިާވ ފަންޑިންލާަފއިއިއަޅ ަގނޑ މެން އެކ ލަވަ 

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވެގން ކ ޑަކ ދިންެގ  ،، އިރާަދކ ރެްއިވްއާޔ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާއި، ސަރ ކާރާއި އެހެންީވމާ

 ރިކަމާތެާވމަސައްކަްތތަކެއް ަވރަށް ފަރ  އިޙައްޤަށް ޓަކައި، ކ ޑަކ ދިންެގ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ކ ރެޭވނެ އެންމެހަ

ރައްޔިތ ންނަށް އަރ ަވން.  ންކަން އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ ޤީކަމ ެގ ޔައެކ ަގިއ ސަމާލ ކަންދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާޫގއަރ ަވނީ އ ނޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މ ޙައްމަދ  ަވޙީދަށް. އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:  ަވޙީދ މަދ އިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްދާ އ ނޫގފާރ 

މ ެގ ޮގތ ން ލ ޓާދިެވހިރާއްޭޖަގއި ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ އް އްަޒތްތެރި ރައީސް.އި ޝ ކ ރިްއޔާ  `.

 އިލަިއ،ދައ ލަތ ން ކ ޑަކ ދިންާނއި، ކ ޑަކ ދިންެގ ަރއްކާތެިރކަމަށް މިހާރަށްވ ރެ ބޮޑ  ސަމާލ ކަން ދިނ މަށް އެދި ޮގވަ 

ަގރާރަށް  ،އިތަމް ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ މައްސަލައަށްޚަ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޅީމައްޗަންގޮ 

ޙަޤީޤަތ ގައި ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން  ،ހ ރީ ބޫލ ކޮށްެގން މިގަ އަޅ ަގނޑ   ؛ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ންރަކ އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ  

 މި  ދޭ ސަމާލ ކަން މިހާތަނަށް ިމކަމަށް ،މަޖިލީހ ން ެވސް ، މިިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ ތިިވދާޅ ިވ ފަދައިން ،ެވސް

ހ ރި ކަންަކމ ން ފެނިަވޑައިަގންނަާވނެ.  ރައްާވފައިކ  ންހ ރި މަސައްކަތްތަކ ން އަދި ސަރ ކާރ   މަޖިލީހ ން ކ ރެިވފައި

ކ ރ ން ިގަނީވމާ މައްސަލަ ިގނަާވ ކަމަށް މަްއސަލަތައް ރިޕޯޓ  ،ޮގެތއް ެއއީ ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ާވ ބައެއް

  ؟ަނއްޓާަލންތޯ މާސްކ  ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

   އްޒަތްތެރި މެންބަރ .އި  !އާދެ

 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ލިޔެކިޔ ންަތކ ން ބެހޭ ޮގތ ން ޖޭ.އެސް.ސީއަްށ ހ ށަހެޅ ނ  ކަމަށް  ަވނަ އަަހރ  ފަނޑިޔާރ ންނާ 2011މިސާލަކަށް 

މިދިޔަ ެވިރކަމ ަގއި  ،ތ ން. އެހެންނަމަެވސްޮގ ާވއެަތއް މައްސަލަެއއް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން 190ން އެބައޮތް ފެންނާ

މައްސަލަ. ަޙޤީޤަތ ގައި މ އައްަސސާތަކަށް  8ބެހޭ ޮގތ ން އަަހރަކ  އެންމެ  ހިސާބ ގައި ަފނޑިޔާރ ންނާ 2015، 2014

 ސްެވ ވ މަކީހިފ ން އިތ ރ ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ން ބޭނ ން ހިފާސަސާތަކަށް ކަންކަން ރިޕޯޓ  އިތ ބާރ  އ ފެދ މަކީ، މ ައއް 

 ، ިމއަދ  މިމަްއސަލައިެގ އަސްލަށް ރ ޖޫަޢވ މަށް ޓަކައި ބޭނ ންތެރިކަމެކޭ. އެހެންީވމާ ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ

 ެނއްެވނީ މިހާރ  މިކަންކަން ސިއްރ ކޮށްެގންކ ރެމައްސަލަތައް ިގަނވ ން ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ެއްއޮގތަކ ން މާނަ

އަޑ އިވ ނީމާ، ކ ަޑކ އްަޖކަށް . ޖެހިެގން ހ ންނަ ޭގގައި ކ ަޑކ އްޖަކ  ރޯ އޭރެކ ނ ތިބެއޭ. މިހާރ  މިކަންކަން ރިޕޯޓ 

، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވީނ އެހެންީވމާާވހަކަ އަަވއްޓެރިން ނ ދައްކަެއއް ނ ތިބޭ.  އެ ތަން ފެނ ނީމާ އަނިޔާކ ރާ 

ާވހަކަ ދެއްކ ން މިއީ  މި ،ފ ންހިއްލަކަށް ދިޔ ަމށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ މ އައްސަސާތަކ ެގ ބޭނ ންޙައްސަލަިއެގ މަ

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  ،ކ ރ ން. ޖިންސީ ޯގނާކ ރ ންކ ރިއެރ މެއްހެން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ކ ޑަކ ދިންނަށް ައނިޔާ

 ކީ ޔަފަތަކަށް ެވފައި އޮތް ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާދަކާދަ ގާ ކަށް، ބޮޑ  ސަޔަ އާދަ ދިރިއ ޅ މ ަގއި އެތައް ޒަމާނަކ އްސ ރެ

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ، ފަޚ ރ ެވރި މާޒީއެްއ. އެހެންނަމަެވސް ،ކީ ރީތިޚަ އާދަކާދަެއއް. އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މާޒީައކީ، ތާރީތިރީ

އް. މިސާލަކަށް ރާއްޖެ އިސްލާްމިވ ހާދިސާ. މާޒީަގއި ެވސް ތާރީޙ ަގއި ެވސް އެބަހ ރި ރަނަގޅ  ނޫން ކިތަންމެ ކަމެ

ޮގސް ދ ނ  މީހ ން ހޭލައިެގންނެގންދަންޖެހެނީ. އަނެއް ދ ަވހ  ހެ ކ ބ ދ ކޯލަށް ބިކ ރ ެވރި އަންެހން ކ އްޖަ

. ރާއްޖޭެގ ފ ރާަވރ ެގ އަންހެން ކ އްޖާ އޮންނަނީ މަރ ެވފަ އެ ،އްފަތްތެރިކަން ެގއްލިޢިކ އްޖާެގ  ލާއިރ ގައި އެއިބަލަ

 ށް ަރއީސަރިތެާވހަަކިއން އިއްޒަތް އެ ،ކަށް ދިމާިވ ހާދިާސ ދޮންތ އްކަލާެގ ެގއްލ ނ  ފ ރާަވރ ކ އްޖަ

އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ ެމން ހޭލައިެގން އަިއއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްރަށ ަގިއ 

ރާެގ އަންހެން ކ އްޖަކ  ަވޅަށް ބާލަިއެގން އ ޅޭއިރ ަގިއ ޅަފ  ،ދ ަގއި ފެންކ ޅި ކ ޅޭއިރ  އީބޮޑެތި ސިންާގ ފިރިހެނ ން ބޮޑ  

ފާޚާނާއެއް ނ ހ ރޭ. އަތިރިއަްށ ދާނީ ރަށ ެގ އަނެްއކޮޅަށް.  އި ތިބޭނީ. ނަރ ދަމާއެއް ނޭޅޭ. ޭގޭގަގންހޭ މައިންބަފައިން

ރަން ނ ޖެހޭ އެތައް ކ އްޖާއަށް ކ  ެގައށް އަންނަ އެދ ރ ބެ އެ ؛ކ ރ ންޯގނާ ށްއަދާތަނ ން ބޯކޮޅ  ބަލަމ ންޮގސް ކ އްޖާ

ދ ނިޔޭެގ ލަދަކީ އާޚިރަތ ެގ  ،އައީ  ދ ެވސް ިކޔަމ ންބައަ  ައޅ ަގނޑ މެން ؛ކ ރ ންއެކަން ިސްއރ  ކަމެއް ކ ރީމާ
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ކ ަޑ  މީހާެގ ކޮންމެ މީހަކ  ެވސް އެެގއްލ ނ  އަބ ރަކީ އަނބ ރާ ލިބޭނެ އެއްެޗއް ނޫނޭ. ިގންޏަށްވ ރެ ބޮޑ  ކަމެކޭ. 

 ، އެ އެހެންީވމާ .ދޭިއންނަން އެ ދަރ ެވރި ކ އްޖަކާޤައިާލއެްއެގ ޢާތަަނަވސް  ،އިލާއެްއެގޢާދަރިފ ޅ  ބޮޑ ެވެގން ރަނަގޅ  

ާވ ކަންކަމ ެގ  ، މިހެންއެހެންީވމާ. ާވން ޮކންމެ މީހަކ  ެވސް އެދޭ ކ އްޖާައކީ އަބ ރ  ނ ެގއްލި ހ ރި ކ އްެޖއްެގ ޮގތ ަގއި 

ކ އްާޖެގ ނަމ ެގ ކ ިރއަްށ  އެ  ،ޓަކައިައަވއްޓެިރން ހީފާނެ ކަމަށް ،ޓަކައިިވދާނެ މަލާމާތަށްސަބަބ ން ރަށ ަގިއ ކ ރެ 

ފަތެްއ ދިގ ލަިއެގން ދަމ ން، ދަމ ން، ާގސަ  ،އެއް ކ ރ މ ެގ އާދަ ޓަަކއި ިމކަންކަން އެނިގތިބެ ިސއްރ ަބކަށްޤައައިސްދާނެ ލަ

ދީެގން  ހަރ ކަށި އަދަބ  ،އްލެއް ނޫން ޙައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ފެންނަނީ. ދެން  މަންޒަރ  މި  ޮގސް އެދަމ ން

މިއަށް  ،ބޮޑ  ަމއްސަަލ ފޮރ ިވދާނެ ކަމަށް އަޅަމ ން މިން އަޅަމ  ކ ދި މަލަންކޮޅ ސިންާގ ފާެރއް މަތީަގއި ކ ދިބޮޑ 

ރާއްޖޭަގއި  ،ބޭނ ން ންފަރ ާވެއއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ހީކ ރ ން އެއީ ޯގހެއް. އެންމެ ފ ރަތަމަ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދަްނނަާވލަ

  ނިޔާ އަ ރާކ ެރެވްނ އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި ައންހެނ ންނަށް ކ މިކަން އޮތްަވރ  މިނިަވން ޮގތެއްަގއި ދިރާސާ

އަންހެނަކަށް އަިނާޔ  1އަންހެނަކ ން  3ކޮންމެ  ،ީލމައިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެނގ ނީ ދިރާސާައކ ން ބަލަ

ކ ރ ން އޮތް މިންަވރ  ނިގެގން ާރްއޖޭގައި ކ ޑަކ ދިންނަށް ޖިންީސ ޯގނާލިބިފައިާވކަން. އަދި މިހާތާކަްށ އަޅ ަގނޑަށް އެ

 މިނިަވން ޮގެތއްަގއި މިކަމ ެގ ދިރާސާަތއް  ،ބެހޭ މ އައްސަސާަތކަށް ޮގާވލަން ނެތް. ައޅ ަގނޑ  ކަމާ އްދެނެަގނެިވފައެ 

 ީކަގިއ މިއެާއއެ މަކ ރ ން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހައޮތް ހާލަތ  އޮތް ޮގްތ އަޅ ަގނޑ މެން ސާފ  މިކަން ،ކޮށް

ެވސް އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ޑ ނ. އަޅ ަގެވސް އެބަދޭ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ބިލ މަޖިލީހ ގައި މިހާރ 

އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޭޖެގ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ޒަމާނީ ފެންަވރ ެގ  ،އަދިެވްސ ދަންނަާވލަންއަޅ ަގނޑ   ،ހ ށަހަޅާފައިާވނީ

އްސާސީ ޚަމިފަދަ  ،ކ ާރއިރ  އަޅ ަގނޑ  ޮގާވލަންާރއިރ  ައދި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ލާމަރ ކަޒީކ ޚިދ މަތެއް ގާއިމ 

 މި ދާއިރާެގ ޢިލްމާއި ،ކ ޑަކ ދިްނެގ މައްސަލަތަްއ، އަންހެނ ންނަށް ކ ރާ އަނިޔާެގ މައްސަލަަތކަށް މިފަދަ ،މައްސަލަތައް

މީހ ން ލަްއާވ  އެ ، ތެރޭަގިއ ތިބޭކަން ކަށަަވރ ޮކށްެގންތަމްރީނ  ލިބިފައިާވ މީހ ން ފ ލ ހ ންެގ ރަސްމީ އޮިނަގނޑ ގެ 

ގ ން ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ މެން ފާސްކ ިރ ންހިދާއިރާެއއްަގއި  ފ ޅާހޭލ ންތެރިކަން ރާއްޖޭެގ 

 އެ  ،ކަމ ގައި ކަނަޑއަޅާފައި ން ާވނެ ަކއ ންސިލަރ ންެގ ރަސްމީ ޒިންމާ ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެ އިލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ގަ 

މިފަދަ ފަރާތްތައް  ،ންނ ހެމީހ ންނާއި، އަން ރަްއކާތެރިކަން ބޭނ ންާވ ކ ޑަކ ިދންނާއި، ބަލިޞަރަށެއްަގއި ތިބި ޚާއް

 ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ  އެއި، ފަރާތްތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ބަލަހައްޓަ އިތ ބާރ  ހ ރި ޮގތެއްަގއި އެ ،ދެނެަގނެ

ކައ ންސިލަރ ންެގ ޒިންާމއެއް ކަމ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި  ންާވލ  ަރނަގޅަށް ބަލަހައްޓަމ ން އައ  އަހ  ފަރާތްތަކ ެގ ހާލ 

 4ެވެގން އަޅ ަގނޑ  ގ ޅާލިން ދައްކާލަން ންނަށް ކ ރެޭވ ޯގނާެގ މައްސަލަިއަގއި ރޭަގއި މިކަމަށް ާވހަކަދިކ ރައީސް، ކ ޑަ

ޅަފަތ ަގިއަވނީ ކޮންމެެވްސ  ،ކ ޑައިރ   ެއއިން ކޮންމެ މީހަކާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކަންދިމާިވ ޮގތ ންރައްޓެއްަސކާ

ާވހަަކ  ަގނޑ  ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެޅ އަޚ ދ  އެކަްނ ތަޖ ރިބާކ ރިން . ޯގނާެއއް ކ ެރިވފަ
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އަންހެން ކ އްޖަކ  ނިދާ  ،ެގެއއްަގއި، ައޅ ަގނޑ މެން ރަށ ގައި މިސާލަކަށް ،ނ ދައްކަނީ އަޅ ަގނޑ މެން. ރަށެއްަގއި

 ަގނޑަކ ން ކޮންމެެވްސ ތޫނ  ށިކަ  ދޮރ  ކޮންމެެވސް ލީމަ ފެްނނާނެ އެއިޭގެގ ކ ޑަދޮރ  ބަލަ އްާޔ އެ ކޮޓަރިެއއްަގއި ވެއްޖެ 

ކ ދިން ކައިިރއަށް ަވންނަން ކ ެރޭވ  ހ ޅ ަވން ކޮށްަފއި ހ ންނަ މަސައްކަތް. ދަްނަވރ  އެއެްއޗަކ ން މަތާލަިއެގން ދޮރ 

ޖިންސީ ޯގނާއެއް  ށްއައޭނަ ކައިިރއަށް ަވދެެގްނ އޭނަ ،ދ  ކ އްޖަކަށް ޙަޤީޤަތ ގައި އޭަނެގ ނ ަގބޫލ ަގއިމަސައްކަތް. މަ

ކ ރަްއާވ ކ ރަްއާވ ލަދ ން، ަގންނާަގންނާ ،ކެރެނީ. ިގނަ ކ ދިންާވ ޮގތަކީ ފެށީމާ އަޑ ީވއްލާ ެއއްެޗއް ބ ނަން ންރަކ 

ަމއްސަލަިއެގ ޙަޤީީޤ  މި ،، އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެީވްއކަނީ. ެއހެންީވމާާވހަކަ ނ ދަ ބޭޒާަރކަށް ަޓކައި އެެވދާނެ  ،ބިރ ން

ިމ  ،އިލާތައް، މައިންބަފައިން، ދައްތަމެން، ބޭބެމެންޢާ ؛ނ ެދޭވނެ ސްެވއްލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ަވހަކ  ޙަ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ށް އަންަގއިދީކިހާ ނ ރައްކާތެރި މައްސަލަެއއްކަން ރަނަގޅަ އީމި ،އެންމެން ހޭލ ންތެރިކޮށްެގން

ޔާ މިައކަްށ އްނިކ ރ މަށް ޓަކައި ބޮޑެތި ކެމްޕޭންތަކެއް ހިންަގިއެގން ނޫފަތް ބަދަލ ާގދެމިެގން މިދާ ސަ

ކ ރީަގއި  ؛ބޫލެއް ނ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަގއްލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ޙަ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެެދޭވ 

މި ަލަވތައް ެހއްދެިވ ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަާވނަން އެްއެވސް ހާެލއްަގއި  ؛ލަަވތައް ހެދިފައި އޮންނަ ކ ޑަކ ދިްނެގ

އްހޭ އެ، ޯކއްެޗއްހޭ ބޭނ މީ، މެޓަށޭކޮްއކޯއޭ ހީލަބަލާ ،ބަލަ ޮކްއކޯއޭ އޭ ހައްަދާވަފއި ހ ންނަނީއޭ. އިގަ ޯގސް ނިޔަެތއް

ްށ މޫދަށް ެއރިލަންީވ، ފ ންާވީނ ދ ރަ ؟އްހޭ ބޭނ މީއެޓަމެ ؛ންނަ ގ ޅ ންއޮ ައކާބޭނ މީ. ކޮންމެެވސް ކޮްއކޮއަާކއި ބޭބެ

ެވސް ޮކންމެެވސް ނ ދަންނަ ބޭބެއަކާއި  އިހ ންނަ ލަަވތަކ ގަ  އިމިދެންނެީވ ހަދާފަމާ، ބޭބޭ މަސް އެބަފެނޭ. އިދިޔަ

ަގނޑ މެންެގ ދެން ައޅ ަގނޑ މެން، އަޅ   ؛މިެދންނެީވ މިހާަވރަށްންނަ ޙައްޤ  ނޫން ގ ޅ ންތަެކއް. ދޭތެޭރަގިއ އޮ ކޮއްޮކއަކާ

ޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަފާނަން. އަ  އްއަޅ ަގނޑ މެންެގ އަންހެނެއްެގ ހަޔާތް ަވރަށް ީރއްޗަށް ސާފ ކޮށްދޭ ަބއިތެދިރިއ ޅ މ ެގ 

 ،ނ މެކެކި ހ ރެެގން ދ ންެގންފިއްޔާ ކާނޭ މީހެއް ނ މެާވނޭ. އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެިވހެން ހަމަ ކޮންމެ ކ އްޖެއް ެވސް 

ކ އްޖެްއެގ މައިންބަފައިްނ ދެޭކ  ކ އްޖާ ފ ރާަވރަްށ އަަޅއިެގން އަންނައިރ ަގއި އެ  ކޮށް އަންހެން ކ އްޖެްއ، އެ ޞަޚާއް

އްފަތްތެރި ޢި ބ ރ ެވރި ކ ްއޖެއްެގ ޮގތ ަގއި، އަކ އްޖާ  އެ ،ބޮޑ  އ އްމީދަކީ ހ ަވފެނަކީ، ކ ރާ އެންމެ ޑ ބޮ އެންމެ

 ކަިއެވނީެގ ޮގތ ން ގ ޅ ން. އެކަމަށް ޓަަކއި އެ  އިލާެއްއެގ ކ އްޖަކާޢާ ދަރ ެވރިޤަބޮޑ ެވެގން ރަނަގޅ   ކ އްޖެްއެގ ޮގތ ގައި

ހ ރިހާ ޯގނާތަކެއް  ކ ިރމަތިާވ މި ،ކ އްާޖއަށް އަންނަ ކ ރ މަށް ޓަަކިއ އެރ ަވށަ އްފަތްތެރި ކ އްޖެއްކަން ކަޢިކ އްޖާައކީ 

 ކ އްޖާ ަކއިރިއަްށ ބޮޑ  ކ ންނާރެްއ ދީެގްނ، އެ އެ ާވހަކަ ނ ަދްއކަނީ.  ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެން. ފޮރ ަވނީ. އެސިއްރ 

އްޖާ ަހއްލާލަން އ ޭޅ ކ   އެއް ީދެގން ޗެ އްކ އްޖާއަށް ކޮންމެެވސް އެހެން އެ  ނ ަވތަ އެ ،ކ އްޖާއަްށ ޗޮކްލެެޓއް ީދެގން

ިދޔައީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  އާދަެއއް ދެމިެގން މި މީހާެގ ާވހަކަ އެނިގތިބެ ފޮރ ަވނީ ައޅ ަގނޑ މެން. ޭއގެ 

ެގ ކ ރީޮކޅ   90ައޅ ަގނޑ މެން ކ ޑައިރ ަގއި  ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ަޑއިރ ަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިކަްނ އޮްތ މިންަވރަކީ

ސްކޫލް ކ ދިން ނ ރ ހ މ ގައި ކަތީބ ންނާއި، ރަށ ެގ  ތިބި ން ަކއިރިއަްށ އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ެގަވޒީރ  ތ ެގލައ ދަ
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ނ ކ ރާން ެވެގން ަގަދކަމ ން ރަްށ ބަދ ނާމ ނަން ހޯދަން ެވެގން، ތި ރީރަށަށް  ކ ިދން ކައިރީ ެވރިން ެގްނޮގްސެގން އެ 

ޭވ އިނޭގތޯ. ިމއީ ހަމަ ރަށްރަށަށް ެގންދިޔަ ހަނދާން އަޅ ަގނޑ މެން ޅ ފަ، ކިހިލިޖަހައިެގން ރަށ ން ބޭރަްށ ެގންޮގސް

ފަެތއް ާގއޮތް ސަ އެންމެ ަމތިން ފެށިެގން ދަމަހައްޓަމ ން، ދަމަހައްޓަމ ން، ދަމަހައްޓަމ ން އަިއއްސައިނޭގޯތ، ފާޅ ގައި 

މިއަދ   ،ާވހަކަ ދައްކަން ކެރެނީ މި ންމިއަދ  އެންމެ ،ދަންނަާވަލނީ އެކީއީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަޚ ރ ެވރިކަމާމި

ކޮންމެެވސް އިތ ބާރެއް ދޭތެރޭ ކޮންމެެވސް އ އްމީދެއް އ ފެޭދތީ.  އްސަސާތަކާއަމ  ކ ރަން ކެެރނީމިާވހަކަތައް ރިޕޯޓ 

 ެގމީހާއަކީ ޝަކ ާވ އަހާނެ މީހެއް ކަމ  ނޫންތޯ އެރީައކ  ޝަކ ާވެއއް ނ ކ ރާނަމެއްއ ފެދޭތީ. އަޅ ަގނޑ މެން މީހަކ  ކައި

 ނާމާން މީހެއް ކައިރިއަކ  އެ ،ނ ރައްކާތެރި މީހެއް ަކއިރިައކ ، ންކަން ނެތިއެއް. ޮބޑ  ިބރ ެވރި މީހެއް ަކއިރިައކ ޤީޔަ

 ށް ޙަޤީޤަތ ަގިއ ލިބ ނ  ކާމިޔާބެއް އެއީ މި ސަރ ކާރަ ، މިާވހަކަ ނ ދަްއކާނެ ނޫންތޯ ައޅ ަގނޑ މެންނެއް. އެހެންީވމާ

 ށް ކައްލަޙަކ ާރކަން. ދެން އޮތީ މިކަން ހަކަ ިގނައިން ަދއްކާކަްނ. ިގނައިން ރިޕޯޓ ާވ ސަރ ކާރ ަގއި، މި ދައ ރ ގައި މި

ތ  ހާލަ ފ ރަތަމަ ެވސް މިހާރ ން ިމހާރަށް ރާއްޖޭަގިއ މި ،ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށް ޮގާވލަން ކ ރ ން. ޓަކައި މަަސއްކަތް 

ފަހ ަގއި  ާސއެްއ ހަދަން. ހެދ މަށްރާދި ތް ރަނަގޅަށް މިނިަވން މ ސްތަޤިއްލ  ޮގެތްއަގއި ދެނެަގތ މ ެގޮގ އޮތް

ާގނޫނ ތަކ ން އަދަބ   އަސްލ  ފަރ ާވެއއް ހޯދަން.  ށްމައްސަލައަ ނޭގނީ މިއެ ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންަނށް

ާވނީ  އްލަކަށްޙަ ދަބ ތައް ެވްސ ކަނަޑއެޅިދާނެ. ެއކަމަކ  މީެގ ކަނޑައެޅިދާނެ އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް. ކިތަންމެ ބޮޑެތި އަ

ެއީކގައި ާރއްޖޭަގިއ އެއާ ެގން. ހަމަެގެނވި އްެލއް ޙަޮގތް ދެނެަގނެިވެގން އެއަށް ަރނަގޅ   މިކަން މެދ ެވރިާވ ،ތް ޮގ އޮތް

ދަބ  ދިނ މ ެގ ޮގތ ން މިކަން  އަ  ،ކ ރަންީވ. ހަމަ މީހ ން ހައްޔަރ ކޮށްފ ޅާ ދާއިރާއެްއގައި ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް 

އިރާއެްއަގއި ރާއްޖޭަގިއ ދާ ނ ދިނ މަށް ޓަކައި ފ ޅާދިނ މަށް ޓަކައި، ފ ޅާިވޔަނ ތަނ ަގއި ތަކ ރާރ ިވޔަ ށް އޮތްއަކ ރި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  އެބަޖެހޭ ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްަތއް ހިންަގން. ަވރަށް 

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

ައޅ ަގނޑަށް  ،ިގނަ ކަންކަމަކީ ރ  ފާހަަގކ ރެްއިވ ަވރަށްބަ ންއިއްޒަތްތެރި މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . 

އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްަލއަށް.  ،ެވިރާވ ކަންކަން ށް ިގނަ ބަޔަކ  ކ  ފެނ މ ގައި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރެއިން ަވރަށްފެންނަ

ޅ ަގނޑ މެންނަށް އަ ތޯށްެމއް ކ ރަނިކޮާކކ  ކޮންކަ ؛ކޮންކަމެއްތޯ، ކޮންާވހަަކއެއްޯތ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ދެއްިކ އޮތީ

ސީދާ ޒާތީކޮށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެެރއިން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވފައި އޮީތ  ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ؛ފެނިފައި އޮތީ

މަތްތެރިންނަށް ކ ޑަިއރ ަގިއ ކަންދިމާެވފަިއ އޮީތ ހ ރަ ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ ާގތްތިމާެގ ރައްޓެހިންނަށް ؟ކިހިނެއްތޯ

 ދެކެނީ. މިކަްނ ފާހަަގވ ން ެއއީ ބޭނ ންތެރި ން ެއއީ ރަނަގޅ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި މިއްކ ދެ  އްމި ާވހަކަތަ ؟ކިހިނެއްތޯ

 ދެން އެ ފާހަަގީވމާ ،އެީކަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ިވސްނ މ ަގއި ބަހައްޓަްނޖެހޭނެހަމަ އެއާނީ. ދެކެ މެއްެގ ޮގތ ަގއި މިކަ
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 ،ދިޔ ން. އެހެންނަމަެވސްއިލާތައް ިބކަެވެގންދާޢާ ؛ންދިޔ ދާން ގައި ޫރޅިެގެވެގންދާ ހ ރިހާ ޮގްތޮގތް. ެގއެްއެގ ތެރެ އެކީ 

މިދެންނެިވ ނ ކ ންނަ ނަތީޖާތަކ ން އެހެން  ، ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީކީހާލެްއަގއި އެްއެވސް 

މިދަންނަާވ  ޑ އަޅ ަގނީކ ޫނން. އަޅަނީޮގތް ނ ބ ނެ ހ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ބާރ   ނ ކ މެދާނެ ކަމަށް ޓަކަިއ ަވމ ންދާ

ކަމެއް ެވސް  ކޮންމެ ،މި މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ިވސްނ ންފ ޅ ގައި ބަަހއްޓަަވންެޖހޭނޭ ،ާވހަކަައކީ

އޮންނަނީ އެތައް ކަމަކާކަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަީކ އެއް ރޮނަގކަށް ހަމައެކަނި ިވސްނާ ބަޔަކަށް ނ ޭވ. ފ ާޅ  ގ ޅިފައި މި

ކޮންެމ ކަމެއްަގއި ެވސް ނަތީޖާ  ،ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ެވސް ައސަރ  ،ެވސް ސަބަބ  ގެ އް ކޮންމެ ކަމެ ،ިވސްނ މެއް

ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އ  މަޝްަވރާ ކ ރިއަްށެގންދި އި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބަހ ސާ ،ެވ ފާހަަގެވ ތިބޭ ބަޔަކަށް

ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި . ދ މީސިން ޙައަރ ަވނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙްފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ .

 

 ސިން ޙަމީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙް

 ،އާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ އްޓާލ މ ެގ ޮގތ ން

 އިަލއި ކަމަށް މިހާރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ސަމާލ ކަްނ ދިނ މަށް އެދި ޮގަވ ަރއްކާތެރި ންެގދިކ ދައ ލަތ ން ކ ަޑކ ދިންނާއި ކ ޑަ

އިތަމް ޚައިތަމް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޚަދެކ ނ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ   މަްއޗަންޮގޅީ  ،ހ ށަހަޅާ ަގރާރ 

ރާ ަގރާރެއް. އާދެ، ިއްއޒަތްތެރި ތާއީދ ކ  ށްއެ ަގރާރަހ ށަހަޅ އްާވ ަގރާަރކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް ފ ރިހަމައަްށ 

 ޚާއްޞަކޮށް ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ަރއްާކތެރިކ ރ މަށް ބަޔާންކޮށްދީ އެ ،ރައީސް، ޤާނޫނ އަާސސީަގއި ަވކި މާއްާދއެއް 

. ބޫލ ކ ރަނީަގ ބޮޑ  މ ހިންމ  ކަމެއް ޭއެގ ފަހަތ ގައި ާވތީ ަކމަށް އަޅ ަގނޑ   ަވނީ ަކމ ެގ ަވރަށްާވހަކަ ބަޔާންކޮށްދީަފއި

ކ ރާ ކ ޑަކ ދިންނަށް ދިމާާވ މައްސަަލތައް ނ ަވތަ ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙަްއޤ ގައި ޙައްޤ ަތއް ރައްކާތެިރކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މަސައްކަތް

ހ ރި އިްއޒަތްތެިރ ެވސް ހ ރި. ޒަމާންތަކެއް ަވންދެން  އެތަކެްއ މ ައއްސަސާތަެކއް ިމހާރ ެވސް ދައ ލަތ ަގިއ މީެގކ ިރން

 ،ރ މިނިސްޓްރީއާއިޖެންޑަ ،ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ،ޔ ކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި  ެއޑިންތ ރައީސް. ެއޮގ

ކ ޑަކ ދިންެގ  ،އަދި ޖަމ ޢިއްާޔ ޖަމާޢަތްތައް ،ޕީ.ޖީއާއި ،މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްާއއި ،އިއެޗް.އާރ .ސީ.އެމާ

 ހ ރޭ. ޢިއްޔާތަކެްއ ެވސްިގަނ ޖަމ  ށްރަކ ާރ ަވަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ަމސައްކަތް ،ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެިރވ މ ެގ ޮގތ ން

އަޅ ަގނޑ މެން  .ދަނީ އްލެއް ނ ިލބި މިޙަ ހަމައަށް ދާންދެން މި މައްސަލަތަކަށް އެްއެވސް  އެހެންނަމަެވސް، މިއަދާ

 ،ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން ެވސް ަވރަށް ބޮަޑށް ފާހަަގކ ރާ މައްސަލަެއއް ެގތާއަބަދ މެ މި މަޖިލީހ ން ެވސް އަދި ރާއްޖޭ

ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ ޖިންސީ  ،ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ާރ އަނިޔާތަކ ެގ މައްސަލަ ،މައްަސލަތައް ންނަށް ދިމާާވދިކ ކ ޑަ

ަވނަ މަޖިލީހ ގައި  19 ،ސް އައިސްަވނަ މަޖިލި 19ފ ރައްސާރަިއެގ މައްސަލަ. އާެދ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޭއެގަފހ ން 
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އެޗް.އާރ  ކޮމިޓީ ނ ަވަތ  އާދެ! ؛އެއްރ މާ ގ ޭޅ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީކ ރި ެގ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެކ ޑަކ ދިން  ؛މިކަމާ ގ ޅޭ

އ ފެދިެގންދިޔަ. އަދި މި މަޖިލީހ ން ދެ ާގނޫެނއް ެވސް ފާސްކ ެރިވެގންދިޔަ. ރައިޓްސް އެންްޑ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ  ހިއ މަން

ރި މިނިސްޓަރެގ އިސްތިއ ފާ ހ  ންހަާވލ ެވެގ ނިސްޓްރީއާެއކ  ޖެންޑަރ މިިގނަ ފާޑ ކިޔ ންތަަކކާ ފަހ ން ަވރަށް އަދި އޭެގ

އް ހ ންނަ މިނިސްޓަރެޖެހެީނ  ބޫލ ކ ރަން މިަގެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ. ައޅ ަގނޑ މެްނ 

ދައ ލަތ ެގ މިއީ މ ޅި  ނ ލިބޭކަން.އްލެއް ޙަ ށްދިނ މަކ ން ނ ަވތަ މ އައްސަސާަތކެއް ހ ރ މަކ ން އަދި މިކަމައިސްތިއ ފާ

ބޮޑ  ަމއްސަލަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަފާތ  އެތަކެއް ސަރޭވތައް ނ ަވތަ  ށްަވރައޮތް ނިޒާމ ގައި 

ެވްސ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ  ހަދަމ ންދިޔައިރ  ،ރިޕޯޓ ތައް މިކަމާ ގ ޅޭ ވ ޒާާރތަކ ަގއި ތިބި ބޭފ ޅ ންެގ ފަރާތ ން

ދިމާާވ މައްސަލަަތއް ެއކަމަްށ  ،ހ ންެގ ަޝކ ާވަތއްމީ އެ ،ންޅ ބޭފ  އްެބިވން ަވަޑިއެގން ތިތަފާތ  އެކި މ ައއްސަސާަތކ 

ެވސް ަވރަށް ސާފ ކޮށް  އްލ ތަކ ެގ ާވަހކަޙަޮގތ ން ކ ރެެވން ހ ރި  ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާއި އަދި އެކަމާ ގ ޅޭ

ްނެގ ދިކ ކ ޑަ ،ށް ޚާއްޞަކޮށްބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަހ ރި. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން މިހާރ  އެކަމަ

ޕަރސަްނ ސްޑްްޑރަންސް އޮންބަޗިލް ،އްޞަ މިނިަވން މީހަކ  ނ ަވތަ މިނިަވން ބޮޑީެއއްޚާމައްސަލަތައް ބެލ މަށް ޓަަކއި 

ނ ަވަތ ކ ރިއަށް އޮތް މ ސްތަޤ ބަލ ަގިއ މިކަމަށް ލ އިތަކެއް  ،އެހެރީ ގާއިމ ކޮށްދީފަ. އަޅ ަގނޑ މެން އ އްމީދ ކ ރަނީ

މިއީ ޒަާމންތަކެއް ަވންދެން ރާއްޭޖަގިއ  ؛ބަލާއިރ  ޅާޔާ އަކ ރި .ށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމަކައް ލިިބެގންދާނެ އްލ ތަކެޙަ

 ،ހަމައެކަނި އަދި ލިބ ނ  ކ ރިއެރ މަކީ ނަށްދެމިެގންދިޔަ މައްސަލައެްއ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން

ެވސް މި މައްސަލަަތއް އޮޭވ.  ން. ކ ރީަގއިއ ދިންަގނޑަްށ ފެނިެގރިޕޯޓ ކ ެރޭވ ައދަދ  ހަމައެކަނި ައޅ  ،ރިޕޯޓ ކ ރެޭވ

ން ނޫނީ އިލިބިެގންދިޔަ ކ ރިއެރ މަީކ ސްޓެޓިސްޓިކްސް. މިއަދ  ފެންނާކަށް ނޯޭވ އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް

ށް އަމައަޅ ަގނޑ މެންނާ ހަޮގތ ަގިއ  ބޫލ ކ ރާަގރަސްމީ ވ ޒާރާަތކ ން މި މަްއސަލަތައް ފެންނަން އޮތ ން. އަޅ ަގނޑ  

ހ ރިހާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބަޖެޓ ެގ މައްސަލަ. މި ،އްަލކީޙައޮންނަ މައްސަަލިއެގ އެންމެ ބޮޑ  އަިއއްސަ 

ބޭނ ންާވ  މީހ ންނަށް ޙަޤީޤަތ ގައި އެ ،އީއަ  މީހ ންެގ ޝަކ ާވަތއް ކަމ ަގއި މި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ވ ޒާާރއަކ ން

 ،މީހ ންނަށް ބޭނ ންާވ ތަްމރީނ ތައް ނ ލިބ މ ެގ މަްއސަލަ. އެ ،ށް ބޭނ ންާވނަންމީހ  އްސަލަ. އެލިބ މ ެގ މަނ ބަޖެޓ  

އ ލ  ނ ަވތަ ެއ މަސައްކަްތ ކ ރާެނ ޙަމަަސއްކަތ ެގ މާ ،ބޭނ ންާވ މީހ ންނަށް މ ަވްއޒަފ ން ނ ލިބ މ ެގ މަްއސަލަ. އެ

ރާއްޭޖަގިއ  ،އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އާދެ، ؛ހޭއަދ  އެބަޖެތަނ ެގ މައްސަލަ. އެހެްނީވމާ، މި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން މި

 މިއާ އި ލާފައިހ ރިހާ ކަމެއް ހ އްޓަ ފ ލެޓ ތަްއ މި ،ބ ިރޖ ތައް ،ކ ޭޅ ތަންތަންމި ހަދާ ބަނދަރ ތައް ނ ަވަތ ކ ިޅަވރ 

 ދިން.ންނަކީ މިއަދ ެގ ކ ޑަކ ހ ރިހާ ތަނަކަށް ަވންނަން ތިބި މާދަމާެގ ޅަދަރީ މި ،ށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭއަދިމާ

 މެން މިއަށްވ ރެ ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ  ،އްލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  އެބަޖެހޭޙަްނެގ މައްސަލަތައް ކ ދީ ންީވމާ، އެހެއެ

ައޅ ަގނޑ   ،ވެއްޖެްއޔާފާހަަގކ ރި ހ ރިހާ ކަންތައްތައް އެ ވ ޒާރާތަކަށް ދޭން. އެހެންކަމަށް ދެން މި އި،ޓާބ ނާ ބަޖެ މި
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 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ދޭތެރޭ ނޑ މެންނާ އެ މ އައްސަސާތަކ ން އަޅ ަގށް މިހާތަނަށް ނަންއެއީ އަޅ ަގނޑ މެ ،ބޫލ ކ ރަނީަގ

ބޭފ ޅ ްނެގ  އެ ،ކ ރަމ ންދިޔައިރ  ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރިހ ށަހެޅިފައިާވ ޝަކ ާވަތއް ައޅ ަގނޑ މެން މަަސއްކަތް

ކަންތައްތަކަީކ މިއީ.  ަފއި ހ ރިިވރެމެންނަށް ފާހަަގކ އަޅ ަގނޑ  ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތްތަކ ން  ތަާކއި އެސަރޭވ

ތަންތަްނ  ިގނަ ތަންތަން އެބަހ ރި. ެއހެންނަމަެވސް، އެ ަވރަށް .ިގނަ މ ައއްސަސާަތއް ދައ ލަތ ަގިއ އެބަހ ރި ަވރަށް

މި ބ ނެވ ނ  ކަންތައްތައް ކ ރ މ ަގއި ތަންޮކޅެއް ފަހަތ ގައި އ ޅޭ ކަމަށް  ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންޒ ފީތަން

މި ަކންތައްތައް ކޮްށެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަށްވ ރެ ފަިހ  ،ބޫލ ކ ރަނީ ަގައޅ ަގނޑ   ރެޭވތީ ބޫލ ކ ަގޑަށް ނަގއަޅ 

 އްލެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްާޔ.ޙަނ ަވތަ މިކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ރ ަވނީ ފ ނަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަމި ފ ރ ޞަތ  ރ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާ

 ދަށް.  ހިމ ޙައްމަދ  ޝާ

 

 ދ  ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:ހިފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާ

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަކީ އަޅ ަގނޑ މެންގެ  ؛ބ ނަންޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ މީހަކ  

ކަމެއް ނެތޭ. އެކަމ ެގ  ޯއާގެވިރވ މަށްވ ެރ މ ހިންމ  އެހެން އިކ ދިންނަށް އަޅާލަ  ެގ ފިނިކަމޭ. އެެގ ނޫރޭ. ހިތ ލ ލޮ

ރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ގައި ހިނާގފައި އެބަހ ރި. އޭެގތެެރއިން ިގނަ   ކަންކަންބަލާއިރ  ަވރަށް ހިތާމަެވރި އިޙަޤީޤަތް ހޯދަ

 ެވސް  ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ހާމަކޮށްދެއްިވ. ޭރގައިންެގ އިްއޒަތްތެިރ މެމެޑ ިގނަ ކަންކަްނ އަޅ ަގނ ،ހާދިސާތަކެއް

 10 ،އަށް ކ އްޖާ އެ ؛ންބައްޕަދޮ  ހ ށަހެޅިއްޖެ. ކ ޑަކ އްޖެްއެގ މައްސަލަ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވތޯ ށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ކ އްޖާެގ  އެ ،ކައިކަމަށް ޓަނިކަމެތިކ އްާޖެގ  އެ .ކ އްޖަކާ ބެހެނީ މަންމަެގ ރ ހ މ ގައި. ކޮންފަދަ ހިތާމަެވރިތޯ އަހަރ ެގ

ކ އްާޖއަށް ސަލާމަތްތެރިކަން ދޭން  އެ !ިވސްަނާވ؟ ކ އްޖާއަށް ނ ކ ރި ނ ދިން އޯާގެވިރކަމެއް ދޭނީ ކާކ ތޯ މަންމަ އެ

 ންނަށް އެންމެ މެނޑ މިއިން އަޅ ަގކަމެއް.  ކަމެއް. އިންތިހާއަށް ހިތާމަހ ރި މިއީ ހިތާމަހ ރި؟ އޮތީ ކޮންތާކ ން ކިހިނެއްތޯ

ެވސް ކ ެރޭވ. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މ ޖ ތަމަޢ    ދައ ލަތ ން އެކަީށެގންާވ ބޮޑ  ހޭދަތަކެއް ،ކަަމކީ ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެޭވ އެއް

ބަދަލ ެގނައ މ ެގ ިގނަ  . އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާަދކާދަތަކަށްިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވޭ  ހޭލ ންތެރިކ ރ މަށް ަވރަށް

ތަކާިއ ދ ބޫލ ކ ރާ އިޢ ތިޤާަގ މީހ ން އެ  ،ބަެއއް މީހ ން، ސް ފޯރ ކޮށްދެޭވ. ެއކަމަކ  ަބއެްއ ރަްއޔިތ ންެވ ތ ތަކެއްމަޢ ލޫމާ

 ،ބޫލ ނ ކ ރާ ބަޔަކަށް ެވއްޖެނަމަަގޮގތް  ބޫލ ކ ރާ އ ސޫލ ތަކަކީ ެއއީ ާގނޫނީ ހަމަތަކާިއ މ ޖ ތަމަޢ  ދެކޭަގ މީހ ން އެ

އްގައި މ ޖ ތަމަޢެ ކ ދިންނަށް ރައްކާތެިރކަމެއް ނެތްން ދިމޭާވ. ކ ޑަ ކަންެވރި ކަިގނަ ހިތާމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް
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ނޫން.  ކަމެއް ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ާވނެ ދ ަވހަކ  ެއއީކީ ؟ ކޮން ރަްއކާެތރިކަމެއްތޯ އޮންނާނީ ،ދެން ކާކަށް

މީހަކަށް ހޯދައެއް ނ ދެޭވނެ.  ންކަށް އެހެއަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަށް ހޯދައިނ ދެވ ނ  ރައްކާތެިރކަމެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއ.  ،ބަލާނެ މީހަކ  ނެތި ،ލާނެއިިގނަ ކ ަޑކ ދިން އެބަތިބި އަޅަ  ަވރަށް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ރ ފަހަ ެވްސ ބަެއއް ެތރޭގައިއެއެތާ  ،ެވސް ކ ދިންނަށް ކ ެރެވމ ންދާއިރ  ދައ ލަތ ން އެކަީށެގންާވ ބޮޑ  ހޭދަތަކެއް އެ 

މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ ،  ؛ކ ދިންނާ މެދ  އިހާނެތި ޮގްތޮގތަށް ކަްނކަން ހިނާގފައި އެބަހ ރި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ

 ،ރާއްޭޖގައި މިހާރ  އޮތް އާބާދީެގ ،ބޫލ ކ ރަނީަގައޅ ަގނޑ   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ިވދާޅ ިވހެން

 ސިފައެްއަގއި އެ ެވސްއަހަރ ން މަތީެގ އާބާދީެގ ބޮޑ  ޕަސަންޓޭޖަކީ ޮކންމެ 35ޫނންނަމަ  ، މަތީެގއަހަރ ންސާޅީސް 

އ މ ރ ެގ ކ ރީކޮޅ ގައި ކޮންެމެވސް ސިފައެްއގައި އެބިއ ޒްކ ެރިވފައި ހ ރި މީހ ން ކަމަށް. މ ޙައްމަދ    ،މީހ ންެގ ކ ރީަގއި 

ކަންކަްނ  މަ ކޮންެމެވްސ ސިފައެްއގައި އެހަ މަނިކ ފާނ  އެކަންޏެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑަކީ ެވސް އެ ،ަވޙީދ  ިވދާޅ ިވހެން

އެންެމ  ،ތަޖ ރިބާކ ރަންޖެހ ނ  މީހެއް. އެކަންކަމ ެގ އަީލަގއި އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އެބަ އެނގޭ  ،ތަހައްމަލ ކ ރަންޖެހ ނ 

ެއ  ؟އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އެންމެ ކ ދިއިރ  އެކަންކަމ ން ސަލާމަތްާވން ކީއްތޯކ ރާނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ކ ދިއިރ 

 އ ލ ަތކ ން ޙައ ޭޅ އެހެން މާ ،ރެއިން ޭގތެ ،ކ ދިންެގ ިވްސނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ްސޫކލ ތަކ ެގ ތެެރއިން އެ  ،ދިންނަށްކ 

ހަމައެކަިނ  ،މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ިވދާޅ ިވހެން ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެނިގަވަޑއިަގންަނާވތޯ ؛އެ އ ނދަޫގ ޖެހޭނަމަ

ބޮޑ  އަދަބ  ދެެވން އެބަޖެހޭ. ެއއާެއކ  ހޭލ ންތެރިކަމ ެގ ޕްރޮގ ރާމ ތަްއ އެބަޖެހޭ.  ންބޮޑ  އަދަބ  ދެެވއަދަބެއް ނޫން. 

ަވނަ އަހަރ  އެންމެ ދިހަ  2018އޮތީ  މި ؟މިހާރަށްވ ރެ ަވރ ަގަދއަށް ެގންދެެވން އެބަޖެހޭ. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވތޯ

ބައިކ ޅަ އެއްބައި  ދެ ެގތެރެިއންމީ .ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތައް އަށްތެރޭގައި ޖެންަޑރ މިނިސްޓްރީމަސްދ ަވސް 

 ؛އެއްަބއި މައްސަލަައކީ  އިބައިކޮށްފަ ސީދާ ކ ޑަކ ިދންނާ ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަތައް. އޭެގތެެރއިން ތިން ،މައްސަލައަކީ 

 ،ޮގތ ން ހަމަ ޖިންސީ ،ބައިކ ޅަ އެއްަބއި މައްސަލަތަަކކީ ކ ޑަކ ދިންނާ ގ ޅ ންހ ރި މަްއސަލަތަކ ެގ ތެރެއިން ތިން

ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން ިމއީ ޖަނަާވރެއް ނޫނޭ. އިންސާނ ްނނޭ މިއީ. ކޮންެމެވސް ޮގތެްއ  ިއއްޒަތްތެރި ؛ޮގތ ން ސީންޖި

ެވސް އެސޮރ މެންެގ  ބަެއއް ޖަަނާވރ ން؟ ކަންަކން ދަސްކ ރީ ހ ންނަންޖެހޭނެ. ކޮންތާކ ންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މި

ޮގެތއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަްށ  ހިންމ ކަްނަކން ހ އްޓޭނެ އެންމެ މ  ންނަށް ބައެއް އިންސާނ ންނަށްވ ރެ ރަނަގޅ . މިދަރީ

ބާަވތ ެގ  ެވްސ މި ން. ކިރިޔާެގންދަ އެބަޖެހޭ ހޭލ ންތެރިކަމ ެގ ޕްރޮގ ރާމ ަތއް ަވރަށް ބޮޑަށް ކ ިރއަށް ،ބޫލ ކ ެރެވނީަގ

ށަނާޅާ ތިބ މަކީ ެވސް ޮބޑ  ހ  އްބާަވތ ެގ މަްއސަލަތަ މި ،ނަމަ ކަމެއް ހިނާގކަން ެއްއެވސް މީހަކަށް ފާހަަގކ ރެިވއްޖެ

ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. ކ ޑަކ ދިންެގ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަްށ ަގ ތަމަޢ  އެކަންމ ޅި މ ޖ  .ްއެގ ޮގތ ގައި އޮންނަން ެއބަޖެހޭކ ށެ

 ކ އްާޖެގ މަންމައަށް ނަ އަަހރ . އެަވ 2015 ،އެނގ ނީ ފަހ ން ދެނެަގތީ، ތ ން މިއަރަިއެގންދިޔަކަން ާރއްޖޭެގ ަރއްޔި

ކ އްާޖެގ  އެ؟ ހ ށަހެޅ މ ެގ ށްްނ ޙައްޤެއްޯތ އޮީތ އެ އަނިާޔއަ ކ އްޖާއަށް ކޮ އެ ،ކ އްޖާއަށް  އެ ލިބ ނ ވ ނ  ކ ށަކ ން ރެކ 
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މިނިސްޓްރީއަށް ކ އްާޖއަށް އެ އަނިޔާ ލިެބމ ންދާކަން.  ބޭ އެއްބަަޔކ  ދެނެތި ނެތް. އެތައް؟ ކ ށެއް ޭއަގއި އެަބއޮތްތޯ

ޮގެތއް  ަނާވ. ިޒންމާއިން ރެކެޭވނެހ ރި އެހެން އިދާރާތަަކށް އެނިގަވަޑއިަގންންޅ ކަމާ ގ  އެނިގަވަޑއިަގންަނާވ.

ފިރިހެނ ންެގ  އިދަްއކަނީ ބޮޑެތި ސިންާގ މިތިބަ ބޮޑެތި އަންހެނ ންނާ މި ؟ނީާކކަށްތޯ އެ ޒިންމާއިން ރެކެޭވ؟ އެބައޮތްތޯ

މްދަރ ދީެއްއ ޙަެވސް  ެގ ހިތ ަގިއ ކ ޑަންހ މީ މ  ކ ދިންނަށް މިފަދަ އަނިޔާތައް ދޭއިރ  އެޞޫޢ ާވހަކަ. ކ ިދކ ދި މަ

އްލ ކ ެރެވން އޮތް ޙަހަމަެއކަނި އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާ ަގާރރަކ ން  ކީހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ނޯންނަ ާވ

އް އެ ލައްލ ކ ރެެވން އޮތް މަްއސަޙަމިީއކީ ަދއ ލަތ ން ހޭދަކ ރެޭވ ަފއިސާ ިއތ ރ ކޮށްެގން ހަމަެއކަނި މައްސަލަެއއް ނޫން. 

މަށް ެއކި ތަންަތނ ގައި ބިނާކ ެރޭވ އިމާރާތްަތކަކ ން ެއކަނި ކ ރެެވން އޮތް ކ ދިން ަރއްކާތެރިކ ރ  އެ މިއީކީނޫން. 

މ ޅި ދ ނިޔޭެގ  ،ިގނަ ަބއެއް ެއކ ވެ  ަވރަށް ،އެއްކޮށް މިކަމ ަގއި ޝާމިލ ެވ އްޔިތ ންކަމެއްނޫން. މިއީ މ ޅި ރަ

މާ ގ ޅ ންހ ރި ހ ރިހާ ރަީނ ކަ މައްސަަލއެއް ޫނން. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ތްއޮ އްލ ކ ރެެވންޙައެކ  ނޫނީ އެހީތެރިކަމާ

އްލ ކ ރަްނ ޙަ ދިމާާވ އެހެނިހެން މައްސަލަތައް މި މައްސަަލ ދިމާާވން  ން.ރ މި މައްސަލަ ދިރާސާކ  އިދާރާތަކަކ ން

ކ ރެިވެގން ކ ަޑކ ދިންނަށް ަކތްއް ސައެ މަަގށް މަ ،ރަނަގޅ  ރިސަރޗެއް ހެދިއި، ހ ރިހާ މަސައްަކތެއް ބަލަހ ރި ކ ރެެވން 

ރާއްޖޭަގއި ގާއިމ ކ ރަން ކ ެރޭވެނ ދ ަވހެއް ފެންނާނެ ކަމަށް   އ ލެއް މި ޙަޑ  ރައްކާތެރިަކމެއް ލިބޭނޭ މާމިހާރަށްވ ރެ ބޮ

.  ން ެއކ  ޝ ކ ރ  ދަންނަަވމ ން އިށީނދެލަ ކަމާމި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރި ،އ އްމީދ ކޮށް

 ޝ ކ ރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މި މަގ ގައި އަިދ  ،ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން މި ިވސްނ މ ގައި ،ން ޤީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ޔަ

 ،ިވއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާ އްޔާ ތިެބޭވނެ.ިއރާދަކ ރެއްވި  ؛ނ ެވ ެއއް އަާމޒެްއގައި ތިބެިވއްޖެްއޔާ ދެޮގތެއް

 ،ޮގެތއް ހޯދ މަކީ ދިމާނ ެވ ާވނެ ންެގ ޖީލަށްރީައޅ ަގނޑ މެންެގ ދަ ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖީލަށް ދިމާިވ ކަންކަން 

ދިނ މަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި ތި އިއްޒަތްތެރި ހ ރިހާ މެންބަރ ން ެވސް މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބ ެވފަިއާވ މައިަގނޑ  ބޮޑ  އިހޯދަ

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ކަންބޮޑ ެވލަްއަވީނ  ،ދާނެދެަވހިތަށް  ގެ ސަބަބ . ބައެްއ ބޭފ ޅ ން

ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމެއްެގ ކަަމކާއޭ. ނޫން. އި ނ ަވތަ އަދި ފެނާ .ޓެްނޑަރެްއެގ ބިޑެްއެގ ކަމަާކއޭ .ންޓްރެކްޓެްއެގ ކަމަާކއޭކޮ

އެ ބޭފ ޅ ންެގ  ،ން ކަންބޮޑ ަވނީ ރ ބައަޅ ަގނޑ މެްނެގ އިްއޒަތްތެރި މެން ،އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ެވސް އެނގޭ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ޭވނާއި  ،އަސަރާއި  ިއ،ހިތާ ،ރޫހާއި ،ލެޔާއި  ،މަހާއި ،ޓާއި ށްރައްޔިތ ންެގ ކަންކަމަށް. ީސދާ ކަ

އަރ ަވނީ ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރައްޔިތ ންނަށް ަވމ ންދާ ޮގތްތައް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މް ނަސީމަށް. ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ހީރާއިބް
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 ބަރ  ިއބްރާހީމް ނަސީމ  ާވހަކަދެއްކެވ ން: ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެން

 ކަންތައްތައް ހ އްޓޭ ހިސާބަށް ނޫނީ މިލަދ  އިންސާނާއަށް މ ހިންމ  އެއްަޗކަށް ެވެގންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ިކ ވަ  ެގ ަގިއގައިޖަންަގީލެގ ިވސްނ ން އިންސާނާ ،ަވނީ ޮގސްފަ. ލަދ ހަޔާތް ނެތިެގންޮގސް މި ރ ހާވ ރެ މާ މައްޗަށް މި

އޭނާެގ ަބއްޕަ މިެވިނކަމެއް  ،މިެވނި އ މ ރެްއެގ ކ އްޖަކަށް  ،ޕާލ މ ން ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިޭވ ައޑަކީ އްހި

އޭނާެގ  ،ކަމެއް ކޮށްފި. މިެވނި އ މ ރެއްެގ ކ އްޖަކަށް ނިެވމިއޭާނެގ ދޮންބައްޕަ  ،. މިެވނި އ މ ރެްއެގ ކ ްއޖަކަށްކޮށްފި

ކަެމްއ ކޮށްފި. މިެވނި އ މ ރެްއެގ  އ މ ރެްއެގ ކ އްަޖކަށް އޭނާެގ ބޮޑ ބޭބެ މިެވނިކަމެއް ކޮށްފި. މިެވނި  ކާފަ މިެވނި

މިެވނިކަމެއް ކޮށްފި.  ލްޕައޭާނެގ ިޅޔަންބެ މިެވނިކަމެއް ކޮށްފި. ޓީޗަރ  މިެވނިކަމެއް ކޮށްފި. ޕްރިންސި ،ކ އްޖަކަށް

މިއީ މިައދ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހާލަތަކީ.  .ކޮށްފި ޅާަފއި ހ ރި އެމްބެސެޑަރ  މިެވނިކަމެއްކ ޑަކ ދިން ހިމާޔަތްކ ރަން ކަނޑައަ

ަވނީ  މީހ ން. މިކަން މިހެން މި އެންމެ ާގތ ން އެހީތެރިކަން ދޭން ތިބި މީސް ،ދޭންކ ޑަކ ދިންނަށް ހިމާޔަތް މިއީ

ން ާވން ދިމާާވ  ކަންކަން މިހެ ަވރަށް ފ ންކޮށް ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. މި  ،އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް ތޯކީްއެވެގން

ބައި މީހ ން  ރެކިަގންނަށް އޮތް ޮގތް ފަސޭހަކަމ ން. މި މިކަން ކޮްށފައި ،ބޫލ ކ ރެެވނީަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަްށ  ސަބަބެއް

ތޯ އެ ދޮރ ން އެ މީހ ން އް ނޯހ ެގ ފަަގއެްއ ަވރަށް. ކިހިނެތި ރީކ ށްެވރިްނެގ ދޮރ ން، ަވންަނށް ހ ރި ދޮރ  މިހި

ކަންކަމ ގައި އިންސާފ  ހޯދައިދޭން ތިބި ފަރާތްތަކ ން ެވސް ަވރަށް ބޮޑަްށ  ީވމާ، މިއެހެން  ؟ފަސޭހައިން ވައްދާނީ

އޭ ކިޔާފަިއ ފިށްޮގަތަކށް ކަންތައް ކ ރ މަށް. މިެވނި ކަމެއް ކޮ މީހ ން ކ ށްެވރިާވނެ މި މީސް ،ިވސްނަން އެބަޖެހޭ

ހަތަރ  ތިން ،އެ މީހަކ  ހައްޔަރ ކ ެރިވ ،ވާ ާއއި ފޮޯޓ ޖަހާފައި ޮއއްއާިއ ނޫހ ަގއި ެއ މީހެއްެގ  ާވަހކަގަ އާމީޑިމީސް

އަގ   ދެން އޭނާ މި ބ ނަނީ ތިމަންނާ ބަންދ ކ ރީ އަސްލ ަގއި ތިމަންނާެގ ،ދ ަވހެއްެގ ތެރޭަގއި އޭނާ ޫދކޮށްލީމާ

 ެވސް އެކަހަލަ ކަމެއް ދަންނަ ،މިއީ  ކަމަކީ. ތިމަންނާއަކީ އަީޑގައި ތިބެ ކ ރި ކަމެކޭ އެ  ންެވެގން ަބޔަކ  މީހ ވައްޓާލަން 

ރަނަގޅ  މަސައްކަތެއް ކ ރަންެވެގން ބަކަރި ހ އިހެއްޕ މޭ.  ،މީހެއް ނޫނޭ. ތިމަންނާ މަސައްކަތަކަށް ެވސް މި ކ ރާ ކަމަކީ

 ނ ީވމަ އޭަނެގ ާވހަކަަތކ ން. އޭނަ ކ ށްެވރި ނަ ހޯދަނީއޭ ތީޕަމްމެންެގ ސިންއެހާ މާތް މީހަކަށް އޭަނ ބަދަލ ެވލަނީ. އެ

 ޙަޤީޤަތ ގައި އިންސާފ  ހޯދަން އ ޅ ނ  މީހ ން ކ ށްެވރިންނަށް ާވ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ކޮށްެގންމ ޅި އެތި ބެކް ފަޔަރ

ދ ރ ހިލޭ  ،ިވަފއި އޮތީ އިޑ  ތޯ ބަކަރިހ އިަހްއޕައިެގން ރަނަގޅ ާވނީ، އެންމެ ިގނައިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އައްދަނީ. ކިހިނެ

 ، ނަމަ ކޮށްެގން މިކަން ހ އްޓާނެ  ކަމެއްެދން ރަނަގޅ ން މ ދައްރިސް. އާރ ކަމަށް ޤ  މީހ ން މިކަން ކ ރި

މިކަން ކ ރާ މީހ ން މިހާރ   ؟ނޫންތޯށްތަން ފެންނާކަ ކަންކަން ހ ްއޓިފަިއ އޮތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތީހީ މީެގކ ރިން މި

ޮގތެްއ  ، ފަސޭހައިން މިކަމ ގައި ކ ްށެވިރާވނެހިސާބަކ ން މި ބަދަލ ަވނީ ހީރޯއިންނަށް. އެހެންީވމާ ކިދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވ

ކ ރ މަކީ އެއީ އެހާ ފަސޭހައިން ހެއްކާއި ަގރީނާ  ކ ަޑކ އްޖަކަށް ޖިންީސ ޯގނާ ؛ޖެހޭ. ޖިންސީ ޯގނާންއެބަ އޮންނަ
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 ،ަގރީނާ ހ ންނަ ހިސާބަށް ޑޮކްޓަރ ެގ ރިޕޯޓ ަތއް ދާއިރ  އި ހ ންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކިރިޔާ އެކަން ކޮށްާލއިރަށް. ހެއްކާ 

، . ކ އްޖާެގ ފ ރާނަ ދާ ހިސާބަށް ޮގްއސަ އޮންނާނީ. އެހެްނީވމާށް ެވފައަކ އްޖާ ހ ންނާނީ އަދ  ނޫްނ މާދަމާ

ޅ ަގނޑ  އަ ށްެގންދަން އެބަޖެހޭ ކަމަކަންކަން ކ ރިއަށް  ަވރަށް ިވސްނ ންތެރިކަމާއެކ  މި ،އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް 

ރަތ  ފ ަވރަށް ނަ ށްމިކަމަ ، ފެނިކ ޑައިރ  މިކަހަލަ ަވރަށް ިގނަ މަންޒަރ ތައް އިބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑަކީ ައސްލ ަގަގ

އަރާ އޭނާ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ަވރަށް ާގތް މީހެްއ. އޭރ ަގއި ހިތަށް އީއެ  ؛އަރާ ކ ރެޭވ މީހެއް. އަޅ ަގނޑ  އޭރ ގައި ހިތަށް

  ނ ދާކޮށް އ ޅ ނ  މީހެއް. ދެން ފަހ ން ެލޭވނެ ޮގތެއް އޮންނާނެ ބާަވއޭ. އެހާ ެވސް ިވޔާއިަވއްހަމަ ދ ނިޔެއިން ދ 

އޭނާ  ،ެގނފައިން ޯގހެްއ ނ ހެދެންެވެގން ކަންނޭެވސް އަތ ން ށްައޅ ަގނޑަ ، ދެންއްޔާ ދިމާކ ރި ޮގތ ން އިރާދަކ ެރއްވި ކަން

 ެވސް މިހާރަކ  އެހާ ބޮަޑކަްށ ށްއެ ާވހަކަ ަދއްާކކަ ،މައޮތީ. އެހެންވީ  އިއަމިއްލައަްށ ދަންޖެހިެގން މަރ ެވ ނިމިފަ

ން ެވްސ މި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގިއ ާވހަކަެދްއކިން، ދިއްފ ީށގައި މިކަހަަލ ބޭނ މެއް ެވސް ނ ޭވ. އަޅ ަގނޑ  މީެގ ކ ރި

ބޮޑަށް  ށްހާދިސާއެއް އެބަ ހިނގައޭ ިކޔާފަ. އެ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދެއްކ މ ން ބައެއް މީހ ން އަޅ ަގނޑަށް ަވރަ

ަގނޑ މެންެގ މަޤްޞަދަކީ ތަނެްއެގ ައޅ  ،ކަމަށް ބ ނެ. ނޫން ދިއްފ ށީެގ ައގ ަވއްޓާލީ، ހެދިެއއްޗެހި ެވސް ދީ  އިންޒާރ ތަކާ

ދާއިރާެއއްެގ ތެރެއިން އެއް ދާއިރާ ތަމްސީލ ކ ރާ  87އަގ  ެވއްޓ މެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑަކީ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ 

ދާއިާރެގ ާވހަަކ  86ރާގައި ހ ރި ކަންތައްތަކ ެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދައްާކއިރ ، ދެން އޮތް އި ދާ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން

ަވންޏާ މ ޅި ޤައ މ ެގ ހާލަތ  އޮންނާނީ ރަނަގޅަށް އެނިގ  މަށްކަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ދައްކައިފި 86ން ތިއްބެިވ ދެ

ާވހަކަ ދެއްކީމާ ރިކ ރ ވ ން. އަޅ ަގނޑ  އެ ދ ަވހ  އެ ތެން މިކަމ ަގއި މީހ ން ހޭލ  ،ފާޅ ެވފަ. އަޅ ަގނޑ ެގ ބޭނ މަކީ

ެވްސ ދިއްފ ށީަގިއ މިކަހަލަ ކަމެްއ ހިނަގއިފި. ހަމަ ދިއްފ ށި މީހެއް. ެނއްކާ މަލީ ސިފަެއއް ަނިއ. މިއަދ  އަޢައެކަމަށް 

ޯގހެްއ  ،ެގ ިވޔަސްތިމާ އަޅ ަގނޑ  ،އ ޅޭ ާވހަަކއަކީ  އަޅ ަގނޑ  ތިމާެގ ެވސް މީހެއް. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި

އެްއޗެހި ެވސް އަޅ ަގނޑަށް  ަތކާޯއޑިއޯކަމަށް  ާވނީ ޯގހަކަށޭ. އޭނާެގ އަންެހނ ންެގ ކޮްއކޮއަށް އޭނާ ގ ޅ މެއް ހިންިގ

ޯގެހއް ާވނީ ޯގހަކަށް. އަޅ ަގނޑ   ،ކ ްއޖާ. އަޅ ަގނޑ  ކ ިރޔަސްއެ ކ އްޖާ ސީދާ ކިޔައިދެނިކޮށް. ކ ޑަ ،ލިބިފައި އެބަހ ރި

 ،އްާވތި ކ  ކ ރިޔަސް ޯގހެްއ ާވނީ ޯގހަކަށް. އަޅ ަގނޑ  އެ ާވހަކަ ދަްއކާނަން. އެްއެވސް ބޭފ ޅަކ  ހީނ ކ ރަހަމީތިމާެގ 

ނ ަވތަ ޚ ދ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ާގތް އަޚެއް ީވމަ ،ނ ަވތަ އަޅ ަގނޑ  ެއއްބަނޑ  މީހެއް ީވމަ ،އަޅ ަގނޑ  ތިމާެގ މީހެއް ީވމަ

ްއޔާ ައޅ ަގނޑަށް ކ ެރވ ނަސް ާވނީ  . ކ ށެއް ކ ރެިވއްޖެށް ހ ންނާނޭކޮނ  އަޅ ަގނޑ  ީވމަ އަޅ ަގނޑ  އެކަން ކ ށްެވރި

 އަޅ ަގނޑަށް ާވހަަކއެއް ަދއްކަން ނ ކެރިފަިއ ހ ންނާނެ ،ޅަކ  ދެެކަވަޑއިެގން ނ ހ ންނަާވތިހަމަ ކ ށަކަށް. ެއއްެވްސ ބޭފ 

ެއންމެ ާގތް މީހ ންެގ ާވހަކަ  ،ެވސް އެލޭޮގްތޭވ ިހތްަވރ  ،ހިތާމަ ެވސް ކ ރަން ،ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދެަރޭވ

އެ ާވހަކަތަްއ  ،ން ތެދ ެވ ހ ރި މީހަކ ކޮްށެގ ޖެހޭތީ. ެއަކމަކ  ކަމެއް ރަނަގޅ ކ ރ މަްށ ހ ަވެއއްމިޮގތަށް ދައްކަން

، އަޅ ަގނޑ  އެ ާވަހކަ ނ ކ ރޭ. އެހެންީވމާ ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ަޟމީރ   ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ޮއތްސިއްރ 
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ކ ރާނަން. ެއ ެވސް މަސައްކަތް އަޅަންަކންކަމ ގައި ދެެވން އޮތްތާކަްށ ޮގސްެގން ފިަޔަވޅ   އަޅ ަގނޑ  އެ. ންދައްކާނަ

ެއއީީކ . ކ ރ މަކީތަޢ ބާެވ އަލ ން ދިރިއ ޅ މެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ،ަވންޏާ ކަމަށް ކ ެށއް ކ ެރވިއްޖެ ،އްެގ ކަމެއްމީހެ

ކ ަޑކ ދިންނަށް  ،އްލަ ަކމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަްއކާ ާވހަަކއަކީ މިއަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަެމއް ނޫން. އެއީ އެ މީހަކ 

ން އެބަޖެހެއޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ެވސް ދެ ައންހެން ކ ދިން އެބަތިބި. އަްށ ކ ރާ ޖިންސީ ޯގނާ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ހ އްޓެ

ސްކޫލަށް ފޮނ ަވން ެވސް.  ންއަހަރ ެގ ކ އްޖަާކއި، ތިން ައހަރ ެގ ކ އްެޖއް. ައޅ ަގނޑ ެމން މިހާރ  ބިރ ަގނޭ އެ ކ ދި

އެ ހިސާބަށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  ްއެވެގންތޯކީ ކޮށްލާ.ކޮށްލައަޅ ަގނޑ  އަންހެނ ން ެވސް އަބަދ  އެ ހ ންނަނީ އެކަމާ ހިތާމަ

ދާތީ. ޖެހ ނީ. މ ޅި މ ޖ ތަމަޢ ެގ ކަންތައްތައް ހައްދ ފަހަނައަޅަމ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން ދާން މި  ،ސިކ ނޑިތައް 

ްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބެލޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ެވ ،މެން މިހާރ  ބޭނ ން ކ އްޖާ ސްކޫލަށް ފޮނ ިވ ކަމ ަގއި ިވޔަސްނޑ ަގއަޅ 

. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން ސްކޫލ ގައި ކެމެރާ ހަރ ޮކށްފައި، އަޅ ަގނޑ މެން ޭގަގިއ އަޅ ަގނޑ ެގ ފޯނ ން ބޭނ ން  ންއޮންނަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ،ަގއި އިންނަ މަންޒަރ  ފެންނަށް. އެހެންނޫނިއްޔާލ  ކޫކޮންމެ ަވގ ެތްއގައި ަލއިްވކޮްށ ކ އްޖާ ސް

އަޅ ަގނޑ ެގ ދަރިފ ޅ  ކޮންމެެވސް ޯގނާެއއްަގއި  ،އ އްމީދެްއ ނެތް ،ފިޑެންސެއް ނެތްކޮން މިހާރަކ  ދިެވހިރާއްޖެއަކ  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެ  ކ ރަީނ މިކަމާދ މީއަޅ ަގނޑ  އ އް ،ބޫލ ކ ަރނީަގމެދ . އަޅ ަގނޑ   ނ ޖެހި ސަލާމަތ ން ހ ރެދާނެކަމާ

 ،ެގ ދަރިން ކިޔަަވން ތިބޭއިރ  ެވސްިމ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ބޭނ ންކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން އި،އިސްެވރިން ިވސްނަ

 ބޭނ ން ކޮންމެ ަވގ ތެއްަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ަގއި މި ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިން ކ ޅިަވރަށް ޮގސް އ ޅޭއިރ  ެވސް

ކަމަށް  ޖެހޭނެދާން ،ކަމަށް ފޯނ ން އަޅ ަގނޑ  ދަރި ހ ރި ހާލަތ  ބަލައިލޭެވ ަވރަށް ިދެވހިރާއްޖެ ެގންާދނެ ޓްއޮތް ސްމާ

ބޫލ ކ ރަން. އެ ދ ަވސް ައއިްސެގން ނޫނީ މިއަދ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކ ޑަކ ިދންނަށް ކ ރަމ ން މިދާ ގޯނާ  ަގނޑ  އަޅ ަގ

ާވނެ އަޅ ަގނޑ ެގ ދަރި ކޮންމެ ަވގ ތެްއަގއި ައޅ ަގނޑަށް ބެލޭނެކަން ހީ ނޯންނާނެ. ޯގާނކ ާރ މީހ ންނަށް ބިރ ށްހ އްޓޭކަ

ކޫލ ތަކ ަގިއ ތިބޭއިރ  ޚާއްަޞކޮށް ބެލެން އެބަޖެހޭ. ސްކޫލ ތަކ ަގިއ ކަމަށް ަވންޏާ. ސް އެ މީހ ންނަށް އިހ ސާސްާވ

ތިާމެގ  ،ންސެއް ނޯޭވޑެފިޚާއްޞަކޮށް ބެލެން އެބަޖެހޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޮކން ،ކ ޅިަވރަށް ޮގސް އ ޅޭއިރ  

 ށް އިރަކަށް ފޮނ ާވކަމީހެއްެގ ެގއަށް ެވސް ނ ަވތަ ރައްޓެއްސެްއެގ ެގއަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ ެގ ދަރިފ ޅ  އެންމެ ަގޑި

ެވސް ެގއްލޭ އެބަ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ރައްޓެހިން ާގތ ން މާފަށް   ެވސް. އެހެންވ މ ެގ ސަބަބ ން ރައްޓެހިންެގ އިތ ބާރ 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ދަރިންނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ކެރޭެނ  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ހާލަތ  މިހާރ  އޮތް ؛ންަވނައެދިފައި ދަން

އެްއކޮށް ނޫނިއްޔަކާ. ދެންިވ ފ ރ ޞަތަށް  އަޅ ަގނޑަށް އިތ ބާރ ކ ރެޭވ މީހަކާ ،ބެލެެނެވރިޔަކ  ،ކަށްވާ ޭގެގއަށް ފޮނ 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ަރީއސް.

 

 ެކވ ން:އް ދެރިޔާސަތ ން ާވހަކަ
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އް ހެބ ކ ރީ ތަފާތ  މަޖިލީ ޚާސް އިންތިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތ ން މި މަޖިލި

 ،އްލ  ހޯދ މަށްޙަޮގތ ން  ގ ޅޭ ެވެގން. އ ނަދޫގ މައްސަލަަތއް ރާއްޭޖގައި އޮތަތީ، ެއ މައްސަލަތަކާންރާކ ބ ޚާއިންތި

ދާނެ ކަނޑަިއެގންތްބަޔަކ  ފި ަގއިދ ނިޔޭ ،މަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތިޔަ ެގންދަަވނީމ ންނި ޮގތް ،ކ ރ މަށްބަހ ސް

އަޅ ަގނޑ މެން މި މެދ ކަނޑާލަނީ   !އެކީަގިއ އެ މަސައްކަތް ކ ރަްއަވމ ން. ަވރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ މިންަވރަށް ސާބިތ ކަމާ

 ސަޔަށް. 

 

 {ށްއަ 11:00އިްނ  10:29 :ޅ ކޮގ ތ  ސްަވހ }

 (ންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ދާއިރާގެ މެވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

ދަނީ. އާެދ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންދާ  ނޑ މެން މަސައްކަާތއިެގން ކ ިރއަށް މި އަޅ ަގހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ 

ކެންޫދ  ،އަރ ަވނީ  ތ ން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިޮގމިމަސައްކަތަީކ، މި ހ ށަހެޅިފަިއާވ ަގރާރ ެގ ބަހ ސް. އާދެ، 

 ށް.މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނައިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ޙ ސައިން ޢަލީ ންބަރ މެ ރާެގދާއި ކެންދޫ

ހިރާއްޖޭގައި ެވދި ،ދަނީ އާދެ، އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ބަހ ސްކޮށް ާވހަކަދައްކަމ ން މި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ 

ތެިރކަމަށް ްނެގ ރައްކާދައ ލަތ ން ކ ޑަކ ދިންނާއި، ކ ޑަކ ދީ ،ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ އްޓ ވ މ ެގ ޮގތ ން

 ؛ތ ން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްޮގ ގ ޅޭ ރާހ ށަހަޅާ ަގރާ އިަލއި ބޮޑަށް ސަމާލ ަކން ދިނ މަށް އެދި ޮގަވ މިހާރަށްވ ރެ

ޭއެގ  ،ތަކީ ޢަބީޠަ ކޮންމެ ދިރޭ ޖަނަާވރެްއެގ ެވސް ،ލައިފި ކަމަށް ިވަޔސްއިލަކަށް ބަލަމާދިއަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ 

ަރއްކާތެިރ  ،ބޮޑ ކޮށް  އިބަލަ ، ރައްކާތެރިކަމާެއީކ އ ެޅޭވނެ ޮގތެްއ ހޯދައިދީންނަށްދަރިން ިވހެއ މަށް ފަހ ، އެ ދަރީ

ެއކީަގިއ  ްނނަށް ރައްކާތެރިކަމާ ދަރީެގއް ެވްސ އެ ޖަނަާވރެ އަދި ކޮންމެ ޖަނަާވރެއް ،އް ހޯދައިދީއ ލެޙަމާ

هللا ނ ންނަީކ، އެސޮރ މެންނަށް އަމިއްަލއަށް އ ެޅޭވނެ ޮގެތއް ހޯދައިިދނ ން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އިންސާ

 ޒިންމާއެއްަގނޑ މެްނެގ ެވސް އެންމެ މ ހިންމ  ކަށް ީވހިނދ ، އަޅ  ޤަލާ މާތްކ ަރއްާވަފއިާވ މަޚ ލޫޢާނަހޫ ަވތަޙާސ ބް

ައޅ ަގނޑ މެްނެގ  ،އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޮލ ަގިއ އެިޅފައިާވ އެންމެ މ ހިންމ  ޒިންމާއަކީ ެވސް ،ަވނީ ފަިއ މިެވ ކަމަށް

ށް ބޮޑ ކ ރ މައި ކ ދިން ބަލަ އްޔަތެއް ދީ، ރަނަގޅ  ކާނާެއއް ދީ، ފ ރިހަމަ ޞިއްޙަތ ގައި އެ ންނަށް ރަނަގޅ  ތަރ ބިރީދަ

އަމިއްލަ މަަސއްަކތ ން ދ ނިޔޭގައި ދިރިއ ޅޭނޭ  ،ނިޔޭަގއި ދިރިއ ޭޅނޭ ޮގތެއްދ  ށްފަހ ، އެ ކ ދިން ބޮޑ ެވެގން ައމިއްލައަ

ކ ޑަކ ދިންނަށް  ،ނަށްންކ ދީއިނ ން ެވސް އެ ތ ްއތ ޓަަކއި، ފ ރަތަމަ ހ ިރހާ ކަމެއް ކ ރ މަށް ޮގތެއް ހޯދައިދިނ ން. މި
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 އް  ދެ މަހ ން އެއް މަހ  ރަށަށް އާދެޭވ މީހެކީއަބައްޕަ !އާއި ބައްޕަެގ ލޯބި. ާއދެމަންމަ ބޭނ ންަވނީ ރަނަގޅ  ޢާއިލާެއްއ.

ތެރޭަގއި އ ޅެން. ތާ ހަފ މ ޅި ،ދަމ މަންމަ އެ ދަރިފ ޅ ެގ ކަންތަކ ަގއި ދ ާވލ ާވ ހަތަރ  ،ޖެެހނީ އްޔާ ދެން މިކަމަށް ވެއްޖެ 

 ؛އި ރައްކާތެިރކަންމާކަފ ލ މަށްޓަކައި، އެހެން މީހ ންެގ ެއހީތެރިހަމަ އެޮގތަށް އެ މަންމަ އ ފ ލަންޖެހޭ ތަކ ލީފްތައް އ 

ންެގ ފަރާތ ން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރ ލ ން އެބަ ބޭނ ންޭވ. ރަށ  ޓެރީ އްއަވަ  ،ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް މ ޖ ތަމަޢ ެގ ރައްކާތެިރކަން

މިއަދ  ކ ޑަކ ދިްނ  ، ާވހަކަައކީއ ޅޭ ންަވރ ަގއި ލިބިދޭންޖެހޭ އެއްބާރ ލ ން އެބަ ބޭނ ންޭވ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މިފެ

ަހމައެކަނި މިކަން ހިނަގނީކީ ސަމާާސކޮށް ހަދާލަން ނ ކ ންނާނެ މަގ ތަކެްއ، ޕާކެްއ، ތަނެއް ނެތް. ކ ޅެ ،އިދ ެވލަ

ނެރެލަން ނ ަވތަ ބޭރަްށ ިއ މައިންބަފައިން ެއ މީހ ންެގ ދަރިން ޭބރަށް މާލެއަކ  ނޫން. ރަށްރަށ ގައި ެވސް ޙަޤީޤަތ ަގ

. . ކަންބޮޑ ެވފަތިބެނީ ބިރ ހީެވފަ މެދ ގައި މި ތަކާޮގ ާވ އެ މާތީ، މަގ މައްޗަށް ނ ކ މޭތޯ ނ ަވތަ ނިކ ލަންދޫކޮށް

 ިއ،ދ ެވލަ ،. ަމގ މަތީަގއި ކ ޅެށް، ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިހާރަކ  ނ ކެރޭ ކ ޑަކ ދިން މަގ މައްޗަްށ ދޫކޮށްލާކައެހެންީވމާ

ދ ަވހެއް ދ ަވހަކަްށ  އީޅެން ެއ މީހ ން ދޫކޮށްލާކަން ނ ކެރޭ. އެއ އެީކަގިއ ސަމާސާކޮށް ހީލާ އެއްފ ރަިއެގ ކ ދިންނާ

ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރެޭވ ޖިންސީ ޯގނާ އިތ ރ ާވ ާވހަކަ. ހަމަ އެާއއެީކަގިއ  ،ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއެވމ ން މި

އް ެވސް އެބައޮތް. ކަމެ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަންޖެހޭ އެހެން މ ހިންމ  ،މެން މި ާވހަކަ ަދއްާކއިރ ަގއިއަޅ ަގނޑ 

ެވސް ޫނން. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވކިން  ނޫން. މި ރަށަކ  ހިސާބަކ  ޭޖގައި ީމހ ން މި ދިރިއ ޅެނީ މިއްރާހަމައެކަނި ދިެވހި

ތަކ ަގއި އ ޅޭ ކ ަޑކ ދިންނަށް އެކަީށެގްނާވ ިޞއްޙީ ރަްއކާތެރިކަން ކ ދި އާބާދީޚާއްޞަކޮށް ކ ދި ރަށްރަށ ަގިއ ކ ދި

ކ ރ މަކީ އެީއ ޔަޤީން ،ކ ރ މަކީބޮޑ ާވކަން ކަށަަވރ  ންއ ލެްއގައި އެ ކ ދި ޙައެކަށީެގްނާވ މާ ،ކީދިނ މަފޯރ ކޮށް

ދޭ ތަރ ތީބ ން ބަލައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ކޮންމެހެން ެވސް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަމަށް އިްސކަން

ން އަދިެވްސ މެޑ ޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނއަ ،އަޅ ަގނޑ މެން މިޮގތަށް ދާންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ

އޮތް ހ ރިހާ  ެގ ކ ރިން ދިެވިހރާއްޖޭަގއި މ2023ި !އާދެ ؛މި ފަސް އަހަރ  ނިމެންވާއިރަށް ،ކ ރަނީ އ އްމިދ  މި

، އެބަ ބޭނ ންޭވ ސާފ  ފެން ނަށްންކ ޑަކ ދީ ،އ ޅޭ ާވހަކަައކީ ކަމަށް. ދަންނަަވން މި އެޅޭނެ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ

އެީކގައި ފ ރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހެދި ބޮޑ ވ ން. ހަމަ އެއާއެީކަގިއ  ރައްކާތެރިކަމާ ޭވންންނަށް އެބަ ބޭނ ކ ޑަކ ދީ

ކަނީ ކ ޑަކ ދިން ރައްކާތެރިކަާމއެކ  ޮބޑ ކ ރ މ ެގ ނ ަވަތ ައޅ ަގނޑ މެން މި ދައް ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަީނ ްޕރިެވންޓިވް 

ނ ަވތަ ރަްއކާތެރިކަމަްށ  ،ންނަށްލިބޭ ކ ދީ ށް ެގއްލ ންތަގޮ  ރާރ ަގއި ހ ށަހަޅާފައިާވއެާއއެީކަގއި މި ަގ ާވހަކަ. ހަމަ

ޓެްކސް  ،ެގންންނަށް ދައ ލަތ ން އެކަީށެގންާވ ރަްއކާތެރިަކން ފޯރ ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ަދއ ލަތެއް ހަަދއިބޭނ ންާވ ކ ދީ

ެދ  މަރިޔަނބާ އްމަދާއިހައަ ،ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ ަގނަަގިއެގން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއް މަސަްއކަތަކީ ައޅ ަގނޑ  

އެ ކ ދިންނަށް  ،ބޮޑ ެވންނަށް ރަނަގޅ  ފ ރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްަގިއ ހެދިއެ ކ ދީ ،ންނަށްމީހ ންނަށް ލިބިފައި ތިބި ދަރީ 

ކ ދިންނަްށ ކ ޑަ ،ދ ނިޔޭގައި ދިިރއ ެޅޭވނެ ޮގެތއް ހޯދައިދިނ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ އަމިއްލަ މަސަްއކަތ ން
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ަވރ ެގ އެ ކ ދިންނަކީ އެ ކ ިދންެގ އަމިއްލަ ޒާތ ަގއި އަިމއްލަ ހާލައިެގން އ ޅެވޭ  ،ަވނީ ން ބޭނ ން މިކަރިރައްކާތެ

ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން  ކީ ހަމައެކަނި ާގނޫނަކ ހ ރީ މިކ ދިންނަށް ނ ާވތީ. ެއަކމަށް ހަމައެކަނި ބާރ އަޅާފަިއ ތ އްތ 

ދީނ ގައި ެވސް އޮތީ އެކަމަްށ މެންެގ މާތްެވެގްނާވ ިއސްލާމްނޑ  ަގސޫލ ތަކ  ެވސް ނޫން. އަޅ ބޫލ ކ ރާ އ ަގމ ޖ ތަމަޢ  

އ އްމަތ ެގ ތެރެއިންާވ  މި ، ނ ކ ރާ މީހ ންނަކީމ ސްކ ޅިންނަށް ރަހ މ  ،ނ ހިތާއަޅ ްއާވފަ. އެއީ ކ ޑަކ ދިްނނަށް ކަމޭބާރ 

ަގނޑ މެން މިއަދ  ދައ ލަތ ން ޅ  އަ. ފ ޅ ކ ރަްއާވފަސްއެަބއޮތް ހަދީ صـل ى هللا علـيـه وسـل م ކަމަށް ރަސޫލ   މީހ ން ނޫން 

އް  ނިހާޔަތެ ެގދައ ލަތ ން ކ ަރންޖެހޭ ޚަރަދ  ެގށްދިނ މ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންކ ޑަކ ދިންނަށް ބޭނ ންާވ ރައްާކތެރިކަން ފޯރ ކޮ

 ލަ ން ކ ރާ ކަހަެގދައިހަިމއީކީ ަވކި ބަޖެޓެއް ެވސް  ،ާވނެ. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި އ ޅޭ ާވހަަކއަކީެވސް ޮއެވެގންނ 

ންނަށް ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިފަދަ ކ ދީބޫލ ަގެވސް އަޅ ަގނޑ   ން ހަމަގައިމ ހ ެވްސ، މި މަޖިލީމަނޫނޭ. އެހެންނަ މެއްކަ

ހ ން ޑ މެން ާވނީ މި މަޖިލީޅ ަގނކަމަށް ބޭނ ންާވނެ ބަޖެޓ  އައަދި މި ،އެ މާޙައ ލާއި  ،ބޭނ ންާވ ރައްކާތެރި ެގތަާކއި

ކޮށްދީފަ.  ާވނީ އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ޮގތަށް ހ ށަހެޅި ބަޖެޓ   މި ރ ންފާސްކޮށްދީފަ. އެހެންީވމާ، ސަރ ކާ

އަދި  އިތަކާ ތްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންޓަރނެޓްެގ ަވސީލަ ، ލިބޭލޫމާތ  އެބަޢ  އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މަ

ތަ ފަންނަނީ މީހ ން  ަވ ނ ެގންކ ރާ މީހ ކ ޑަކ ދިންެގ ަރއްކާތެރިކަމަްށ ޓަކައި މަސައްކަތް  ލިބޭ މީސްމީޑިއާއިން އެބަ ޚަބަރ 

، އަޅ ަގނޑ މެން ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންކީ ެއާއއެ ދި ހަމައަފަިއ ނެތްކަން. ރެިވކ ެވސް އެކަީށެގންާވ މިންަވރަްށ ތަމްރީނ 

 ،ޖެހޭޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަން އެބަޮގތަށް އައެ ޮތއްެޖހިފައިާވ މާލޭަގއި ދިިރއ ޅޭ ޮގތް. ހަމަ ،ހޭޖެިވސްނާލަން އެބަ

ކަމ ެގ ސަބަބ ން ެވސް ދަތިލީ އިޤ ތިޞާދީ ދަތި ހާލަތ ގައި ނ ަވތަ ވަޒީފާ ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ަވތަ މާ އިަގރަށްރަށ 

ތިބެ ެއކަން ންނަށް އެނިގަފއިނ ަވތަ މައިންބަ ޮގތް ނާއަށް ހ ށަހެޅިެގންދާން ޖިންސީ ޯގށް ކ ޑަކ ދީ ަވރަށް ިގނަ ފަހަރަ

މާލީ މަންފާއެއް ނ ަވތަ އެ ކޮންމެެވސް އެއީ ެއ މީހ ންނަށް ލިބޭ . ތިބޭ ފަދަ ހާލަތ  ެވސް އެބަ މެދ ެވިރޭވނާންާގ 

އަނަގ ބަންދ ކޮްށެގން ެއ  ،ން އޮތީ އެއް ހޯދެފާމާލީ މަންކޮންމެެވސް އެ ކ ދިން ބެލ މަށް ޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ  ،މީހ ން

، ެއ އިެގ ާގނޫނ ތަކާ އް މެއެ ޤައ  ަގއި ރ  ވ ން. އެހެްނީވމާ، ަޤއ މެއްަގއި ދިރިއ ޅޭއި ކަަމށް ާވހަކަ ނ ދަްއކާ ތިބީމާ

 ތ ގައި ެވސް ރައްޔިތ ންނަށް ނ ަވތަ އެއި ެއއްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރެޭވނީ ހަމަ ޙަޤީޤަކާ ތަލ ރާ އ ސޫކ ބޫލ ަގހ ން ެގ މީއް ޤައ މެ

 ،ޮގތެްއަގއި ާއމްދަނީއެއް ެވސް ލިބިެގން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ތަނެއްަގއި ދިރިއ ޅޭ މީހ ންަނށް އެކަީށެގންާވ

ޒަރޫރީ  ،ަވރަށް އެ މީހަކަށް ބޭނ ންާވ ަވރަށްދޭއެ މީހެއްެގ މ ހ ތާދ ތައް ފ އް ލިބޭ ކަމަށް ާވނަމަ ނ ަވތަނ  ނީއާމްދަ

ދެން ޤައ މ ަގއި ހެދިފައި ހ ންނަ  ،މ ގައި ާވނަމަކަނަަވސްކަން ނެތިއްެޖ ފ އްދޭަވރަށް މާލީ ތަ  ތައްތައްކަން

ޮގތް އޮންނަނީ ދިމާެވފަ. މި  ާލފަށް ެވސް ބަެއއް ފަހަރ  ދެވޭ ޚި ކާތަލ އ ސޫ ންނަހ ތަެނއްަގއި ެހދިފައި  ާގނޫނ ތަކާއި އެ

 މެތިނިކަ، ޖެހޭ. މަންމައާއި ބައްޕަބަން އެރަކ ސަލާމަތްއަޅ ަގނޑ މެްނ އިލާތައް ޢާ، ކޮށްކަންތައްތަކ ން ސަމާލަތް

 ، ޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއަ ަގއިއެއާއެކީ  ޖެހޭ. ހަމަ ކ ރަން އެބަސަލާމަތްކ ން ތައެފަދަ ހާލަތް .ޖެހޭއިލާތައް އެބަޢާ
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 ؛ންއަޅ ަގނޑ މެްނެގ ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ ަގއި ކ ޑަކ ދިންނަށް އ ނަގންނައިދޭ ،ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް ިވްސނަން އެބަ

 ންާވހަަކއެްއެގ ސަބަބ ނ ގ ޅޭ މީހ ންެގ ފަރާތ ން ދައްކާ  ކޮބައިތޯ ޮބޑެތި މީހ ންެގ ފަާރތ ން ނ ަވތަ ެއ ކ ދިްނެގ އ މ ރާ

އެކަން ެވސް ކ ަޑކ ދިންނަށް އެނެގްނ  ،ނ ޒާތެްއެގ ާވހަކަ ނ ަވތަ ނ ގ ޅޭ ާވހަކަެއއް ދަްއކަިއފި ކަމ ގައި ާވނަމަސް ެވ

 ޮގތް ެވސް އެ ކ ދިންނަށް އެނޭގނެ  ޖެހޭ. ނ ގ ޅޭ ޮގތަށް ކ ަޑކ ދިންނަށް އެއްެޗއް ދޭން އ ޅޭ ކަމަށް ާވނަމަ، ެއކަންއެބަ

، އެ ކ ދިންެގ ގައިަގއި ޖިސްމާނީ ޮގތ ން މޭ ކިޔައިެގން  ކަމޭހިތ ނަށްންދިޖެހޭ. އަދި އެ ކ ރަން އެބަދަސްކ 

ޖެހޭ އެީއ ޯގެހއްކަން. އެ ޯގހ ެގ އެ ކ ދިންނަށް ެވސް އެނެގން އެބަ ،ނ ޖެހޭ ތަނެއްަގިއ އަްތލާ ކަމަށް ާވނަމައަތްލަން

ހެއްެގ ާގތ ަގއި ބ ނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  މީ އިލާެގޢާާވހަކަ ބޮޑ  މީހެއްެގ ާގތ ަގއި، އެ ކ އްޖާެގ މަންމަެގ ާގތ ަގއި ނ ަވތަ 

ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ބ ނެ، ދަސްޮކށްދޭން ެވސް ޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އެ ކ ދިންނަށް ތަޢ ލީމީ

  އެހާ ހަމަ ތައް ެވސް ންޖެހޭ ޚަރަދ ރައަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނ ހަނ  ބައިަވރ . އަޅ ަގނޑ މެން މީގައި ކ 

އިްސަކންދޭންޖެހެނީ ކޮންކަމަކަށްތޯ   ؛. އެހެންނަމަެވްސ، ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި ޖެހެނީ ތަރ ތީބ ކ ރަންނަިގ

ެގ ންއަޅ ަގނޑ މެ ،ކ ާރ ޮގތ ގައި އެންމެ އިސްކަެމްއ ދޭންޖެހެނީބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ މެން ނިންމަން މި ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރީން ބޮޑެތިެވެގްނ، އެ ކ ދިްނ  ،ންޖެހެނީދޭ އްށް. އެންމެ އިސްކަމެދަރީންެގ ރައްކާތެރިކަމަ

 ،ކ ރާ ޮގތ ގައި ޖިސްމާނީ ޮގތ ންާނއިބޫލ ަގމަށް. އެކަން ކ ެރޭވނީ އަޅ ަގނޑ  އަމިއްލައަށް ދިިރއ ެޅޭވނެ ޮގެތއް ހޯދައިދިނ 

ރ ބިއްޔަތ ކޮށް، ތަ އި  ބަެއްއެގ ޮގތ ަގޮގތ ން ެވސް ެއ ކ ދިންނަކީ ދ ޅަހެޔޮ ިޞއްޙީ ،ނަފްސާނީ ޮގތ ންނާއި

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ފ ރ ަޞތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮ ިވކ ރެިވެގން. ދެއް ބޮޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި ފ ަވއްމ ަލކ  މެދ  ދާއިރާެގ  ،އަރ ަވނީ މި ފ ރ ޞަތ   ރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ތެޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 އަށް.ދީދީދ ޙ ސައިން މ ޙައްމަ މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: މ ޙައްމަދ ދީދީ ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިާރެގ މެދ  ފ ވައްމ ލަކ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ  ؛ާވ ަގރާރ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހ ށަހެޅިފައި

މަްށ ނ ދި ބޮޑަށް ސަމާލ ކަން ރެދިންެގ ރައްކާތެިރކަމަށް މިހާރަށްވ ކ ޑަ ދައ ލަތ ން ކ ޑަކ ދިންނާިއ ކ  ،ހ އްޓާލ މ ެގ ޮގތ ން

 ހ ށަހަޅާ ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އާދެ! މި ަގރާރ ަގއި  އިަލއިަވއެދި، ގޮ 

 ތައްހޭ ޚަރަދ ޖެންކ ޑަކ ދިންނަށް ރައްކާތެރިކަަމށް ކ ރަ ،ދައ ލަތ ެގ ހޭދަތައް ޮގތަށް ާވމި  ފާހަަގކޮށްފައި

އެކަން ކ ރ ން ެވސް އެއީ ަވަރށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މިހާރ   ،އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭ ނަމަ
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ލެްއ ބަޖެޓ ތައް ބޮޑ ކޮށްެގން ެވސް ކ ޑަކ ދިްނނަށް ރައްކާތެރި މާޙައ  ،ނަމަާވބަޖެޓ ގައި ހ ރި އަދަދ ތަކ ްނ ނ 

ެވފައި މި ަވނީ ނާޤައ މެްއެގ މ ސްތަޤ ބަލ  ބި ،ންމާއެއް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ންޒި ށްދިނ މަކީ ދައ ލަތ ެގާގއިމ ކޮ

ބޮޑ  ޒިންމާ ެވސް ނަާގނީ ެއ ކ ދިން. ަޤއ މެްއ  ކ ރ މ ެގންނަށް. ެއ ކ ދިން ބޮޑ ެވ، މި ޤައ މ  ތަރަްއޤީދީމިހާރ ެގ ކ ަޑކ 

ކ ޑަކ ދިްނެގ  ރ ެގ ކ ަޑކ ދިން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށްހާމި ކ ރާނީ ެވސްޒީބީ މ ޖ ތަމަޢެއް ބިނާޮގތ ަގއި ތަރައްޤީެވ، ތަހ  ހެޔޮ

ަވރަށް ކ ރީ ޒަމާނ އްސ ރެ  .ްއ ެވސް ނޫން މެްތ ކަިއއްެޔއަކ  ިމ ރާއްޭޖަގިއ އޮ ނީނޫ ކ  މައްސަލަތައް ިމއީކީ ިމއަދަ

 މާެއއީ  އްކަައކީޯގނާާއއި ިޖންސީ ހާނީ ންސީޖި ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ރެޭވ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އަދި އިތ ރަށްފެށިެގން 

ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ލްސ ކޫ ،ކ ރީއްސ ރެ ކ ރެެވމ ން އަްނނަ ކަންކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ަޑއިރ ަގއި ހަނދާންޭވ

ަގއި އ ޭޅ  10ްގޭރޑް  . ނޫނިއްޔާަގއި އ ޭޅ ކ އްޖަކާ ރަށްޓެހިވެއްޖޭ 9ސްކޫްލެގ ޓީޗަރަކ  ްގރޭޑް  ،ަގއިކިަޔަވމ ންދާއިރ 

ނިޒާމ ެގ  ެގ. އެހެްނނަމަެވސް، އޭރ  ދޭއޭރ  އަޑ އިެވމ ންކ ރި ާވހަކަަތްއ އް ނާއެ ޯގ ކޮންެމެވސް ޖިންސީ ށްކ އްޖަކަ

އެ ާވހަކަތަްއ ބެލެނިެވރިންނަށް ދައްކާކަށް  ،އޭރ ެގ ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތަކީ ،ބައްޓަންެވފައި އޮތް ޮގތ ންނާއި

ކަތަެކްއ ނ ދައްކާ. އެހެންނަމަެވސް، ހަ އެ ާވސްއެ ކ އްޖާ ެވ ،ޓަކައިޢ ލީމަށްއްާޖެގ ތަކ ހިތްަވރެއް ނެތް. އެ 

ކ ރާލެްއ ރިޕޯޓ  އެ ކަންތައްތައް ރިކަން އިތ ރ ެވ، މީހ ންެގ ހޭލ ންތެ ،ދަނީރ  ފެނިެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާ

މައްސަލަތައް  ، ރަނަގޅަށްޮގތ ން ރިޕޯޓ ކ ރ ން އިތ ރ ެވ އެ  ަވރަށް ރަނަގޅ  ކަމެްއ. އީ އިތ ރ ަވމ ންދާ މަންޒަރ . އެ 

މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި މި  ،އަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ނަމަ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބ  ދެިވެގންދާކ ރާ ކ ށްކ ރެިވ، ޤ ތަޙ ޤީ

މިހާރ ެގ މ ޖ ތަމަޢ ގައި  ؛ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ްނޭވކަންކަން ރަނަގޅ ެވެގންދާނެހެން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

ނިސްބަތ ން މަދ ަވމ ން އަންނަ ތަނެއް އަދި ފެންނާކަށް   ނޫނިއްޔާމ   ،ށްތައް އަިދެވސް ހ އްޓ މަކަެވސް މި ކަންތައް

 ަގއިށް ދާއިރ  އަދި މިސްކިތަ ހ ަގާއއި ލާން ކ އާިޓއ ޝަން ކްލާސްތަކ ަގާއއި އަދި އިތ ރަށް ޤ ރ  ،ނެތް. ސްކޫލްތަކ ަގާއއި

ދާ  ށްއަެއކްޓިިވޓީ  ރއ ލަކިރިއި ެއސްޓްރާ ކަ ަރްއކާތެރި މާޙައ ލެއް ނެތް. ސްކޫލްތަކ ގަ ެވސް  ަގއިސްކިތްތަކ މި

ހ ރި އަޅ ަގނޑ މެން ރަށ ަގިއ ނ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަޤީކ ދިންނަށް، އެތައް ކ ދިންނަކަށް ހަމަ ޔަ

ށް ެގްނޮގްސެގން ެއ އައެކްސްޓްރާ ކަރިިކއ ލަރ ެއކްޓިިވޓީ  ؛އަޑ ިއޭވ އެ ާވހަކަަތއްގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރ  އިއ ޅ ނ 

ދެިވފަ. އަިދ ކ ރީެގ ޓީޗަރ ްނ ކ ދިން  ހ ރޭއަނިާޔ ެވސް އެބަ އަިދ ޖިސްމާނީ ޔާނޫނިއް  ،ސީކ ދިންނަށް ޖިން

ކޮށްެގްނ ެވސް ކ ީރަގިއ ްއކަށް، ހާނީޓަަކއި ކ ދިންނަށް އަނިޔާކޮިނއްޔާ ކ ދިން ބަސްއެހ މަށްނޫއަދަބ ެވރިކ ރ މަށް 

ދިޔައިރ ަގއި ކްލާހެްއެގ މ ންޔަަގއި ކި  3ރޭޑް ްގ ހ ރި އަޅ ަގނޑ ން ހަނދާން އެބަމެކ ރަމ ންދޭ. ައޅ ަގނޑ  ތައް ކަންތައް

އި ޖެިހ ފަހައްޓާފައި އަޅ ަގނޑ  އަތ ގަ ަގއި ހިތ  އަ ެގަގނޑ  ޅ  އަ ޭއރ ގައި ހ ރި ހެޑްމާސްޓަރ  ،ކ ރިމަތީގައި މަޑ ކޮށްލީމާ

. އް ކަމަކަށްށެ ކ  ޒާތެްއަގއި ެއއްެވްސ  ށް ިހއެއްނ ޭވ ައޅ ަގނޑަށް ކ ރެވ ނީހ ރި. އަޅ ަގނޑަކަބައެހަނދާން މިހާރ ެވސް 

ން އަިއ މ ެވއޭރ ގައި އަދަބ  ދެ ،ކްލާސް ކ ރިމަތީަގއި ހަމައެކަނި މަޑ ކޮށްެލވ ނީމާ އެނޑަށް ދަމ ން ައޅ ަގ ކ އެކަމަ
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ކޮްށެގން،  އަޚްލާޤ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިޔަަވއިދެމ ން ައއި ޮގތަކީ އަނިޔާއަޅ ަގނޑ މެން ؛ރަނަގޅ   ،ޮގތަކީ

ރ  މި އަންނަ ބަދަލ ތަކާއި ހޭލ ންތެރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިހާ ކ ތް ކަމަށް. އެކަމަ ޮގ ޅ  ކޮްށެގން އެއީ ރަނަގއްކަހާނީ

ތަކ ން އެފަދަ ދެޭވ އަނިޔާތައް މަދ ެވ، ފެނޭ މިހާރ ެގ ސްކޫލްއިތ ރ ަވމ ން އަންނަ ަވރަކ ްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

ީވމާ، ެއއީ ރަނަގޅ  ސިްގނަެލއް ކަމަށް ންހެފެނޭ. އެއެބަ ރަނަގޅ ަވމ ން އަންނަ ތަްނ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

މަށް ްނކ ރ ޤީކ ޑަކ ދިން ރައްކާތެރިކަން ޔަ ،ކ ރަނީ މިހާރ  ސަރ ާކރ ން މި ހިންާގމީދ އްއަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  އ 

 މާސް މީޑިއާތަކ ަގިއ ެވސް މިއަށްވ ރެ ބޮޑަށް  ،ތައް މިއަށްވ ރެ ބޮޑަށް ހަރ ދަނާެވކއި މި ހިންާގ ޕްރޮްގރާމ ޓަ

ރަދ ތައް އެ ކަންތައްަތއް ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މަށް ޓަކައި މިާހރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ޚަ ،ކ ެރޭވ އަނިާޔތަކާއިޑަކ ދިންނަށް ކ 

ެގންދިއ ން. އަދި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ކ ރިއަށްތަްއ ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ެގ ޕްރޮްގރާމ ބޮޑަށް  ރެވ ކ ރެިވ، މިހާރަށް

ެގ ެތރޭަގިއ ެވްސ ކ ޑަކ ދިންނަްށ ލަމްކިަޔާވ ކަރިިކއ  ަގއި ކޫލ  ސް ެވސް، ަގއިލ  މާޙައ ގެ ލް ޮގތަށް ްސކޫިވފާހަަގކ ރެއް 

 އ ޅެނީ ނޫނީ  ކ ރެެވން މި، އްތައް ެއބަ އިނެގންޖެހޭ ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ ކަންތަމީހ ން އެ ީމސް ،ކ ރ މަށްޖިންސީ ޯގނާ

ަވިކ  މިހާރ  ސްޓަރޑީޒްތަކ ން ދައްކާ ޮގތަށް، ،ށްނައެ ކ ދިންކަން އިނޭގ ޮގތަށް ކ ރަން މި އ ޅެނީ މި ޒާތ ެގ ކަމެއް

 ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ންތައްަތއް އެބަ އެ ކަން ކިޔައީދ،ލޫމާތ ތައް، އެ ކ ދިންނަށް ޢ އެ މަ މާއ މ ރ ފ ރައަކަށް ދިޔައި

މިހާރ   އީއެ. ށްދީ، ިކޔައިދީފަިއ ބަހައްޓަންއެިޑއ ކޭޝަްނެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ކ ޑަކ ދިންނަށް ައހ ލ ެވރިކޮ

ސްކޫލްތަކ ން އެކަންޏެއް ނޫން. ހ ރިހާ   ައކ ން ނޫނިއްޔާހަމައެކަނި ޭގތެރެ ކީކ ޑަކ ދިންނަށް އަނިޔާ މި ކ ރަނީ

 ފައިަވދެ ކަށްފިހާރައަ ،އިފަިއބަ ޭގެގ ތިރިއަށްކ އްޖަކ   ،ން އިިވެގންދިޔަ ަވރަށް ފަހ ކ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ ލަދިމާ

އެ ކ އްޖަކ  ެގންޮގސް، ކ އްޖާއަށް ޖިންީސޯގާނ  ސަކ އިލާ ރަށްޓެޢާއެ ޭގެގ  ނޫނިއްޔާ ދަންނަ މީހަކ  އިރ ަގއިތްނިކ 

ޖެޭހ ޅ ަގނޑ މެން އެބަ. އެހެންވީމާ، އަަޔ، ނޫސްތަކ ން ފެންނަމ ންދިޔައަޑ ިއިވެގންދި ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްކ ރި 

ެއ  ،ތާއި ޮގ ކަްނތައްތައް ހިނާގ މި ،އިކާތަ ހ ރިހާ މަރ ޙަލާއެއްަގއި އެ ކ ދިންނަށް މި ކަންތައްަތއް ކ ރާނެ ޮގތް

ރ ން އެ ކ ދިންނަށް އޭފައި ހ ންނަން. ލިބިލޫމާތ  ޢ މައެ ތަފްޞީލ ކޮށް ކ ދިންނަށް  ަވރަށް ރަނަގޅަށް ކަންތައްތައް 

  ، ންނ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ ށްތ ރައިމ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދާނެ. އަދި އޭގެ ވ  ރައްކާތެރި  އަމިއްލައަށް ެވސް

ެވނިްނ ކައި  ނޫިނއްޔާފައިާސެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި  ،ފާަހަގކ ރެްއިވ ަފދައިން ެވސް ދެންމެގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެ  ދޮންބައްޕަ އެ ކ އްޖާއަށް ނޫނިއްޔާ ކައިެވިނކ ރ މަށްފަހ ، ދެން އެހެން މީހަކާ ،ކ އްޖަކ ހ ންނަ ބޭރ ގައި ލިބިފައި 

ީސ ކ ރާ ޖިންށް ނޫިނއްޔާ އެ ކ އްޖާއަ ،އެއީ އެ ކ އްޖާެގ ައގ  ކަމަށް ބަރަދަކީދ ރަކ ރާ ޚަބެލެހެއްޓ މަށް  އިލާޢާ

 ، އެ ކަންަތއްތައް އިފޮރ ވަ  އެ ކަންތައްަތއް ކިަޔއިެގން އަނަގއިން ނ ބ ނެ، ނޫނިއްޔާކ އްާޖެގ މަންމަ ހައްޕ ޯގނާަގއި އެ 

ނާޔަތްތަްއ ބޮޑ ކ ެރިވ، ެއ ޖެހޭ އިއެބަ ށްކަތަތްިމފަދަ ފަރާ އެހެންީވމާ، ރ ެވސް ހިނަގމ ންާދ ޙަޤީޤަތެއް.އެއީ މިހާ

ފަރާތްތަކަށް   ފަދަނޫނީ އެ ލިބިެގންކަން ޭދން. އެއީ ައޅ ަގނޑ  މި ދެންނެީވ މާލީ ރައްކާތެރި ތެރިކަންފަރާތްތަކަށް ރައްކާ
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ކ ން އެންމެ މި ސަ ންކ ޑަކ ޑަ އެލަަވ ދޭ  މިއް ނ ދެޭވނެ. މިހާރ  ޓެ ެވއް ންނާނެ. އެއީ ކ ދިންނަކަށް އެރައްކާތެރިކަެމއް ނޯ

ޮގތަކ ންނެްއ އެ ކ ދިންނަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކޭ  ރ ފިޔާ ލިބ ނީމަ ހެއްހާ ހާ 1ާހސް ނޫނިއްާޔ  2ާގތްަގނޑަކަށް  ؛ޖެހެނީ

ނ ެދޭވނެ. އެހެންީވމާ، މި ކަންތައްަތަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ދެޭވ  މަންަމއަކަށް ހޯދައެއް މާޙައ ލެއްތެރި ކާރައް

ކަން ފ ދ ންތެރި ޭވނެ ޮގތަކަށްރެ ެލއް ާގއިމ ކ އ ކޮށް އެ ކ ދިންނަށް ަރއްކާތެރި މާޙަބޮޑ  ރެވ  އަށްއެލަަވންސްަތއް ެވސް މި 

ސޯޝަލް   ހަމަ އިތ ރަށް ،ޮގާވަލންޮގތަށް  ާވގައި ހަމަ މި ަގރާރ އަޅ ަގނޑ   ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.އެބަ 

ެޓއް އެ ކ ދިންނަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ށްއ ލެއް، ެވޙަމާެރިވ، ރަނަގޅ  ކ ެރޭވ ޚަަރދ ތައް އިތ ރ ކ ށް ޕްރޮޓެކްޝަނަ

އަދި  ކަސް، އަޅ ަގނޑ މެްނ ބްރިޖެއް ެއޅިޔަ އިއް އަޅަ ެގ ައޅ ަގނޑ މެން ބިލްިޑންއީ ން. އެރަޚަރަދ ތައް ކ  ދައ ލަތ ން

ތިމާޢީ ޖ އި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ،ލާޤ ކ ރެޭވ ކަަމކަށް އަޅ ަގނެޑއް ނ ދެކެން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަޚ ޤައ މެއް ތަރައްޤީ 

 ކީބ ެވފައި ަވންޏާމ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ލިބެނީޅ ްނ ޚަރާޅ ންބ މެންެގ އ  ގ ޅ ންތަާކއި އަދި އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ 

 ފ ރ ަޞތށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ނޑ  ނ ދެކެން. ދެއްިވއަޅ ގަ  ކަމަކަށްތަރައްޤީ  ޙަޤީޤީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ،ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީމިހާރ  އަޅ . ރ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

 ށް. އިބްރާހީމް ރަޝީދަމެންބަރ  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ްއޓާލ މ ެގ ޮގތ ން ދައ ލަތ ން ހ   ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭ

ހ ށަހަޅާ ަގރާރ .  އިލައޮގވަ  ބޮޑަށް ސަމާލ ކަން ދިނ މަށް ރެކ ޑަކ ދިންެގ ރައްކާތެރިކަން މިހާރަށްވ  ،ކ ޑަކ ދިންނާއި 

 ،ތާއި ޮގ ީވ ،ަގނޑ މެން ިވސްނާލަންޖެހޭޅ ަގރާރެއް. އެެހންނަމަެވސް، އަ  މިއީ ަވރަށް މ ހިންމ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

ާވންޖެހޭ ޮގތް. ބިލަކަށް ާވހަކަަދއްާކިއރ  ޚާއްޞަކޮށް މި މަރ ޙަލާގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ،ޮގތާއި  ދާންަވމ 

. އ ޅެނީއަިދެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ މި ަގިއ އެއް ލީ މަރ ޙަލާާގއަާސސީ އ ފެދިެގްނ އިންތި ޤާނޫނ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާ

ނޫނ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަްށ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރށް ިގނަ ާގ އިމަޖިލީހ ަގަވނަ  17، މި މަރ ޙަލާ ތެރޭގައި

ޑަކ ދިން ބޮެޑިތ ރޯލާ ބެހޭ، ޖަލ ތަކ ެގ ތެރެއިން ކ  ޕެ އިހެދިން. އޭެގތެޭރަގިއ ޖ ެވނަިއލް ޖަސްޓިސްއާ ބެހޭ، ޖަލ ތަކާ

 ެގ  ކ ށް ކޮށްފައި ތިބޭ މީހ ންއީ  ޖިނާތިގައި ކްރިމިނަލް ޔ ނިަވރިސޓީ ހަދައިެގން، ބޮޑެކ ރީ ޒަާމނ  ،އެއްކޮށް މީހ ންނާ

މައ މޫނ   ރ . އަދި އޭެވރިކަމ ގައި ިހންެގީވ އޭރ  މައ މޫނ ެގތަކެއް ތަމްރީނ ދޭ ޕްރޮްގރާމ  ނަށްތެރޭގައި ކ ަޑކ ދިން

 ޖިލީހ ެގ ރައީސް ެވސް މަ އި އޭރ ގަ ށްޚާއްޞަކޮ ؛ތައްިއލާ، ސިޔާސީ ކަންކަމާ ބެހޭ ފަރާތްޢާެވރިކަމ ަގއި ަވރަށް ިގނަ 
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، އެތައް އަިނޔާެއއް ކ ެރވ ނ . ިގނަ މަޖިލިސް މެންބަރ ންެގ އަދިެވސް އެ ލަކ ނ ަތކެްއ އިލެިވ، ޖަލަށް ލައިރ ވަ އަ

ކަމ ން ދ ރ ކ ރީ އަޅ ަގނޑ މެން. ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ތަކާއި މި ހ ރިހާ ނ ފިލާ. އެއާއެްއކޮށް އެ މަނިކ ފާނ  ެވރި

ެވެގންދިަޔއީ ިއއްޒަތްތެރި ލ އޯާގތެރި ސަރ ކާރ  ަބދަެއ ނަން، އެހިސާބ ން ، ރ ޯއާގެތރި ސަރ ކާ ؛އް ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެ

ފަ. ކޯަޕރޭޝަންތައް ހެދިފަ. ދިެވހި ެގންއި އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންެގ އަމިއްަލަވންތަކަން ނިގ ޅަރާ ރައީސް. އޭރ  އޮތީ ދިެވހި

ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ އަދި ާއއި .ޓީ.އޯސްއެ ދ ލްޤައްޔޫމްެގ ިވޔަފާރި މ ދަލަކަށް ހެދިފަ.ބް ރައްޔިތ ންނަކީ މައ މޫން ޢަ

ތ ންެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޙައްޤ  ރަްއޔި .ބޮޑ  ބޯޑެއް ހަދައިެގން ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް ނީއިންަނަވކަށް ޔަެވރި  ޑ ތަކެްއެގބޯ

 ،އްާސއި ެގަގސްަގހާ  ،ަގްސތަކާއިއް ރ  ،އަމިއްލަަވންަތކަމާއިދީފައި  ންނަށްޙައްޤ ތައް ނިގ ަޅއިެގންފަ. ދިެވހި ރައްޔިތ 

ކ ީރގައި ިދެވހި  ؛ށް ޮގްއސަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްތަކަހ ރީ ކޯޕަރޭޝަން  އްސެއްޗެ ހ ރިހާ އެއް ،ތަރިކަ މ ދަލާއި

ހަކީ އެ އިންދާ މީހެްއެގ ަގއް އިންދާ ރ  ހ ސް ތަންތާ  ،އިންދާ  ތަންތާ ؛ހަކީަގއް ރ  ،ންެގ އަިމއްލަަވންތަކަން ރައްޔިތ 

ފަ. މިހާރ  ތަންތަން ހިއްކިޔަސް ހިެވއްޖެ އޮތީ ފެރާމ ޅި  ހެއްދޭނެ.  ށްއެ މީހަކަ އިަޖހާފައެްއޗެއް. އޭަގއި ތަްއަގނޑ 

ަވންތަކަމެއް ނެތީމަ.  ައމިއްލަީވމަ. ައމިއްލަ އެްއޗެއް ނޫންއެއީ  ަތނެއްަގއެއް ނީންދާނެ. ،ފަޅެއް ،ރ ކެއް ނީންދާނެ

ެއއީ  ، އިްނދާ މީހެއްެގ އެްއޗެކޭ ރ ެވސްހާ މި. ނެކ ރަން ނީންދާފެހި ޏަސްއިންދާށޭ ބ ންހ ސްތަން ކިތަންމެ ަވރަކަށް 

، ކަން ެވރިރައީްސ، މައ ޟޫޢަށް ޖެހިލާނަން. ރާއްޖޭަގއި މި އަނިޔާ ަގއި އެކަން ކ ިރ ޮގތް. އިްއޒަތްތެރި ނ ކ ރީ ޒަމާ

ނަށް ންއިމަ ތާރ  ެވިރަކން ނިމ މަކަށް ެގނައ މަށް ަޓަކއި ޯއާގތެރި ސަރ ކާެރއްެގ ތެރެއިން ެއކަނިެވރި ދ މ ޚްޚ މައ މޫނ ެގ 

ފައި މާޭލގައި ޮތއްޖެހި ،އް އޮްތ ކަމެޚާއްޞަކޮށް ަފއިސާ ދެިވެގްނދިޔަ. އެހެންނަމަެވްސ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ކ ރެިވ

ހ ރިހާ  އެއް، ކ ަޑކ ދިންނަށް ނޭއްާގނީ ެގދޮރ ެގ ދަތިކަމ ެގ ތެރެއިން އިޖ ތިމާޢީ ހ ރިހާ އަނިޔާހ ރި ބޯހިޔާަވހިކަން، 

ކޮޓަރިެއްއެގ ތެރޭަގއި  ؛ކ ިދކ ދި ،ސަބަަބކީ ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން ނ ލިބޭ އެއް ށްނަ ންރިއަނިޔާެއއް، އަންހެންެވ

ކޮްނ  ،ތޯއްކިހިނެ މިހެން އ ޅ ނީމާ ނާ މީހ ންންތި ،ދެ ފިރިހެންނާއި ،ނާއިްސ، ހަެއއްަކ އަންހެނ ންއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ޙައްޤ ަތއް  ެގކ ޑަކ ދިން ؟އްތޯ މި ދައްަކނީއެކަާވހަ ކޮން ؟ އޮންނާނީ. ކޮބައިތޯ އިންސާނީ ޙަޤ ތަކަކީތޯރިކަެމއްތެރައްކާ

ެގ ތެރޭގައި ަޓއިލްސް ނ ޖެހި ހާސް ފްލެޓ  7، މިހާރ  އެ ހ ރި ފްލެޓ  ކ ރ ަވިއެގން.ިބންެވރި ؛ޯގތިދީެގން ހިމާޔަތްކ ރަނީ

ށ  ދާއިާރެގ ަވމާ. ދޭއ ފެސ ާވލ  ށްނަަގނޑ މެންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެތާ ަތށިމ ށި ނ ޖެހި ހ ރީ ކިހިނެއްެވެގންތޯ އަޅ  

 ޑޮލަރަްށވ ެރ ކަ މިލިއަންސަތޭ 4ީވ.  ކިހިެނއްކަން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކަނޑައެިޅެގން އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

  އިސާ ދޭށޭ ބ ނީމާ އެ މީހ ންނަށް ނ ދެވ ނީމާ ޮގތ ަގއި ފަ ގެ ތ ރިްޝަވޭއެގތެރެއިން  އި،ށް ލަމަން ބީލަކ ިގނަ ބޮޑ  އަދަދަ

ކޮންމެ ޔ ނިޓަކ ން ދޭށޭ  ،ތަޅ ން އަޅާނެ ކަެމއް ނެތޭ ،ތަށިމ ށި ޖަހާނެ ކަމެއް ނެތޭ ، ެނތޭއްއެމައްސަލަ  !ބ ނީ، އާނ

 70ތެރެއިން  ެގފްލެޓ  7000އެ  . ދެން ށްޑޮލަރ  ކާީލ ކޮރަޕްޝަނަިގނަ މިލިއަނަށްވ ރެ  70ރ . ހާސް ޑޮލަ 10

 ރައްޔިތ ންނަށް ފްލެޓ ައޅ ަގނޑ މެން، . ިމއީ ންކަިގަވަޑއިަގްނނަާވނެ އެނއެ ޢީދަށްނަ ޑޮލަރ  ާކލީ. ސަމިލިއަނަށްވ ރެ ިގ
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މަސަްއަކތް ކ ރީމާ، ދެން ެވރިކަން ަބޣާާވތްކޮށްފައި ހ ރި ކަންތައް. އެ ދޭން  ެގންށް ފްލެޓ  ދޭންެވޔިތ ންނަދޮންބެ ރައް

. ކ ރ ާވފަމާޒިންތާ އެއޮތީ  ށްވ ރެ ިގނަ ޑޮލަރ  އެ އަނަމިލި 22ެނއް ެއއީ. މިހާރ ެވސް ތަ ާވލަންޖެހޭއެޗް.ޑީ.ސީ އ 

ކ ރ ަވިއެގން ރަްއޔިތ ްނެގ ރައްޔިތ ން ގ ާލނ  ،ހަދާފައި އްކޯޕަރޭޝަނެ އިރައްޔިތ ންެގ ބިންތަާކއި ތަރިކަ މ ދާ ނަަގ

ޑ މެން ނަގ. އަޅ  ކަމެއް މިިދޔަ ސަރ ކާރ ން ކޮށްފަިއ ޮއތްސަރ ކާރ ން، ިވްއކަނީ. ެއއީ ކ ީރެގ  ލާއި ތަރިކަމ ދަ

ކޮމިޓީން ބަލ ންދާ ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ސް.އޯ.އީ  އެ މިހާރ ެވސް ޭގޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް އިނމަޑ ޖެހެން

ރަްއޔިތަކ ން މަޑަކ ްނ ނ ތިބޭނޭ. ކ ރީގައި ޔާމީން  !އެހެން ނ ހައްދަާވށޭ ؛، ސަރ ކާރ ަގއި ތިބި ަވޒީރ ންތައް ދެންއިންޒާރ 

ރައްތިތ ްނ  ، ހިންެގިވ މަގ ންންމޫމައ  ،ޔާމީނ  ހިންެގިވ މަގ ން !ހިންެގިވ މަގ ން ހިންަގަވްނ ނ ހައްދަާވށޭ

 ޯގތި، އެހެން ޅ ންގ ޅީފަޅ ން ޯގތި، ތިލަފަ ؛ބެއްެގ ތެޭރގައި ެވފައިާވ ަވޢ ދ ޚާެގން ަރއްޔިތ ންނަްށ އިންތިއަޅ ެވިތކޮށް

 .ަވނީ ޑ މެންނއަޅ ަގ މީދ ގައޭއްހ ރިހާ ގޯއްެޗްއެގ އ   މި ،ދިްއަގރ ން ޯގތިތަނަކ ން ޯގތި، ހ ޅ މާލެއިން ޯގތި، ފ ށި

ތ ންނަށް ަވރިހަމަ ކޮންމެ ރަްއޔިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ،އްޓަސް ރިކަމ ގައި ހ  ކޮންެމ މީހަކ  ެވ އޭަގނޑަށް ަވރިހަމަޅ އަ

ޤ ތައް ބޭނ ންަވނީ. ހަމަ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ރައޔިތ ްނެގ ޙައް ނީތައް ބޭނ ންަވޙައްޤ  ،މ ގައި ހ އްަޓސްކަމީހަކ  ެވރި

ެގ ހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙްނަން. އިްބރާހ ންނާ ެވސްފަހަތ ަގއި ައބަދ   ެގދ ޝީނަނޑ  ަރީއސް ަގޅ  އަނ ންެވސް ޤީޔަ

 ،ތިބި ދެ ބޭފ ޅ ން. އެހެންނަމަެވސް ރ ބާނީއެްއ ެވަފއިޤ ާރއްޖެއަށް ޮބޑ   އެއީ މި ފަހަތ ގައި އަބަދ ެވސް ހ ންާނނަން.

 މި  ނިޒާމ ގައި ތާރ  ައނިޔާެވރިކަމ ެގޚްމ ދ ޚ ެއއްކަަލ އަދިެވސް  ،ކ ރ ަވިއެގންއްޔޫމް ބައިެވރި ޤަމައ މޫން ޢަބްދ ލް

 ،ނޑަށް އިނޭގއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގ ؛ލައި ްއ ނަާގޤ ތަ ރާއްޖޭެގ ޖަލ ތަކ ަގއި ކ ޑަކ ިދންނާއި ކ ަޑކ ދިންެގ ޙައް

ެވްސ  ސާދިރާ .ނޑ މެންއަޅ ަގ ލަމޭއަދަދ  ބަ ެގއި ތަންތާ ތިބި ކ ޑަކ ދިން ބަލަމޭ. ކިހާަވރެއްތޯ ތިބީ. ާރއްޖޭެގ ޖަލ ތަކާ 

ލީެގ ހިާޔަގިއ ިގނަވަރކަށް ކ ދިން ތިބޭނެ. ިވލި 150ރައީްސ، މިހާރ ެވސް ހ ޅ މާލޭ ފިޔަަވތީގައި  ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި

ނެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީ ދަށ ގައި އޮންނާ ،ލް ޖަސްޓިސް ޔ ނިޓެއްނައިޖ ެވ ؛ޖޭ.ޖޭ .ޔ ނިޓެއް އޮންނާނެ.ޖޭ ޖޭ؛ ަވަރކަށް 50

 ރަ ިގލީގައި އެހެމިވލި . އ ފަްއދަނީއްއ ލެޙަމާކ ށްކ ރާ  އި ލަ ތަނަށް އެ  ކ އްޖާނަންކ ށ ެގ ެވށިން ނަަގއިެގން އަ 

 ޓީނޭޖް އ މ ރ ، އެްނމެ ނޯޓީ އ މ ރ ެގ ކ ދިން އެ ،އީސް، އެިކއެކި އ މ ރ ެގ ކ ދިންކ ޑަކ ދިްނެގ ހިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

އަދި  ،ހޭ ބިލ ބެ ރޯލާާކއި ޕެޖަލ ތަ ނެ.ާވނ ރަނަގޅެއް  ލީމާސް ތިބެނީ. އެތަންތަނަށް ކ ށ ެގ ެވށިން ކ ދިން ެގނެ

 ހިެވސް ނ ދެޭވ ިދެވ 5މި ފަރ ާވ ދ ނިޔޭގައި ދޭ ނިސްބަތ ން % ،ކޮމިއ ނިޓީ ިރހެބިލިޓޭޝަން ؛ޓޭޓްރިހެބިލި

ކަްށ ރި ަރއީސް. ދ ނިޭޔެގ އެންމެ ބޮޑެތި ބާރ ތަތެއްޒަތްެއއީ ބޮޑ  ިވޔަފާިއއެްއ އި ކ ދިންނަށް. މަސްތ ާވތަކެްއޗާިއ ޑްރަާގ

ކޮންމެެވސް  ެވސް ހަދަނީ. ތަކާ ެއއްޗެހިެވސް ޓަނ ންޓަނ ން ޓްރާްނސްޝިޕްމަންޓ  . ާރއްޖޭަގއި ނ ހ އްޓ ނ  ސްެވ

ން ދަސްކ ރީ. އި އެ ބޯންދޭންނަށް ދެނީ. މައ މޫން ޒަމާނ ގަ ށް މި ތަނަށް އެތެެރަވނީ. ކ ދިން ބޮނީ. ކ ދީަވރަކަ

ކ ދިން ބޯން ފެށީ. ެގންޮގސް ޖަލ ތަކަށް ލީ. ލީ ޖަލ ތަކ ަގިއ  ،ކީދަސްކޮށްދިނީ. ނަތީޖާއަަގއި ޑްަރގ  ބޯ ޮގތް ތަކ ކޫލ ސް
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މަލ ތަކެއް ހިންާގ މީހ ން ތިބި  ހިޝް ޢަާގ މީހ ންނާއި، ދ ނިޔޭަގިއ ލެއްިވ ހ ރިހާ ފާތިބީ އެއް ޖިންސ ން ގ ޅ ން ހިން

ިއ ދާ ަގއި ނ ަކއި ނ ބޮރ ރި ސަރ ކާރ ން އޭނ ކ ރީ. ައޅ ަގނޑ މެން އޯާގތެ ަލިއެގން ތަމްރީޑަކ ދިންމަރ ކަޒ ތަކަށް ކ 

ޖެހޭނެ، މި ސަރ ކާރ ންކަން ން ެވސް ދެން. ހަނދާން ބަހައްޓަންނަށް މިހާރ  ބްރެކްފާސްޓްކ ދިން، ސ ކޫލަށް ދާ ކ ދީ

ެގ ހ ަވެފނެއް، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހ ަވފެނެއް. ހ ސްބަނޑާ ސ ކޫލަށް ދާ ދ  ބްރެކްފާސްޓް ދޭން ފެށި. އެއީ ރައީސް ނަޝީ

ކ ޑަކ ދީން ަވރަށް ފަީގރ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ؛ ކާއެްއެޗއް ދޫކޮށްލ ން ެއއްޮކށް މާކަކ އްޖާއަށް އޯާގތެރި 

ިއއްޒަތްތެިރ ށް އަޅ ަގނޑ  ދިަޔއިމޭ ފަހަރަ 4 ؟މަކ ނ ދޫ ެއއީ ޮކންތަނެއްތޯ؛ ަގއި ނ ާދ ރަށެއްލޯމަތީގައި ކެމްޕޭނ 

ދ  ިވދާޅ ަވނީ މި ތަނަްށ އީސް ަނޝީދާށޭ، ބަލާށޭ. ރަ ށްއަސް ނަޝީދ  އަޅ ަގނޑ  ަކއިރީ ބ ނީ، މަކ ނ ދޫ ރައީ ރައީސް. 

އަޅ ަގނޑ މެން ބެލީމޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނަށް އައީކީ ހަމަ މަގ މަތިން ކެމްޕޭނ ކޮށް، ޯވޓެއް ދޭށޭ  ދާށޭ. ބަލާށޭ.

ށް އައިސް ބަސާއަޅ ަގނޑ މެން މި ހިިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ން ނޫން އެކަނި ހޯދި ޯވޓަޭގެގއަށް ޮގސް ހަމަެގން ޔައި ކި

ކ ިދ ނަ ރައްޔިތ ންނަކީ ކ ދިމާލޭ ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން ގި  ެގން.ދަތ ރ ކޮށް ތަންމިތަނަށްއެެގ މި ތިބީ މ ޅި ރާއްޖޭ

އަށް ަވދެލީމަ. ކ ަޑކ ދިންެގ ަޙއްޤ  ެފންނާނެ ޭގގެ  ؟ތޯ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ކ ޑަކ ދިްނެގ ަޙއްޤ އިކޮބަ  ،ތަންތަންކޮޅ ަގއި 

އެ ޭގަގއި ނ ތިބޭ. އެ  ،ދާއިރ  ތަކ ަގއި އެ ޭގެގއަށް ހާލަތ  ބަލަންޒަްތތެރި ރައީސް، ފްލެޓ އްއި މިހާރ  ދޫކ ރާ ފްލެޓް

ިވްއކާ ތަނެއް.  ނ ަވތަ އޭނާ ހެދިކާ ތަނެއް ްގލާދޭޝް މީހަކ  ބޯކޮށާބަންާގޅި ީމހަކ  ބޯކޮށަން. ބަނ ންނަނީއިަގއި ޭގ

 10، ހައެއްކަ އަކަފޫޓ   ؟ކިހިނެއްތޯ އ ޭޅނީ އޭ.އްސި ޮގ ޭގެގ އޯނަރ  ކޮންމެެވސް ތާަކށް ؟ހޭ ޭގެގ އޯނަރ އިދެން ކޮބަ

 ލިބެނީ. ދެން އެ ެގ ިމންަވރ  މިނިޑެއއްޮގފޮއްެޗއް. ފޮޅ ފިލާ ؛އިެގންބަހަ ލިބެނީ މި ަވރަކަށް އަކަޫފޓ  50ަވރަކަށް 

ންނަނީ އޮއި ގަ އޭ، އާނ! ނީބ ނަފްލެޓަށް ޮގސް ނެ، އާނ! ަޔއިމަ ބ ނާ ދިނޫންތޯ. އެތަން ކ އްޔަްށ ދީފައި ތާކ  ނޫޅެޭވނެ

ެވްސ ތަންކޮެޅއް ކޮންމެ ،ޮގތަށް ފްލެެޓއް އެއ ޅެނީ ދަރަިނެވރިެވެގން  މި ކ ޖަހާފައި ހާލަތ  ރަނަގޅ . އެކަމަ

ސ ާވލ ކ ރަން ހޯމް  ައޅ ަގނޑ  ؟ހޭ ޖ ެވނައިލް ޖަސްޓިސްއިޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮބަ އް ންނޭ އިހޯދައިެގއެޮގތްިމޮގތ ން 

 ؟ކ ެރވ ނީ ކަމެއްތޯގައި. ކޮންމް މިނިސްޓްރީެގ ދަށ ނިޓެއް އޮންނާނެ ހޯޔ  ސްޖ ެވނައިލް ަޖސްޓި ،މިނިސްޓްރީއާ

ިވސްނ ން ހ ރީ ދ ނިޔޭެގ  ންއި އަޅ ަގނޑ މެބެހޭ ބިލ ަގ ޖަލ ތަކާ އިރޯލާަވނަ މަޖިލީހ ގައި ޕެ 17އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ތޯ އިަގދ ނިޔޭެގ ކޮން ޖަލ ތަކެއް  ،ލީބެ . ދެން އަޅ ަގނޑ އެމެރިކާ ޖަލ ތައް ފ ރިފައެމެރިކާ.  ؛އ މ ޤައެންމެ ތަހ ޒީބ  

މީހ ން  ަވރަށް މަދ . އެ  ަގއިފިންލެންޑް ހިސާބ ހިސާބ ، ްނ ބެލިއިރ  ސްިވޑ ތޯ. އިއ މެއްގަ ޤަކޮން  ،އެންމެ މީހ ން މަދީ

 އިއިރ ަގދެނީ. ކ ށްކ ރާ ކ ްއޖާ ެގންޮގސް ނެރޭއިމީހ ން ކ ށްކ ރާ ކ ދިންނަށް ކިޔަވަ  އް ނައްތާލަން. އެ އޮތީ ޖަލ ތަ

ނ ަވތަ އެހެން ފަންނަކަށް  ،ފެސަރަކަށް ހަދާފައިޕްރޮ ންނަނީހ  . ކ ށްެވރިޔާ ނެރޭއިރ  ންނަނީ އެހެން ކ އްޖަކަށް ހަދާފަހ 

އެހެނެއް  އިރާއްޖޭގަ  މިެއއީ ެއކަން ކ ރާ ޮގތަކީ. އ ލ  ަނއްތާލަނީ. ޙަާރ މާކ ށްކ  ،ނޫޅޭ . ދެން ޭއނައޭނަ ތަމްރީނ ކޮށްފަ

 ،ރ ަގިއ ސަމާލ ކަން ދީފައި އޮތީއަޅ ަގނޑ މެން އޭ ،ައދިެވސް އެހެނެއް ނެތް. އެހެންީވމާ އިއ މ ތަކ ގަ ޤަނޫން. ބައެއް 
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 ނޑ  މިޅ ަގށް ހަދަން. އަކަދޭ ސްކޫލްތަކަކަށް ހަދަން. ތަމްރީނ ދޭ މަރ ކަޒ ތަކައިޔަވަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލ ތަކަކީ ކި 

ްތ އޮެވސް އެބަ ނަށް މީހ ން ާވހަކައެއް ނޫން. އެ  ެގންހ މީ މީހ ން މަރާފައި ތިބޭ  ، ކ ށްކޮށްފައިއީބޮޑެތި ޖިނާ ަވނީ.ންނަދަ

އްޤ  ނ ކަނޑައިިފއްާޔ ޙަ ،ނޫނިްއޔާންމީހ ންނަށް އެބަޮއތް ފ ރ ޞަތެއް. އެހެ އްޤ  ކަނޑަިއފިއްޔާ އެޙަފ ރ ޞަތެއް. 

  . އޮންނާނީ ރ . ޙައްޤ  ނ ކަނަޑއިފިއްާޔ އޮްނނާނީ މަރަށް މަލ ކ ރާ ޮގތްަގބޫއަޅ ަގނޑ  އެއީ މަރަށް މަރ . އޮންނާނީ 

ތަކ ްނ ދައ ލަތްދައ ލަތަކަށް އޮންނަ ޙަްއޤެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދ ނިޔޭެގ  ާލއިން. ެއއީ ޢާއިއެއީ ކ އެކަމަ

އިލާއިްނ ޢާ. އަނިޔާ ލިބޭ ދީނ ގައި ަވރަށް ސާފ ކޮށް އޮތީ ެއކަންރަކަށް. އިސްލާމްކ ރީ ހަތިޔާބޭނ ންމަރ ެގ އަދަބ  ެވސް 

 .އޭނ ކ ރަނީ އީދ ތާ ށްން އެކަމަކ ރަންޖެހޭ. އެއީ އޮންނަންޖެހޭ ޮގތް. އެމް.ޑީ.ޕީ ތަންފީޒ  ދައ ލަތ ން ޔާޙައްޤ  ނ ކަަޑއިފިއް 

 ،ންތާރ  ެވރިޚްމ ދ ޚ އ މ ތަކ ގައި ޤަދ ނިޔޭެގ އެހެން  .މީ އ ސޫލ ތަކަށްއިސްލާ ކ އެަކމަ ،ކ ރޭދ އީން ތާއެމް.ޑީ.ޕީ

ެގންޮގސް ޖަލ ތަކަށް ލައިެގން އަނަދޮގީޑަގިއ  ްއޗެއް ބ ނީމާއެ  އިކ ީރެގ މައ މޫނ ެގ ޒަމާނ ަގ ،އިލާތަކާއިޢާމީހ ންެގ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަނިކ ފާނަކީ މި މަޖިލީހ ގައި އެންމެ ިގނަ ޒަމާން ހޭދަކ ރެްއިވ  އި ކ ރިހެން ރާއްޭޖަގރަސްކަން

 ؟ީވއިލާތޯ ބިކަޢާކިތައް  ؟ރ ީވކިތައް މީހ ންތޯ މަ ؟ލީހ ން ކިތައް މީހ ންތޯ ޖަލަށްމި މަޖިލީ ،ދާން ހ ންނާނެނ. ހަބޭފ ޅާ

ަވނީ ިމ  އަހަރ  މި 30މިހާރ   ،ނެ. މަނިކ ފާނަކީ މިތާ ަވަރށް ޒަމާން ަވންދެންޅޭތައް މިހާރ ެވސް އ  އިލާޢާއެ 

ދައްކަނީ ތެދ   ނޑ  މިއަޅ ަގ ،ނޭގނެއި .އ ޅ ްއަވނީ މަޖިލީހ ަގިއ ތި މަޖިލީހ ގައި، މި މަޖިލިސް އ ފަންވީއްސ ރެ މި

ޖަލ ތަކ ަގިއ. އެތައް އަނިާޔއެއް  ދަޮގނޑިަތއް އަދިެވސް އެބަހ ރި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މީހ ން މެރީނކަން. އަާވހަކަ

ނޫންތޯ ަގދަީވމަެގންނޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތްަވރ  އިޝަން ަހދައ ެޅނީ އޭނާާއއެކީ ކޯލި ކ ރި. ައޅ ަގނޑ މެން މި

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ހިފާކަށްތޭ ބަދަލ ނެ މެންނޑ ނ ދީ. އަޅ ަގއަދަބ  ،ލީޝަން ހެދޭނީ އަދިެވސްކޯ

 ،ލ ިއކ ރ މާއިގައި ެއބައޮތް އަދަބ   19އެބައޮތް ޓްރާންސިޝަލަން ޖަސްޓިސް ކިޔާފައި ޖަސްިޓސް. އެޖެންޑާ 

ދެކޮޅަށް ނޑ މެންނާ އަޅ ަގ ،ނަމަެވސް ެއއްެޗއް ެވސް އެބައޮްތ. އެހެންހ ރިހާ  މި ،ަޝނާއިއޭރީކޮންސިލި  ،މާފ ކ ރ މާއި

 ،މިލިައން ޑޮލަރ  ަވަގށް ނަާގފައި 70ެވސް  އިން އޭެގންފްލެޓްެގ ތެރެ  7000 ،ފައި ނ ކ މެށްއަނެއްާކެވސް ަވއްކަްނކޮ

 ކަމެއް ނެތް. ީވ  އޭ ިކޔާނެނ ިވެއއް މި ،އޭނ ވި  އެއްމި ،ެޗކޭެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ އަނެަކއް އަެނއްކާ  ،ކޮށްތިރައްޔިތ ން ނިކަމެ

ނޑ މެން ބޭނ މިއްޔާ އެއަްށ ޮގތް އެނޭގ ަވރަށް ރަނަގޅަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ގަ  ާވ ،ޮގާތއި ަވމ ންދާ ،ޮގތާއި 

ެވސް ހިފިދާނެ. ރައްޔިތ ން އެަވރަށް ބާރ  ދީފައި  ެވސް ކ ރެިވދާެނ. ބަދަލ  ެވސް ކ ެރިވދާނެ. ލަސް އަދަބ ތައް ައަވސް

ނ ކ ެރޭވ އްޔިތ ންނަށް ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ެވިރކަންހިސާބަށް ދާނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަ  އެނޑ މެންއޮތީ. އަޅ ަގ

އްޔާ ހައްޔަރ  ެވްސ ެވސް ކ ަރންޖެހިއްޖެ . ހައްޔަރ ންެވސް އެ ދަރަޖައަށް ދާނަ ދަރަޖައަށް ގޮއްިސއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން

ންނާނަން. ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަިދެވސް އެނބ ރި އަބިރަކ ން ނ ތިބޭނެ އި ކ ރަންޖެހޭނެ. ބަޣާާވތެއް ކޮްށފާނެތީ

ނެތިއްޔާ މާފަންނ    ނާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  މިތާސް އެނބ ރި އަންޔަބަޣާާވތް ކ ރި  50މަތިމައްޗަށް 
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ން ެވސް ނ  ދެކ ނ  ދާއިާރއިމާފަން ،ތަނަށް އަންނާނެ. ައޅ ަގނޑ  މިތާ ނެިތއްޔާ  މެދ  ދާއިރާެގ އެހެން ރަްއޔިެތއް މި

މިީއ ދައ ރ ަވމ ންދާ ގ ދ ރަތީ ިނޒާމެއް.  ؛ނަށް ެވސް ންމިއިން ހ ރިހާ ބޭފ ޅ  ،އްޔާނޑ  މިތާ ނެތިއަންނާނެ. އަޅ ަގ

 ނެއޭ، އެ ޅޭޒާރ ާގ ނަޔާމަޭގ، ނޫރާނީ މާފޮލްގ  ؛މީދ ގައި އޮތީއްރ ަގއި އ  އޭ ؛ރި ރައީސްޒަތްތެ ރަތ ެގ އ ސޫލ . ިއއްޠ ފި

ނ ކެރޭ. ަވލަށް ަވދެ ރައިަވރެއް ކިޔަނީ. އް ބ ނާކަށްރ ަގއި އެްއޗެއޭ .ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޓް ކިޔަނީޓްީވޓް. މިހާރ  ޓްީވ

ރިންނާ ދިމާލަށް ރައިަވރެއް ިކޔަނީ. ނ ަގތަ ޅެން ރ ަގިއ ތިބޭ ެވމީހާއާ ދިމާލަށް. އޭރިެވ ،ަވލަށް ަވދެ ރަިއަވރެއް ިކޔަނީ

 ށޭ ެވރިކަމެއް ދެކެންތިމަންނަ ބޭނ ންަވނީ މިނޫން އިފަރ  ދޮހޮއްކޮނަ  ،ކ ންޔަބަހަކ ން ނ ަވތަ ނައިފަރ  ދޮހޮއްޮކެގ ލަވަ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތ ން  އްޖަލަށްލީ މައ ޫމން. އެއި ލަަވކިޔާ މީހެ ނައިފަރ  ދޮހޮއްކޮ ެވސް ެގންޮގސް ބ ނީމާ

  މް ނައިފަރ  ދޮހޮއްކޮ.ޙޫއަލްމަރ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް،ިވސްނަންޖެހޭ އި

 

 ރިޔާސަތ ން  ާވހަކަދެްއކެވ ން:

  ގ ޅ ާވލަެދއްާވ އިނޭގތޯ. ޢާމައ ޟޫ އިހަކަފ ޅާާވ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހިމް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ކ އްޖާ މި ދ ިނޔެއަްށ އްތ ަދއްަކނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ތ  ކ އްާޖެގ ާވހަކަ މިއެންމެ ތ އްތ  ،އްޖާއެންމެ ކ ަޑކ 

ކ އްާޖެގ  ލާއަކަށް. އެޙަަވނީ ހ ރިހާ މަރ  ކ އްޖާ ކަށް. އެއްޖާ ަވނީ ޒ ާވނަކ  އެ .މީހަކަށްަވނީ ބޮޑ   ކ އްޖާ ސް އެއައި

އްޖާެގ ކ   ކ ރަނީ. އެާޖެގ ޙައްަޤށްޓަކައި މައިންބަފައިން މަސައްކަތްކ އް އެ ؛ާވހަކަ ދައްާކއިރ  ހ ރިހާ ާވހަކައެއް 

 ؛ޒަތްތެރި ރައީސްއް  އޮޭވ. އިނައިލް ޖަސްޓިސް ޔ ނިެޓއްކަނީ. ޖ ެވދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމން ނ ކ މެ ާވހަކަދައް

ކަމަކ ން ރައްޔިތ ންނަްށ  ޔާ ހަދަިއެގން އޭނާ ކ ރިއްޙިލާޞް އި ސްކަޔަރިތާރ  ެވޚްދ މ އެއީ ޚ ރ  ޞިއިބްރާހީމް ނާ

 އެބަހ އްޓޯ ަގއި ަތކ އަތޮޅ  ؟ޅޭމިހާރ  ހަދައިެގން އ   ތޯއިޮކބަ ފެނ ނ .އެްއޗެްއ ފެނ ނ . ރައްޔިތ ްނނަށް މަންޒަރެއް 

ތަކ ގައި. މިހާރ ެވސް މި ބިލ  ރައްޔިތ ންެގ މަރ ކަޒ ިއ، ތަންތާނަަގޔ ނިސެފްެގ އެހީަގއި  ންމިނިސްޓްރީ ރޖެންޑަ

ޖ ެވަނއިލް ޖަސްޓިްސ ނިޒާމ ެގ ތެޭރަގިއ ފާއިތ ިވ  ،މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ  ަވދެަފއި ފ ރަތަމަ ކ ިރ ކަމަކީ ެވސް

ޑިޓެންޝަން  ،ކ ަޑކ ދީން ެގންޮގްސ ބޮޑެތި މީހ ންެގ ޖަލ ތަކ ގައި ބަހައްޓާތީ އްޔޫމްޤައި ޔާމީން ޢަބްދ ލްެވރިކަމ ގަ 

ނ ބެހެއްޓޭނެ ޮގތަކަށް ބިލެއް  ނާހ ންމީބަދަލ ކ ރަންެވެގން ކ ޑަކ ދިންނާއި ބޮޑެތި  ލ ީތެވ، ެއ އ ސޫޓާސެންޓަރ ގައި ބަހައް

ހަނދ މަ  ރ ށެންޖެހޭނެ. ހޯމް މިނިސްޓަފެ ފެށިެގން ތަންފީޒ ކ ރަންމަހ ން  ބަރ ންއަހަރ ެގ ނޮެވ . މިރީކ ފަރ މާ

ްސ ޔަކޮންމެ އެްއޗެއް ިވ ،ސްޔަ ވި  19- ފެށިެގން ކޮިވޑ  މަހ ންބަރ ންއަންނަ ނޮެވ ދިެވހިރާއްޖޭގައި މި ،ޖެހޭނެންބަހައްޓަ

ޒިއަމަކަށް މިއ  ދޫނިދޫ ޖަލ ާވެނ. ނ  ތަނެއްަގއި ބައިތިއްަބއިެގން ނ ާވނެ. ބޮޑެތި މީހ ންނާ އެއްކ ޑަކ ދިން ޖަލަށް ލައިެގން
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ތާލަންޖެހޭ. އެއީ ަމއ މޫނ ެގ ސިފަަތްއ  ނައްޒް  ަނއްތާލަންޖެހޭ. އަލްކަޓްރާޒްތްތެރި ރަީއސް. އަލްކަޓްރާ ހަދަންޖެހޭ އިއްޒަ

ފެންނަނީ މައ މޫން  ،ެވސް ަމއ މޫން ފެންނަހެން ތަން ެފންނައިރ  އެ އިލާަފއިކަނޑައަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ. ހ ރަސް

ންތަން. މާލޭ ތައެ ރި ަރއީސް. ަނއްތާލަންޖެހޭ ތެއިެވނީ ިއއްޒަތް ެފންނަނީ. ރޯ އަޑ ތައް ޑިނދަޮގނއެތަނ ން. އަ

 އޭރަށް ރަށް ޖ ެވނައިލް ޖަސްޓިސްއޭ !ބައްަލާވ ؛ޭގޭގަގއި ،ަވހިކަމާއިރައްޔިތ ންނަށް ތޮއްޖެހިފައިާވ އޮތް ބޯހިޔާ

ރަްށ އޭ !ލަމ  ޭގގެއަްށ ަވޑަިއެގންނަާވބަލަސިންގ މިނިސްޓަރ  އަސްހައ  ލަ!ބަޭރގައި ޑޯ ޓ  ޓޯ ޖައްސާލަތެއެނޭގނެ. ޭގެގ

 ިރ ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ކެމްޭޕނަށް އަންނަންެވެގން މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާގައި ހ އްޓ މެއްތެފެންނަނެ ހާލަތ . އިއްޒަތް

އި ފަ ށްކޮެވސް ބްރޭކ އަނެއްކާ  ދ ރ  ންމެ ންަވންދެބަންިގ ޮގ ،ޖަހާއިރ  9ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ހެދ ނ   ،ދ ަވސްމަސް 4 ނެތި

 ދ ަވހ  މަސް 4މިޮގތަށް  އަޞްރ  ނަމާދާ ދޭތެރެ،؛ ށް. ބަންިގ ޮގަވންދެންއަ 6ން އަެނއްާކެވސް އި 2 ؛ންއި 4ހަީވރ  

 މީހ ން ހޯދަނީ ނެއްތޯ އެ. ފޭސް ޓ  ފޭސް އަތ ީވ. ިކހ65ިހިނގައިެގްނ ެވްސ ައޅ ަގނަޑށް އަތ ީވ ރަްއޔިތ ންެގ %

އެނޭގނެ  އަށްއިލާޢާއަީކ. ދިެވހި އިލާޢާ ދިެވހި  ،ަތނެއް ނޫން ޮބޑ  ކީ މާލެއަިދެވހިާރއްޖޭަގއި މާ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ކާފަެގ ދަރިންނާއި  ،ޖިކަލް ަސރޭވ އެބަހަދާ ދ ނިޭޔގައި. ާކފައާއިލޮޓްރީ. ޖިއޮނޮ ފެމިލީ ބ ނީމަ އެނޭގނެ އޭކާފަ

ެވސް   މާލީ ހާލަތ  .ތ ެގ ހާލަމީހ ން އިނޭގ އެ ްނގ ސިސްަޓމ ން އެބަބޭންކި ،އިލާތައްޢާ ންެގ ދަރިންނަށް ލިބ ނ  ދަރީ

ިއއްޔެ ައޅ ަގނޑ މެން ދެއްީކ  ؟ފިޒިކަލީ ޭގެގައށް ދާއިރ  ކޯްއޗެއްތޯ ފެންނާނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެބަ އިނޭގ.

ޓެނީ. ެވއްޓި މަރ ަވނީ. އްއަރާ ޮގިޅއަށް ެވ ؟ބ ީރެގ އިމާރާތަށް 12ނެއްތޯ އަރަނީ ާވހަކަ. ލިފްޓ ން ިކހިެގ ލިފްޓ 

ޔާމީްނ  ؟ަދއްކަްނީވާވހަަކއެއްތޯ ނޑ މެން ކޮންއ މެްއ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގޤަތް ަގއި އޮ ހާލަތ  އެހެންީވމާ، އެ

ތ ން ރާއްޖޭަގއި ތިބި ކ ދިންނެްއ ނޑ  ހިެވސް. ައޅ ަގ ބ ނަން ަލދ ަގންނަންޖެހޭނެ ެވރިކަމޭ މައ މޫން ،އްޔޫމްޤަޢަބްދ ލް

ަރއީސް ނަޝީދ   ރ ބަިއތެއް އޭންކޮޅެްއ. މ ޙައްމަދ  ޖަމީލްެގ ޅެންހަދާނެއް ނ ނެތޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންކީ ހަމަ އެންމެ ތަ

ކޮކާތަާކ  އިްޓީވޓް. އެ ބ ލްބ ލްތަކާ ކެނެރީޭގ މ ަޙއްމަދ  ނަޝީދ . ގ ލްޒާރ ާގ ނަޔާމަޭގ، އެއީފެށީ.  ކިޔަން

ޅެމަކީ ަވރަށް ފ ން  ަގނޑ މެންެގ ިއްއޒަތްތެރި ރަިއސް. އެމީދ  އޮތީ އަޅ  އްއެ އ  ؛ނޑ މެްނ ބ ނީންނޭ. އަޅ ަގފަރިާވއިރ 

ކ ރަނީ. ަޓކީ ކ ރިެގ ަރއިަވރެއްެގ ޮގތ ަގއި ޓްީވޓ ޓްީވއެ އެަބކ ރޭ.  މިހާރ  ޓްީވޓް ކ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެކަމަ ޅެމެއް

ސް. އްލ ކ ެރޭވނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީޙަމިކަން  ؛ނައިްލ ޖަސްިޓސްެގ ބިލ އެއީ ަރިއަވރެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޖ ެވ

 ،އި ކ ދިންނާ 50ކ ޑަކ ދިްނެގ ހިޔާަގއި ތިބި  ިގލީނިވލި ،ކ ދިންނާއި  150ހ ޅ މާލެ ފިޔަަވތީގައި ތިބި  ެވސްރ މިހާ

 ރއޮންނަ ޖެންޑަ ގައިއަދި އަތޮޅ ތަކ ެގ ތެރޭ ،ހިނާގ އ ސޫލ ތަކާއި އެ ޔ ނިޓ ؛ ނިޓ ަގއި ތިބިޖ ެވނައިލް ޖަސްޓިސް ޔ 

ރީހެބިލިޓޭޝަން  ،ރޯލްެގ ދަށ ންނާއިއަދި ޕެ ،ޔ ިނސެފްެގ ދަށ ން އްދ ތައްޙައެކި ސަރަތެރޭގައި ހ ންނާނެ  ެގމިނިސްޓްރީ

ޤީޤަތ ަގިއ ޙަމިއީ އަސްލ   ؟ެވެގންތޯއް ތަން ބޭނ ންަވނީ ކީ އެ ؛ެވެގން އެްއޗެއް ރަނަގޅ   ހ ރިހާ މި ،ސެންޓަރ ތަކާއި

ލޯބި  ށްއ މަޤަދިެވހި  ،މާއިއަމިއްލަަވންަތކަ ،އި ނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ްނެގ ބިންެވރިކަމާެވސް ނޫ ބޭނ ންާވ ތަނެއް
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ާވނެ. ޝ ކ ިރއްާޔ  ސް ެވ މެއް އް ބޭކެ ތަގ ޅެން ދަންނަ ެވިރަކމަކަށް މި ޔ ނިޓ ންސަިއެގން ދިެވހި ަރއްޔިތ ން ެގޖައް

 . ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އަރ ަވނީ ނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މިހާއ  އަޅ ަގ

 ށް. މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:

 ތ ން ދައ ލަ ލ މ ެގ ޮގތ ންޓާހިރާއްޖޭަގއި ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ އްޝ ކޔ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދެވ

 ޅާ ހ ށަހައިަލއި ތެރިކަމަށް މިހާރަށްވ ެރ ބޮޑަށް ސަމާލ ކަން ދިނ މަށް އެދި ޮގަވކ ޑަކ ދިންނާއި ކ ޑަކ ދިްނެގ ރައްކާ

ކ ރަނީ. ނޑ މެން އެކަމާ މި ބަހ ސްަގއިތަމް ހ ށަހަޅ އްަވިއެގން އަޅ  ޚަމަދ  ޙްަގރާރެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަ

 އެކީގައި މާސްކ   ޔާއެއްެވސް ބޭފ ޅަކ  ކ ރިމަތީަގިއ ނެތީމަ އިނގައި މަޖިލީހ ަގތާއަޅ ަގނޑ  މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން. ތިެގނެއް ނޫނީކީ ާގނޫނެއް ނެޅެއ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ؛ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި ؟ސް އެންމެ ރަނަގޅ ތޯޔަނައްޓާލި

އ ޅެނީ އިއްޒަތްތެރި  ެގނެއް ެވސް ނޫން މިނ ވެ ން. އަދި ާގނޫނ ަތއް ހަރ ކަށިސަމާލ ކަމެއް މިކަމަށްޓަކައި ެނތިެގނެއް ނޫ

ްތ ލަދައ  އ ޅެނީ. މީތި ފެއިލްވެއްޖެ. އ ޅެނީ ފެއިލްެވެގން މި . މިރެގ ފެއިލިއަިސްސޓަމ  ،އ ޅެނީ އީސް. މިރަ

ދައްކަނީ ފެއިލްވެއްޖެ ާވހަކަ. މިައދ  ރިޔާސަތ ގައި ތަންކޮެޅްއ  ފެއިލްވެއްޖެ. އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި

ކަންަތއްތައް  މިއަދ  މި ،. އެހެންނަަމެވސްއޭ އް ނ ެވފެއިލެ ،ރަީއސް ިވާދޅ ވީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮޅ  އިންނެިވ ހެނދ ނ 

އަްށ މިއަދ  އެމް.ޑީ.ޕީ ،ެފިއލްވ ން. އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން ކީ މިއީހިސާބަށް މިަވރަށް ައއ މަ އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ރިޕޯޓ ކ ެރޭވ  ން ކަަވނީ ކަންބ ަވނީ ނ ަވތަ ކަްނކަމ ަގއި ކާިމޔާ ޅ  ނަގކަންކަން ރަ މިބޭފ ޅ ން ިއަގންނަާވ ޑަވަ ނިސްބަތްެވ

އްާވތީ ައޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން. ރޭޕް ބޭފ ޅ ންެގ ިވސްނ ންފ ޅ  ެގންގ ޅ   ށް އެކަމަ އެކަނި ބަލައިެގންހަމަމިންަވރަށް 

ދައ ލަްތ  ،ކޮށްކޮށްނީ. ވައްކަން މި މިނަ ބޭފ ޅ ން  ށް މިމަކަ ޔާބ ކ ީރމާ އެއީ ސަރ ކާރ  ކާމިކޭސްތައް ިގަނއިން ރިޕޯޓ 

 ،ެވއޭބ ނަނީ އެބަ ރަނަގޅ  ކޮޅ  ދޭނެަވރ  ނެތ ނ  ހިސާބަށް ދިޔައިމާ މި ކާޑ  ންޖެހޭނަށް ދޭންތ ރައްޔި އިހ ސްކޮށްލަ

ކޮންކަހަލަ ؟ މިއީ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމެއްތޯ .ވައްކަން އެބަފެނެއޭ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ރިޕޯޓ ކ ރެެވއޭ ކަން އެބަަވއް 

ިއ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގަ  35ޤާނޫނ އަސާީސެގ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ؟ކަންކަމ ަގއި ހަމައަޅަން ތޯ މިއ ސޫލެއް

 ކ އްޖާެގ ނެީޕއަކީ  އެ ،ެވސް ން ަވށަިއެގން ލެޭވ ފާރަކީ އަންނަ ހިސާބ  މް ކ އްޖާ ދ ނިޔެއަށްޞޫޢ ކ ޑަ މަ ،އޮންނާނެ

ކަމަށް. މ ޅި ދައ ލަތް،  ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތެއް ކ އްޖާއަށް  އެ ،ކ އްާޖެގ ނެޕީޖަހާ ފަރާތަކީ ެވސް އެ ،ެވސް
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ނާނީ ކަމަށް އޮން ކ އްޖާއަްށ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެ އެްއޗެއް އ ލަކީ އެޙަމ ޅި މާ ަވަށިއެގންާވ ެގކ އްޖާ  އެ

އިްއޒަތްތެިރ  .ނޫން ނެތެިގނެއް އ ޅެނީ ާގނޫނެއް . މިެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކ ރެިވފަަވނަ މާއްދާ 35ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ިއންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ެގ ާވހަކަ  ؛ޙައްޤ ަތއްޙައްޤ ،  ،ފެންނަނީ މިދަންނަާވ ޙައްޤ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ،ރައީސް

ޮގތ ަގިއ  ބޫލ ކ ރާަގ އޮްތ ސަރ ކާރ  ދަްއކަނީ. މިއަދ  އިންސާީނ ޙައްޤ ތަަކކީ ެއއީ ިމއަދ  މި އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ، ބަލަނީ މި ށްަވނީ އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް. ިމއަދ  އިންސާފަކަ އެއްަޗކަށް މި ރިށްފައި ހ މޭކަޕްކޮ ،ފ ށްޖަހާފައި

އ ޅެނީ.  އޮތް ސަރ ކާރ  މި ނަ ސަފާރީއަކަށް ިކޔާ ނަމަކަށް ިއންސާފ  ހަދައިެގން މިއަދ  މި ޅ ތެރޭގައި އަޅާފައި އޮންފަ

ަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފ ޅ ްނ ބަތްެވސަރ ކާރަށް ނިސްއަދ ެގ ލަދ ަގނޭ މިކަހަލަ މައ ޟޫޢ ތަކަށް މި މެންއަޅ ަގނޑ 

އެންމެ ަގަދއަށް ޢ ތަކ ަގިއ އެންމެ މިކަހަލަ މައ ޟޫމިއަދ   ؟ަދއްަކާވތީ. ކޮަބއިތޯަވޑަިއެގން ާވހަކަފ ޅ ތެދ ެވ

ާގނޫނ ތައް  .ތަނަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދައްަކާވ ބޭބޭފ ޅ ން މިއަޑ އަހަރ ކޮށް ާވހަކަފ ޅ 

ރަން ތިބި މީހ ން  ކ ޒ ާގނޫނ  ތަންފީ ތެރޭގައި އެ ސިސްޓަމ  ،ކ ރަން ތިބި މީހ ންތައްޒ ާގނޫނ ތައް ތަންފީ ،ހ ރިއެބަ

އިންސާނީ  ،އެހެންީވމާ .ދައްކާ ފެއިލްވ މ ެގ ާވަހކަ. އެހެންީވމާ އިންސާފ  ނ ލިބެނީ ފެއިލްީވމާ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެްނ މި

ކ ރާ ޒ އ ޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމައެކަނި ތަންފީ ެވެގން ައޅ ަގނޑ މެން މިޙައްޤ ތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަަވރ ނ  

ފެންނަނީ   ފެންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ނޫން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ހިސާބ ގައި ތިބި މީހ ން އެަކންޏެއް

 އިންތިހާއަްށ ޒ ކަންތައްތަކަށް ނ ފޫ މި ެވސް ތިބި ފަރާތްތަކ ން ާގނޫނ ތައް ހަދަން ،ާގނޫނ ތައް ފަރ މާކޮށް މިއަދ  މި

 ނޫނޭ ައޅ ަގނޑ މެން މި ކަެއއްފ ށެްއެގ ާވހަ ،ކަހަަލ މޭކަޕެއް ތަން. އާދަިއެގ ރައްޔިތ  މީހާއަށް ލިބޭ  ފޯރ ަވމ ންދާ

ލިޭބ  މީހާއަށް އާަދއިެގ ަރއްޔިތ  ،އެހެންީވމާ .އާަދއިެގ ަރއްޔިތ  މީހަކަށް ސަފާރީއަކަށް އެފޯެޑްއ ނ ކ ރެޭވ .ދައްކަނީ

ހ ރީކީ. އިްއޒަތްތެރި  ހިސާބަކ  ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެްނ މިދަންނަަވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިންސާފާއި އިންާސސީ ޙައްޤ ތައް މި

ަވކީްނ  ،ދަްއކަާވއިރ ގައި ިތމަންނާމެންެގ ދަރިންއަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ަރން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރ ން ާވހަކަ .ރައީސް

ޭއ ެއއީ ،ދެވ މޭ އެކީަގއި ބޮޑ ކޮްށފައި މީހަކާ ްއފަތްތެރިކަމާޢި ،ން ތިމަންނަމެން ބޭނ ންަވނީޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ދަރި

 އަންހެން  ؛ދަރިން 2ައޅ ަގނޑ ެގ ެވސް އެަބހ ރި  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ،ނޫން .ކީމައެކަނި މައިންބަފައިންެގ ްޑރީމަހަ

ކޮންމެހެން   ،ެގ އަންހެން ދަރިފ ޅ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންަވނީަވކީން ޚާއްަޞކޮށް އަޅ ަގނޑ   .ކ އްޖަާކއި ފިރިހެން ކ އްޖަކާ

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދަރިން  ،ޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންަވނީނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަ އިނ މެއް މީހަކާ ންހަމައެކަނި ބޮޑ ެވެގ

ންނަށް އިންސާފ ެވރިކަްނ ތިބި އެހެން ރައްޔިތ  ޤައ މ ގައި ދައ ލަތް ހިންަގން، މި  މި ،ޤައ މ  ހިންގަން ބޮޑެތިެވެގން މި

 65ާވ %ތަނ ަގއި ތިއްބަ  ހޯދައިދޭން. އެރަްއޔިތ ންނަށް ޙައްޤ ާވ މިންަވރ  ހޯދައިދޭން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގ މި

ދަްއަކަވނީ ކޮން ޙައްޤ ާވ މިންަވެރްއެގ  ަވދެ ތިއްަބާވ ބޭފ ޅ ން އެ ތަނ ަގއި މި ެއީކަގއި  އާ ހޯއްދަަވިއެގން މެޖޯރިޓީ

  އޮފީހ ން  މައްސަލަ ަވންނަނީ ފ ލ ސް ީމހާ ރޭޕްކ ރީމާ ފ ލ ސް އޮފީހ ން ގ ޅަންޖެހެނީ. އެ ކަމެްއ. ރައްޔިތ  ާވހަކަެއއް
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ދޮރެއްގައިޯތ ދަރި ކޮން ކ ރެިވެގންދާ އަންެހންރޭޕް؟ ކޮންދޮރެއްަގއިތޯ ަޓކިޖަހާނީ މީހާ ދެން ރައްޔިތ   ،ަވންޏާ ކަމަށް

އޮތީ. މިއަދ ެގ ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްާޔ  މި ދިެވހި ޤައ މ  މިއަދ  ލަތ ގައި މިހާ މި؟ ޓަކިޖަހާނީ އިންސާފ  ހޯދަން

ކޮށްަފއި ތިބޭ މީހ ން  ޯގނާ ންސީ ކ ޑަކ ދިންނަށް ޖި ،ރޭްޕޮކށްފައި ؛ަވނީ  މިށްެގ ަވޢ ދައިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

ކަިނ ަވަޑއިެގން ފ އްދޭ ހަމައެަވންޏާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނެ އިންސާފެއް ނޯންނާނެ. އަދި ެވރިކަމަށް  ކަމަށް ދޫކ ރ ން

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ަވންޏާ ކަމަށް ށްލ ންކ ރާ މީހާ ދޫކޮޒ   ތަންފީންކ ހ ށްެގން ިމޮގތަށް ޖިންސީ ޯގނާ ކޮ ،ދަކީަވޢ 

އ ލ  ޙަައޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން ބަދަލ ކ ރަންީވ. މާ ،އެހެންީވމާ .ލިބޭނެ އިންސާފެއް ނޯންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އ ލ  ބަދަލ ކ ރ މަށްޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ޙަމާ .އ ލ  ބަދަލ ކ ަރންީވޙައ ޅޭ މާ ައޅ ަގނޑ މެން މި ީވ،ރަންބަދަލ ކ 

ެގންގ ޅޭ  މިހާރ  މި  ންތަށް ތަާފތ  އެކި ިވސްނ މ ން ިވްސނައިެގން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މ ޅިޮގޮގތް ތަފާތ  އެކި

ހ ރިހާ ިގނަ މައްސަލަތަކަށް  ްއޔާ ޤައ މެއްެގ ފ ދ ންތެރިކަން އެއީ މިޖެކޮށްެގްނ، ޤައ މެްއގައި ެވއްލ ިވސްނ ންތައް ބަދަ

ޤީދާ ޢަެގ މަްއޗަށް އެަބއާދޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިސްލާމީ މަަގކީ ެއއީ. އޭ ޙައްލ  ލިބޭނެ އެންމެ މ ހިންމ  އެންމެ ބޮޑ 

ކ ރާ ކަންތައްތަްއ ންރާހަދީން މްިތބެ އަޅ ަގނޑ މެން އިސްލާ ަވރ ަގަދވ ން. ައޅ ަގނޑ މެން އިސްލާމް ދީނ ެގ މަތީގައި

ންނަކަށް ނ ފެންނާނެ.  އް އަޅ ަގނޑ މެއ ލެްއ މިދަންނަާވ މ ޖ ތަމަޢެޙަކ ރާހާ ހިނދަކ  އަޅ ަގނޑ މެްނނަކަށް މިދަންނަާވ މާ

ތެިރ ޞްޤައ މ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮއެދިެގން އިޚ ލާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެވރިންނަކީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންނަށް، މި

 މިމިްކގައި ޑަކޮިވޑ ެގ ޕެން ދަ ފަ އޮތް އެބަޖެހޭ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ެވރިކަންކ ާރ ެވރިްނނަށް ާވންހިތަކ ން 

 ން ދިވެހި މިދަންނަާވހެން ޤާނޫނ އަސާސީ ؛އިންސާނީައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ  ؛ރަކަށް މަސްދ ަވސްަވހޭދަކ ރި ހަތަރ 

 .ދިޔައީ ދިޔަ ހަތަރ ަވރަކަށް މަސްދ ަވސް ފާއިތ ެވެގން މިއް ނިގ ަޅިއަގނެެގން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ އެތަކެްއ ޙައްޤ ތަކެ

ހަތަރ   އިރާއަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ އިހ މާލ ެވެގންިދޔަގ ނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިޞއްީޙ ދާ އަދިެވސް މި

 ޙައްޤ ތައް ފޯރ ކޮށް ދައްކަނީ. ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ މަސްދ ަވހެއްެގ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި

 ،ޙައްޤ ތައް ެގއްލ ނ  ފަރާތްތައް  ދައްކަނީ. މާދަމާ އެ  މި މަސްދ ަވެހއްެގ ާވހަަކ ައޅ ަގނޑ  ނ ދެިވދިޔަ ހަތަރ 

. އެތަްއ އޭއެބަ ރަނަގޅ ވެ  !އަނެްއކާެވސް އާނ ،ބ ނާނެ ނެއްާކެވސް ރިޕޯޓ ކޮށް މަްއސަލަތައް ރިޕޯޓ ކ ރަން ފެށީމާ އަ

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހ ްނނާނެ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މި ހިނަގއްޖެ.  ފ ރާނައެއް އިހ މާލ ން

 ެވސް ިދސާއެްއެގ ަމއްސަލަެއއް އަޅ ަގނޑ  ާވނެ މަޖިލީހަށްހާ 4ތ  ިއ ހިނިގ ތަފާކޮިވޑ ެގ ތެޭރަގ . މިހ ށަހަޅާފަ

ާވނެ. އަިދެވސް އަޅ ަގނަޑކަށް ނޭނޭގ  އްސަލައެއްހެނ ންެގ ދެ މައަން ތެރޭގައި މިދަންނަާވހެން މާބަނޑ . އޭެގހ ށަހަޅާފަ

އެކީަގއި  އާމެޖޯރިޓީރ ސ ޕަެވސް. މިއީ ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ހޯދައިދޭން  މައްސަލަތައް ީވ ހިސާބެއް  އެ

މިކަހަލަ ތޯ ކީްއެވެގން .އޮތީ ހިނަގނީ. ޕާޓީެގ މެޖޯރިޓީ މިތާނަގއި މި ޕާޓީެގ ެވރިކަން މިއަދ  މި އޮތް މިތަނަށް ަވދެފައި

ކ ާރ  މީހާ ކީްއެވެގންތޯ އިްނސާފ ެގ ދަތ ރ ަގއި ދިެވހި ާއދައިެގ ަރއްޔިތ ؟ ފަޔަށް ބ ރަަވނީ ފަހަތ މައްސަލަތަކ ަގއި 
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މީހާގެ  ކީްއެވެގންތޯ ތަޙ ޤީޤީ އިދާރަތަކ ްނ މިދަންނަާވ ރައްޔިތ ؟ ހ ރަސްއަޅަނީ ކީްއެވެގންތޯމަޖިލީހ ން  ދަތ ރަށް މި

ތިބީ އިންސާފ ެގ  ނޭ މިތިންމަންނަމެން ؛ިއންސާފ ެގ ދަތ ރ ؟ އަޅަނީއިންސާފ ެގ ދަތ ރަށް ހ ރަސް ،މިދަންނަާވ ދަތ ރަށް

ތިމަންނާމެންގެ  ،ކ ރަންނަދަރ ޤައ މ  މިދަންނަާވ މިސްރާބަށް ެގންޮގސް ބަ  ތިމަންނަމެންނޭ މިތިބީ  .ދަތ ރ ގައި ިކޔަިއެގން

އައި މީހ ން މިދަންނަާވ ރައްޔިތ ން ކ ރާ އިންސާފ ެގ ިއެގން ރަްއޔިތ ންެގ އަތ ން ޯވޓ  ހޯދައި، ފަހަތަށް އަރާށޭ ކިޔަ

އަޅ ަގނޑ ެގ ؟ ނޫންތޯ ބެލެންމައްސަލަތައް އެބަޖެހޭ މި؟ ކޮށްލަނީ ކީއްެވެގންތޯބްލޮކް އި ދަތ ރ ެގ ކ ރިމައްޗަށް އަރަ

 މަ ކޮިވޑ  ޝިނ ން ހަމެ ކ ެރޭވ މެޝިެނއް، އެޓީ.ީބއަށް ޓެސްޓ  ،ކ ރިން ެގ މާއ މ އަ  ޮކިވޑ ެގ ކަންަތއް ދާއިރާަގއި މި

އި ސަރަޙައްެދއްގަ  5 ،ާދިއރާއެއް  5ސަރ ކާރ ން ަދއްަކނީ ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ކޮްނއިެރއްތޯ މި .ކ ެރޭވެވސް ޓެސްޓ  

 ތަންތަނަށް ބޭނ ންާވ އެްއކަލަ ޮކިވޑ   ކ ރާނަމޭ. އެހޮސްޕިަޓލްތަކެއް ތިމަންނަމެން ާގިއމ  ކޮިވޑަށް ާޚއްޞަ

ެގނަިއ  އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލަށް، މިދަންނަާވހެން ކޮިވޑަށް .ނީ ޅޖެހ  މި ފަހ ން އެންމެކޮށްލާނެ މެޝިން ނެތެިގން ޓެސްޓ 

 އެބަ  އިގަ  15ކ ރަން. ސްޕިޓަލް ފ ރިހަމަޖެހެނީ އެ ހޮ މި ންމެޝިން ެގންޮގްސެގ އެ .ކީެވްސ ނޫނޭ ެއއީ މެޝިނެއް

 ން ެގންޮގްސ އެހެންެގޤ  ިނގ ަޅއިަގނެ ތ ންތަެކއްެގ ޙައްބަަހއްޓާފައި އެހެން ަރއްޔި އިޖެހެޔޭ ބޯޑަރ  ހ ޅ ާވލަން ިކޔަ

ކަސް ޔަކޮންމެ ؛ނ ޭވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެން ށްކަމަކަ ފ ރިހަމަާވދިމާލަކަށް ެގންދިޔައިމަ ނޫީނ 

މެޝިން. ކޮބައިތޯ ެއ ެގްނދިޔައީ  ިތއްބާ އެ ރޮއިއަތޮޅ  ރަްއިޔތ ން ރޮއި .ންނަނީ. ޅހ  ނައިފަރ ަގިއ އެ ހޮސްޕިޓަލް އެ 

  ދައްކަނީ. މި  އ ޅެނީ ކ ޑަކ ޑަ މެޝިނެއްެގ ާވހަކަ މި މި ؟ބިލިއަނަށްވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ 1 ހޭދަކ ރި ެގ ތެރޭަގއިކޮިވޑ  

ފަތާލެއްަގއި ހ ރި އެްއޗެއް އެހެން ހަސްފަތާލ  ފ ރިހަމަނ ެވެގން ހަސް 5މިދަންނަާވ  ،ާވލަންޤައ މ ެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ  

އެހެންެވެގން ؟ ަވންދެން ދ ަވސްމަސް 4ީރ ކ  ނޑ މެން މަސައްކަތް މިހަސްފަތާލަކަށް ެގންދަންޖެހޭ ހިސާބަށްތޯ އަޅ ަގ

ކ ރިން އަޅ ަގނޑ   މަސް 2ީމެގ  ،ަވންދަްއކަން. އަޅ ަގނޑ  އެބަ ދަން ާވހަކަ އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން އިރ އިރ ކޮޅ ން އެ

ހާ އަތޮޅަކ ން ކޮިވޑަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހ ރި .އޮންނާނެ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ކ އްލި މައްސަލަެއްއ ހ ށަހަޅާފަ

ެގ ޑ  އަތޮޅަކީ ެއއީ އެންމެ ފ ރަތަމަ ކޮިވ .ޅ .ލަނީއި. މާދަމާ ބޯޑަރ  ހ ޅ ަވހ ންނަންޖެހޭނޭ ކ ރެޭވ ިނޒާމ ޓ ޓެސް

ަވގ ތ   ޓ ތަކެްއ މިސޯއ ތ ރ ަގއި އެންމެ ިގނަ ރި އަތޮޅ ން. އަިދ މެދ  .އް ފ ރަތަމަ ފެނިެގން އަީއ ޅމައްސަލައެ 

 ކ ެރޭވނެ ނެތް ކޮިވޑަށް ެޓސްޓ  ކ އަތޮޅަ  .ޅ ،ާލއިރ އިޅ ަވއަތޮޅ ަގއި. މާދަމާ ބޯޑަރ  ހ . ތީ ޅެވސް އޮ އޮޕަރޭޝަންަގއި

 ،މާއެހެންީވ؟ ދައްކަނީ ޙައްޤެްއެގ ާވހަކަެއއްޯތ މިައޅ ަގނޑ މެން ކޮން  ؟ކޮބައިތޯ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ޮގތެއް

 ،ންކ ރަކެން ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލަްއކަ ާވހަކަ ދެއްކ ތަމައ ޟޫޢ މިކަހަލަ 

ގައި ކޮންކަހަލަ ިވސްނ މެއް  .ކ ރީާމ ެގއްލޭނީ ކ ަޑކ އްާޖެގ އަބ ރޭ ިވދާޅ ަވނީ ރޭޕް އިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރ ން އެ

ާވހަކަތަްއ  ނ ފ ދޭމިކަހަލަ ތަސައްރަފ  ،ކ ަޑކ އްާޖެގ އަބ ރޭ ެގްއލެނީ. އެހެންީވމާ؟ ތޯ ިމއީަތކެއްދައްކަާވ ާވހަކަފ ޅ 

  . ހަދާ މަޖިލިސް ޑ އިޭވތީ ައޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިއީ ާގނޫނ މިތަނ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަ
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 މެންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މިއަްށވ ެރ ޒިންމާދާރ  ާވހަކަ ދެއްެކންޖެހޭ ،ވ ރެ ތަހ ޒީބ ހަދާ މަޖިލީހ ގައި މިއަށްާގނޫނ 

ކ ރާ ޯގނާތަކަށް ޖާަގ ންސީ ޮގތ ން ޖި ،ޮގތ ން ޖިސްމާނީ ،ރޭޕަށް ،ކަންކަމަށް އީ މިއ ލަކީ މިޙަބޫލ ކ ރަނީ. މި މާަގ

ރ ން މިދަންނަާވ ކަންކަމަށް ތަނަކީ. މިތަނ ގައި ތިބޭ މެންބަ ތަނެއް މި ެވސް ީދެގންނ ާވނެ ފ ކެއްެގ މިްނަވރ 

ކ ރާ  މިަދންނަާވ ކަންތައްަތއް، ެގންދީމިދަންނަާވ ކަންތައްަތއް ކ ރާ ފަރާތްަތކަށް ެއއްބާރ ލ ން ،ދީެގން އެއްބާރ ލ ން

 ިދެވހި ،ަރއްޔިތ ންނަްށ ލިބޭނެ އިންސާފެއް  ދިެވހި ،ަވންޏާ ކަމަށް ކ ރާ ކަންތައްަތއް ފޮރ ަވން މަސައްކަތް މީހ ންެގ

ްސ ައޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކކޮޅ  ކ ރ ކޮށްލާނީ އަދިެވ ،ނަށް ާވނެ މޮެޅއް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމާރައްޔިތ ން

 އަދި ދިެވހި  ،ެގ މ އައްަސސާތަކ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ިވޔަސްއަޅ ަގނޑ ެމންމިހާރ ެވސް އަދި  ،ކަންތައްތައް  އެއްފަހަރ  މި

 ،މިކަހަލަ މައ ޟޫޢ ތަްއ ެގންނާތީ އަޅ ަގނޑ މެން އ ފާކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް ،ިވޔަސް ރައްޔިތ ންެގ ސަމާލ ކަމަށް

ށި ާގނޫނެއް ހަރ ކަ، ނޫނޭ ާގނޫނެއް ަގަވއިދެއް ނެިތެގނެއް  ،ންނެިވހެންއ ޅެނީ ކ ރިންެވސް ދެ އަޅ ަގނޑ މެން މި

އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ން  ހ ރި ކަންތައްތަެކއް މި ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ މ ަގއި ނެތިެގނެއް

ކ ރަްނ  ތަަރއްޤީއ ލ ޙަިވސްނ މާއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާިވްސނާ މާއި،ައޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ  ިވސްނ  ،ބަދަލ ކޮށް

ތިބޭ  އ މެއް ހިންަގންޤަ އެ ،އަންނަނީ މިްއ އަދާކ ރެެވން ންމެ ބޮޑ  ރޯލެއ ލ  ތަރައްޤީކ ރ މ ގައި އެޙަމާ އެބަޖެހޭ. އެ

ޤައ މ  ތަނަަވސްާވން  . ަރްއޔިތ ން ތަނަަވސްކޮށްދޭން އެަބޖެހޭެގޤައ މެއް  ޤައ ެމއްެގ ެވިރންނަށް. އެ އެ ،ބަޔަކަށް

ންަނ  ޮގތ ން އެއަތިޞާދީރ ީވމަ. އިޤ ީގއަންނަނީ ފަ އިޖ ތިމާޢީ މައްސަލަތައް އ ފެދިެގން މި ހ ންނަ  މި .އެބަޖެހޭ

ޤީދާ ޢައިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ . ކ ރިންެވސް ދެންނެިވހެން އޭގެ ހ ންނަނީ ހީނަރ ކަމ ެގ ތެރެއިން މީެގ މައްސަލަތައް މި

އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ަސއްތައިން  .އްތަ އިސްލާމީ ޤައ ެމއްސަ އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ަސއްތައިން  ކ ރަންަވރ ަގދަ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ، ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ އެބަޖެހޭ  އޮންނަންކަންެގ ދީނ ގައި ކަން. އަޅ ަގނޑ މެސައްތަ މ ސްލިމ ން

ފާނެ މީހާާއއި ކޮށްޯގނާ ،ޮގތްަތކާއި ކ ރާނެކ ރާ މީހ ން ޯގނާތަޢ ލީމީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ޯގނާ

އ ނަގންނައިދޭން  ،ންނަްށ އެބަޖެހޭކ ދި ތަކަށް އެޮގ ނ ާވނެެތރެއިން ކ ދިންނަށް އ ނދަޫގ ސިސްޓަމް އެ ،ޯގނާތައް

ކަންތައްތަކ ެގ ާވހަަކ އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަާވލީ.  އ ލ  ބަދަލ ކ ރ މަށްޓަކައި ހ ރިޙަމި މާ ،އެހެންީވމާ އެބަޖެހޭ މިއަދ .

 ނަން.ލާއިރ  ދަންނަަވމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަ ނިންމަްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ދެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 

 ތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަ

 މިތާނގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ން ޝ ކ ރިއްޔާ

ނޫން. ބައެއް މައިންބަފައިން  ެވސް ކ ޑަކ ްއޖާެގ އަބ ރ  ެގއްލޭ ާވހަަކެއއްކަށްދެްއކެިވއިރ ގައި ިވާދޅ ީވ ެއއްޮގތަ ާވހަކަފ ޅ 
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ކަމެއްެގ  ރިޕޯޓ ކ ރ ން އެއީ މ ހިންމ  ،ނ ކ ރެެވމ ންދާ ާވހަކަ. އެހެންީވމާރިޕޯޓ  މައްަސލަތައް އެ ތަށް ދެިކެގންއެޮގ

އަރ ަވނީ ކެޔޮޫދ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެން ،މެންބަރ  އޭރ  ފާހަަގކ ރެްއީވ ޮގތ ަގއި އެ

 ށް.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމަ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ދެންމެ   ،ހޯދީ ރާރަށް އެްއޗެއް ބ ނ މަށް ފ ރ ޞަތ  މި ަގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި 

ދެްއކެިވއިރ  ހަކަފ ޅ ާވ އިާވހަކަ ފާހަަގކ ަރއްވަ  މ ހިންމ ކަމ ެގ ރާރ ގެ ަގ ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް މި ތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަ

ރާރ  ހ ށަހެޅ އްިވ ަގ ؛ާރރ ަގއި ަގ މި .ފާހަަގކ ރި ަވރަށް މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކެއް ެވސް އެބަހ ރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވަނ  2018 ؛ތެރި ޝ ކ ރެއް ދަންނަަވން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްޞްލާޚ ަގނޑ  އިށް އަޅ އިތަމަ ޚައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

ދ ަވްސ، މަސް 10ލިއިރ  އިއި ޮއތް ރިޕޯޓެއް އަޅ ަގނޑ  ބަލައިން އާންމ ކޮށްފަޖެންޑަރ ރީ އޮފްއަހަރ  މިނިސްޓް

 2177 ،ންނަށް ކ ރާ އަނިޔާއޮތް ރިޕޯޓެއް އެއީ. އޭަގއި ކ ަޑކ ދި  ތެރޭަގއި ހަދާފައި ދ ަވސްމަސް 10ަވނަ އަހަރ  2018

 މި  ،ފ ޅ ގައި ިވދާޅ ަވނީރ  ާވހަކަަވނަ އަހަރ ެގ ާވަހކަ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ 2018 ،މިދަންނަަވނީ .މައްސަލަ

ަވނަ އަހަރ ެގ  2018 އޮތް ސަރ ކާރެްއ، މިއީ އްސަަވނަ އަހަރ  އައި  2019ސަރ ކާރަކީ މިއީ  މި .ސަރ ކާރ ންނޭ

 ކި ޮގތްޮގތ ން ކ ރާ ޖިންސީމައްސަލައަކީ ކ ޑަކ ދިންނަށް އެ 314ދަންނަަވނީ. މީެގތެރެއިން  ާވހަކެއް އަޅ ަގނޑ  މި

. ށީފެ އެމްޑީޕީ ެވރިކަަމށް އައިްސ، އެކަިނެވރި މަިއންނަށް އެއްެޗއް ދޭން ؛ަހކަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަނިާޔެގ ާވ

، ކިަޔވައިދިނ ން، އިދި ފޮތް ލިސްޓ  ހިލޭ ހަދައަ ،އިޖެހ ން ހ އްޓާލަސިޓީއަށް ސަލާންބޭސް  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ކ ރަމ ން މިަވކާލާތ އި ޮގތ ގަ ެގ ެރްއަގިއ އޮންނަ ސަރ ާކރ ން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްއިހިލޭ އެ ،ލީމ  ދިނ މަކީ އެއީތަޢ 

ތަކ ްނ ޔާކ ރާ އަނި ެވސް އެހެނިހެންކޮށް، މިހެން ކ ޑަކ ދިންނަށާއި އަދި ލަތ  ރަަގޅ ހާން. އެއީ އާންމ  ދަނީ އެމްޑީޕީ

ން އިސްނަަގިއެގން ކ ާރ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން، ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ގައިސަލާމަތް

މާލީ ތަނަަވްސކަން އިތ ރ ކޮށްދިނ މ ެގ ިނޔަތ ަގއި  .މާލީ ތަަނަވސްކަމ ެގ ާވހަކަ ،ދާޅ ަވނީވި  ދެން މި ެއއީ.ކަންތައްތަްއ 

ސަރ ކާރ ަގިއ  ޕީށީ. އެމްޑީފެ  ދޭން އ މ ރ ން ދ ަވސްީވ ބޭފ ޅ ންނަށް އިނާޔަތް  ،އިންނަށާއިމިދެންނެިވހެން އެކަނިެވރި މަ

ކީ މ ހިންމ  ކަޢީ މައްސަލަތަމިހެން ހ ރި އިޖްިތމާ .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،ށީެގ ާވހަކަ ދަްއކަން ފެހަަކ، ފްލެޓ  ެގދޮރ ެގ ާވ

މ ޅި މާޙައ ލ  ބަދަލ ކޮށްެގން  ،އ ލ ެގ ތެރެއިންީތ މ ޅި މާޙަެގެނެވން އޮމަސައްލަތަކަށް ޙައްލ މި ކަން، މަސައްލަތަކެއް 

އިެގން އެކަން ކ ރ މ ެގ ވަ ދައްބ ނާހެން ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ތެެރއިން ޙައްލ  ހޯ އެކަން ކ ެރިވެގްނކަން އެނޭގތީެވ، މި

މި މަޖިލީހ ން  ؛ން އ ޅެނީ. ހަމަ މިާވހަކަ މިޮގތަްށ ދަންނަވާއިރ ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްނެެގނިޔަތ ަގިއ ފަށަިއަގ

ެވސް  ކ ރ މަށްޓަކައި ާގނޫނ ސިލ ހާޞަދ  ޤްމަ އެ 32019/19ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ  ޙައްޤ ތައް ރަްއާކތެރިކ ޑަކ ދިްނެގ 
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ކިތަންެމ  ؛ަވނަ އަހަރ . އިްއަޒތްތެރި ރައީސް 2019ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި  ،އަހަރ  ަވނަ 2019ފާސްކ ރީ 

 ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ.  ޙަޤީޤަތަކީކިދާނެ. ނަމަެވްސ ދެއް ެވްސ ާވހަކަ ތަންމެ ޮގތަކަށްކިއަދި ެވސް،  ަވއްތަަރކަށްަވއްތަރ  

މަސައްކަތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެތރިޞްއިޚ ލާކ ރަނީ  މެންބަރ ން ައއިސް މި 65އެމްޑީޕީެގ 

ރި އިއްޒަތްތެ ދަނީ  ކަތް ކ ރަމ ން މިޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައް އައިލާެގ ާވަހކަ އޮންނާނެ. ޢާަގއި ފަޚ ރ ެވރި  19ންޑާއެޖެ

އިލާތަކަީކ ޢާެގން، އެ އިލާތަކެއް ެވ، އެކަމާއި ޢާ ތަކަކަށް ހ ރިހާއިލާޢާއަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންަވނީ ފ ދ ންތެރި  .ރައީސް

ދިއ ން. އެީއ އިލާތަކަކަްށ ބިނާކ ރަމ ންޢާއެކ  ދިރިއ ޅޭނެ އިލާއާ ޢާކ  އެ ތެްއގައި ަފޚ ރ ެވރިކަމާއްޙަޞިހެޔޮ ދ ޅަ

ެވސް ދެއްކިދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެްނ  ލ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއ ކޮންމެ ާވހަކަެއއްއިކީ. އޮޅ ަވކ ރާ ކަމަ މިއަޅ ަގނޑ މެން 

ން ކ ރަނީ އެމްޑީޕީ ަޙޤީޤަތް.އަޑ އަހާލަން. ނަމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ހަމަ ތިބިން މަޑ މަޑ ން  އިމިތާނަގ

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔ، އޮތް ސަރ ކާރ ެގ ކައި ިމހާރ  މިމަސައްކަތް. ރައްޔިތ ންނަށްޓަ ތެރިޞްއިޚ ލާ

ކަަމކަށެއް ނޫން.  އެްއެވސްކ ރ މަށް. އެހެން ތްމަޚިދ  ަރއްޔިތ ންަނށް ހ ންނަާވނީރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ެވރިކަމ ގައި 

  ސަރ ކާރާ  ދަނީ މި މަޖިލީހ ން މިމި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގާވ ކަންތައްަތއް އަޅ ަގނޑ މެން  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ފަސްކ ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއއާއެ އަދި ހަމަ ؛، އެެހންެވިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ކ ރަމ ންަގފާހަ ެވސް  ދޭތެރޭ

. ެވްސ ދައްަކއިެގްނ އ ޅެީނ ހަމަ މި ސަރ ކާރ ން އިނޭގތޯ ރޝަރީ ޮހސްޕިޓަލް އަާޅ ާވހަކަ އޭރިާއއެްއަގއި ޓަ

މީހާ ެގންޮގްސ  އްޔިތ ރަހަމައަށް، ިދެވހި  ކ ަގއި ޭގ ސްޓެޕަްށ، ޭގ ދޮރ މައްޗާެގ ކަންތައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮިވޑ 

ދަންނަަވން ކ ރާ ކަންތައްތަްއ،  އަޅ ަގނޑ މެން މި ؛ކަންަތއްތައް ެވްސ ހަމަ މި ސަރ ކާރ ން. ެއއީ މި ބަހައްޓައިދިނީ

ނޑ މެން ތައްަތއް ޮކށްދެއްާވީތއޭ. ައޅ ަގސަރ ކާރ ން ކަން އެކ  މި ތެރިކަމާ ޞްއިޚ ލާ ،އެކީކަމާ އ ޅޭ ާވހަކަައކީ، ޯއާގތެރި

އަބަދ ެވްސ  ،އްލަތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަަލއިސައްމ ހިންމ  މައަޅ ަގނޑ މެްނ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ހ ންނަ ކަންތައްތަކީ 

ެވސް ދައްކާނަްނ އަޅ ަގނޑ މެން. އަބަދ   ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ ައނިޔާތަކ ެގ ާވހަކަ ،ޅ ަގނޑ މެން ކ ށްެވރިކ ރާަނންއަ

 ދަންނަާވލަމ ން ކަ ހަާވ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅ ަގނޑަށް ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ަގިއ މި އެހެންީވމާ  އެއް.ދައްކާ ާވހަކަ 

 ާވހަކަ ނިންމާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. ެގއަޅ ަގނޑ 

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވ

 .ޞީރ  އިބްރާހީމް ނަ ރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ މ ލަކ  ދާއި .ޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ނަޞީރ ހީމް މ ލަލ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާ
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ނަށާއި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ އްޓާލ މ ެގ ޮގތ ން، ދައ ލަތ ން ކ ަޑކ ދިން

ެގ ަގރާރެއް  ަލއިއިެއޅ މަށް ޮގަވދީެގން ެއކަންކަމަށް ފިަޔަވޅ  މިހާރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ސަމާލ ކަން  ރަްއކާތެރިކަމަށްކ ޑަކ ދިްނެގ 

 ؛ކ ަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދ  އީިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ހ ށަހަޅާފައިާވ ަގާރރަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ ،ޮގތ ަގއި

 މި ންފެތ ރިެގތެޭރަގިއ ެގ ޢ ްއ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މ ޖ ތަމަސަަލއެއްއ ޅެނީ އެހެން މަ ޭރަގއި މި ތެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ކ އްޖާ މަޖޫސީއަކަްށ  ސާފ ކަންމަތީަގއި. އެ ޠ ރަތ ެގފި ކ ަޑކ އްޖަކ  އ ފަްނަވނީދަނީ، ަވރަށް ނ ަރއްކާތެރި ަވބާއެއް. 

އިންބަފައިްނެގ ކ އްާޖެގ މަ އެ  ،ބާރ  އޮންނަނީ ފ ރިހަމަ ަގޅ  ދަިރަވރަކަށް ހެދ މ ގެ ނނ ަވތަ ނަޞާރާައކަށް ނ ަވަތ ރަ

މި  ޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ެގއަ ؛ޮގތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލާމީ ޝަރީޢާގައި މިކަން އޮތްކިބަިއގައި. މިއީ އިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ލިބިފައިާވ  އިަވނަ އަހަރ ަގ 2018ލާއިރ ، އިިވސްނަ ށްމ ޖ ތަމަޢަ

ްއސަލަ، ހ ށަހެޅިފައިޭވ. ޭއެގތެރެއިން މަ 2177 ޮގތ ންފަިއާވ އި ބ ނެމިިނސްޓްރީެގ ރިޕޯޓ ގަ  އެ ތަކ ގައި،ޢ ލޫމާތ މަ

މެދ  ހ ށަހެޅިފައިާވ ަމއްސަލަ. އަދި ހަަމ  މައްސަަލއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިޔާތަކާ 1097

 ޮގތ ން ހ ށަހެޅިފަިއާވ ގ ޅޭ ްނކަމާަމއްސަަލއަކީ، ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ރާ ިޖންސީ ހާނީއްކަތަކ ެގ ކަ 314އެްއކޮށް، އެއާ 

ހިނދ ، މ ސްލިމ ން ކަމަށް ީވހ ރި ކަެމއް. ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ، މިއީ ހިތާމަ ؛މައްސަލަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި  ޢަޤީދާއަޅ ަގނޑ މެން މ ސްލިމ ންެގ ޮގތ ގައި ތިބެ، މ ސްލިމ ންެގ 

 ދިރިއ ޅ މ ެގ ަގޅ  މާަޙއ ލެއް، ަރއްކާތެރި މާޙައ ެލއް އަޅ ަގނޑ މެންެގނކ ދިންނަށް ރަ ކ ޑަކ ދިންނަށް ރަްއކާތެރިާވން. އެ

ައޑ ިއެވނީ،  ށްއަޅ ަގނޑަ ؛ޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކ ރަން. ެގންނަންފާހަަގ ކަމަށް ޖެހޭެގންނަންތެރެއިން 

ެގ ބަެއއް ނތާއެ .ހ ިރ ާވހަކަ އަދި ހ ޅ މާލޭަގއި ަމރ ކަޒ ތަެކއް ބިނާކޮށްަފއި ެގ ހިާޔަގިއ ިވލިމާޭލަގާއއިން ކ ޑަކ ދި

އްސާކޮށްަފއިޭވ. ހިމައްަސލަތަކ ަގިއ ހ ރި  ތަަނށް ދިމާެވފައި މ ަވްއޒަފ ން އަޅ ަގނޑަށް ެއ މައްސަލަތ ަގއި، އެ

ތަނ ން ކ ދިން  އެމާލ ން ހ އި ނަަވނީާމލ ން، އަޅ ަގނޑ  މިދަންހ މ ވައްޒަފ ްނެގ އި އެތާނަގއި ތިބި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އެ ،ޚިލާފަށް ލ ތަކާ ސޫއ  ންނައޮކަނަޑއެޅިަފއި ޅ ަގނޑ  މިދަްނނަަވނީ ަގީޑަގއި ބޭރަްށ ފޮނ ާވ. އަރ  އެބަ ދަންަވ

ީއ މި ؛ތަންތަނަށް ފޮނ ާވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ އެްއކޮށް  ރައްޓެހިެވެގން އ ޭޅ ކަމަށް ބ ނާ ކ ދިންނާ ކ ދިންނާ

ކ ދިން ދަންަވރ  ަގީޑަގއި  ވ މ ެގ އެއް ަމއްސަލަ. ެއއް ހަލާކ . އެމާލ ހ މެދ  އި ނާންކ ދި ތަމަޢ ެގ އެންމެ ބޮޑަށް މިމ ޖ 

. އަޅ ަގނޑަށް ނޭގހ ންނަކަށް ނޭާވލ ެވ ތިބި މީހަ ެވްސ އެތަނާ މެއްޮގތަކަށް ކައ ޅެަފއި އަންަނނީ ކޮން ބޭރަށް ޮގސް

ން މި މަޖިލީހ ން  ކަންކަ މި، ތެރެއިން މ ަވްއަޒފ ން މަޢ ލޫމާތ  އެބަދޭ ޅ ންެގބޭފ  ބަރ  ލިބޭ ޮގތ ގައި އެޚަ

ކޮށްފަިއ އްޔަންޢަތަނަށް  އެސަރ ކާރ ަގިއ  ތިބި ެވރިްނެގ ޮގތ ަގއި ތިބީ މިދިޔަ އިފަާވލ ެވހަ ދެްއާވށޭ. އެތަނާބައްލަަވއި

 ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން މިއ ނދަޫގ ން، ސަރ ކާރަށް ތ ކ ރ މ ެގ ޮގސަރ ކާރަށް ޖެއްސ ން  ؛ތިބި މީހ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލަނީ، އިމ ޖ ތަމަޢަށް ނެރެ އެއްލަ ޅަދަރިން އަޅ ަގނޑ މެންެގެވސް ހިތާމަހ ރި ކަމެއް.  ކ ރ މަކީ ަވރަށް ބާަވތ ެގ ކަންކަން
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ެވެގންާވ މާތް ޤީދާ ަވރ ަގދަާވންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގޢަމެއް ނެތީމަ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހ އެްއެވސް ކަހަލަ ހިތ ގައި ރަ

. ދ ލ ެވރި ޮގތްތައް ަވނީ ކަނަޑއަޅާފަޢަ ތަްއ ކ ރަންާވނެމެދ  ކަންތައް އިސްލާމްދީނ ގައި މި ކ ޑަކ ދިންނާ

އ މ ަގިއ މި ޤަ ންެގމެއްޔާތަކ ން އަޅ ަގނޑ ޢިކޮށް ޢިލްމ ެވރިންެގ ޖަމ ޞަޚާއް ،މީޑިއާތަކ ން  ސޯޝަލް އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  އްސާ ހިލޫމާތ ތައް ޢ ޔާތަކ ން ީޓީވތަކ ަގިއ ރައްޔިތ ންނަށް މި މައްޢިއ ފައްދާފައި ހ ރި ދީނީ ޖަމ 

 ކ ދިންެގ މާޙައ ލާ  އެ ،ކ ިދންނަށް ސްމާޓް ފޯނ ތައް ދިނ މާއި ެއއްކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެޮގާވލަން. ހަމަ ެއއާ

މަޢ ލޫމާތ  ލިބިެގން އާދޭ.  ޭރގައި ހިނާގ ކަމަށް އެތެ ތާކަންަތއްތަެކއް އެ އްއެްއެވސް ޮގތަކަށް ގ ޅ މެއް ނެތް އެތަ

މިެވނި  ،ލިބެނީ މި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަބަރ  ހ ރި ކ ޑަކ ދިންެގ ިހޔާތަކ ަގއިާއއި ހ ޅ މާލޭގައި ކޮށް، ިވލިމާލެޞަޚާއް

މިެވނި ކ އްޖަކ  ފ ރާޅަށް އަރަިއެގްނ  .. މިެވިނ ކ އްޖަކ  ފާރ މަތިން އަރަިއެގން ހިނަގއްޖޭކ އްޖަކ  ެގއްލިއްޖޭ

ތަން ބަލަހައްޓާނެ މ ަވްއޒަފ ންތަކެއް. ަދއ ލަތ ން ެއ  އެާވލ ެވ އެބަތިޭބ ހަ  އެތަނާ ؛. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްގެއްިލއްޖޭ

. މިއަދ  ިތބީ މިދެންނެިވ ފަރާތްތައް ޮގތ ަގއިެގ ެގ ބެލެނިެވރިންން ކ ދި ދޭ. އެކ ރަމ ންރަދ ޚަމ ަވްއޒަފ ންނަށް 

އެއަްށވ ރެ ؟ މިއީ ސަރ ކާރ  މައްސަލަެއއްތޯ ؟ތޯ ދައ ަލތް ހަދާނީއްކިހިނެ މާލ ީވމާހ ކ ދިންނަށް އި ބެލެނިެވރިން އެ

ޮގތ ގައި. އަޅ ަގނޑ މެްނ  ެގބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން ާވންޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޒިންާމ އަޅ ަގނޑ މެން އ ފ ލާ ބަެއއް

ކިެގްނ ދެއަޅ ަގނޑ މެން  ،ތިބި ބައެއްެގ ޮގތ ަގއި ޙައ ލެއް ެގނެްސދޭންކ ދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމ ެގ މާ މިތިބީ އެ

މެ ކަމެއް ންކޮ އީއ މ ަގއި ކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތް އެ. ޤަނެކަންކަމެއް ނ ހ އްޓޭ މިްސ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ  އްޔާނޫނި

 ންނާނެ. ނާ ރައީްސ އެއަށް ޙައްެލއް ، ިއއްޒަތްތެރިނަމަާވށް ކަމަ ކަމ ގައި ދެކޭެގ ަކމެއްކަމ ގައި ިވޔަްސ، ސިޔާސަ 

 ަވރަށް ފ ރިހަމަ. އަޅ ަގނޑ  ާގނޫނ ތައް ހަމަ ،ފިކ ރަްއވައިތެދ ފ ޅެއް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގ

ނީ. އަންނަ ކ ރ މ ގައި އަންނަ މައްސަލަތަެކއް މިތަންފީޒ ާގނޫނ ަތކ ަގއި މައްސަލަެއއް ނެތް.  ؛ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން 

ތެރި އިްއޒަތް ،ނަމަމ ގައި ާވކަނ ކ ެރޭވ އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަންމެ ަވރަކަށް ާގނޫނ  ހެދިކަމ ގައި ިވޔަސް، ތަންފީޒ 

އަށްަޓކައި ބިރ ެވތިެވ،  هللاތެރިެވެގން ޞްލާޚ ޅ ަގނޑ މެން އެކަކ  އަނެކަކަށް އިނާނެ. އަންނާ ރައީސް، މިކަމަށް ަޙއްލެއް 

 ށްނަކ ދިން ޅ ަގނޑ މެްނެގ ހިތ ގައި ކަނަޑއެޅ މ ން ނޫން ޮގތަކަށް އެެގ ޢަޤީދާ އަކ ޑަކ ދިންނަށް ރައްކާތެިރކަމ 

ވެއްެޖ ކ އްޖަކަށް އަނިާޔެވރި  ،ކަމަށް ކ އްޖަކ  ރޭޕްކޮށްފި ،ިއެވނީޑ ނޑަށް މި އަނާނެ. އަޅ ަގންކަެމއް ނާރައްކާތެރި

ެގ އަހާލަން ަވރަށް އ ނދަޫގ. ައޅ ަގނޑ މެންައޑ  ؛ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއިފި އަދި މިެވނި ކ އްަޖކ  މަރަ ،ކަމަށް

ކ ރާ ކަމެއް. ޅ ަގނޑ  ަވރަށް ހިތާމަދާކަމީ، އައިމި އިސްލާީމ މ ޖ ތަމަޢ ގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނަގ ،ގައިޢ މ ޖ ތަމަ

އިއްޒަތްތެިރ މެދ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  މާލ ިވ ފަރާތްތަކާހ އި މިކަންކަމަށް ހަރ ކަށި އަދަބ ،

ތަންތަން   އެނ ލަނބާ ބަޔަކ  ކަމ ގައި ިވޔަްސ، އެއަށް ބޯައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކިތަންމެ ަވރަށް ާގނޫނެއް ހެދި ؛ރައީސް

 .ިވޔަސް ކަމ ަގއިކޮންމެ ސަރ ކާރެއް ައއި ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ،ހިންަގން ތިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ
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ެވސް މަެގްއ ާވނެ އެއްކ ދިން ސަލާމަތް ޯގނާތަކ ން އެކަމ ަގއި ިވޔަްސ، ކ ަޑކ ދިންނަށް ކ ރާ ކޮންމެ ސަރ ކާރެއް އައި 

، ދެން އެކަމ ން ނ ކ ންނާނެ ިސޔާސީ ކަމެްއެގ ޮގތ ގައި ެނީގމާ ެވސް ކަމެއް ންނާނެ. ކޮންމެއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެ

މިދަންނަަވނީ، ފާއިތ ިވ ސަރ ކާރ ަގއި މިދެންނެިވ މަރ ކަޒ ތަކަށް ޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅ ަގނޑ  ނަތީޖާ އަ

ެގ ހައިސިްއޔަތ ން އަދި އެތަން ބަލަހައްޓާ މީހ ންެގ ކޮށްފައި ތިބި ެވރިންެގ ހައިސިއްޔަތ ްނ، ސ ޕަަވއިަޒރ ންއްޔަންޢަ

ޯތ އްރި ރައީސް، ކިހިނެ ކ ދިންެގ މަްއޗަށް ނ ނެީގމާ ިއއްަޒތްތެ އެ ،މީހ ންެގ ޒިންމާ ހައިސިއްޔަތ ން ތިެބެގން އެ

 ،ޮގާވލަން ސަރ ކާރަށް  . އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިދޭނީށް ނެރެޮގތ ަގއި މި މ ޖ ތަމަޢަ ަގޅ ނކ ދިން ރަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެ

މެދ    މާލ ިވ ފަރާތްތަކާހ އި މާ، މިކައިަގޅަށް ބަލަނރަ ތައްކ ދިންމި  ،ޮގާވލަން ެވސް ހ ރި ފަރާތްތަކަށްންގ ޅ  އަދި ކަމާ

 .ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ފިޔަަވޅ  އެޅ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަރ ކަށި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދިްއަގރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އަރ ަވނީ މި ޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މެްނބަރ . މިހާރ  އަ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 ށް.އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެވ ްނ:ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ މެން

ރާރަށް ަގހެޅިފައިާވ ހ ށަމި ގ ިޅެގން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ! މިހާރ  ކ ޑަކ ދިންެގ ޙައްޤ ތަކާ

 ވި މިތާ ދެންމެ ާވހަކަދެްއކެ ؛ބޭފ ޅ ންބޭކ ރަން. ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެބަހ ރި. ދ އީެވސް ހަމަ ފ ރިަހމައަށް ތާ އަޅ ަގނޑ 

ކ ރ މ ގައި މައްސަލަ އ ޅޭ ާވހަަކ، ަގޅ  ާވހަކަ. ތަންފީޒ ނާގނޫނ ތައް ރަ ،ކ ރަްއަވއިފިެވސް ފާހަަގ ންބަރ މެއިްއޒަތްތެރި 

ާވލ ކޮށްފައިާވ ބޭބޭފ ޅ ން ނ ބަަލހައްޓާ ާވހަކަ. ަވރަްށ ބަިއަވރ  ހައް ނ ނަާގ ާވހަކަ. ީދން، ޢަޤީދާ، ބަލަހައްޓަން ޒިންމާތަ

ޙައްަލކީ  އޭކޮބައިތޯ  ،ޅ ަގނޑ ެގ ސ ާވލަކީ. އަެގންގ ޅި ދަނީ މިކަމާ ހަކަ މިައދ  އަޑ ިއިވެގން މިކަންބޮޑ ވ ންތަކ ެގ ާވ

ފަހަރެއްަގއި ައޅ ަގނޑަކީ ؟ އޭާވހަކަ ދައްކާނީތޯ  މިހަމަ އި ެދން ަގަވހ  އެކި ާރގ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެކި ދ   ؟އިމީަގ

 ،ނ ެވދާނެ. އެކަމަކ  ސާފ ކޮށް އިނޭގތޯ ފަހަރެއްަގއި ެދއްކޭ މީާހއަށްއެންމެ  ފ ރިހަމައަށް، އެންެމ ބާރ ލާފައި ާވހަކަ

 ެވސް ނޭޅިެގްނކަން އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ. އެ  ޔަަވޅ އ ޅެނީ ފ ރަތަމަ ފި މި  އަދި ޅ ަގނޑ މެންނަށްޙައްލ  ހޯދ މަށްޓަކައި އަ

ީނޭވ.  ކ  އަދިެއއް ައޑެއްެގންދަނީ. އެަކމަ ދައްކަމ ން މިމިތާ މެެވސް ަވަރކަށް ންޅ ަގނޑ  ަމޑ މަޑ ްނ ކޮާވހަކަ އަ 

 ،ދައްކަނީ . އަޅ ަގނޑ  މިއަދި ރ ން ަވރަށް މަދ ބަިއޭވ މެންައޑ ތެރޭގައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ

ސާސްތައް އިންސާނ ންެގ ހ ަފރ ާވކ ަޑވ ން. އެކިދ ަވހ  އެކި އި އީާވކަމެްއ މި ބީޢަތ ގައިޠަ އިންސާނީ  ؛ަގނޑ މެންނަށްޅ އަ

ޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ޙައްލ  ެގނެއ މަށްޓަކައި ދ ނިޔޭެގ ލެެވްލަގިއ އެކަމަކ  އަ ޢަތް.ޠަބީއިންސާނީ  އީއެ ހަމަ  ހ ރ މަކީ
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 ހަމަ ،ޅ ަގނޑ  މިދައްކަނީ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ާގތްާވން. އަ މަަސއްކަތްތަކާ އެ .އެބަހ ރި މަސައްކަތްތަެކއް ކ ެރިވފަ

ަމއިކަށް  އިިކޔަނީ ލޮލޭ. މީަގ ކެމެރާއަށް މި ، މި ލޯމި ފޯނ ެގ !. ަބއްލަވާ އިނޭގތޯ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ާވަހކަ އަެނއްާކެވސް

 ޗ  ކ ރެިވފަިއ ހ ންނައިރ  ސްޕީހަރ   ތަންތާފެނޭ. މިއެބަިއޭވ. މި ލޮލަްށ އެބަޑ  ކިޔަނީ ކަންފަތޭ. މިއަްށ އަ މި

ކ  ްގނައިޒް އެބަ ކ ރެޭވ. ބިހޭިވއަރ ރެކޮްގަނިއޒް އެބަ ކ ރެޭވ. އެކަމަ ފޭސް ރިކޮ ރިކޮްގނަިއޒް އެބަ ކ ރެޭވ.

ެޓކްނޮލޮޖީ  ؟ކޮށްފައި އޮތީ ންކަެމއްތޯ މިޮގތ އ މ ަގއި ކޮންޤަ މި އިގަ ހިސާބަށް އަިއއިރ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާ

 .ޓީ ސީ.ައއި ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން ؛ެވސް ދަްއަކން އެބަ. އަދިެއއް ާވހަކަތައް ެވސް އެބަހ ިރ. މި އެއްމިނިސްޓްރީ

. ފަފަހ ަގއި، ކޮިމޓީތައް ތަންކޮޅެއް ިގނަެވކ ރ މަށްމަޝްަވރާ ީޖއާ.އޮތީ. އެސް އިެވސް. ޭބއްިވފަ  ކޮމިޓީއެްއެގ ާވަހކަ

މިއީ މ ހިންމ  ކަމަކަށް ާވތީެވ. މިއީ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކަށް  ،  ހ ށަހެޅީއެ ހ ށަހެޅ ން އިޙަޤީޤަތ ގަ އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  

ކަމަށް   ޖެހޭނެެވސް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަން މެ ދ ަވހަކ ން ާވތީެވ. އަދި މ ޤައްރިެރއް ެއ ކޮމިޓީގައި އިނދެެގން ކޮ

ާގތްަގނޑަކަށް  އީ. އެއީ މިެވސް ޅީއަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެބޮޑ ކަމ ން އިނޭގތޯ. އެހެންެވެގން  ެލއްކ ރެޭވއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަގބޫލ 

ފަންސާހަކަްށ  އިނޭގތޯ ެވސް . މައްސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ މ ެގސާޅީހަކަށް ޕަސެންޓް ެވސް ސަރ ކާރ ެގ ހިންގ މ ަގއި

ޭއ ންލަރނިން މެޝި ،ޝިން ލަރނިންޅ ަގނޑ މެން މެބޮޑ  ޕަސެންޓެްއެގ. އަ ެވސް ވ ރެއެއަށް  ނޫނީޕަސެންޓް 

ޓެކްނިކަލް   މަ ބ ނީލިޖެންސޭކޮށްފާނެ. އާޓިފިޝަލް އިންޓެ ފާހަަގ އިގަ ކަމ  ޓެކްނިކަލް ާވހަކަެއއް ރ ފަހަ ބައެއް ދެންނެީވމަ

އެއީ އިްނސާނާ ދަސްކ ރާ އެއްޗަކ ްނ،  ؛އިންޓެލިޖެންސްފާނެ. އިންސާނެއްެގ ިވއްާޔ ށްޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮ ެގ ާވހަކަެއއް 

އަޅ ަގނޑ  މި . ެއބަ ދަސްޭވމިއަދ  އްސަށް މި އެއްޗެ ޭގޯތ، އިނށް ކަމެްއ އެއީ. ހަމަ އެޮގތަ ލިބޭ ތަޖ ރިބާއަކ ން ާވ

 ސްބ ކ ން އްާވ މަގ ަތއް. ފޭކ ރޭ އަޅ ަގނޑ  ދ ކްޓ  ޓެ އެބަ ޑިން މަގ މަތީަގއި ދާއިރ ގައި ޫގގ ލ  ،ފޯނ  ހިފައިެގން އ ޅޭއިރ  

އިދީ އެބަހަދާ. ެއީއ މަގ  ދައްކަ ،އެބަ ޮގތް ދައްަކއިދީ ނަށްސްކޮށް އެހެން މީހ ންބޭކ ރޭ. ެއއަށް އެބަ ޑިޓެކްޓ  

އެންމެ  ، ދޯންޏެއް އެއް ތަނ ން ދ އްާވފައި އަެނއް ތަނަށް ދާއިރ ށްއަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ާވހަކައަކީ. މިސާލަކަ

 ؛ސްކޮށް އެެހން މީހ ންނަށް އެކަން އެބަ ކިޔައިދޭ. އަޑަށް ބޭ ،. ދެނެަގނެދެނެަގނޭ ިގނައިން ދ ްއާވ މަގ  އެބަ 

ދެނެަގނޭ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ ެގ ާރގ   ޑ  މި ާވހަކަދެއްކީމަ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަމިސާލަކަށް މިއަދ  އަޅ ަގނ

އެހެންީވމާ، މިަވރަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ކ ރިއަރާފަިއާވއިރ   .ށްމިއަ އެނޭގ ޑ  ފެނ ނީަމ އަޅ ަގނޑ ކަން އެބަނ. އަޅ ަގދެނެަގނޭ

އްލ ަތއް ޙަ މާފެށީ ންޅައަޅަން. މިއީ މި ފިަޔަވޅ ަތއް އަ ޔަަވެޅއް އެންމެ ކ ޑަމިނ ންޖެހޭ ފިއަޅ ަގނޑ މެން ެވސް އެބަ

 ؛މ ންމި މ ހިހަމަ އިނޭގތޯ ެވސް ފަށާނެ. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަަކއަީކ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އަނެްއކާ ފެންނަން

މ ކަން ތި  ންހިބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް އައި.ސީ.ީޓ ކޮމިޓީެގ މ މަށް ެވސް އަދި އެހެން ޢާންއެދެން އަމީން ހަމަ އަޅ ަގނޑ  

ކ ރަންޖެހޭ ކޮމިޓީއެްއކަން ދެނެަގންނާށޭ. މި ކަމަށް ކޮންމެ ދ ަވަހީކ  ބޭފ ޅ ން ދެނެަގންނާށޭ. މިއީ މަސައްކަތްތަެކއް

 އެކ  ތިރާމާހ ކަންތައްަތކެްއ ރޭިވެގން ކ ރަންޖެހޭކަން ހަމަ ދެނެަގންނާށޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް އި ،ެވސް
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ހަަމ ހ ރެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ތަްނކޮޅެްއ ޅ ަގނޑަށް ަބއެްއ ހާލަތްތަކ ަގިއ ދެއްކޭ ާރގ  އިނޭގތޯ މި ާވހަކަ. ދެން އަ

އެ  ހ ެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ހަމަ މަޖިލީ ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަން އިނޭގތޯ  .ެއކ ތިރާމާހ ަވރަށް އި

އެކ ގައި އިނޭގތޯ  ތެރިކަމާޞްލާ އް ކޮށްދެްއާވ. ަވރަށް އިޚ ކ ރ މަށް ަޓަކއި ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަ ކަންކަން ރަނަގޅ 

މ ، ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި މ ހި ،. އެކަމަކ  ގައި ހަމަ ޮކށްދެއްާވޤ  އްޙަަގއި ރަްއިޔތ ންެގ ޤ  އްޙައ މ ެގ ޤަ

ންބަރ ން  ާގތްާވންޖެހޭ އެްއޗެއް. ހ ރިހާ މެ ަވރަށް ކޮމްޕޯނަންޓް، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މިސިން 

އަޅ ަގނޑަށް އެނގ ނ  ަވަރކ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެހެން  ؛އެބަޖެހޭ ށްާގްތާވންޖެހޭ އެްއޗެއް. ިމއަ ެވސް ަވރަށް

 ްއލ ތައް ހޯދައިެގން ނޫިނއްޔާ ހަ ެވ ީމެގތެރެއިން ާގތް ރީ. އެކަމަކ ، މިއާ ހިދޭން މި ެވސް ބޭފ ޅ ންނަށް ބ ނެ

އްލ ތަކެއް ބޮޑެިތ ޙައ މަށް ދިމާެވފައިާވ ބޮޑެތި ޤަ ެގެނޭވނެ.ެކއް ތައްލ ޙަޙަޤީޤަތ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް

މިކަން ފާހަަގކޮށްލާނަމޭ އިނޭގތޯ. ހަމަ ހިތަށްއެރީ ނ ކ ރެޭވނެ. އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ   އްެލއްޙަމައްސަލަތަކެއް 

މ ެގ ދ ެވއްޔަށް ބެލިކަމ ަގިއ އ  ޤަ ކަންތައްތަކ ގައި ެވސް  އެހެނިހެން ެވސް އަދި ކަންތައްަތކ ަގއި ިވޔަސްކ ޑަކ ދިްނެގ 

ިމ  ،ެވސް މި ހ ރިހާ ދިމާލެއްަގއި ެވސް މިކަން ބޭނ ންކ ރެިވެގން  ގ ަމށް ބެލިކަމ ގައި ިވަޔސްސަރ ކާރ ން ހިން، ިވޔަސް 

 އްލ ތަެކއް ނ ެގނެޭވނެ. އެހެްނީވމާ،ޙައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް އެންމެ އެދެޭވ   އެޕްލަިއކ ރެިވެގްނ ނޫނިއްޔާށްރަނަގޅަ

 .ައޅ ަގނަޑށް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށްން ފާހަަގކޮށްލ މަށް ޓަަކއި. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މެންދ ރ ެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ޖަހާއިރ .  1. ދެން ޖަލްސާ ފެްއޓޭނީ ންނަާވއަރ 

 

 {ށްއަ 13:02އިްނ  12:30 :ޅ ކޮގ ތ  ސްަވހ }

 (ގެ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ މަޖިލީހ   ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދެކ ނ   ޮގޅީމައްޗަން ،ދާ ަގސްތ ކ ރަީނ މިހާރ  ބަހ ސްކ ރެެވމ ން މި  އަޅ ަގނޑ `. އައްސަލާމް ޢަލަިއކ މް. 

ަވގ ތ  ބަހ ސަށް  ބަހ ސް ނިންމ މަށް. މި އީތިދާގ ޅޭ ަގާރރ ެގ އިބ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ކ ަޑކ ދިންނާ

ތ  ބަންދ ކ ރަނީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަ ،ޞަތަށް އެދިަވިއެގންފައި ތިއްބެވީ ފ ރ 
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. ޝ ކ ރިްއޔާ. އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ ޯވޓަްށ އަހާ ަގީޑގައި މި ަގރާރ  ޞަތ  ބަންދ ެވފަަވނީ ފ ރ  މިހާރ  މި

 ބަލައިަގތ މ ެގ ޯވޓަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެހ ން. 

 

 ކަންކަން   . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ 9

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މ  ަގވާއިދ ތަކާ ންއާ) 2008/6ނޫނ  ނަންބަރ  ނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާ މަސައްކަތަށް. ާގއަޅ ަގ

ލް ކޯޓ ން ފޮނ ާވަފއިާވ އިެވނަޖ ދ ލ ެގ ަގާވއިދ  ހިމަނައިދިނ މަށް އެދި ޢަޖަދ ަވލ ަގިއ ކ ޑަކ ދިްނެގ  ެގ(ާގނޫނ ބެހޭ 

ނީ ކޮމިީޓެގ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއާވ  ޮގތ ެގ ިރޕޯޓް.އިދ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިމައްސަލަ ަގވާ 

 ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މިރ .ޢާއަޙްމަދ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ޑަހ ަވދޫ  ،އްރިރ ޤަމ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިރ ޢާމަދ  ޙްއަދާއިާރެގ މެންބަރ  ކ ޑަހ ަވދޫ 

ެގ ޖަދ ަވލ ަގިއ (ެބހޭ ާގނޫނ  އިދ ތަކާމ  ަގާވންއާ) 2008/6ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

 ...ލް ކޯޓ ން ފޮނ ާވފައިާވ މަްއސަލައިއެދި ޖ ެވނަ ދ ލ ެގ ަގާވއިދ  ހިމެނ މަށްޢަކ ޑަކ ދިްނެގ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ންެގިވަޔސް ރަނަގޅ ާވނެ.ނެ މާސްކ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ރ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:މިޢާކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

މ  ންއާ) 2008/6ދެންނެީވ ާގނޫނ  ނަންބަރ  މި ،ދ ލ ެގ ަގވާއިދ  ޢަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ޑަކ ދިްނެގ 

ލް ކޯޓ ން ފޮނ ާވފަިއާވ މައްސަލަ ކޮމިޓީން އިދި ޖ ެވނަމަނައިދެްއވ މަށް އެހިެގ ޖަދ ަވލ ގައި (ބެހޭ ާގނޫނ  ަގާވއިދ ތަކާ

ަވރަށް ކ ރ   ،ތީވެ ާވ ރިޕޯޓަކަށްދިގ  ަވރަށް  އަޅ ަގނޑ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް މެިވދިރާސާކޮށް ނިން

 ...2008/6ލާނަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓަކީ ާގނޫނ ން ނަންބަރ  އިމ  ބައިތައް ދަންނަަވން މ ހިެގޮގތަކަށް ރިޕޯޓ  

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 !އ ޅޭ ޮގތް ކިޔާލަދެްއަވބައްަލާވ ލަާވ ެވެގން މިނ ބައް ރިޕޯޓަށް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން:މިރ  ޢާ އަޙްމަދ ެގ މެންބަރ  ދާއިރާ ކ ޑަހ ަވދޫ 

ެގ ާގނޫނ  ވ ޖޫދ ެވފަިއާވ ކ ޑަކ ދިްނެގ ަޢދ ލ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމ ރިޕޯޓަކީ .ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ަގއި މި ދެމެދ  ،ާވތީެވ ަގއި ަކމަށް 20ނޮެވންބަރ   ، ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށޭނީލ ެގދ ޢަަޑކ ދިންެގ ަވގ ެތްއގައި ކ 

 ،ަގާވއިދ  ނިމ މަކަށް ގޮއްަސިއާވތީވެ  ޑަކ ދިްނެގ ޢަދ ލ ެގއި ކ އަކ ޑަކ ދިްނެގ މައްސަލަަތއް ިނންމ މަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން 

ރާތ ން ފޮނ ާވފައިާވ މައްސަލައަށް މި މަޖިލީހ ން ެގ ފަލް ކޯޓ އިާގނޫނީ ބާރ  ދިނ މަށް ޓަކައި ޖ ެވނަ ށްއިދައެ ަގާވ

ޮގތ ން ތަފާތ  އެތައް ބައިަވރ  ަމޝްަވރާތަެކއް ކ ރެވ ނ . އަދި  ގ ޅޭ ައޅ ަގނޑ މެން މި ކަމާ .ޓަކައިޮގތެއް ނިންމ މަށް

ރަލްެގ ލަާފ ކޮށް ކައ ންސެލް ޖެނެޞަ. އަދި ޚާއްންށް އެދ ނިޔަނޑ މެން ލަފަގ ޅ ންހ ރި މިނިސްޓްރީތަކަށް އަޅ ަގ ކަމާ

މި ލަފާތަކ ެގ  ،ދިޔަ ކަމަކީށް މި ކަމ ން ފާހަަގެވެގން މި ކަމަށް ލިބ ނ . އަޅ ަގނޑ މެްނނަ ނަށްެވސް ައޅ ަގނޑ މެން

ށްފައިާވ ާގނޫނ ަގިއ ބަެއްއ އަލީަގއި މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އ ިވެގންއ ޅޭ ަގާވއިދ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފާްސކޮ

ާރކ ރ މަށްފަހ  ޮގތ ން މަޝްަވ ގ ޅޭ މިކަމާ ،އަޅ ަގނޑ މެން ކޮިމޓީން ނިންމީ ،އެހެންކަމ ންއެރ ންތައް ހ ރިކަން. ފ ށ 

 ކަމާ  ،އޭ.ޖީއާ އިޕީ.ޖީއާ އަދި އިޔާލަފައެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ގ ޅ ންހ ރި  ކަމާ ،އިޔާފަލަޖެނެރަލްެގ  ސެލްކައ ން

މ  ންއްލެއް ލިބިެގންދާނީ އާޙައަށް އެންމެ އަަވްސ މި ،ހ ރިހާ އިދާރާތަކެއްެގ މަްޝަވރާ ހޯދ މަށްފަހ  ތަޙ ޤީޤީ ގ ޅ ންހ ރި

އެރ ންތައް އެޮގތަށް ހިމެނޭނީ މި ަގާވިއދ ގައި ހ ރި ފ ށ  ،ެވާވތީ ކަމަށް  ންހޭ ާގނޫނ ަގިއ ހިމެނ މ   ބެއިަގާވއިދ ތަކާ 

 ސްެގ ބޭފ ޅ ންނާލް ޖަސްޓިއިކޮމިޓީން ޖ ެވނަ ެގ އަޅ ަގނޑ މެން ،ކަމ ންާވތީެވ. އެހެން ކ ރ މަށްފަހ ގައި ކަަމށްއިޞްލާޙ 

މަޝްަވރާކ ރ މަށްފަހ   ބައްދަލ ކޮށް ގ ޅިެގން އެ ބޭފ ޅ ންނާ ލް ކޯޓ ން ެވސް އެދިަވަޑިއަގތ މާއިޖ ެވނަ ،ބައްދަލ ކޮށް

ަގާވއިދ ެގ  ،އް އިޞްާލޙ ކ ރ މަށްފަހ ކަންތައްތަ ޚިލާފ ާވ ާގނޫނާ ދަންނަާވލ މަކަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދަންނަާވލި

ަވނީ  މިމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ބަލައި ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ ރާފްޓް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން އެ ޑް ،ޑްރާފްޓެއް ލިބި

ބެހޭ ާގނޫނ ެގ ޖަދ ަވލ ަގިއ ހިމެނ މަށް   މ  ަގާވއިދ ތަކާންޓަކައި އާކޮމިޓީން މި ަގވާއިދަށް ާގޫނނީ ބާރ  ދިނ މަށް

ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ. އެޮގތ ން  ޮގތަކަށް ކޮމިޓީއަްށ މައްަސލަކޮމިީޓައށް މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅިެގްނ ދެ . ފަހ ށަހެޅި އަށްކޮމިޓީ

ޮގތ ން ެދ  އަދި ހިމެނ މަށް ެވސް ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ. ކަންދިމާކ ރި. ހެޅިެގންިދޔަކަމަށް ެވސް ހ ށަ މެނ މަށް ބޭނ ންނ ާވހި

ޭހ ބެ މ  ަގވާއިދ ތަކާންން އާއްޔަތ ން ައޅ ަގނޑ  ޯވޓ ީދެގސިއި ހައްރިރެްއެގ ޤަ ކޮމިޓީެގ މ ވ މ ެގ ޮގތ ންަވރ  ފަރާތް އެއް

 ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ،ަވނީ. އެހެންކަމ ންާގނޫނ ެގ ޖަދ ަވލ ގައި ހިމެނ މަށް ޓަކައި މި މައްސަލަ ފާސްެވެގން ގޮއްސަ 

ޓަކައި ިމ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ޮގތެއް ނިންމ މަށްަވނަ މާއްާދެގ ދަށ  111ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ 

މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަކަށް މި ހ ށަހަޅަނީ. މި ކޮމިޓީެގ ޖަދ ަވލ  އެެކއްަގއި މި ދެންނެިވ  ރައްޔިތ ންެގ އަޅ ަގނޑ  މައްސަލަ

ސީލ  ރިޕޯޓެްއ ޮގތ ެގ ތަފ  ަގިއ ކޮިމޓީެގ މެންބަރ ން ހާޒިރ ިވދޭއް ަގާވއިދ  ހިމެނިފައިާވނެ. ައދި ޖަދ ަވލ  
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ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ެތއް ނިންމ މަށް ތަޅ މ ން މި ކަމާއިމެދ  ޮގމަޖިލީހ ެގ ،ެލިވފަިއާވނެ. އެހެންަކމ ންއިއެކ ަލަވ

 އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޙައްޤ ަތްއ ކ ޑަކ ދިްނެގ ، އެއީ 91/9 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސާފ ކޮށްދެއްަވއިފިބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

ދ ލ ެގ ޢަކ ޑަކ ދިންެގ  ،ާގނޫނ . އެ ާގނޫނ ަގއި ެއބަޭވަވނަ އަހަރ  ފާސްކ ރެވ ނ   91 ާގނޫނ . ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ

ެގ ަގާވިއދެއް އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ލ ެގ ޢަދ ކ ޑަކ ދިން  ،. އެހެންަވނިކޮށް ލ މަށް ަބޔާންކޮށްފައިަގާވއިދެއް އެކ ަލަވ

ފެށީ ކ ޑަކ ދިންެގ  ންޢަމަލ ކ ރާ ،މަޖިލީހ ން މި ފާސްކ ރީ މިަގއި  2019ަވރީ ޖަނަ 13ަވނިކޮށް ލާފައި އިއެކ ަލަވ

ފެބ ރ ަވރީ  20ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތަްއ ރައްކާތެިރކ ރ މ ެގ ާގނޫނަށް  ،އެއީ  2019/19 ޢަދ ލ ެގ އެހެން ާގނޫނަކަށް.

މާއްދާ ަވނަ  132ާގނޫނ ެގ  ފެށ ނ  ންޢަމަލ ކ ރަ އަލަށް އި،އެ ާގނޫނ ަގ ގައި ޢަމަލ ކ ރަން މި ފެށ ނީ. ފެށ ނީމާ 2020

. ގ ޅިފަިއ ޮއތް ަގވާއިެދއް މި ަގާވއިދަކީ ކ ީރަގިއ އޮތް ާގނޫނާ ލާފައޭ.އިކ ީރގައި އޮތް ާގނޫނ  ަވނީ އ ވަ  ،މި ބ ނަނީ

ކ ރީ  ،ަގއިފައި އޮްތއިރ ެވ ފަރާތް ެގއްލ ނީ. ހަމަ އެެހންމި ަގވާއިދ ެގ ބެލެިނެވރިމާ ލެވ ނީއި އެހެންީވމާ، އެ ާގނޫނ  އ ވަ 

މ އްދަތ ަގއި  މ އްދަތެއް. އެ  ތެރޭަގއި އެބަދޭާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން މި ފަށަނީ ފަހ ން. އެހެންީވމާ، މި ދޭ އާ ،ަގާވއިދަށް

ގ ޅޭ ާގނޫނ ަގއި މި ަގވާއިދ  ހިމެނ މަށް. އަޅ ަގނޑ   ތަކާަގާވިއދ  ،ަވނީ ކޮމިޓީްނ ނިންމާފައި މި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތަކަށް

މި ދެންނެިވ ާގނޫަނީކ  ،އ ޅ ނ  މައްސަަލއަކީ އްރިރަށާއި އަދި ޮކމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް އ ނދަޫގފ ޅ ެވެގންޤަތ ން މ ހި

 އިދަާކއި ާގނޫނަކާ ވާ ތައް ަގއެސީ ކ ރީަގއި ހ ރި އެތައް ައސާނޫނ ޤާ ،ޤާނޫނ އަސާސީ އަލަށް ތަޢާރަފ ކ ރެވ ނ އިރ ަގއި 

ފަރާތެއް ލިބެންދެން މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ގައި ހިފެހެއްޓ ން. އެހެންީވމާ، ލެނިެވރިބެ ،ހެދި އަލ ން އަނބ ރާ ާގނޫނ  ،ހިއެްއޗެ

އްރިރާއި ކޮމިޓީން ޤަމ  ،ނީމާއަލ ން އަނބ ރާ އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ގައި ަގާވއިދެއް ހިމަނައިދިނ މަށް އެދ އަނެއްކާ މިހާރ  

އެ ބޭފ ޅ ން  ،ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވންއަޅ ަގނޑ   ؛ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ޖެހިަވޑަިއަގތީ ިއ،ފ ންކޮށް ިވސްނަ އެކަމާ

. އެހެންނަމަެވސް، މިކަްނ އޮތީ ޮގތަކަށް މިހާރ  ނިންމިފަ މިކަން މި .ފ ންކޮށް ިވސްނަާވފައި ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް އެބައޮތް

މަލ ކ ރަން ާގނޫނަށް ޢަ އާތަނ ަގިއ  ފެށެންދެން. އެއީ މި އަހަރ  ނިމޭ ރަންާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ  ތަށް އޮންނާނީ އާމިޮގ

 ލަނީ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ . ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިފެށޭނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ަވ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: މިރ ޢާއަޙްމަދ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  ކ ޑަހ ަވދޫ 

ަވރަށް ތަފ ސީލ ކޮްށ ޮގތ ން  ގ ޅޭ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި މަްއސަލައާ ތެިރ ަރއީސް.ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތް

މ  ންއާ ،ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ތި ިވާދޅ ެވދެްއީވ. އަދި ރައީްސެގ ާވހަކަފ ޅ ގައި ތި ފާަހަގކ ރެްއވީ 
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 އ ނދަޫގތަކާށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ދަތިެގ ޖަދ ަވލ ގައި މި މައްސަލަ ހިމެނ މަ ބެހޭ ާގނޫނ  ަގާވއިދ ތަކާ

އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރ ން ެވސް ފާހަަގކ ރެްއިވ  ،ަވނީ ސަބަބަކަށް ކ ރިމަތިލާންޖެހ ނ .

ަވގ ީތ  ޓަކައިތަކަށް ާގނޫީނ ބާރ  ދިނ މަށްދ އިާގނޫނީ ބާރ  ނެތް ަގާވ ،ބެހޭ ާގނޫނަކީ މ  ަގާވއިދ ތަކާ ންއާ ،ފަދައިން

ކ ރ މަީކ  ނޫނ ެގ ތެެރއަށް އިތ ރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަެތއްާގނޫނެްއެގ ޮގތ ގައި ހެދިފަިއާވ ާގނޫނެއް. އެހެންީވމާ، އެ ާގ

އްެލއް ޙަޅ ަގނޑ މެން ދެން މި މައްސަަލައށް އަ ،އެްއެވސް ަވރަކަށް ަގާޔާވ ކަމަކަށް ނ ިވ. އެހެންނަމަެވސް

 ޅ ަގނޑ  ތަެކއް ކޮމިީޓެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ކ ރި. އަދި އަނަ މަސައްކަތްޓަކައި ަވރަށް ިގހޯދ މަށް

ކަހަލަ ޮގަތކަށް މިައށް  ކ  ަމޝްަވރާކ ެރވ ނ . ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ންއެގ ޅޭ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާ ކަމާ ،ދެންެނިވހެންއިސްެވ

. ބަހ ން އެބައޮތް ިވދާޅ ެވފަ ރަށް ސާފ ހަމަ ަވ ކަމަށް ނި މިޮގތަށްއްލެއް ލިބިެގންާދނީ ހަމައެކަޙަ ސް ަވއަ

އްލެއް ލިިބެގންދާއިރ ގައި ެވސް ދެންމެ ޙައެފަދަ  ،ދިޔައީންނަށް ކަންބޮޑ ެވެގން މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެ ،އެހެންނަމަެވސް

ން  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ  ،ން ހަދާފައި އޮތް ަގާވއިދަކީ ދަށ ން ހަދާފައިާވ ާގޫނނ ، އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ  91/9

 ،ކަން. އެހެންކަމ ންއްަގވާއިދެ ހ ރި ތައްއެރ ންާގނޫނަށް ބައެއް ފ ށ  ެގކ ޑަކ ދިްނެގ ޢަދ ލ  ،ފާސްކޮށްފައިވާ 

ަގނޑ މެން ކ ރަޖެހ ނީ މި ދެންނެިވ ަގވާއިދ  ައޅ  ކޮމިޓީން ައނެއްކާ އިތ ރަށް މަސައްކަންަތކެއްެގ އަޅ ަގނޑ މެން

ތައް މިހާރ   މަށް. އެހެންީވމާ، އޭަގއި އެ ހ ރި ޚިލާފ ވ ންޓެހި ަގވާއިަދކަށް ހެދ އްރަ ފާސްކޮށްފައިާވ ާގނޫނާ

ަގާވއިދަކީ ައޅ ަގނޑ މެން  ޖަދ ަވލ ގައި ހިމެނިފައިާވ ނަށް މިމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ،މަށްފަހ އިޞްލާޙ ކ ރ 

ގ ޅ ންހ ިރ  މާއެރ މެްއ ނެތް ަގާވއިދެްއކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަފ ށ  ނާފާސްކޮށްފައިާވ ކ ަޑކ ދިންެގ ޢަދ ލ ެގ ާގނޫ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަަވސް  ންީވމާ، މި މައްސަލައަށްއެހެ .އެކަން ނިންމާފަ ނީފަރާތްތަކ ން ދިރާސާތަކ ން ޮއންނާ

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޝަރ ޢީ ދާއިރާގައި އެަބ  ،އްލެއް ެގންނަން އެންމެ ޮބޑަށް ބޭނ ންާވ އެއް ސަބަބަކީ ޙަ

މިއީ ހ ރި. ކެްއ ތޮއްޖެހިފައި އެބަިގނަ މައްސަލަތަ  ނ ކ ރެިވފައި ަވރަށް ބައިަވރ ންކ ހ ތަކަށް ކ ަޑކ ދިން ،ފާހަަގކ ރެވޭ 

އްޞަކޮށް ޚާނޫން. ދެން ހަމަ  މެންބަރަކ  ބޭނ ންާވނެ ޮގެތއް ޖިލީހ ެގ އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރިއަޅ ަގނޑ މެން މި މަ

މ އްދަތ   ،ން ފާސްކޮށްަފއިާވ ފާސްކ ރ ންބެހޭ ާގނޫނ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެ މ  ަގާވިއދ ތަކާންއާ އަޅ ަގނޑ މެން

އޮތީ ޑިސެންބަރ ެގ އަޅ ަގނޑ މެން ފާސްކޮށްފައި  އަހަރ ެގ ޑިސެންބަރ ެގ ނިޔަލަށް މި ،އިތ ރ ކޮށްފަިއާވ އިތ ރ ކ ރ މަކީ

އެކ  ލާއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް އ ފަ ޮގތ ން ނިޔަލަށް. އެއީ މ ޅި ާގނޫނ ެގ މ އްދަތ  ނިމިެގންދާނެ. ކަން ދިމާކ ރި

ނ ލައި  ަމކާެގ މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ ެއކ  އިތ ރަށް ދެން ައޅ ަގނޑ މެން ެއ ާގނޫނ  ެގ ާވިގފ ޅާهللا މާތް ،ފާހަަގކ ރަން

ންކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ެގ ފަރާތ ން ަވނީ ޤީނިންމޭނެކަމ ެގ ޔަ ،ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ާގނޫނ ތައް ހަދައި

ެގ ޑިސެންބަރ ެގ ނިޔަލަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ ކޮށްފަިއާވ މ އްދަތ  ދެން އަޅ ަގނޑ މެން . އެހެންީވމާ، މި އަހަރ ދީފަ

އެތައް އަހަރ ތަކެއް ެވފަިއާވ  ،އި މި މަިޖލީހ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން  މި ދެންނެިވ އެތައް އަހަރ ތަކެއް ނ ލަ ތ ރ ކ ރ މަކާއި
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ަވނީ މި ރައްޔިތ ންެގ  ލ ކ ެރޭވ. ިގނަ ބިލ ތައް މިހާރ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫ ާގނޫނަކަށް ނިމ މެއް އަންނާނެ

ންކަްނ ޤީދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ ފޮނ ާވނެކަމ ެގ ޔަމަސް 3ން ެވސް ނ ޤީތައް ހަމަ ޔަ. ނ ފޮނ ޭވ ބިލ މަޖިލީހަށް ފޮނ ިވފަ

  ، ކޮމިޓީން މި ދަނީ  ކޮިމޓީއަށް ދީފައިޭވ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ެގއެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެން

މެހައި މަސައްކަތްތައް ެވްސ ކ ރަންޖެހޭ އެންޓަކައި އެ ާގނޫނ ތައް ފާސްކ ެރޭވނެ ދ ަވހެއް ެވސް ބަލައި މޮނިޓަރކ ރ މަށް

އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  ،ެވސް ައަވސްކޮްށދެއްަވއިމިކަން ީވހާ ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވހިތް އޮތީ، ކ ރަމ ން. އެހެންކަމ ން

މަްއސަލަތައް ނ ނިންމިފައި ހ ރި ަމއްސަލަތަްއ ައަވސްކޮށްދިނ ަމށް ޓަކަިއ މި މަޖިލީހ ން މެދ   ކ ޑަކ ދިންނާ

ޮގތަށް  ިމ ރިޕޯޓް ހަމަ މި އޮތް ،ާވތީވެ  ހެން ެވސް ައަވސް ނިންމ މެއް ެގްނނަންޖެހޭ ކަމަކަށްނޑ މެން ކޮންމެއަޅ ަގ

. ޝ ކ ރިްއާޔ ންއެ ާވހަަކ ދަންނަާވލަ ،ާވތީކަމ ަގއި  ފާސްކޮށްދެއްވ ަމކީ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

 .  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ިވލ ފ ށީ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ަޙސަން ޢަފީފ އިރާެގ މެންބަރ  ދާ ިވލ ފ ށީ

ަގނޑ މެންނަށް ިމ އިލާއިރ ގައި އަޅ  އްާވަފއިާވ ރިޕޯޓް ބަލަ ޅ ހ ށަހަ މި ، އާދެ! ަގާވއިދ  ކޮމިޓީންްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހެނީ ކޮންމެހެން މި ނިންމަން ތައްތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންމިހެން ހ ންނަ ކަން ،މައްސަލައަކީ ދިމާާވ

ެނއްާކ އަ ށް ކ ަޑކ ދިންެގ މަްއސަލަތަކެްއ ނ ނިމިެގން މި ަގވާއިދަ ޚާއްޞަކޮްށ މިސާލަކަށް ،ފަހަރ  އެއްބަ މަޖ ބޫރ  އެބަޭވ 

 މި ންދެިވެގރ  ަގވާއިދަށް ާގނޫނީ ބާމިން ެގ މަތީއްފަހަރެ ތައް، މިޮގތަށް އެދޭން މި ޖެހެނީ. އެހެންީވމާރ ާގނޫނީ ބާ

ދާ ޤާނޫނ އަސާސީ ަވނަ އަހަރ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން 2008މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ . އަންނަނީ

ދ ަވހ ެގ އަހަރ  2އް ތަ ވާއިދ އި ަގކާނޫނ ތަހ ރި ާގ ާވ ޮގތަށްރަޟްތަޢާ ސީއާއޭރ  މި ޤާނޫނ އަސާ ،ތަސްދީގ ކ ރ މަށްފަހ 

ާވއިރ  ެވސް އަިދެވްސ ރ އަހަ 12ރ  ހާމި ،ސްގޮ ހަނައަޅައިތ  ފަދައްަނކަށް ހެދ މަށް ދިން މ ނޫތެރޭގައި ިއޞްލާޙ ކޮށް ާގ

 ،އ ޅޭ ާވހަަކއަކީ  ން މިލަނަވައިަގނޑ  ދަން، އަޅ ރެއަށް ނ ެލިވެގން. އެހެންީވމާާގނޫނެއްެގ ތެ އިދ ތައްއ ޅެނީ މި ަގވާ  މި

 އޭ ހެ ދ ަތއް އެބަޖެއިމި ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހެއޭ ކޮންމެެވްސ ހިސާބަކ ން ހ އްޓ މަކަށް ެގންނަން. އަދި ަގާވ

މިހާރ   ،ންފަދައި އްވި ރެ ކ ަގހަ ާގނޫނ  ތެރެއަށް ލާން. އެެހންީވމާ، ދެންމެ ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ  އެ ފާ

 ރަށް މި ާގނޫނީ ބާރ އިތ  ށް ދެން މި ަގާވއިދަންހ ށް މި ަގާވިއދ ެގ ބާރ  ދެމިއޮންނާނެ. އަދި އޭެގފައަހަމަ ންބަރާޑިސެ

ން އަޅ ަގނޑ މެްނ ޮގތ  ރިޕޯޓް ައޅ ަގނޑަށް ހީާވމި ، ެއޮގތ ން މި ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާފައިާވ ހެންީވމާނ ޖެހޭނެ. އެދޭކަށް
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ލަތަްއ މައްސަބެހޭ  ދިންނާޮގތެްއަގިއ ބަެއއް ކ ަޑކ  ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ޚާއްޞަތައް ަކން  މިަވގ ތ  މި ބަލައިެގންފައި 

 މަެގއްޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް އެބަޖެހޭ ކޮންމެެވސް  އަދި އެ މައްސަލަަތއް ނިމ މަށް ،މި ދިގ ލައިެގން އެބަދޭ ނ ނި

 ފާސްކ ރ މަށް ފެންނަ ނ ަވތަ ރިޯޕޓް މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މަށް މިޓީެގ ތ ްނ އަޅ ަގނޑ  މި ކޮޮގ، އެ މާދައްކަން. އެހެްނީވ

 ތްތެރި ރަީއސް. ޒަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްށްކަމަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ސްަގިއ ޮގތ ން ބަހ  ގ ޅޭ ނެތް މި ރިޕޯޓާ ތްތެރި މެންބަރަކ ޒައްއެހެން އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ގ ޅޭ  ަގއި މި ރިޕޯޓާ 1:30 ،ޯވޓ ެގ ަގޑީަގއި ،ކ ރަނީތ ، އަޅ ަގނޑ  ަގސް ަވޑަިއަގންަނާވކަށް. އެހެންީވމާވެ އިެވރި ބަ

 ޮގތ ން ެވސް ޯވޓަށް އެހ މަށް. 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،. ެއޮގތ ންއޮތްން އެބަެވަވގ ތ  ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތަށް ދެ އަޅ ަގނޑަށް މި

ހ ރި  ޓަކައި ކ ެރެވންފ ލިދޫ ިގރެމ ންދާ މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ މަށް ވ. ،ރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވއިބް

ެގންދިއ ން. ަގރާރ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް  ހ ށަހަޅާ އިވައިލަ ގޮ ކަށް ތަބެހޭ ފަރާތް މަސައްކަތްކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ

ަވނީ ހ ޅ ވައިެލިވފަ. ފެލިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   މިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ަގރާރ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  މިހާރ  

 އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ .  

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ފެލިދޫ

ގައި ސަލާމ ަގއި ހ ރި ހ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަމޖިލީޅ  އަރި ަރީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ތަޅ މަށް އައިްސ  ،އަށްހ ެގ ފްލޯގައި ހ ރި ަވގ ތެްއގައި މި ަގރާރ  ކ ރިން މަޖިލީސަލާމ ނީ ދ ަވހެއްަގއި ނޫ

އި އަޅ ަގނޑަށް ރައީސް ދެްއިވ އެހެންނަމަެވސް، ެއއިރ ގަ ފަށް އެދެން. ނިހާޔަތަށް އެކަމަށް މާދިއ މ ން ސްނ ކ ރެިވ ހ ބަ

ބަސް އަޅ ަގނޑ   ރިޔާސަތ ަގއި އިންނަަވއިެގން ދެއްިވ، ތާ އިންނަވައިެގން  ތިމީޑިއާ މެދ ެވރިކޮްށ ރައީސް ޔާނޫނިއް

ސްއޫިލއްޔަތ  އެ މަ ،ޔަސް ިވ އަޅ ަގނޑ  އެ ަވގ ތ  ނެތްކަމ ަގއި ،ަވރަށް ކަނ ލައި ައޑ އެހިން. ރައީސް ިވދާޅ ެވދެްއީވ

ިއ ޝާމިލ ެވ ަގކ ފާނ  މިކަމ ަމނިށް އަހަމަ ނީ މިއަދާަވްއާވަނމޭ. އަޅ ަގނޑ  އެނިގލަްނ ބޭނ ން ނަންަގަވއިދެމަނިކ ފާނ 
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ޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮށްދެެވން ހ ރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްިވ ނިސްބަތ ްނ މާހިިގރާ ސަރަޙަްއދ   އ ޅ ްއަވއިެގން

މި ަގރާރ  ެއ  ،ާވނަމޭ. އެހެން ިމ ދެންނެީވރަށް ޝ ކ ރ ެވރި ަވޑ  އްާޔ އަޅ ަގނފިދެްއަވއިލައިވަ ނައަޅ ަގނޑަށް ދަން

ަވސްަވރ  ފާއިތ ެވެގން ހިނގައްޖެ. ދ މަސް 1ށް ާގތްަގނޑަކަށް އަމަހަ ގައި މިއަދާެގންދިޔައިރ  ގ ތ ަގއި ހ ށަހެޅިަވ

ރ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ރަން. އޭލ  ށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫންާނނެ ކަމަިގނަ ަމސައްކަތް ކ ެރިވފައި އޮ ލަްއކަ ،އެހެންީވމާ

 ރަށް ރަނަގޅ . ަވދެްއިވްއޔާ އަޅ ަގނޑަށް ށް ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑަ އިެގން ކ ިރއަށްބަހ ސާ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

ތްތެރި ޒައިއް  ،ކަމަކީދެޭވނެ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީްސ. އަޅ ަގނޑަށް ޮކށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑަކީ 

އަޅ ަގނޑ  ހަާވލ ާވނަން. އަިދެވްސ މި އިންނަނީ ހަާވލ ެވެގން.  މިތާ ހިންގައިދިނ ން. އެ ަގރާރާމެންބަރ ެގ ބަހ ސް 

ެއ  އެ ،މަެވސްަކމ ގައި ީވނަ ދ ަވހެއް ަޑއިނ ެގންެނޭވަވބަރަށް ންއިްއޒަތްތެރި މެ ،ޭވނެ ކަމަކީ ދެކޮށް އަޅ ަގނޑަށް

 އެ ކޮމިީޓެގ ނިންމ ންތަކާ  ،ދި ަގރާރ  ކޮމިޓީއަކަށް ެދިވދެން އަ ،ން. ބަހ ސްކޮށް ނިމިނ ތަނ ގައި ހިންގައިދި ސް މިހ ބަ

  !ެގންަދާވތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިއަށްޒަމަލެއް ކ ަރން. އާދެ! އިއް ޢައެީކގައި އައ މ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިނޭގނީ 

 

 ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް 

ށް އައިއިރ ަގިއ ބަހ ސް ނ ނިމި އޮތީމާ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާއަށް ނ ޮގސް އަދި އަހަމަ ، މިއަދާމާ . އެހެންީވޝ ކ ރިްއޔާއާދެ! 

ލަްނ ދަންނަާވފ ރ ޞަތ ގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ   ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ  މިމިއަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ެރިވފައި

 17ރ  އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅީ ެގ ަގރާމ މާޔަތްކ ރ ހިދ  ިގރާ ސަރަޙައް ، ާވހަަކއަކީޅޭއ  މި ބޭނ ންެވެގން

ށަހެޅިއިރ ަގިއ އަށް އައިއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ  މި ަގރާރ  ހ  7. ޖ ލައި 7މިައދ  ޖ ލައި . އިަގ 2020ފެބްރ ަވރީ 

 ށްމަށް ދައްަކއިލ ކޮމާޔަތްކ ރ މ ެގ ފޮޓޯތައް ީޓީވ މެދ ެވރިހިދޫ ިގރާ ސަރަޙައްދ  ފ ލި ށްބަލް އޮފީހަޓޭއަޅ ަގނޑ  ާވނީ 

 ،އ ޅޭ ާވހަަކއަކީ  ަވއިލަން މިނަްއޔާ ައޅ ަގނަޑށް ަވރަށް ރަނަގޅ . ދަންބަލް އޮފީހ ން ކޮށްދެއްިވށަހަޅާފަ. އެކަން ޓޭހ 

ޭއެގ ފަހ ެގ ަވގ ތެްއަގއި  ،އިެގން އަިއއިރ ަގއިަގއި ައޅ ަގނޑ  މި މަސައްކަތް މި ަގރާރ  ހ ށަހަޅަ 2020 ފެބްރ ަވރީ 17

ާވލަިއެގްނ ސްއަރ  ަވސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ަވރަށް އަ ނިންމަންޓް އިނޭގތޯ، މިއޮފް އެންަވޔަރަ  ރީމިނިސްޓް

ސް އެ ެވ އްަޒތްތެރި މެންބަރ ގައި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ އި ރޭ ތެއަތޮަޅށް. އޭެގ  ކ ރެްއިވ ވ.އްދަތ ރެ

އަތޮޅަްށ  ވ. ،ންޏާމ ކަމ ަގއި ަވއިލާވަ ންނަދަ، ހަމަ އެ މަސައްކަތ ެގ އަީލގައި ންީވމާހެިވ. އެ ދަތ ރ ގައި ަވަޑއިެގންނެ 

އް ޓެެރިވެގން ރިޕޯ އަމާޒ ކ ށް އަދި ިމއަ ،ނިސްބަތްާވ ހ ރިހާ ރަށްރަށެްއެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ  ިގރަީނ ކިހާަވރަކަށްތޯ 

ހ  ަވދ  ނަަވ 17ރީ މަހ ެގ ވަ ެގންދިޔަ. ފެބްރ ލާފައި ކ ރިއަށް ކަތްތަެކއް މިނިސްޓަރ  ަވރަށް ބާރ އްލ މ ެގ މަސަ އެކ ަލވައި
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ދަނޑ  ިގރައެްއ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅިއިރ ގައި ޒ ާވނ ން ކ ޅެން އޮްނނަ ފ ޓ ބޯޅަަގރާރ   ؛ރާރެއްަގއަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅި 

އޮތީ ެވއްޓިފަ. މިއީ ާގްތަގނޑަކަްށ   ަވށާފާރ ެގ ެއއްބަިއ މިދަނޑ ެގޅަބޯނ ލާ. މިއަދ  ޒ ާވނ ން ކ ޅެްނ އޮންނަ ފ ޓ 

އް ލެމަށް ަޙއްކައީ މިޔަމަްސެވެގންދި 5މެއި، ޖޫން، ޖ ލައި އެޕްރީލް، ރީ، މާރިްޗ، ަވރ ެފބް ،މ ަގއި ަވންޏާމ ދަންނަާވކަ

. އިަގރީފިނި ކޮޓަ ،އޮފީްސތެރޭަގއި  އި،މިނިސްޓަރ  ހ ންނަނީ އެތަނ ަގ އިލާހަމަ މި ރިޕޯޓް ހަދާލަހަދަ .ނައިސް

އެބަ  ފާއ ފާދޭންޖެހޭ އެބަ. އިސްތިއ  އިސްތިރެޭވ މިނިސްޓަރ ންނ ކ ތ ގައި މަސައްކަތްޙަޤީޤަ ،ދަންނަަވއިލަން ބޭނ ންަވނީ

އީީތެވ ޔަ ޔަތްނ ކ ރެިވ ދިމާހިެވެގންދިޔައިރ   ސްމަ 5މާޔަތްނ ކ ެރިވެގން ހިދޭންޖެހޭ. އަދި މިއަދ  ިގާރ ސަރަޙައްދ  

 އަޅ ަގނޑ ...މިކަން 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާށަތ ން

 . ނެންެގިވަޔސް ރަނަގޅ ާވނެ މާސްކ   ،ބަރ ތްތެރި މެންޒައިއް 

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:

 ދާ ޔަތްނ ކ ރެިވ ިމއަމާހިދ  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިގާރ ސަރަަޙއް ؛ތްނ ކ ރެިވޔަ މާހިއާދެ! ިގރާ ސަރަަޙއްދ  

ކަމޭ ޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ. ނާޤާބިލ އަ ކަމ ންނޭއީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓ ެގ ނާޤާބިލ ޔަށް މި ދިއަމަހަ

ޮގތަށް ޮގސްފަިއ  ަވްސއަރ ަވިއލާފައި ދާނަށް މަޖިލީހަށް ަގރާރެއް ހ ށަހެޅީމާ އަތަ ދަންނަަވނީ އަޅ ަގނޑ ެމން މިހެން މި

މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެން .މަސްެވެގންދިަޔއީ 5. ދެން ވާއެއްނ ާވެއއް ނޭނޭގ ށް ތައްޔާރ ކޮށްފައި ރިޯޕޓަޓްރިޕޯ

ބޭފ ޅ ްނ  އޮތީ ިގރައިލާފަ. ިމއީ ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީ. ނާޤާބިލ  ނ ކޮށް އ ޅެނިކޮްށ ބޯަޅދަނޑ  އެޔަތްމާހި

. މަތްޚިދ ަވނީ ެގ ަރްއޔިތ ން ބޭނ ންންއަޅ ަގނޑ މެ !ބޭފ ޅ ން އެއްަކއިރިކޮށްެދއްާވ ރައީސް މި ތަންތާ ތިއްބެީވމާ

ިގާރ  ،ީޤާވން. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންަވނީއްރަރަށް ތަ ،ނީަވއަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން ބޭނ ން

، މާޔަތްެވެގން ފަތ ރ ެވރިކަްނ ކ ރިއަރ ަވން. އެހެންީވމާ ހިެގ ރައްޔިތ ްނ އަޅ ަގނޑ މެން  ،މާޔަތްެވެގންހިސަރަޙައްދ ތައް 

ހ ެރ ެވ ަގނޑ  އިސް އަޅ  ، ހ ރެ ޮގަވއިލަން އިްސެވ ޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މި ފ ރ ޞަތ  ހޯދަން

ފާދީފަިއ އ މަޤާމ ން އިސްތި ،އި ަވނީނަމަނ ކ ރެޭވކަމ ގަ ަވއިލަން މިނިސްޓަރ އޮްފ އެންަވޔަރަންމަންޓް މަސަްއކަތްޮގ

ަވނީ ހ ސްއެކަނި ފ ލިދޫ، ފެލިދޫ، ތިނަދޫގެ މާަވންީވ. މިހާރ  މި ދިނަ ެގއަށް ަވަޑިއަގންނަަވން. ެގައށް ަވަޑއިަގން

ށް ބައިަވރ  ރަށްތަކ ެގ ިގރ މ ެގ އަހަމަ އަޮތޅާ . ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތ ރާކ ނ ން ފެށިެގން އައްޑޫންއް ނޫއެ މައްސަލަ

ިއ ެވްސ މިނިސްޓަރަްށ ަގށް ައއިިއރ އަހަމަ އ ޅެނީ. އެކަީށެގންާވ ޙަްއލެއް މިއަދާ ްއ ދިމާެވެގން މިކެސަލަތަމައް
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ކަންކަން މި ހޭ މައްސަލައެއް. މިނިސްަޓރ  އެބަޖެ ، ިމއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ކަންޮބޑ ާވްނޖެހޭނ ހޯދައިދެޭވ. އެހެްނީވމާ

 ...ކޮށްދޭންމަަސއްަކތް އިކ ރ މަށް ޓަކަލ ޙައް

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާށަތ ން

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ެގބަރ މެން ތްތެރިޒަދާއިރާެގ ިއއްބިލެތްދޫ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވ ން:ާވހަކަދެއްކެ އަޙްމަދ  ޙަލީމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ބިލެތްދޫ

ަވޒީރ ްނެގ މައްސަލަެއއް ނޫން. މިއީ  ރާއިެވސް މި ސަރ ކާއަކީ އެްއޮގތަކަށް ލައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ިގރ މ ެގ މައްސަ

ިޑއަށް އަޖެ އްއ މެްއގައި ރާ ޤަބޭރ  ތްތެރި ރައީސްޒަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރި އިއް މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ . އަ

ކ ނީ. ޤ ތިޞާދ  ހަލާކ ިވ ާވހަކައެއް ކަމަށް ދެއިސް މި ބޭފ ޅ ން ހީީވ ރާއްޖޭެގ މ ޅި ެވ ީވމާޅ  ހިނގައިދާނެ ާވހަކަ ިވދާ

. ައޅ ަގނޑ މެން އެހެން ޤައ މަކ ން އަށް ހިނަގއިދާނޭޑިާރއްޖެ އަ ،ީވޅ  ހ  ިވދާަވދ  އެ ތްތެރި ރަީއސް ޒަކަމަކ ، ިއއްއެ

 އީ މޫސ މަށް އަްނނަ ބަދަލެއް. އެ ބަދަލ  މާމި .. މިއީ ދ ނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލެއްބިމެއް ެވސް ަގންނަންޖެހިދާނޭ 

 ެވސް އ ޅެނީ. ެއއްޮގަތކަށް ެގން މި ެވދިމާ މެންެގ ަރށްތަކަށް މިހެންއަޅ ަގނޑ  ައއިސް ެގން ބޮޑ ތަނ ން ެވްސ އިތ ރ ެވ

ެވސް  ަގއިތްތެރި ަރއީސް. ިމއީ ރާއްޭޖގައި ކ ރީއިއްޒަފަހ ން ެވެގން އ ޅޭ ކަެމއް ނޫން  އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ  އަ 

 ިދޔަ ޮގތ ންގައިދ ނިޔޭަގއި ަކންކަން ހިނ ،އ ޅެނީ ޮބޑަށް ޯގސްެވެގން މި ކަމެއް. މިހާރ  އަދި މާ ހިނަގމ ން އައި 

ަގިއ ތ އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ަގސް ،ށް މިކަމ ން އަސަރ ކ ރާނެ. ެއކަމަކ ، އެހެންނަމަެވސްދައަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާ

ހަަމ  ،ށް ާވހަކަ ިވދާޅ ާވ ކަމަށް ަވންޏާތަބަރ  އެ ިވދާޅ ާވ ޮގރި މެންތެތްޒައް އި ަބއެްއ ނޫން. ޅޭށް ިގރ ަވން އ ރަރަށް

ެވސް މިއީ  ޑ ކޮވި  ދ ރަތީ ކަންތައްތަކަކީ. އަދިގ އެީކގައި ާވ ކަންކަެމްއ ނޫން  އޮޅޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ހަާވލ ވ މާ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާރ ަގއި ތިބީތީ. މިއަދ   ،އ ފާަވނީ ައިއ އެްއޗެްއ ނޫން. އެކަަމކ  އެީކަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ެވސް މިއަދ  ެވސް ރ ހާތްެތރި މެންބަރ ެގ އެ ބޯޅަދަނޑ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް މި ޒަްއިވއްޔާ ިއއްރެއިރާދަކ 

 . ، ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަދިނީ އިނޭގތޯއެހެންީވމާ ދަނީ.ކަތްކ ރަމ ން ސަރ ކާރ ްނ އެ އްމަސަ

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން

  !ެގންަދާވތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިއަށްޒަރި މެންބަރ . އިއް ތްތެޒަރިއްޔާ ިއއްޝ ކ 
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 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ފަޟ ލް ރަޝީދ  ާވހަކަދެއްކެވ ން:

ަގިއ ިދޔައިރ   ެވެގން މަސް 5ރަން އެބަޖެހެއޭ. ފާއިތ ެވދިޔަ ކާރ ން މަސައްކަތްަތކެއް ކ  ނަަވނީ ަސރ އަޅ ަގނޑ  މި ދަން

 އަދި ެއ ރިޕޯޓެއް އަޅ ަގނޑ މެންނާ ،ރ  ކަމެއް ން ފިޔަވައި އިތ ނޫނީ ނެރ  އެދެޭވ މަަސއްކަތްތަެކްއ ރިޕޯޓެއް މިއަށް

ދ ރަތީ ގ ޭގ ނމި ދަންނަަވނީ. އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އިއަޅ ަގނޑ  ން. އިތ ރ  ކަމެއް ނ ކ ެރޭވ ާވހަކަ ނޫ ކީނީފެނ  ށްއަހަމަ

އެދެޭވ  ،ހަކަައކީމި ދަންނަާވ ާވ ނޑ ެވެގން މި އަންނަނީ. އަޅ ަގފެންމަތި ކަންއްސަލަތަކެ ޮގތ ން ދިމާާވ މައް

ތ ތަެކްއގައި ިފޔަަވޅ ަތކެްއ އެޅެން އެބަޖެހެޭއ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަްއ ޞަސް ފ ރ ނަތީޖާތަކެްއ ައަވ ،އް ކެތަޙައްލ 

 ރާރި މިނިސްޓަްއޒަތްތެ އިގެ ރާނީ ސަރ ކާރާ. ސަރ ކާރ  ކ އަޅ ަގނޑ  ސ ާވލ  މިއަދ  ަވްނޏާ  ިގރަމ ން އަންނަކަމ ގައި

މަސައްކަތް. އެހެންީވމާ، ައޅ ަގނޑ މެން މަސަްއކަތް މި އެ އަޅ ަގނޑ  ސ ާވލ ކ ރާނީ. ޖަާވބ ދާރީކ ރ ަވން ެވސް ކ ރާނީ 

 ށް ޔަސް އަދި ދެކޮޅަިވ ށްއެއްޮކޅަ ލާނީ ެވސް ސަރ ކާރާ. މިތާނގައި ައޑ އ ފ އިކ ރަނީ  ރައްޔިތ ންެގ ޚާދިމ ނެްގ ޮގތ ގަ 

، ކޮންމެހެން މޭރ މ ން އަޅ ަގނޑ  މި މަސައްކަްތކ ަރނީ. އެހެންީވމާ ، އެީވމާ ަޙއްލ ކ ރަން. އެހެންިވޔަސް މިކަން

. ންއެްއ ނޫ ާވހަކަ ެގދިމާެވެގން އ ޅޭ މަްއސަލައެއް  އަދ މި ން. އަދި ިވެގން އ ޅޭ ާވހަަކއެްއ ނޫރެ ކަން ނ ކ ށް އެ ސަރ ކާރަ

 މިަކން ޙައްލ ކޮށްދިނ މަށް ޓަަކއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން ،ންީވމާން ބޭނ ންަވނީ. އެހެމެމިކަން ޙައްލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  

ެގންދިއ ްނ އެދެޭވ ފިަޔަވޅ ތަެކއް ސަރ ާކރ ން އަޅައިދިނ ން. އަދި މި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގައި މި ކަންކަން ކ ރިއަށް 

ނ ން. ދިނިންމައި ށްއަޅ ަގނޑަ ދެއްަވިއެގން މިކަންން ޯވޓ ތްތެރި މެންބަރ ޒަމި ަގާރރަށް އިއް ،އަޅ ަގނޑ  އެދެން

 ޞަތަްށ ޓަކައި. ރ ޔާ ެދއްިވ ފ ޝ ކ ރިއް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ތްތެރި މެންބަރ  ޒަިއއްިއރާެގ ދާއަރ ަވނީ ެކޔޮދޫ ތ ޞަފ ރ  މިޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 ށް. ޤާސިމަ ޙ ސައިން

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:މް ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސި

 ތި ބަހައްޓަާވ ޯއާގތެރިކަމަށް ަޓކައި  ަގއި ދޭތެރޭ  ަމއިނޯރިޓީއާ ރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްތެޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތް

މެންބަރަށް މި ަގރާރ  ިއއްޒަްތތެރި ލިދޫ ދާއިރާެގ ފެ ށް.ރަީއސަ އިްއޒަތްތެރި ހަމަ ނިހާޔަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން 

އަދި  ،ރ  ހ ށަހަޅ އްަވއިެގްނ ަގރާއިސްނަްނަގަވއި  ރައީސްިއއްޒަތްެތރި ހ  ަވަޑއިނ ެގންނެވ ނީތީ ެވސް ަވހ ށަހަޅަން އެ ދ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ؛ްއީވތީެވ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްމިއަދ  ބަހ ސަށް ެވސް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެ

 . މާރިޗ  މަހ  މެދ ތެރެއެއްހާ ހިސާބ ގައި ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ އި ަގ 17ީރ ަވަގރާރ  ހ ށަހެޅ ްއިވ ާވހަކަ ިވދާޅ ަވނީ ފެބްރ 
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ރާރ  . އެހެންީވމާ، އަދި މި ަގފަސަރ ކާރ  އޮތީ ބަންދ ެވ ލެއްަގއި ހާޖ ލައި ނިމެންދެން އެ  ،ރާއްޖެއަށް ދިމާވެ 

ްއކީތީެވ ދެކަ ާވހައެހާ ޖަޒ ބާތ ގައި ،ޮގތަށް ފ ލިދޫ ތޮށި ނ ޖެހިެގން އ ޅޭތީެވ ެގން މި ަގރާރ ަގިއ އޮތްހ ށަހަޅައި

ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަކީ ަވރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް ކަމަށް ބަލަން.   ެއ ބޭފ ޅާެގަވރަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް 

ތް. ަވަޑިއެގްނ ަގއިަވނަ ދ ަވހ  އެ ިވދާޅ ިވހެން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ  ަވޑަ  29ރީ މަހ  ވަ ފެބްރ  .ރި ރައީސްތެތްޒައިއް 

ަވޑައިެގން ރިޕޯޓެއް ހައްދަާވަފިއ މިނިސްޓަރ  އެންަވޔަރަންމަންޓް . މިނިސްޓަރެއް ނޫންގ ޕްލޭނިން ؛އެ ރިޕޯޓް

މާޔަތްކ ރ މަށް ހިރާ ސަރަޙައްދ  ިގމިހާރ  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފ ލިދޫެގ  އި،ގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ އްވަ ންނިޕްލޭ

 ،ދިމާވެ  ިވޑާއެހެންނަމަެވސް، މި ދެންނެިވހެން ކޮ އަގ  ެވސް ހޯއްެދިވފައި އޮތީ. ދެން ،ާވހަކަދެެކިވ މް.ޓީ.ސީ.ީސއާއެ

ހިސާބ ގައި އޮތީ. އެއީީކ  ތ  އެކަން އެ ަވގ  ެއކ  މިއެއްެވފައި އޮތީަމއާ ރާއްޖޭެގ ބަޖެޓ ެގ ހާލަތާއި ހ ރިހާ ކަމަކާ

ން ފ ލިދޫ ނޫ ަގއެއް 17ރީ ަވފެބްރ  އި ާރއްޖޭގަ  .ތްެތރި ރައީސްޒަން. އިއް ރ ްނ ތިބި ކަމެއް ނޫސަރ ކާމި ނ ކ ރާންެވެގން 

ކ ފާނ  ަވަޑއިެގްނ ފަހ ން މަނި އެންމެ ، ެވސް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެށް. މަނިކ ފާނަކީފެށީ ން ިގރަންތަ އެ

، ލިަގނޑ . އެހެންީވމާެވހިސާބ ަގނޑ  ިގަރއިެގން މިހާރ  ޮގސްފައި އޮްތ  އެ ،ަގނޑަކީ އެއީ ފައިބާަވަޑިއަގތް ެވލި 

ރައީސް، ފ ލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި ަވރަށް ކަންބޮޑ ޭވ  މީގައި އަޅ ަގނޑ ން ދެ ، ނޫންއް އެދޫރާއްޖޭެގ ހަމައެކަނި ފ ލި

ލިދޫއަށް ނިސްބަްތޮކށް، އަޅ ަގނޑ  އެ ދ ަވހ  މެންބަރ  ހަމައެކަނި ފ އިްއޒަތްތެރި  ފެލިދޫ ދާއިާރގެ  ؛ްއޒަތްތެރިއި

 .ސް ދިޔައިންެވ ށްނޑ  ހ ރިހާ ރަށަކައަޅ ަގ ،ތ  ލިބ ނީތީެވޞަމަންޓް މިނިސްޓަރ  އަރިހ ގައި ދާން ފ ރ ންއެންަވޔަރަ

. ހަމަ އިއް ެވސް އޮތީ މި ހާލަތެއްގަ ރަށެ މަ ހ ރިހާހައަށް ެވސް ދިަޔއިން. ަޔއިން، ތިނަދޫދިެވސް  އަށްފެލިދޫ

، ރަކީޫދއަށް ެވްސ ދިޔައިން. ރަކީޫދަގިއ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ަރކީދޫެގ ަބއެްއ ޭގޭގަގއި އެބަހ ރި އިނޭގތޯ އަށް ކެޔޮދޫ

ރައީސް. އެާހަވރަށް އެަބ އިއްޒަތްެތރި ފޫޓ  މިހާރަކ  ނެތް  10ށް އަހަމަ  ޭގޭގެގ އިންފާރ ން ފެށިެގން ގ ންޮޑޅިއާއެއްބަ

އަރާނެކަމ ެގ އެލަރްޓ މިއަދ  ެވްސ އ ދަ ،ދިމާކޮށް ަވގ ތާ ތެރެ މިޖެރާއްދ ށް ިގރާ. ޚާްއޞަކޮށް މެރަރާއްޖޭެގ ރަށް

އަދި  ަރންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާޔައެންވަ  ،ަގނޑ  ކ ރިން ެވސް ފާހަަގކ ރިންައޅ . ސްރައީިއްއޒަތްތެރި  ނެރެފަ. ތްއެބައޮ

ރާއްޭޖގައި ެދ މޫސ މަށް ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށަށް މި ދިާމާވ މައްސަަލ ޙައްލ ކ ރ މަްށ  ،ގ ިޅެގން ނަމަެވސް  އީ.ޕީ.ޭއއާ

 ހިފާފައި މިނަން. އަޅ ަގނޑ މެން އަމާޒ ންފައި އޮެއކ ލަވައިެލިވ ،އެބަޖެހެއޭ ރިޕޯޓ ތަކެއް ކޮންމެ ރަށަކަށް ަވިކަވކިން ހެދި

 ރަށްަރށ ެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތަކާ ،ާވތީެވ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންަގން ކަމަށްރާއްޭޖެގ ރަށްރަށް  ،ަވގ ތ  އޮތީ މި

އި ރީއާސްޓްމެން ބޭނ ން އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިނޑ އަޅ ަގ ،ގައި ހެދިެގންދާނެތީެވނތާ ހި ދެން ކ ރިއަށް އޮތްއެްއޗެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ފަސޭހައިން ކަށާއި އަދި ތަސިލ ކައ ން  ،ހެދި އޭއިން ެވސް ިމކަހަލަ ރިޕޯޓ .ޕީ.އީ އަދި

އަރަނީ. އަނެއްަބއި ެއއްަބއި ދ ަވްސަވރަަކށް އ ދަ އިރައީސް. ރަށްަރށ ަގއިްއޒަތްތެރި  އޮތ ން ށްއަތ ޖެހޭނެ ޮގތަކަ

ލަފާކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި  ރަށެއް އަޅ ަގނޑަށް ރަނީ. އެހެން ހަމަ ނ ިގރާ މަދ  ިގރާޅ  ައިއސް ރަށްރަށްދ ަވސްަވަރކަށް ބޮޑ 
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ކަމަށް  ކަމެއް ނެ ސަމާލ ކަމެއް ދީެގން މި ކަމަކީ ކ ރަންޖެހޭޞަޚާއް މިކަމަށް ،. އެހެންކަމަށްާވިއރ އޮންނަނީ މި

މިދެންނެިވ ރިޕޯޓ    ،ބ ނާ މިނިސްޓްރީން މި  ަވގ ތ  އެންަވޔަަރންމަންޓް ދެނެަގނެެގން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މި

 ،ޔޫސް ޕްލޭން ހެދި މީހ ންެގ ލޭންޑ  އެ ފަށައި، ލަށް އަްނނަ ކައ ންސިލ ތައް ހިނަގން އަ ؛ކައ ންސިލ ތައް 

 ،މަހ ެގ ފަހެއް މ  ކަމެއް. މިންހެދ މަކީ އެއީ ަވރަށް މ ހިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް ެދެވންާވއިރަށް މި ރިޕޯޓ ތައް 

ައޅަނީ. މިއަދ  އެބަ އަރާ އ ދަ. ފަސްަވނަ ިއނޭގތޯ ވ. އަތޮޅ  ރަކީޫދއަށް ަވށަިއެގން ރާޅ ެވސް  އަދި މިއަދ  ،ހަޔެއް

ންމެހެންެވސް މި ، މިކަމަކީ ކޮރަޅ އަރާ. އެހެންީވމާ އަށްތެރެސް އިންތިހާއަށް އ ދައެރި އިނޭގތޯ. މ ޅި ރަށ ެވ ދ ަވހ 

 ،ައޅ ަގނޑ މެން ދެން ދާންވީ  ދެން އެހެންނޫނިއްޔާމާޔަތްކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެެކން. ހިރަށްރަށް 

 އި،ހައްޓާފަ. ޖަޖީރާ ޮގތް ދޫކޮށްލާފައި މާލެ މިއޮތް ޮގތަށް ަވށަިއެގން ތިންފައި ޖެހި ާގ ބަ ީވޖަރީރާ ޮގތް ދޫކޮށްލަން

ތިބެްނީވ. އޭރ ން  ހަމަޖައްސައިެގން ދެން ނިޒާމ  ހިންދާފެން އަަޅއިެގން ނޫިނއްޔާތާރ   ނޫިނއްޔާ އިމަގ މަތީަގިއ ާގ އަތ ރަ 

ޖަޒީރާަވންތަކަން ދޫކޮށްލަްނ  ،ނީރ ން ކިޔަންޖެހޭދެން އޭ. ން ަވރަށް ދެރަާވނެށް ދެން އޭރ އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަާވ  ތެއްެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ ޮގ އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހެނީ. އެއީ

ނެ. އްލެއް ނ ެގނެޭވހަ  100% ރަތީ ކާރިސާަތކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރިހަމަދ ގ  ؛ިމކަމަށް ެވސް  ،ާވހަކަައކީ

ޖެހޭ. ކަމެއް ކ ރަންޖެހޭ. އެ ކަންތައްތަެކއް ކ ރެެވން ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެެވސްސް، މީތި މިނިމައިޒްއެހެންނަމަެވ

އިނޭގތޯ. މީެގކ ރިން ެއ ނިސްބަތްކޮށް ދައްކަާވއިރ  ހަމައެކަިނ މި ސަރ ކާރަށް  ާވހަކަބޭފ ޅ ން އެކަމަކ ، ބައެއް 

ރަށްރަށ ގެ  ންނޭއޭ. އެ ބޭފ ޅ ްނެގ ކ ންފ ނިތަކ ަގތަކ ޑިރެކްޓަރ ންެގ މަޤާމ  ގ . މެނޭޖިންއޭތިބީ ސަރ ކާރ ަގ ބޭފ ޅ ން

ސަރ ކާރ  ތަނަށް އައިސް މި  ނ ކ ރަްއާވ ތިބެ މި !ންތައްތައް ހިްނަގމ ންދިޔައީ. ހަމަ އެއްެވސް ކަމެއް ނ ކ ރައްާވކަ

އެަކމާ ކަންބޮޑ ާވ ާވހަކަ ދަންނަަވން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ހެދީމާ ާވހަކަދަްއކަން އް ކ ރާ ބްލޭމްކޮށް ކަންތައްތަ

 ޝ ކ ރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނީ ސް އަޅ ަގނޑ  ފަސްކ ރާހ މި ބަ .ޖަހަނީރަނަގބީލ   ެގޯވޓ މި ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ޝ 

ދާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ސާއިެގން ކ ރިއަށްހ ފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ބަ ނ ަވތަ ޯވޓަށް ،މިހާރ އެހެން ދ ަވހަކަށް 

 ހާސް ނ ަވ ަލއްކަ ހަތް ަޓކާއި އެްއަގމ  ތޮށްޓެއް އަޅަން މީޓަަރކަށް އެއްށްޙަޤީަޤތ ގައި ބޭރ  ތޮ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ަވނަ އަހަރަށް އަޅ ަގނޑަށް  2011 ،އަޅ ަގނޑ މެން ދެންމެ މި ދެންނެިވ އަދަދަކީޚަރަދ ޭވ. ސާޅީސް ރ ފިޔާ  ސަތޭކަ

ތިން ފޫޓަށް، ތިން ފޫޓ ެގ  ސަތޭކަ ނ ަވތަ  ނ ަވހާސް  ލައްކަ ހަތް އެއް މީޓަރަށް އި އޮތް އަދަދެއް. އެއްފާހަަގކ ރެިވފަ 

ސަތޭކަ   ަވހާސް  ނ  ލައްަކ ހަތް އަޅަން އެއް ޓަކާށް ތޮޓަކާއި އަދި އެއްަގމ ށްޓެއް އަޅަން ބޭރ  ތޮށްދިގ މިނަށް ބޭރ  ތޮ
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 ޓާ ށްޓާއި އެްއަގމ  ތޮށްެގ ބޭރ  ތޮރަށ   194އަޅ ަގނޑ މެންެގ  !އްާވއިލަ ރ ފިޔާ ޚަރަދ ޭވ. ެދން ިވސްަނަވސާޅީސް 

ަވށަމިނަކީ. . އެންމެ ރަށެއްެގ ރަށެްއެގ ރަށެއްެގ ަވށަމިނަކީ ިކހާަވރެއްތޯ އެންމެ .އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޅެން ޮއތްތޯ

. ނޫން ރެެވން އޮތް ޮގތެއްށް ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ސަލާމަތްކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަ ފެނ މ ަގިއ މިއީކީއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ

އެހެން ހަމަތަކެއް ހޯދައިެގްނ  ،އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް  ،ފެނ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އެހެން ޮގެތއްއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ

އެްއަގމ ަގއި  ،ޓެއް ލައިެގންށްނ ަގނެޭވނެ. ބޭރ ަގއި ބޮޑ  ތޮ މި މައްސަލައަކ ން އަަރއެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޫނިއްޔާ

ކަމަށް ދެކެޭވ ދެކ ްނ އެއީ ބާޠިލ  ިވސްނ މެްއެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަލާމަތްެވޭވނެ މިކަމ ން ޓަރެއް އަަޅއިެގން ާވ

އެކަެމއް އަދިެވސް ތަކަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ަރށް ނަމަެވސް،އެބަ ފާހަަގޭވ. އެހެން ށްއި މިހާރ  މ ޅި ދ ނިޔެއަޮގތ ގަ 

ެވސް މި ކ ރަހާލަނީ ހަމަ އޭެގ ބަނދަރެއް. ެގން ެވެވސް ޕްރޮޖެކްޓެްއ ހަދަން ފާހަގައެއްނ ޭވ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ 

ޑަކަްށ އޭެގ ބަނދަރެއް އަޅާލަން. އަޅ ަގނހަމަ އަނެއްާކެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނަނީެވސް އަނެއްކާ  މާދަމާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މި ކ ރިއަށްދެޭވ ތަރައްޤީެގ ިވސްނ މ ގައި ޮގސް މިކަން  ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ،ނ ިވސްނޭ

ޯވޓ ެގ ރަނަގބީލ  މިހާރ  ާވނީ ޖެހިފަ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ެވސް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙައްލ ކ ރެޭވނެ ހަމަ އެއްޮގތެއް

ސަްށ ހ އަލ ން އަނބ ރާ ރަށްިގރ މ ެގ ބައަނެއްާކެވސް ފަހ ގައި އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ އޮތީ ެއއް ޯވޓ . ެއ ޯވޓަށް 

 ަވގ ތ ޮކޅަަކށްފަހ ()ކ ރައްާވ! ދެ ޯވޓ . ފ އަޅ ަގނޑ މެން ދާނަން. މާ

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 10

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިދެވހިރާއްޖޭަގއި  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ހ ށަަހޅ އްާވަފިއާވމައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ  ާދއިާރެގ އި

ްނެގ ރައްކާތެރިކަމަްށ ކ ދީކ ޑަ ،ންނާއިދައ ލަތ ން ކ ޑަކ ދީ ،ޮގތ ން ންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ އްޓާލ މ ެގކ ޑަކ ދީ

ލީހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  ިއއްޒަތްތެރި މަޖި ،ރާރ ަގހ ށަހަޅާ  އިއެދި ޮގަވއިލަ މިހާރަށްވ ރެ ބޮޑަށް ސަމާލ ަކންދިނ މަށް

ތިަނދޫ ބޭފ ޅ ން އަބަދ ެވސް ތަްނ  ހ ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަމެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން ެއދެން. 

 އަޅ ަގނޑ މެން މި ންެއއް ދިމާެވެގ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަކ ޑަ އިަގއިދ ރ ކ ރ މ ެގ ތެރޭގައި ހ ަވޫދަގދައްކަާވނެ އިނޭގތޯ. 

ހ ަވޫދަގިއ އެކަން ހަމަ  ،އި ދެން އ ސޫލެްއަގ ؟އ ޅެނީ. ކޮން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްތޯ ފަހަތަށް ފައިބާަވަޑއިަގންަނާވނީ

 ފަހަތަށް ަވަޑއިެގންެނީވ. ެއއީ ހ ަވޫދަގއި އެ ދެްއާވފައި ހިނާގ ރީތި މިސާލ ން ތިނަދެޫގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖާަގ

 ންނަ ރީތި މިސާލ . ތިނަދޫ ރައްޔިތ ން އަބަދ ެވސް ދައްަކާވ މިސާލ . އަޅ ަގނޑ  ދަ
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 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  އަޙްމަދ  ޚައިތަމްދާއިާރެގ މެންބަރ  މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ    ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 69    :ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ 

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    68     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 35      ާވ އަދަދ :ފާސްވ މަށް ބޭނ ން

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ިދެވހިރާއްޖޭަގއި  ،އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ހ ށަަހޅ އްާވަފިއާވ މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ  ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ންެގ ރަްއކާތެރިކަމަށް ކ ދީކ ޑަނާއި ން ކ ޑަކ ދީދައ ލަތ ން ،ންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ހ އްޓާލ މ ެގ ޮގތ ންކ ޑަކ ދީ

ޮގތ ން ެނގ ނ    މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ ގ ޅޭ ރާރ ަގހ ށަހަޅާ  އިބޮޑަށް ސަމާލ ަކންދިނ މަށް އެދި ޮގވައިލަ މިހާރަށްވ ރެ 

ފެންނަ  ބަރ ން. މެންިއްއޒަތްތެރި  69ތިއްެބީވ  ހާޒިރ ެވ. 87؛ އަދަދަކީމަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.

ށް ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަ ން.ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  68ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވ 

ޯވޓ .  35މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  68 ތީޓ ގައި ބަިއެވރިެވަވަޑއިަގޯވ ެވސް ނެތް. ޯވޓ ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ 

  ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑްރާރ  ދިރާސާކ ރ މަށް ަގށް ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމ ން، މި އިަގތ މަރާރ  ބަލަަގމި އެހެންީވމާ، 

  ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް ނިންމިއްޖެ.

 

 ޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރި
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ދ  ެގ ަގާވއިލ  ަގއި ކ ޑަކ ދިންެގ ޢަދ  2ޖަދ ަވްލެގ  ެގ(ާގޫނނ  މ  ަގވާއިދ ތަާކ ބެހޭއާން) 2008/6ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ަގވާއިދ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ،ހިމަނައިދިނ މަށް އެދި ޖ ެވނަިއލް ކޯޓ ން ފޮނ ާވފަިއާވ މަްއސަލަ

 މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން ެއދެން. ފާސްކ ރ މާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 69    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    68     ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ޯވޓ 

 35      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ ަގާވއިދ  ލ  ކ ޑަކ ދިންެގ ޢަދ  ަގއި 2ޖަދ ަވްލެގ  ެގ(ާގޫނނ  މ  ަގވާއިދ ތަާކ ބެހޭއާން) 2008/6ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ަގވާއިދ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ،ޖ ެވނަިއލް ކޯޓ ން ފޮނ ާވފަިއާވ މަްއސަލަ ދިނ މަށް އެދިހިމަނައި

. 87؛ އަދަދަކީ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަންބަރ ން ދެްއިވ ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެ ފާސްކ ރ މާ ގ ޅޭ

. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ ންމެންބަރ  68ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވ  ންނަމެންބަރ ން. ފެ 69ހާޒިރ ެވަވަޑއިެގން ތިއްެބީވ 

މެންބަރ ން.  68 ޑަިއެގންނެީވބަިއެވިރވަ ޓ ަގއި ޯވ ެވސް ނެތް. ްށ ޯވޓ ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަ

 މި ރިޕޯޓ  ފާސްވެއްޖެ. ޯވޓ . އެހެންީވމާ، 35ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ 

 

 ސައްކަތް . ނ ނިމި ހ ރި މަ 8
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 ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވ

. ފ ރ ޞަތ  ިމ ސަށްހ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އަނެްއކާެވސް މި އެނބ ރެނީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ންދިޔަ ރަށްިގރ މ ެގ ބަ

 އަށް. هللا ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ އަރ ަވނީ ބާރަށ  

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްޙމަދ  ޢަބްދ 

ިގނަ ަވރަށް ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ނިޔޭެގ މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކާ ގ ޅިެގްނ ދިމާަވމ ންދާ ޝ 

ަވނީ މިފަދަ މޫސ މީ މައްސަލަތަކާ  ެވސް މިައށް  ދިެވހިާރއްޖެމައްސަލަތަކ ެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ މެންެގ

ަވނީ  އްސަލަތަކާ މިައދ  ދިެވހިރާއްޖެ މިގ ޅ ންހ ރި ަވރަްށ ިގނަ މަޓާ ށްކ ރިމަތިލާންޖެހިފަ. އެއީ ތިމާެވ

 ޅ ަގނޑ  މ ަވމ ންދާ ކަމެއް. އަންއާމިއަދ   ރަްށިގރ މ ެގ މައްސަލައަކީ  .ކ ރިމަތިލާންޖެހިފަ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް

 އި އ ތީމ ގަ  ،ެވސް އިބާރަށ ަގ ެވސް ހ ރިހާ ރަށެއްގައި ރަށް ިގރ މ ެގ މައްސަލަ އެަބއޮތް. އިތަމްސީލ ކ ރަމ ންދާ ދާއިރާަގ

މިއާއެކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ  ހަމަ. ެވސް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއި ެވސް ައދި ތަކަންދޫަގ އިމ ރައިޫދަގ ،ެވސް

ަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް  ެވސް މި ެވސް އަދި ތަކަންދޫ ބަލާއިރ ަގއި މ ރަިއދޫޅާ އަޔާކ ރި ސްދ ަވހަތަރ  މަސްދެތިން

ހަމަ  ެވސް އިޮގސްފަ. މ ރައިދޫަގއެްއކޮށް ާގތްަގނޑަކަށް ނެތިެގން  އަދި ތަކަްނދޫގައި އޮތް ތ ނޑިޮގސްފަ. ިގރަިއެގން

ލާފަ. އިަވނީ ިގރަ ރަށ ެގ ބޮޑ  ބައެއް  މިހާރ  ޮގސްިގރަމ ންށް ބޮޑަށް ިގރަމ ން ބަނދަރާ ޖެހިެގން އޮތް ސަރަޙައްދ  ަވރަ

އްސަލަ ިގރ މ ެގ މަ  ރަށްިމައދ  އިޮއތް އިނޭގތޯ. ރާއްޭޖަގއެބަ  އިހ ރިހާ ރަށެއްަގމި މަްއސަލަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ާވހަކަައކަށް ނ ާވނެ. ަގެދންނެވ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ   ކ ރިމަތިނ ާވ ރަށެއް އޮތޭ

ހޯދ މަށް ޓަކަިއ  ލެއްޮގތެއްަގއި ނޫނީ މި ދެމެހެއްޓެނިިވ ޙައް ނިިވމައްސަލަތަކ ން އަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި އަދި ދެމެހެއްޓެ

އާ ިވސްނ ންތަކަކަށް ދާންޖެހިފަ.  ،ންފާހަަގކ ރިހެ ެވސް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އިަވނީ ދެންމެަގ  މިހާރ  މިއަޅ ަގނޑ މެން

އާ ޮގްތޮގތަެކއް ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހިފަ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ިގރ މ ން ސަލާމަތްާވން އޮތީ ކިހިނެއްޯތ 

 މައްސަލަ ރަށްިގރ މ ެގ .ރަީއސްޖެހިފަ. އިއްޒަތްތެރި  ކ ަރންމަަގށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްތަކެއް ބަލައި އެ

އަދި ރަށްރަށ ެގ ެގތަކަާށއި  އި،ރަށްރަށަށް އ ދައަރަ  ،އ ފ ލި ެއާއެއއްކޮށް ކަނޑ ެގ ލޮނ ަގނޑ ނޫން. ހަމަ  އެކަންޏެއް

ންނަ އޮލ ންަވމ ން. އަދި އ ދައަާރއިރ ގައި ރަށ ެގ ފަޅ ަގއި އަޅާފައި އަށް ބޮޑެތި ެގއްހާދަނީ އިންތި މީހ ންެގ މ ދަލަށް މި

 .ނިތަކަށް ެވސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެބަ ކ ރިމަތިޭވ ދޯ ފަހަރ  ެވސް ހަމަ މި ދެންނެިވހެން ތަފާތ  ެގއްލ ންތަކާ ދޯނި

ވެއްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން  ޫނނީ ،ޑަށްަވރަްށވ ރެ ބޮ ކ ރެޭވމިއީކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހެން ާވހަކަދައްކާަލއިެގން ޙައްލ  

 އޮތް ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން.މެން ލައިެގން ހަމައެަކނި ނިލާ ަގރާރަކ ން މިތާނގައި އަޑ އ ފ  މިހެން



2020 ލައިޖ   8                                             ސާލްޖަނަ ވަ  71 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 2020  

 

72 

 

  މިކަމަީކ ޚަރަދ  ބޮޑ  އަދި ރަށްތަކ ެގ ސަލާމަތްކަން ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން މިހާރ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

، އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިކ ރިއަރާަފއިާވ ޤައ މ ތައް އަދި ދ ނިޭޔަގިއ ޓެކްޮނލޮޖީ ކ ރިއަރާފަިއާވ މިންަވރަްށ ބަލަ އި ދ ނިޔޭަގ

ޖެހިފައިާވ ކަމެއް. އަދި  ހޯދާ ދިރާސާކ ރަން އި،ނޫނީ ކޮން ޮގތެއްތޯ ބަލަ ،ޒާމެއްތޯނިރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނަގޅީ ޮކން

 ،ނިގނޑ މެންެގ ާރއްޖޭެގ ރަށްަތްއ ިގރ މ ން ސަލާމަތްާވން އޮީތ ކޮން ޮގތެްއކަން އެއެ ހޯދ ންތަކ ެގ އަލީަގއި ައޅ ަގ

ްސ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ަގއި . ިއއްޒަތްތެރި ރައީއެކަްނކަމަށް އަަވސް ފިޔަަވޅ ތަެކއް އަޅަންޖެހިފަ އި،ބަލަ

މި މަްއސަލަ ނެތް އެްއެވސް ރަށެްއ  ،ަގކ ރެްއިވހެންއ ތ ރ ން ފެށިެގން ދެކ ނަށް ދެންމެ އެހެން މެންބަރ ން ެވސް ފާހަ

މެކޭ. ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެްނ ސީރިއަސް މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ގައި ބަލަންެވއްޖެ ކަނެތް. އެހެންީވމާ

ރާ މަސައްކަތްތަކ ެގ އަދި އަަވސް ަޙއްލެއް ހޯދ މަށްޓަކައި ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރަންވެއްޖެ ކަމެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ 

މިކަމ ން  .ެގންދަން އެބަޖެހެއޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނަތީޖާ ފެންނާނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަންަތއް ކ ިރއަށް

މިނ ގައި އެޅ މަށް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ޮގާވލަން. އަދި ހަމަ ހާ ފިޔަަވޅ ތަެކއް ައަވސްސަލާމަތްާވ އެޅެންހ ރި ހ ރި 

 ،ތަަކށް ޙައްލެއް ހޯދ މަށްޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން ެވްސ އިޝާރާތްކ ރި ފަދައިންއެާއއެްއކޮށް މި މައްސަލަ

މ  ބޭނ ންތެރި ކަމެއް ކަމ ަގއި ދަންނަަވން. ންހިކ ރ މަކީ މ ެއކަންކަމަށް މަސައްކަތް  އި،ބަލަންޖެހޭ އާ ިވސްނ ންތައް ހޯދަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން{هللا އިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ }މަޖިލީހ ގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޙ ސައިން ިޒޔާދ .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ަވިއކަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަޅ ަގނޑ  ެވސް ޭއެގ ާޒތ ގައި ތާއީދ ކ ރަން. ފ ލިދޫ   އޮތް ަގރާރަށް ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހ ށަހެޅިފައި މިޝ ކ ރިއްޔާ އި

 .ލ މ ެގ ފ ރ ަޞތ  ލިބ ނ . ހަމައެކަނި ފ ލިދޫއެއް ނޫން. މ ިޅ ވ. އަތޮޅ  އިެވސް ބަލަ  ށް ިގރާ ސަރަަޙއްދ  ައޅ ަގނޑަ

ހދ. އަތޮޅ ގައި ެވސް ިގނަ ރަށްތަެކއް ،ަގނޑ މެންެގ އަތޮޅ  ސްީޕޑެްއަގއި އަޅ   އްިގރާިގރ ާމިއ އެ ، އެއެކޭހަމަ އެ

 ިގރ މާއި ޮވޑ މާމިހާރ  ިގރާ ،އެހެންނަމަެވސް މިހާރ  ދަނީ ިގރަމ ން. ިގރ މާއި ޮވޑ މަކީ ދިެވހިނަށް އާ ަކމެއް ނޫން.

 ގެ ތަން. މީ އަންނަމިނެއްަގއި. މިއަދ  ނ ފެންނަނީ ޮވިޑެގން ބާރ ިގރާ އާަދޔާ ޚިލާފ   ،ތަފާތ  އެބައާދޭ. ިގރާއިރ 

އެ   ތަން. މިހާރ  އަލ ން އެހެން ދިމާއަކަށް އެ ފަސްަގނޑ  ޖަމާަވމ ންދާ ،ިގރާތައްކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ 

މީހ ން  ؛ރަށް ބޮޑ  ތަނެއްަވ ،މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން ނެތީ. ވައިކަރަދޫަގިއ ެވސް ބޮޑ  ރަށެއް ކަމަކ  
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. ނެއްލައިދޫ، ކ ރިނބީެގ ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  ބަެއއް ލާފަަވނީ ިގރާ  ރަށް ޮބޑ  ބަެއއް މިހާރ ނޫޅޭ ސަރަޙައްދ ން ަވ

ޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަކަްށ ެވސް ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އެހެން މި ދޭންމި ިގރ ަމކީ އަިދ ވަޒީަރކ  ިއސްތިއ ފާ .ިގރާލާފަ

 5ދެންޏާ ނ ެލިވެގން އިސްިތއ ފާއިރ ން ހ އްޓ ވަ ޭނޅިެގން ިގަވސް ތެރޭގައި ަވޒީރަކަށް ފިަޔަވޅ ދ ސްމަ 5ދަންނަަވނީ 

ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ަގއި މިހާރ   ނޫން ކަންނޭނެގއެއްދ ަވހ  ެވސް ހ އްޓޭ ަވީޒރަކ . އެ އަހަރ 

ސް ިމ ަގރާެރއް ެވސް. ައޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވ އިލާއެމަޖެންސީ އިޢ ލާނ ކ ރަން ޮގވަ ކްލައިމެޓް  ،ެވސް އެަބއޮތް

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ނިޔަތަކ ްނ  .ގައި މަޖިލީހ ގައި ބަހ ސެއް ކ ރަނީއްމި ޮގތަށް ދިމާާވ ކޮންމެ ކަމެ ،ޓާއި ށްދައްކަނީ ތިމާެވ

އްކާ ާވހަކަެއއް ޫނން. އަދި ތަރައްީޤެގ އެހެން އެކަމެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ފެންނާކަށް ނޯޭވ. ހަމައެކަިނ ބަނދަރ  ހި

ޖެހ ނީމާ   އް ެވސް ނޫން އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީކީ. މިއިން ެއއްެވސް ކަމެއްަގއި ތިމާއާތަކ ެގ ާވހަަކއެޢ މަޝްރޫ

ކ ެގ، މ ޅި ރާއްޖޭެގ އެހެން މެންބަރ ންތަ އަދި ރަށ ން ެވސް ،ދާއިރާއިން ެވސް  ،ޓެއް ނޯޭވ. އަޅ ަގނޑަްށ ެވސްށްތިމާެވ

ަގއި ޢ ނޑ މެންނަށް އެނެގީނ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫމެންބަރ ންެގ، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ންެގ ާވހަކަތަކ ން ެވްސ އަޅ ަގ

 ބަލާފައި ނޯންނަަކން. އީ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓް އެއިދޭތެރޭގައި އެްއެވސް ަނޒަަރކ ން ިވސްނަ  ޓާ ށްއެްއެވސް ަވރަކަށް ތިާމެވ

ނޑަށް ބޮޑަްށ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގ ،ރޭ އެޮގތަށް. ނަމެއްަގއި ކ ރާ ޮގތެްއަގއި ންކަމެއް، ެއަކން އެބަކ ޤީޔަ އީއެ .ހަދާ

ކަމަށް ބިންތައް ދޫކ ރިއިރ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަނޑ ެވރި އިގ ިޅެގން މ ޅި ރާްއޖޭަގ ރޯާގއާ ޑ ވި މި ކޮ ސިފަެވެގން އަންނަނީ.

ކަމަށް ބިން އާންމ ކޮްށ ރައްކާ ަވގ ތެކޭ. ދަނޑ ެވރިމިއީ ނ  ،މަންޓް ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށް ެވސް ދެންނެިވންންއެންަވޔަރަ

ަވގ ތީ  ،ތަން ނަަގނީ  ބިަމށް އެލާަފއި ދަނޑ އިހ ރިހާ ބޮޑެތި ަގސްަތކެއް ކަނޑަ ،ެގ ކަންކ ރާ އ ސޫލަކީދޫކ ރީމާ ރާއްޖޭ

މަދ  ރަށެއް ިމ  ސްދިަޔއީ ެވސް އެހެން. އަޅ ަގނޑ މެން ދާއިާރގައި ެވއިއެކަން ހިނގަ  ހައްދާ ދަނޑ ތަކަށް. ޮގތ ން މި

އަދި  އިރ ރަށްތަކެއް ހ ރިބިޔަ ބޮޑެތި ފަޅ  ،ންނަމަެވސްއ ޅޭ ދަނޑ ެވރިަކން ކ ރެޭވ ސައިޒ ެގ. އެހެ އޮތީ މީހ ން

ރަށްިގރ މ ެގ ނެތް. ޮގތެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދަނޑ ެވރިކަްނ ކ ރާކަށް އެ ރަށްރަށް ލިބޭ

ަގނޑަކަށް ތަކ ން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ޢ ނޫނީ ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫ އި،ނި ބަނދަރ  ހަދަމައްސަލައަކީ ހަމަެއކަ

ަވރަށް ފަހ ން އަޅ ަގނޑ   ؛ރަށްރަށ ގައިފަޅ  ،ނ ކ ރެޭވ. އެއީ މީހ ން ނޫޅޭ ރަށްރަށްްއ ކ ން ަގބޫލެމިހާރަކ  މ ޅިއަ

 ށް ޕަސަންޓްތިރީހަކަ ެވސް ަވރަށް ބޮޑ  ަބއެްއ، ެށއް މީހ ން ނޫޅޭ. ނާޯގށީެގރައެއީ ފަޅ ޓަށް. ށްނައ ޯގކ ރިން  ދަތ ރެއް

އެ ެވދާނެ  .ލަ ޮގތެއްަގއި، ިމ މައްސަލަ މި އަންނަނީ ޖ މ . އެހެންީވމާންފައި ޮގނޑ ދޮށ އިލާމިހާރ  އެބައޮތް ިގރަ

ކ ެރޭވތީ. ިމސާލަކަށް މާލެ އަތޮޅ ަގއި ނ ރައްޓެހި ޮގތަަކށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަރަްއޤީެގ މަސަްއކަތް ޓާށްތިމާެވ

ތަން  . އެއި އޮންނާނެހެނެއް ގ ޅީފަޅ  ފިޔަަވމީޓަރ  ހިކި އެންމެ ތަނެއް ެވސް 30ހިޔެއްނ ޭވ މިހާރަކ   އަޅ ަގނޑަކަށް

 މިއީ ކަންކަމާ ތައް ހިންާގއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެބަހ ރި ރަްށތައް ެވސް.ޢ ެވސް މިހާރ  އެ ހިއްކަނީ. މި މަޝްރޫ

ެވސް ަވަރކަށް ތަރައްޤީެގ ެވށީެގން ނަޒަރަކ ން ކޮންމެ ިތމާ ،ދޭތެރޭގައި ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް ިވސްނާލެިވއްޖެްއޔާ
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ިވސްނާލެިވްއޖެއްޔާ ެއކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނެ ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  ކަށްތަޢ މަޝްރޫ

ރަނަގޅ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. މިއަދ   ެވސް އީ އެ ދޭތެޭރގައި ިވސްނ ން އެކަމާ ؛ިވސްނާލ ން

ެވހިއްޖެއްޔާ ފެން ބޮޑ ނ ާވ ެއންމެ ރަށެއް ނެތް. ދިަޔަވރ  ދޭ. ާވރޭ  ޖެންސީ ހާލަތަކަށްރއަަރއިފިއްާޔ، ރަށް އިމައ ދަ

 އިނޭގ އެއް ން ިމއި ދެ މޫސ މ ގައި ެވސް ިގާރަވރ ްނ ިގރާ. ބޮޑ ެވއްޖެއްާޔ އ ދަނާރާ އެންމެ ދ ަވހެއް ެވްސ ނ ދޭ.

 އަޅ ަގނޑ މެން ޓަްށ ބޮޑ  ބަދަލެއް އެބަ އަންނަކަން. މިކަންށްތިމާެވ ދ ނިޔޭގެ  ؛ޓަށް ޮބޑ  ަބދަލެއްށްތިމާެވ ،ކަމަކީ

 މިކަމާ  ،ޖެންސީ ާވންެވްއޖެ މިކަމ ގައި. ހިތ ެގ ައޑިްނ މިކަން ަގބޫލ ކޮށް ރަގބޫލ ކ ރަންެވއްޖެ. ައޅ ަގނޑ މެން އިމަ

 ، ާވހަކަ ނ ދައްކާެގ ެވްއޓ ނީމާ މި  ެގތިމާ ،ލީމާއި، ިގރައިމި ާވހަކަ ނ ދައްކަ އ ދައެރީމަ ؛ދޭތެރޭގައި ކަމެއް ދިމާާވ

މި  އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ އެހެންނޫނިއްާޔ  ؛ެގ ޮގތ ގައި ދެިކެގން، އަބަދ  ކޮްނމެ ދ ަވހަކ މިއީ ސީރިއަސް ކަމެއް 

ދަނީ. މާދަން ަވިއކަރަދޫ ިގރާނެ. މިހާރ ެވސް ކ ރިނބީ ިގރަމ ން. މިއަދ  ފ ލިދޫ ިގރީ ،ަލއިެގން މިތާނަގއި ަގރާރެއް

 ،ދ ރ  ިވސްނ މެްއަގއި  އި،ތަންކޮޅެއް ދ ރާލަ ،ަވނީހ އްޓ މެއް. މިއަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބޭނ ންމިކަމަކަށް ނެތް 

އަޅ ަގނޑ  ދެކެީނ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް.  ،ކަމަށް ޙައްލ  ހޯދ މ ގައި ރޭވ ންދެކޮޅ ޖެހޭ ކަމެއް މިއަށް މި ،ހަމަޖެހޭ

ރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މައްސަލަތައް ެވސް އެބަހ ރި. މަކ ނ ދޫ ދާއިދިމާާވ އެހެން ތިމާެވށީެގ  އި ިގރ ން ފިަޔަވ ،އިތ ރ ންމީެގ

އެންމެ ބޮޑ  ކަނޑޫފާ މިހާރ   ، ާރއްޖޭަގއި ެވސް އޮތް މަކ ނ ދޫަގއި އޮްތ އެންެމ ބޮޑ  ެހން،މެންބަރ  އިއްެޔަގއި ިވާދޅ ިވ

މި  ޮގތ ަގއި ލިބ ނ  ރަެށއް. ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ެވރިދަނީ. ަވިއކަަރދޫއަކީ ދަނޑ   މަރ ެވެގން އެ

ހިނަގއްޖެ. ނަސީބަކ ން ިއއްޒަތްތެިރ ހ ރިހާ ބިންބިއެއް އާ ަވއްތަރެްއެގ ަބއްެޔއް ޖެހި ހަލާކ ެވއިންދި  ހ ޅަނަގށް

އަޅ ަގނޑ  ބިންބި ނާޅިއެއް ެވްސ  ،ރައީސް، ަވރަށް ނަސީބ  ދެރަކޮށް މި ދިމާީވ. އަދި ބިންބި ނާޅާތީ. އެހެންނަމަ

 ންނަަވން. ދަިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ެގނެޭވތޯ ބެލީމ ސް. ދެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އަޙްމަދ  ޚައިތަމް.ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

 

 'ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ާވހަކަދެއްެކވ ން: މައްޗަންޮގޅީ

ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑަްށ   ަގާރރާެގންދާިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މި ަވގ ތ  މި ބަހ ސްކ ރަމ ންޝ ކ ރިއްާޔ 

ެވއްޖެ މި ާވހަަކ  ިމއީކީ މިއަދަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ައޑ ިއޭވ ާވަހކަެއއް ނޫން. އެަތްއ ޒަމާނެއް ،ދެންނެޭވނެ ާވހަކަައކީ

ތްތެިރ އިްއޒަ ،ދިަޔއިރ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އޮތް ާވހަކައަކީ ެވެގން އަޑ އިޭވތާ. ެއކަމަކ  މީގައި ހަމަ އެތައް ޒަމާނެއް

. ނަމެއްގައި ހަދަމ ންެގންދިޔަ އެްއޗެކޭ އީ.އައި.އޭައކީ. ކޭރައީސް، އީ.އައި.ޭއއަކީ ނަމެއްަގއި ހަދާފައި އޮތް އެއްޗެ 

ތަނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އި އޮތްްށ ކަންތައް ކ ެރިވފައީ.ައއި.ޭއެގ ަގިއޑްލައިނަ ،އީ.ައއި.ޭއަގއި އޮންނަ ޮގތަށް 
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އެންަވޔަރ މަންޓް އެްނޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިީޓަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބަލާ ކޮންމެ  ،ޓީަގއި ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމި 

އްަގިއ ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަނީ އީ.އައި.އޭ ެއއީ ނަމެ ،މައްސަލަެއއްެގ ތެރޭަގއި

އޭެގ ބަދަލ ގައި އަދި  ނޑ  ބޭނ ން ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅަން.އިތ ރ ން ައޅ ަގ. އަދި މީެގކަންހަދާފައި އޮންނަ އެްއޗެއް 

މަންޓް އިމްޕެްކޓް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަީކ ންޭއެގިއތ ރ ން ސޯޝިއޯ އިކޮނޮމިްކ އެންަވޔަރަ ،އޭެގއިތ ރ ން އިނޭގތޯ

ޅ މެއް. ކޮންމެހެން ހ ށަހެ ެގެއއީ އަޅ ަގނޑ  .ން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވކޮންމެހެން ެވސް ހަދަން މަޖ ބޫރ  އެްއޗެއް 

އިއްޔެ މަޖިލީހ ަގިއ  ؛ންހަދާ. އިއްޔެ ކޮމިޓީ ފަޅ ތައް އެބަ ހިއްކާ. ފަޅ ތައް އެބަ ފ ންކ ރޭ. ބަނދަރ ތައް އެބަ ެވސް

އްލެއް ޙަ އ ަދއަަރނިއްޔޭ. މިކަމަށް . ޮބޑ  ރާޅ  ައޅަނިްއޔޭ ،ކ ރެެވމ ންދިޔަ ކ އްލި މައްސަލަެއއްަގއި ިވދާޅ ވި ބަހ ސް

 ެއކަމަކ  މި   ރައީސް، ދޭތެރެއަކ ްނ އ ދަ އެބައަރާ. ރަށްަތއް ހ ރީ ތިރީަގިއ.ބޭނ މޭ. ިއއްަޒތްތެރިއަޅ ަގނޑ މެން 

އެހެންނޫނީ އެއްެވސް ޙައްެލްއ  ،ބޮޑ  ޙައްލެއް ަލއިފި ކަމ ަގިއ ވެއްޖެްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މާއިަވގ ތަށް ބަލަ

ލެޭވކަށް ެވސް. އެއީ ހަނދ  ދ ރަށްހެން ޮގތެއް ހަދައިެގން ތާނގައި ބަހ ސްކޮށްެގން ެވސް އަދި އެ  ެގނެޭވކަށް ނެތް މި

ތަންކޮެޅއް ، އ ދައެރ މާއި އެަކހަލަ ކަންތައްތައް އިނީ ތަންކޮޅެއް ކައިީރަގއި. އެހެންީވމާ އަހަރ  ހަނދ  3ނެތް. މި 

ހާރ  އ ދައެރ މާއި މި ،ވެއްޖެއްޔާ ޮގތ ން ، މިއީ އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބ ންިގނަާވނެ މި ދ ަވސްކޮޅ . އެެހންީވމާ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ކަންރއަކީ ހަނދ  ތަންކޮޅެއް ާގތ ަގއި އިން އެއް ފެކްޓަ އަންނަ ބަދަލ ތަކ ެގމި ށް މޫސ މަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އީ.އައި.ޭއ ެވްސ ހެދިދާނެ. އަދި ޯސޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެްނޓް ެވްސ ހެދިދާނެ. އެކަމަކ  

އެޅ މަކީ ކޮންމެހެން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ . ެއއަށް ފިޔަަވޅ  ޅ ންނަށް ފިޔަަވޅެއް ނޭޅޭމަލ ނ ކ ރައްާވ ބޭފ ޢައެއަށް 

ެވއްެޖއްޔާ އެކަމ ެގ ޒިންމާ ނަަގން  ޮގތ ަގއި މިހާރ  ކ ރެެވންޖެޭހ ކަމެއް. ޯގސްކޮށް ކަންަތްއ ކ ރެިވއްޖެ ކަމ ަގއި

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ އް އެބަިގރާ. ައދި އިއްޔެއެތައް ބަިއަވރ  ރަށްރަށެ ،ފެލިދޫ، ފ ލިދޫ އެކަންޏެއް ނޫން އެބަޖެހޭ.

 އަރަިއެގން އަްނނާނޭ. ރާޅ  ެވސް އަރަިއެގްނ އަންނާނޭ. އެކަމަކ  އެ ރާޅާ އ ދަ  ،ެވއްޖެއްޔާ  ރ ިވދާޅ ިވ ޮގތ ންސްޕީކަ

ެއކަމަކ  ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނަށް  ؛ރީތިކޮށް ރަށ ެގ ތެެރިއން ެގންދެޭވެނ ޮގެތއްއެ ާރޅ  ކ ރެޭވނެ ޮގެތއް، ޑީލް

. އެެއއް ނޫން ފެން ެވސް ބޮޑ ާވނޭ ،ނ ލާ ތިބޭށޭއިެވސް އަރާެނއޭ، އަޅަ ރާޅ ، ެވްސ އަރާނޭ އިިވެގންދިަޔއީ އ ދައަޑ  

 އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިހާރ  މި އަންނަ ޗޭންޖަސްތަކަށް އެޑަޕްްޓާވން އެބަޖެހޭ. ެއއާ ާވހަަކއަކީ. އެއިނޭގތޯ 

ކޮންމެ   މީޓަރ  މައްޗަކަށް ނ ހެދޭނެ. 400، 300ކޮންމެ ރަށެއްެގ ފާރެއް،  .އެްއކޮށް އ ޅޭނެ ޮގތެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ

އަންނަ  ެޓއް އެހާ ޮބޑ ކޮށްނެއް ނ ެލޭވނެ. އެކަަމކ  ޭއެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭށްރަށެއްެގ ތޮ

. އެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބަޖެހޭއިެގން އ ޅޭނެ ޮގެތއް ިވސްނަން. އިތ ރ  ޓެްކނޮލޮޖީތަކެއް ޑިެވލޮޕްކ ރަން އެބަދަލ ތަކާ

 ،އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ން ާވހަކައެއް ިމއީމިތާނގައި ބޭނ ންކ ރަން އެަބޖެހޭ. އަދި ހަމަ އޭެގ
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މަންޓ ެގ ާވހަކަ. އެކަމަކ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ެއްކޝަންތައް އޮތީކީ ެއޮގތަކަްށ ންއަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަނިްއޔޭ އެންަވޔަރަ

 ޒަތްތެިރ ރައީސް.އިއް  ޝ ކ ރިއްޔާ ނޫނޭ.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ަވޙީދ .هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދިއްދޫ

 

 ަވޙީދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ހ ަގިއ މި މަޖިލީ އަށްިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މައްސަލަ ؛ާރއްޭޖެގ ރަށްތައް ިގރ ން ޝ ކ ރިއްާޔ ރައީސް.

ނ ކ ެރޭވ.  މިކަން އޮތީ މިއަދ  ކަމަކަށެއް ަގބޫލެއް ށްކަމީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންނަބަހ ސްކ ރެޭވ

އެ ކަންކަން ޙައްލ ކ ރަން ލިބ ނ   ،ހެންނަމަެވސް ވެއްޖެ. އެ މި ރާއްޖޭގައި މި މައްސަލަަތއް އޮންނަތާ އެތައް ދ ަވހެއް

ޙައްލ ާވނެ ޮގތަކަެށއް ނޫން.  ަމއްސަލަ ،ންާދއިމީ ޮގތެއްަގއި ެއކަ ،ަޙއްލ ކޮށްފައި އޮތީ ފ ރ ޞަތ ގައި އެ ކަްނކަން

 އިކަމަށް ދ ރާލަމި މޫސ މީ ބަދަލ ތައް އަންނައިރ ގައި އެކަން  އި ދަނީ މި ރާއްޖޭަގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި

ަވރަށް ިގނަ އެހީތެރިކަން އެބަލިބޭ.  ން ެވސްކ ރ މަށްޓަކައި ދ ނިޭޔެގ ޤައ މ ތަކ ތައްޔާރ ެވެގން ކަްނކަން ޙަްއލ 

ތިބި މީހ ން އެކަންކ ރާ ޮގތ ްނ އަބަދ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެކަންކަން ކ ރަން ،އެހެންނަމަެވސް

ރާރ  ަރށ ން މި މަޖިލީހަށް ަގ 187މީދ ކ ރޭ އްދ  ރާއްޖޭގައި ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ން އެބަ އ ދައްކަންޖެހެނީ މި ާވހަކަ. މިއަ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިތާނގައި ިމޮގތަށް ހ ރިާހ  .ެގންދަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްލައިެގން މި ބަހ ސް ކ ރިައށް

ން. މިކަން ކ ަރން ތިބި ފަރާތްތަކ ން އެކަްނ ރަށްރަށަކ ން ަގރާރ  ަލއިެގން މި މައްސަލައަށް ަޙއްލެއް ހޯެދން އޮތީކީ ނޫ

 މިކަން ޙައްލ ކ ރެެވން އޮީތ. އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިއަދ  މި މައްސަލަ ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި ރަނަގޅަްށ ކ ރެިވެގން

ތަނ ގައި ިދެވހިރާއްޖެައށް ތިމާެވށީެގ ޮގތ ން ލިިބެގންދިޔަ އެަތއް ފަންޑެްއ  ޭވތ ެވިދޔަ ،ބޮޑ ެވެގންދާއިރ ަގއި 

ޮގތ ން  އަށް އައިމާ ަވގ ތީހާހ ރީ އެންެމ ރަނަގޅަކަށެއް ނޫން. ރަްއޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އިންތި  ކ ރެިވފައިބޭނ ން

ންނަ ހިސާބ   . އޭެގ ސަބަބ ން ދެން އަނެއްާކެވސް ޭއެގ އަެނއް ދ ަވހ  ޖެހިެގން އޮކޮންމެެވސް ކަމެއް ކޮށްލަނީ

ޓެއް ށްދިއްދޫަގއި ެވސް ޭއރ  ިގރަމ ން ދިޔައިމާ ަވރަށް އަަވްސކޮށްލަިއެގން ތޮ ،ިގރަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދާއިރާ

ެއކަމަކ  މިއަދ   ލަިއެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިތްހަމަޖެހ މެއް ލިބ ނ  ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެިވެގންދިޔަ.ލެވ ނ . އެ ތޮށި 

 ޭވ. ެގދޮރ ތައް ހަލާކ ާވ މިންަވރަށް ިގރަމ ންއަނެއްާކެވސް ހަމަ ިގރަމ ންަދނީ. އެތައް ބޮޑ  ނ ރަްއކަލެްއ އެބަ ކ ރިމަތި

ރަނަގޅ   ިއ،ިވސްނަ އިމިހާރ  ކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކ ން ެވސް ދ ރާލަ ނީެގނެޭވކަންކަމަށް ޙައްލ  ، މިދޭ. އެހެންީވމާއެބަ

މިއަދ   ؛ންިގރ ކަން ަޙއްލ ކ ަރން ނިކ މެެގން. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ރަށ ެގ  ޮގތެްއަގިއ މި

އިްއޔެ އަޅ ަގނޑަށް  ،މަށް ެގނެވި މިނިސްޓްރީެގ ސަމާލ ކަ އަދި ޕްލޭނިންގ ،އެކަން މިނިސްޓްރީެގ ސަމާލ ަކމަށް ެގނެިވ
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ޖެންސީ ބަޖެޓ ން އެ މަސައްކަތް ކ ރ މަށްޓަަކއި ފައިސާ ރމަމިހާރ  އި ޚަބަރ  ލިބިެގންދިޔައީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް

ީވހާެވސް އަަވަހކަށް އެކަްނ  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  އަރިހ ން . އަޅ ަގނޑ  އެދެންހޯދ މަށް ފޮނ ިވފައިާވ ކަމަށް

ެރ ވ ބަހ ސް ކ ރ މަށްިގރ ަމށް ޙައްލެއް ހޯަދއިދިނ މަށް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮންމެ ދ ަވަހކ  މި ރަށ ެގ  ،އިދީހަމަޖައްސަ

އަންނަ ޮގތް ަވރަށް މަށް ރާއްޖޭެގ މޫސ މީ ބަދަލ ތައް ބެހޭ މިނިސްޓަރ ެގ އިްސނެގ  ޓާށްއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ތިމާވެ 

ގ ިޅެގން އެބަޖެހޭ އެ ކަންކަމ ަގއި ޮގތްަތކެއް ާގއިމ ކ ރަން.  ލ ތަކާ، ަކއ ންސިއެެހންީވމާ ސާފ ކޮށް އެބަ އިނޭގ.

. މެއް ދިާމީވމާބޮޑ  ކަމެްއ ނ ހ ރޭ މިކަހަލަ ކަ ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ ބަޖެޓެއް ނޯޭވ. ަކއ ންސިލ ތަކަެށއް ކ ެރޭވނެ މާ

މައި  ،ންނަނީއޮެވފައި މި ، އެކަްނކަން ގާއިމ  އް ެވސް އަދި ަވސީލަތްތަކެއް ެވސް ނ ހ ރޭ. އެހެންީވމާޒެމެޝިނަރީ

ކ ރ މަށްޓަަކިއ ދ ރާލާ މަސައްކަތްކޮްށެގން ޙައްލ ކ ރެޭވނީ. މިއަދ  ެއއް އްލ ޙަ، ެއކަންކަން ސަރ ކާރ ަގއި. އެހެންީވމާ

ިގރ މ ެގ މައްަސަލ  ރަށ ން 187 ިގރަިއ،އެކ ަގއި   މި ރާއްޖޭެގ މޫސ މަށް މި އައި ބަދަލާފަހަރާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ދ ަވހ ން ދ ަވހަށް އެ  ،ކ ޅަދާނަެވެގްނާވ ކަމެއް ނޫން ސަރ ކާރަކަށް ެވސް ައދި ،. އެހެންނަމަެވސްއެބަ ފާހަަގޭވ

 ،ޭރިވެގން ،ބޭނ ންކޮްށެގން ްޕލޭންތައް ހެދިެގން ، އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަންަކމަށް ަވގ ތ މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ ން. އެހެްނީވމާ

، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ާރ މަސައްަކތްކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ އިންތިޒާމ ކ ެރިވެގން މިކަން ޙައްލ ކ ރ މަށްޓަަކއި

ގައި އެ ރެ ބޮޑަށް މިނިސްޓްރީތަކ ވ ލައިެގން މި ބަހ ސްތައް ހިންގ މަށް ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިތަނަށް ަގރާރ 

ޕްލޭނެްއ  ،ރެޭވނެ ޮގތެއް ކަންކަން ތަރ ތީބ ކ  ޒިންމާތައް އަާދކ ރ މަށް ތިބޭ ބޭފ ޅ ން ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތ ގައި މި

މި ސަރ ކާރ ން  ، އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީހަދައިެގން އެ މަސައްކަތް ެއބަޖެހޭ ކ ރަން. އެހެންީވމާ

ކ ރ މަށްޓަކައި ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާނެ ކަމަށް. ޑ ެވ އަދި މި ކަންކަން ޙައްލ ދޭ އިސްކަން ބޮ މިފަދަ ކަންކަމަށް 

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޙަސަން ޢަފީފ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ   ިވލ ފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ދާއިރާެގ މެންބަރ  ަޙސަން ޢަފީފ ިވލ ފ ށީ 

ޮގތ ން ފެލިދޫ ދާއިރާގެ  ގ ޅޭ ރާ ސަރަޙައްދ  ހިމާޔަތްކ ރ މާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ވ. ފ ލިދޫ ިގ

އާދެ! މިއީ  ؛ތ ން ދަްނނަާވލަން އޮތީޮގ ގ ޅޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފަޟ ލް ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ަގރާރާ

ެވްސ ރަށ ން އަޅ ަގނޑަކަށް ހިޔެއްނ ޭވ އެއް  184ާރްއޖޭެގ ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ދާއިާރަގއި  87އަޅ ަގނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ މީހަކ    .ރަށެއްަގއި މި މައްސަލަ ދިމާނ ާވ އެްއެވސް ރަށެއް އޮތްެހނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދާނީ އެ ަގރާރ ެގ  ތަނަށް ަގރާރެއް ލާންެވްއޖެއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެްނެގ މ ިޅ ަވގ ތ  ން މިޮގތ  ގ ޅޭ ކޮންމެ ރަށަކާ
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މިއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާެވފައިާވ ަވރަްށ  ،ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންއަޅ   ،ށް. އެހެންނަމަެވސްކ ރ މަބަހ ސް

ހަމަ ކޮންމެ ރަށަކަށް ެވްސ  އޮތްްއގައި ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. ރަށްިގރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ކޮންމެ ދާއިރާއެ

ޖީ  ޮގތްތަެކއް ހޯދަން. އާ ެޓކްނޮލޮއެބަޖެހޭށް ައޅ ަގނޑ މެން މަޙައްލ ކ ރ  މައްސަލަ ދިމާެވފައިާވ ަމއްސަލަެއއް. މި 

ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ  ،ނ ަވތަ އާ އީޖާދ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ހޯދަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާލީ ތަނަަވސްަކމެއް ނެތް

ސް، އެހެންނަމަެވ ؛އ ޅެނީ ކ ރާކަށް. ާއދެ! އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން މިއެ ކަންަތއްތަްއ  އި ލަ  ޓެއްށްަވށަިއެގން ބޮޑ  ތޮ

މި ކަމަށް  ބޭނ ންޭވއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެަބއޮތް އިނޭގތޯ. އެހެްނީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ  ،ޅ ަގނޑ މެންފ ލިދޫ ިގރާ ޮގތަށް އަ ވ. ،ޮގތަްށ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަންއެހަމަ  .އަަވސް ަޙއްލެއް

 މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ގައި އެ ރަށ  .ޮގސްފަރަށް ބޮޑ ތަން މިހާރ  ަވނީ ިގރަިއެގން ިވލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ބ ރ ނީ ެވސް ަވ

އެްއ  ސަރވޭ އްތައަދި މިހާތަނަށް ައއިރ ަގއި އެ .ެވސް ހިމަާނފައިަވނީ މާޔަތްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ބަޖެޓ ގައިހިޮގނޑ ދޮށް 

ރަށ ެގ ަރއްޔިތ ްނ  ؛އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ފަހ ން ެއްއެވސް މަަސއްކަެތއް ހިނާގަފއެއް ނެތް. ޭއެގ .ަވނީއިހެދިފަ

ކަންބޮޑ ޭވ. އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް ކަންބޮޑ ޭވ. ރަށަކީ ަވރަްށ ކ ޑަކ ޑަ ރަށެއް ރަަށކީ ަވަރށް ތިރި ރަށެއް. ހަމަ ދ ަވހ ން 

 . އެހެންީވމާ، މިކަމަށް ދާއިމީެމއްމިއީ ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ  .ދަނީ ކ ޑަަވމ ން ރަށް .ދަނީ ިގރަމ ންން ދ ަވހ 

މި ހ ރިހާ ރަށަކަްށ ެވސް ދާއިމީ ަޙއްލެއް އައ ން އެއީ ހަމަ ކޮންމެ ރައްިޔތަކ  ެވސް ބޭނ ންާވ ކަމެއް.  ؛ޙައްލެއް

ކ  ާވން ފެށި ކަމެއް ނޫން. ިއއްެޔއަ  ،ކީ މިއަދަކ  މިއީ  ،ބަލާއިރ ަގއި ކަށްރަްށިގރ މ ެގ ކަންތައްތަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މެންެގ ާރއްޖެއަށް ެވްސ އަދި މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ެވސް ކަންތައްތައް ދިމާެވަފއި އޮތް އަޅ ަގނޑ  މިއީ އެތައް ޒަމާނ އްސ ރެ

 ،ރަށްިގރ މ ެގ މައްސަލައަްށ ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެްނ އޭރ ަގއި ބ ނަމ ންދިޔައީ އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަމަ .އްޮގތެ

މިއަދ  މިއީ ހަމައެކަނި  ،ަވނީ. ނަމަެވސްފަރ ން ާގ ނަާގތީއޭ މި ކަންތައް މި ދިމާަރށ ެގ  ިއ،ދޮށ ން ެވލި ނަަގޮގނޑ 

. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ިރ އޮތީ ންނަ ބަދަލ ތަކާ ގ ޅިފައި މި ެގ މޫސ މަށް އަދ ނިޔޭއެކަމ ން ދިމާާވ ކަމެއް ނޫން. މިއަދ  

ެގ ރާއްޖޭ . ޮއތީ އެކަމާ ގ ޅިފަ ޖޭެގ ރަްށތައް ިގރ މ ެގ ކަންތަްއ މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ާރއް ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ކަމެއް ނޫން

އާދެ!   މ ން.ދަނީ، ިގރަ . ރަށްރަށ ެގ ބީޗ އ ދަ އަންނަނީ އަރަމ ން ،ރާޅ ތަްއ އަންނަނީ ބޮޑ ަވމ ން ސަރަޙައްދ ަގއި ެވސް

މަންޓް ންންކޮޅެްއ ބޮޑަށް އެންަވޔަރަމި ކަންތަކަށް ތަ، ކަށް ާވތީެވމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައާވ ކަމަ

 ކީ ެވސް މިކަހަލަ ނާޒ ކ  ރަށްތަކެއް ކަމަށްނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށައަޅ ަގ ،މިނިސްޓްރީން ިވސްނައިެގން 

ެގންދިއ ން ނ ަވަތ ކަްނތައްތަކެްއ ީވާހެވސް އަަވހަކަްށ ކ ރިއަށް ޮގތ ން  ގ ޅޭ މާކަމަށް ާދއިމީ ޙަްއލެއް ހޯދ  މި އި،ބަލަ

މި  ނަށްމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން .ރި ރައީސްކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާަހަގކ ަރން. އިްއޒަތްތެ ކ ރ ން އެީއ މ ހިންމ  ކަމެއް

ށް ދިމާާވ މައްސަަލެއއް ފ ލިދޫއަމިައކީ ހަމައެކަނި ވ. ،ިވަޔސް ކަމ ަގއި ށްއަވ.ފ ލިދޫ ،އޮތީ ރާރ  ހ ށަހެޅިފައި މިަގ

ރަށްރަށަށް ެވްސ ފަޅ  ،މީހ ން އ ޅޭ ރަށްރަށަްށ ެވސް ؛ރަށަކަށް ެވސް ހާރާއްޖޭެގ ހ ރިމި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިއީ ނޫން. 
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 އީ މި ؟އިާވ މަްއސަލަެއއް. އާދެ! މި ކަންތަކަށް ޙައްެލއް ހޯދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންކަމެއްތޯ ކ ރާނީދިމާެވފަ

ްއޔާ ައކަފޫޓަކަްށ ވެއްޖެން ބަލަންޖެހޭ އެްއޗެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ ައޅ ަގނޑ މެން ތޮށިލާންއަޅ ަގނޑ މެ

ޚަރަދ ޭވ.  ހެން އެބަޔާ މި މަޖިލީހ ެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ިވދާޅ ިވސް ރ ފި ސަތޭކަ ސާޅީ ހާސް ނ ަވ  ހަތްކަަލއް އެއް

ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާމ  ތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބަލަން.ރަދެއްއެއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެން އޮތް ޚަ

 .ކ ޑަެވފަ ކ ންދަނީ އެތައް ތަނަގ ިޅެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ އާމް އ19ާ-އޮތީ ކޮިވޑ  ޚާއްޞަ ޮގތެްއގައި މިމިއަދ  

 ނޫނިއްާޔ މިއަްށވ ރެ ،ނީއްތޯ ބޭނ ްނކ ރާޖީއެކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަހަލަ ޓެކްނޮލޮ ؛ކަންަތއްތައް ، މި މާއެހެންީވ

ން ޔަޤީ ނޑ މެންައޅ ަގ ،މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ދިރާސާތައް ޖީއެއްތޯ ބޭނ ންކ ރާނީސޮފްޓް ޓެކްނޮލޮ

 ިއ،ތޯ ބަލަދ ނިޔޭެގ ެއކި ކަންޮކޅ ތަކ ަގިއ ކ ރަމ ންދާނެ. އެހެންީވމާ، ިމފަދަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި ޮއތީ ކޮންތަނެއްަގއި

 ،ޖެހިފައިާވ ކަމެއްމިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހޯދަން ،ދާއިމި ޙައްލަކީ ެގެނޭވނެ  އިމީަގކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މިކަމ ގައި ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް  ،ސްޓަރަށްމަންޓް މިނިންާވލަން ިއއްޒަތްތެރި އެްނަވޔަރަކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ޮގ

މާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ކ ރެެވން ހ ރި ހ ރިހާ  ހިނޑ މެން ރަށްރަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވ ން. އަޅ ގަ 

ޮގތެްއ  ެގންދެޭވނެމި ކަންތައްަތއް ކ ރިއަށް  ްއގައިޮގތެ ކަމެއް ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޚަރަދ  ކ ޑަ 

ޖީއެއް މިއަދ  ދ ނިޔޭެގ ެއްއެވސް މަސައްކަތްކ ރަން. އެފަދަ ޓެކްނޮލޮ އެބަޖެހޭހޯދޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން  ޖީއެއްޓެކްނޮލޮ

އާދެ! ހޭ ބަލަން. ކޮންބަެއއްތޯ އެބަޖެ އެ ކަންތައްތައް ކ ރަމ ންދަނީ އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ ބަލަން.ތަނެއްަގއި އޮތްތޯ 

 އިމި މައްސަލަިއގަ  ،ތީވެ ރަށަކަށް ެވސް ދިމާެވފައިާވ ކަމަކަށް ާވމިއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ހަމަ ކޮންމެ 

މިއީ ހަމަ ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ އެންމެން ެވސް ކަންބޮޑ ާވ  .އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ާވ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން

 ރަށެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. ނ ިގރާ ށް ކަމެއް ެއއްެވސް ރަށެއް ނެތް މިޮގތަ

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ 

 .ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކަދެއްެކވ ން:ާވހަ ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީ

ދިެވިހރާއްޖެއަށް ދިމާެވެގން އ ޅޭ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ރަްށިގރ މ ެގ ަމއްަސލައަކީ މިއަދ  ެއކަނި 

ެވސް ަވަރށް ބޮޑަށް ިގރަމ ން އެބަދޭ.  މައްސަލަެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ނިސްބަތްާވ ެގމަފ ށި ދާއިާރެގ ހ ރިހާ ރަށްތަކެއް

މ ންދާކަން ގއ. ދެއްަވދޫ މި ދ ަވސްަވރ ަގއި ަވކިން ބޮޑަށް ިގރަ ،އޮންނަ އިމެދ ގަ  އަތޮޅ  އަދި ޚާއްަޞކޮށް މ ޅި ހ ަވދޫ

އިންތިހާައށް ބޮޑ ެވެގން އެބަދޭ. ިމއީ  ތަކަްށ ޭއެގ ނ ރަްއކާތެރިކަންެގޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަިދ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ އަ
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ެވސް ެދއްަވޫދެގ ެގަތކަށް އިންތިހާއަްށ  އަހަރ ދިމާެވެގން އ ޅޭ މައްސަަލއެއް ނޫން. މިދިޔަ  ށްމިއަހަރ  އެކަނި ދެްއަވދޫއަ

ޕްލޭނިންގ ބަރ  މަހ ެގ ފަހ ކޮޅ ގައި މިދިޔަ އަހަރ ެގ އޮކްޓޫ ،އެޮގތ ން ކ ރިމަތިެވެގންިދޔަ. ެގއްލ މ ެގ އަސަރ   މިބޮޑަށް 

އްދަްށ ިގރާ ސަރަޙަދެއްަވދޫ ަވގ ތީ ޙައްެލއް  ،އިސްނަަގއިެގްނ ދެއްަވދޫ ަކއ ންސިލ ެގ ެއދ މަކަށް މިނިސްޓްރީން

 މި ؛ދަންނަަވން ައޅ ަގނޑ  ،. ހަމައެއާއެކ  ޙައްލެއް ނާދޭ އަދިެވސް ެގނެވ ނ . އެހެންނަމަެވްސ، މި މައްސަލައަކަށް

. އެހެންނަމަެވސް، މ ިޅ ކ ރެިވފަިއ އެަބޮއތްކ ރ މަށް ބަޖެޓ ދެްއަވދޫ ިގރ މ ެގ މައްސަަލ ޙައްލ އަހަރ ެގ ބަނދަރ ަގިއ 

ބަޖެޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެގ ެގއްލ މ ެގ ސަބަބ ނ19ް-ޮކިވޑ  އާދެ!؛ ނާ ަވއިރަހ ެގއ ޭޅ ކްރޯ ދިމާެވެގން މިދ ނިޔެއަށް 

ނ ފެށި ހ ރި ބައެއް މަސަްއކަތްތައް މިއަހަރ  އިތ ރަށް ފެށިދާނެކަމ ެގ ބިރ ެވރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބައޮތް. 

އިންތިހާއަްށ ިގރ ން ަވދޫެގ ަވަށއިެގން އަެނއްާކެވސް މި ދ ަވސްަވރ ަގއި ދެއް  ،އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ަދންނަާވނީ

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިހެން ހ ރި ކ ދި ރަށްތަކަށް   .ކ ޑަކ ޑަ ރަށެއް. ތާރީޚީ ރަށެއް. ދެްއަވޫދައކީ އޭއެބަދެ ބޮޑ ަވމ ން

ޫދަގިއ  ދެއްަވށްމިހާރ  ިގރަމ ންދާ ނިސްބަތަ ،ެގނެޭވނެ ާދއިމީ ޙައްލ ތަަކކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ

އޭެގ ސަބަބ ން  ،ަތކެއް ެވްއޓިބަލެްއގައި ެދްއަވދޫގައި މީހ ން އ ޅޭ ިގނަ ެގަކއިރި މ ސްތަޤ  ަގއި ާވނަމަ،ިގރަމ ންދާ ކަމ 

މަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް  ންނޭދެޭވ އަސަރ ތަެކއް ހިނަގިއެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އެްނަވަޔރަ ަވރަށް ބޮޑ 

 އި،ޭވނެ ދާއިީމ ޙައްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ ދެއްަވދޫއަށް ެގނެ ، ސަރޭވއަށް ބިނާކޮށްތްއޮ ާވަފއިކ ރިން އެ ބޭފ ޅ ން ހައްދަ

އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ  މި މަަސއްަކތް މި ،ޮގތ ަގއި ނަމަެވސް ެގ ީވހާެވްސ ައަވހަކަށް އިމަރޖެންސީ މަސައްކަެތއް

ތިޒާމ  ޕްލޭިނންގ މިނިސްޓްރީއާ ގ ިޅެގން ތެޭރަގއި ފެށޭނެ އިން ެގއަހަރ  ހިމެނިފައިާވތީއާ އެކ އެީކަގއި ިމ މަސައްކަތް މި

ހަމަ އެޮގަތށް އެ މަސައްކަތް ކ ރިއަްށ  .ންދިއ ން އެއީ ަވރަްށ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ  ދެކެންެގކ ރިއަށް 

 އްތަޭޖެގ ރަށްއްމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ޮގާވލަން. ރާންެގންދިއ މަށް ައޅ ަގނޑ  ޕްލޭިނންގ މިނިސްޓްރީާއއި އެންަވަޔރަ

 ،ެވސް ދެންނެިވ ފަދައިން ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ިވލ ފ ށީ ދާއިރާ އިދާ ިގރ މަކީ ދެންމެަގިގރަމ ން

މިހާރ   އެންމެން ާގ ނަަގިއެގން ދިމާާވ މައްސަލަެއއް ނޫންކަން އަޅ ަގނޑ މެން  ،ެވލި ނަގައިެގން ރަށ ން ރަށް

 އަދި ހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ެގ ޮގނޑ  ދޮށ ން ެވލިނެގ މާއިމީ ،ން ޮގނޑ  ދަށ ަގބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ރަށްރަށ ެގ

އްެލއް ނާދޭ. ޙަނެގ ްނ ހ އްިޓއްޖެތާ އެތަްއ ދ ަވެހއް ވެއްޖެ. ެއހެންނަމަެވސް، ރަށްިގރ މ ެގ މައްސަލައަކަްށ ފަޅ ން ާގ

 ކަށްސް އަޅ ަގނޑ މެންނައަދި ހަމަ މި މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢ ތަކ ން އަންނަ ބަދަލެއް ކަމަށް ެވ

ޓަށް ކ ރާ އަސަރ ެގ ސަބަބ ން ދިމާާވ ށްމ ިޅ ދ ނިޔޭެގ ތިމާެވ ،ޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ މިއީ މިހާރ  ބެލެޭވކަށް ނެތް. އަ

އެންމެ  މަންޓަލީންއެީކަގިއ މި ކަމަްށ އެންަވޔަރަ ކ ދި ރަށްަތއް ހ ރ މާ އިއެހެންކަމ ން، ރާއްޖޭގަ . މައްސަލަެއއް ކަމަށް

މިއަށް ެގނެޭވނެ ދާއިމީ ޙައްަލކަށް  ،ށްފަހ މަންޓް މިނިސްޓްރީން ދިރާސާކ ރ މަންަތކަށް އެްނަވޔަރަެގއްލ ން ކ ޑަ ޮގ

ރާރ  ަގހ ެގ ކޮންމެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ތަނަށް މަޖިލީ އަމާޒ  ހިފަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ދ ަވހަކ  މި 
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ދާއިމީ ޙައްލެއް ިދެވހި  ،ެލިވއިޕްލޭނެއް އެކ ލަވަ  ިމއަށް ދާިއމީ ،ހ ށަހަޅައިެގން ބަހ ސްކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައި

މި  ،ޔިތ ންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި ހަމަ ޔަޤީނ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން ރައް

އަދި ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ  ،ނ ލާނެ ކަމަށްސަރ ކާރ ން މިކަން ނ ކޮށް ދޫކޮށް

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ޮބޑަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ. . ކަމަށްކ ރ މަށް ކ ެރެވން ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރާނެށަަވރ ކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ ިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ްނ: ޙަސަން ރާމްިއކް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 

 .ދ ަވހ ެގ ތެޭރގައި މި ދެ ،ާރރ ަގެދަވނަ  މިއީ ؛ރާރެއް ަގޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ! އަނެްއކާެވްސ ިގާރ 

އ ދަައާރ  ،ދިްއަގރ ަގިއ ިގރާ މައްސަލަ ،ދެްއކިންރާރަށް ާވހަކަަގެވސް އަޅ ަގނޑ  އިްއޔެ ހ ށަހެޅިެގންދިޔަ  އިްއޔެ

ަގިއ އެއާއެކީ  އަދި ހަމަ  .ބިެގން ައންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެންނެިވންމައްސަލައަށް އަަވސް ޙައްެލއް ލިއެ  ،މައްސަލަ

ށް، ޭވަވ ،އެބަ ދިމާޭވ. އެއީ މ ލި ކަމ ގައި ިވޔަސް ހަމަ ެވސް މި މައްަސލަ  އަޅ ަގނޑ ެގ ާދއިރާެގ އެހެން ރަށްތަކ ގައި

ޙައްލ   ރަށްތަކަށް ެވސްންީވމާ، އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  އެ ެވސް. އެހެ  މަންދޫ ކަމ ގައި ިވޔަސްތްރަ ދިމަޑ ަވއްރީ އަ

މިއަދ ެގ  ،އަދި އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮަޑށް ަގބޫލ ކ ރަން .ލިބިެގން އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން

ޑަށް ބޭނ ންކަން އްލ  ހޯދައިދޭން ސަރ ކާރ ން ަވރަށް ބޮޙަސަރ ކާރ ން ަވރަށް ބޮޑަށް ިމކަމާ ކަންބޮޑ ާވކަން ެވސް. ިމ 

އަޅ ަގނޑަށް ތިޞާދީ ދަތި ހާލަތ ގައި ާވ އިޤ  ފާހަަގކ ރަން. ނަމަެވސް، މިހާރ  ދިމާެވފައި މި ހަމަެވސް އަޅ ަގނޑ  

ައޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ ކިނެއް ބާއޭ މި މައްސަލަ ޙައްލ ކޮށްދޭނީ. . އ ނދަޫގތަކެއް ކ ރިމަތިެވދާނެހަމަ ަގބޫލ ކ ެރެވނީ 

އެީކގައި ރަްއޔިތ ންެގ މި އ އްމީދ ތައް ޙަޤީޤަތަކަްށ  ރ ކާރަށް މި ދިމާެވފައިާވ އ ނދަޫގތަކާން މިއަދ  ސަމެއަޅ ަގނޑ 

. ެވސް ކައ ންސިެލއް އެބަޭވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ެރޭވނީ. އާދެ! ކޮންމެ ރަެށއްަގއި ބާއޭ އް ކަމެހަދައިދިނ މަށް ކޮން

ފަހަރ   ެއއްހާ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ބަެއއްދ އިސައްތަ  ނޫނީ 180ޮގތ ަގއި  ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް ހީާވބެހިފައިާވ  ތައްއާބާދީ

ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް  ،ސޯޝަލް ؛ެދިވހަކާ ގ ޅ ވައިރަނަގޅ  މ އްސަނދި ކޮންެމެވސް މީ ހިތަށްއަރާ މި ކައ ންސިލ ަތކާ 

ކަން އަަވހަށް ރަށްރަށަށް މި ރެސްޕޮންސިބިލިޓީެގ ދަށ ން ނ ަވތަ ދ ނިޔެއަށް އެ މީހ ން ކޮށްދޭ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި މި

 މަށް ހޯދ  ތައް ޙައްލ  ެވެގން ހިނގައިދާނެ ާބަވއޭ. ަކއ ންސިލ ތަކ ން ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ީހަވީނ މި

ސަރ ކާރ ެގ  ،ޔަޤީން ީވހާެވްސ އަަވަހކަށްހަމަ ސަރ ކާރ ން އަޅ ަގނަޑށް . ދެން އްކަތްކ ރަންޖެހޭހެންމަސަ

ކޮށްދޭްނ މަސައްކަތްކ ާރކަން ެވްސ  ،ަކން ކޮށްދެއްާވނެކަން ކެރިފޯރ ންތެރިކަން ހ ރި ަވރ ން ީވހާެވސް އަަވހަކަށް މި
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ކ ރަމ ންދިަޔ  ، ބޮަޑކަށް މި މަސައްަކތްކ ރަމ ންދާަވކި ،ރަނަގޅަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. މިއަދަށް ވ ރެ

ތަމް އެ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  ޚައި ސަރ ކާރެްއެވސް ނެތް ފެނިފައެއް. ެއކަން

ަގއި މިކް އިްމޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ސޯޝަލް ިއކޮނޮ ،ހ ށަހެޅ އްިވ ސޯޝަލް އިމްޕެްކޓް

ާއދެ! އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ މި ާވހަކަ މިހެން ދައްކާއިރ ަގިއ ހެދެންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. 

ކޮންއިަރކ ން ބާޭއ މި މައްސަލަަތްއ  ،ސްލެކެއް ކ ރެެވނީ. ަވަރށް ހަމަ ހެލްޕ ަވރަށް މާޔޫްސ ިއހ ސާސްތަ ،އިނޭގތޯ

 .ންތަެކއް ެވއްޖެ ބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި މިކަމ ެގ އ ްއމީދ ގައި ރަްއޔިތ ން ތިބޭތާެއތައް ޒަމާ ؟އްލ ކ ރެިވެގން އަންނާނީޙަ

ނަްށ ތިބި ރައްޔިތ ންެވސް އެ ރަްށތަކ ަގއި  އިމ ގަ ހަމައި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރަގ ،ދެން އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަްށ ބޭނ ން

ދެން ިމ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ  ެދއްކެްނ  .ބޭނ ންޑަށް ެވސް ަވރަށް ބޮ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި މަޤާމ ގައި ހ ރީތީބޮޑަްށ  ވ ރެ

އަޅ ަގނޑ   ެވސް ދެޭވތޯޮގތ ން ެވސް ޮގެތއް ހޯދައިއަދި އެހެން ޮގތް .އޮތް ހ ރިހާ ފަހަރަކ  ދައްކާނަން

ކަްނ މިކ ރާނަން. އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ ސަރ ކާރ ން އްކަތްކ ރާނަން. ަކއ ްނސިލ ތަކާއެކީ ެވސް މަަސއްކަތްމަސަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ،. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކޮށްދެއްާވނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 .ާއދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  އިާރެގދާ އައްޑޫމީދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަްއޑޫމީދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށްިގރ މ ެގ މައްސަލަައކީ މިހާރ  ރާއްޖޭގައި ަވރަށް ިގނަ ރަށްތަކަށް ދިމާެވފައިާވ 

ބާރަށް ހަލ ިވ ސްޕީޑެްއަގިއ ރަށްިގރ މ ެގ  ވ ރެކ ރިއަށް  ރެހ ންޖ ެގ ކަންކަމާ ކްލައިމެްޓ ޗޭ މައްސަލަެއއް އަދި 

އަދި ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެވްސ ެއކަން ަވީނ  .ކ ަރމ ންރަށްތަކ ން ދަނީ ފާހަަގ ކަންތައްތަްއ ދިމާަވމ ންދާކަން 

 ،މަންޓް މިނިސްޓްރީއާއިންއެންަވޔަރަ  ،ރައީސް އޮފީހާއި ،. ައޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިާވ ޮގތ ންއައިސްފަ

ކ ރ މ ެގ ތައް ައއިޑެންޓިފައި ރަށްކޮްށ ފިޔަަވޅ  އަޅަންޖެހޭ އާޖެންޓ  ގ ޅިެގން މިަވނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާ

ަގއި ހިމެނޭ ރަށެއް ކަމަށް ރެޑް ލިސްޓ   ،އަދި އެ މަސައްކަތ ެގ ދަށ ން ވ.ފ ލިދޫ އެއީ .ފަށާފަ މަސައްކަތެއް

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ލިބެނީ. ދެން މި މަސައްކަތް ަވރަށް ބާރަށް ކ ރިއަށް ޮގސްޮގސް ހ އްޓާމަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑަށް 

ަވގ ތަށް  ެވސް މިހިރީ މި ކަންތައް ދިމާެވެގްނ ހަމަ ިގނަ ކަންތައްތަެކކޭ އެްއޮގތަށް މި މަސައްކަތްަތއް ެގ ކޮިވޑ  

އަށް މި  ފ ލިދޫ ކ ރެިވެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީންއެރޭންޖ ބަޖެޓ  ރީ. އެހެްނނަމަެވސް، ހ އްޓ މަކަށް އައިސްފަ

 ،ބޭނ ންޭވ އެއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ނެ ކަމަށް. ހަމަެގންދާދިމާެވފައިާވ މައްސަަލއަށް ޙައްލެއް ލިބި
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މަގ  މިހާރ  ބޭރ . ރަށެއްކަންދާއިާރެގ މީދޫއަކީ ެވސް ހަމަ މި މައްސަލަ ަވރަށް ބޮޑަށް ދިމާެވފައިާވ  މެންެގއަޅ ަގނޑ 

ކޮންމެ މަެގއް  ،ަވނީ  މިަވނަ ފަހަރަށް މަގ  ހަދަންޖެހޭ ހިސާބަށް ޮގސްފައިހަތަރ  އި،ހަދަހަރަށް މަގ ތިންަވނަ ފަ

ޮގސް. ދެން ަވނީ ިގރަމ ން  ހަމައަށް ާގތްަގނޑަކަށް އައިސްަފއި މި ިގރަިއެގން ދިއ މާ ގ ިޅެގން. މިހާރ  ދަނޑ ބިންތަކާ

ަވރަްށ  ދަނޑ ެވިރކަމަށް ެވސް ނޯންނާނެ. މީދޫައކީ ދަނޑ ިބންތަކ ަގިއ ތަކެތި ހެއްދޭނެ ޮގތެއް ނ ީވމާހިސާބ  ލޮ އެ

 ،ަވރަށް ބޮޑަށް ބަރޯާސާވ ރަށެއް ކަމަށް ާވީތެވ ދަނޑ ެވިރކަމަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާެވެގން އާމްަދނީ ހޯދ މ ގައި

ެވސް ހިމެނިފަިއާވ  އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ގައި މަެވސް، ހަމަ މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ެމއް އެަބއޮތް. އެހެންނަ

އެޅ މަކީ. އެހެންނަމަެވސް، ޮގތެްއަގއި ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ދާއިމީ  ހޯދ މަށްކަމެއް މީދޫެގ ރަްށިގރ މަށް ޙަްއލެއް

ޝްރޫޢ ތަކެކޭ ެވސް މި މަސައްކަތްތައް ހަމަ އަޅ ަގނޑަށް މި ފާހަަގކ ެރވ ނީ ކޮިވޑާ ގ ިޅެގން އެހެން ހ ިރހާ މަ

. ލެިވފައިަވނީ މަޑ ޖައްސަ ިގނަ މަޝްރޫޢ ތައް މި ތަން. ނ ފެށި ހ ރި ކ ަޑކޮށް ފަސްޖެހިެގން ޮގސްފައިާވ އެްއޮގތަށް

ބޮޑ   ަވނީ ަވރަށް އިޤ ތިސާދީ ޮގތ ން މ ޅި ދ ނިޔެ ެވސް މި ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭަގއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވްސ ހަމަ 

އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ެވްސ  ، ެވސް ެއކަމ ެގ އިމްޕެކްޓް ައިއސްއަދަަވެޅްއެގ ތެރެއަށް ެވއްޓިަފއިކަން. އަދި ހަމަ ރާއްޖެއަށް

 ،ބަދަލ ތަކެއް އައ މަކީ އެކަީށެގންާވ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސްިގނަ ކަންތައްތަކަށް  ހ ރި ަވރަށް އަހަރަށް ރޭިވފައި ހަމަ މި 

ށްިގރ މ ެގ މައްސަލަ އެާހ ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ގައި ރަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ން ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ބޭނ ންަވނީ

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެ މަސައްކަްތ ލަސްކ ރެޭވކަށް ެވސް އޮތް  ،ހ ރި ތަންތަނަކީ ސްކޮށް ބަލަންޖެހިފައިސީރިއަ

ލާއިރ  އިފަިއ އޮތް ަގރާރަށް ބަލަޅާހ ށަހަޮގތ ްނ ބަލާއިރ ގައި ފ ލިދޫެގ މަްއސަލައިަގއި ެވސް  ތަންތަނެއް ނޫން. އެއް

ސް ހާލަތަކަށް ފ ލިދޫ ިގރ މ ެގ މައްސަލަ ެވސް ޮގްއސަާވކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފާހަަގކ ރެެވނީ. ަވރަށް ސީރިއަ

އްެލްއ ޙަ އެޮގތަށް އައްޑޫ މީދޫއަީކ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަސްކ ރެޭވކަށް އޮތް މަސައްކަެތއް ނޫން. ަވގ ތީ ހަމަ

 އްލަކާޙަާދއިމީ  ،އްލެއް ހޯދަިއެގން ިވަޔސް ެވސްޙަ ަވގ ތީ  ރަށްތަކަށް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ބޭނ ންޭވ މި ،ނަމަެވސް

ކ ރެިވަފއި ޮއންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނީ  ރަށްިގރ މ ެގ މައްސަލަ ކޮންމެެވސް ޮގތަކަށް ކޮންޓްރޯލްހަމައަށް ދެެވންދެކަށް 

ޮގސް ހަމައަށް ިގރަމ ން ތަންތަނާކ ރާ  ތައްއިޤ ތިސާީދ މަސައްކަތް ،ޮގސްހަމައަށް ިގރަމ ން މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ެގތަކާ

ނ ބެއްދޭނެ ެގއްލ ންތަެކްއ ލިބިެގންދާނެ ކަންކަން. ފޫ އި ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެން އޭގަ  ،ދިމާީވމަމިހެން 

ޓަކައި ސަރ ކާރ ން އްެލްއ ހޯދ މަށްޙަމައްސަލަައށް ީވހާެވސް ައަވހަށް  ، އަޅ ަގނޑ  ެވްސ އެދެނީ ހަމަ މިއެހެންީވމާ

ެގންަދާވ މަސަްއކަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ެވސް އަާދކ ރަން. ރައްަވމ ންކ ކޮށްެދއްވ ން. ހަމަ މިހާރ  މަސަްއކަތްެވސް 

ެގންދިޔ ަމށް ޓަކައި މަޖިލީހ ން ެވސް ށްއަމަސައްކަތްަތއް މިހާރަށްވ ރެ ބާރަށް ެވސް ކ ރި އެީކގައި އެއެއާ އަދި ހަމަ

 ކ ރ ން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.މަސައްކަތްތައް ައަވސް މެން ދީެގން މިދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމެއް އަޅ ަގނޑ 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން: 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ައޙްމަދ . 

 

 އްެކވ ން:އިނގ ަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ާވހަކަދެ

ާވހަަކ  މި އިދ ނިޭޔަގ ،ާރރަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސްަގ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި

ެލިވެގންާވ އެކ  ށްަވިކ ރަށްރަށަ ،ަވންތަެވއްޖެ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަީކ ޖަޒީރާ  ދެކެެވމ ންދާތާ އެަތއް ދ ަވހެއް 

ޮގތް އެކިފަހަރ  ެއކި ޮގތަްށ  ދާއިކަންކަން ހިނގަ  ިގަނ ފަހަރަށް މި ،ޖަޒީރާަވންތަ ަޤއ މެްއެގ ޮގތ ަގއި އޮންނައިރ ަގއި

ހަމަ ނ ިގާރ ހަމަ އެންމެ ރަށެއް ެވްސ  ،ރަށް އޮންނައިރ ަގއި  5 އިައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރގަ ރަށްރަށ ގައި ދިމާަވމ ންދޭ. 

ކަންބޮޑ ވ ން މިއަދ ެގ  ދަނީ. އެހިސާބަށް އަރަމ ން އެހެރަ ށް މިހާރ  ެގތަކާނެތް. ރަސްމާދޫެގ އެއްފަޅި އެްއކޮ

ކަްނ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ލާފަިއާވ އްލ ކޮށްދެޭވނެ ަވރަށް ބަޖެޓ ގައިޙައެކަން  ،ސަރ ކާރ ން ބަޖެޓ ގައި ޖަހާފައި

ެގ ހާލަތ ން މިއަދ  އެކަން ނ ފެށި  ޮކިވޑ  ކަމ ން މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ދިމާިވމެންެގ ނަސީބ  ދެރަައޅ ަގނޑ  ،އެހެންނަމަެވސް

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،މަކީ ރަްއޔިތ ްނެގ ެވސް އަދި ައޅ ަގނޑ ެގ ެވސް ކަންބޮޑ ވ މެއް. އެހެންނަމަެވސްއ ދި ލަސްެވެގން

އަޅ ަގނޑަށް ހީާވ  އަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ބ އްދި ،ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ންއްލެއް ހޯދ މަށްޙަމިއަށް ދާއިމީ 

 ،އަޅ ަގނޑ  ެވްސ އެހެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ ޮގތަށްތ ން އެބަޖެހޭ ބަދަލ ތަެކްއ ެގންނަން. ޮގ

ދާއިމީ   ،މިަކމަށް ޕްލޭނެއް ހެދި ،އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ަގރާރެއް ލަިއެގން މި ާވހަަކ ދެއްކ މ ެގ ބަދަލ ަގއި

މިކަން ބޫލ ކ ރަން. ަގއް ކ ރެިވފައި ހ ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އްލަކަށް އައ މަށް ކ ރަންެޖހޭ ކަންތައްތަޙަ

ދިމާވާއިރ ގައި ހަމަ ރާއްޖެއަްށ ިއއްެޔއަކ  ނޫން. ހަމަ ދާއިމަށް މިކަން އެބަ ދިމާޭވ.  ،އ ޅެނީކީ މިއަަދކ  ދިމާެވެގން މި

ދި އެަތއް ބައިަވރ  ެގއްލ ންތަެކއް މ ގައި ެވސް އައ ދިއަރަމ ްނދާިވއްސާަރާވ ދ ަވސްތަކ ަގއި އ ދަ ، ޯގސްެވންމޫސ 

ރަށްތަކާއި އަދި  ،ިގރާ ސަރަޙައްދ އްލެއް ެގނައ މަށް ޓަަކިއ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ޙަ، މިކަމަށް ލިބެމ ންދޭ. އެހެންީވމާ

އެކަން ކ ރަމ ންދާކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ   ،އަދި ެއީއ ކިތައް ރަށް ކަމާިއ، ފާހަަގކ ެރިވފައި ،ިގރާ މިންަވރާއި 

އޮތް  މި ،ކޮށްަފއިރަށްިގރ މ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަށްތަކ ަގއި ތިބޭ ރައްޔިތ ން ޓ ީވޓ  ެވސް ކ ރޭ ޓެގ ަގކޮށްލަން. ފާހަ

ކަްށ ޔަދިމާާވ ޮބޑެތި ކަންަތްއތައް ެއއްފަހަރާ ކ އްލިދ ރަތީ ޮގތ ން ގ  ،އެހެންނަމަެވސްއޮތް އ ދަ އަރަނީއޭ.  ިގރަނީއޭ. މި

ދ ނިޭޔެގ ކީ ހަމައެކަނި ާރއްޖެއަށް ދިމާާވ ކަމެއް ނޫން. ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. މިއީަގނ ާވނެކަން ައޅ ަގނޑ މެން ެވސް އްލ ޙަ

ހިސާބަށް ފެންއަރާފައި   ޯގސްެވ ތޫާފން އަންނައިރ ަގއި ހަމަ ފ ރާޅ ތަކާންތަރައްޤީެވފައި ހ ންނަ ޤައ މ ަތއް ެވސް މޫސ 

 ،އެއީ ގ ދ ރަތީ ޮގތ ން ދިމާާވ ކަންކަން. އެހެންނަމަެވސްތަކ ން ފެނޭ. އޯތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ީވޑި ހ ންނަ

ރަށްތަކަްށ ލިބޭ ެގއްލ ން ފޫބެއްދ މަށް  އެ ،ިމައދ ެގ ޓެކްނޮލޮޖީަގއި އެކަްނކަްނ ދިރާސާކޮށް އި،އެކަންކަމަށް ިވސްނަ
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މީެގ  ބޫލ ކ ރަން.ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ާޔސަތ ތައް ބަދަލ ކޮށްފައި އެަކންކަން ކ ރެެވންޖެހޭޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސި 

ތިޭބ ޢިލްމ ެވރިން ިވދާޅ ާވ އަޑ   ެގންިވދާޅ ެވމިކަމ ން ކިޔަވާ  ،ށްަވރަށް ކ ދިކ ދި ކަންތައްަތކ ން ކަންކަން ދިމާާވ ކަމަ

ަމގ  ކޮށ މ ެގ ސަބަބ ން ެވސް  އެ ،ގެއް ކޮށާލިޔަސްންގައްަޔކ ން މިސާލަަކށް މަޖަ ރަެށއްަގިއ ބޯ .އަޅ ަގނޑ  އެހިން

އެތަްއ  190 އިއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ރާއްޖޭގަ މީެގ އިޝާރާތްާވ ކަމަށް އެ ޢިލްމ ެވރިން ފާހަަގކޮށްފައި އެބަހ ރި. 

ށް އަަވސް މިއީ ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަ ،މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށް މިއަދ  ިގރަމ ންދާއިރ  ،ރަށެއް އޮންނައިރ ަގއި 

ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ރަށްތައް ހިމާޔަތް އަިދ އެ ،ކަންބޮޑ ވ ންރަްއިޔތ ންެގ  އެ ސްއްލެއް ައއިޙަ

ންޓް މިނިސްޓްރީން  ންމައަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ އެންަވަޔރަ ،އެހެންނަމަެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

ހަާވލ ެވ  މަކާޤާބޫލ ކ ރަން. މަަގތް ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ސްޕީެޑްއަގއި މަސަްއކަބާރ   މިއަށްވ ރެ

ެއ މިނިސްޓްރީއަކަށް  ،ބ ނ މ ެގ ބަަދލ ަގއި  މިހެންީވމައޭަވނީ މިކަން  ،ިމއީ ތިމަްނނާެގ ކަމެްއ ނޫނޭ ،ހ ންނަާވއިރ ަގއި

ކ ރ މަށް ރަށްތައް ހިމާޔަތް އެީކގައި މި  ކަމާރަނަގޅަށް ހަލ އި އިޚ ތިޔާާރއި ދީފައި ޮއންނައިރ ގައި ިމއަށްވ ރެ ބާރާއި

ކ އްިލ އަބަދ  ، އަބަދ ބޫލ ކ ރަން. އެެހންީވމާަގކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  މަސައްކަތް

ހ ރި މިންަވރަކ ން އެިއރެއްަގއި ލެއް ައއިްއސަ ދައ ލަތ ެގ ކެރިފޯރ ންތެރިކަން އްޙަމިއަށް ދާއިމީ  އި،މައްސަލަ ހ ށަނާޅަ

ކ ެރްއިވްއޔާ އަޅ ަގނޑ  ާދއިރާެގ އިރާދަފ ޅ ބޫލ ކ ރަން. ަގކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ރަށްތަކަށް މިކަން މި

ންކަން ތިޔަ ރައްޔިތ ންނަްށ ޤީޔަފ ރިހަމަ ކަމ ެގ ކޮށްދޭނެިގރަމ ންދާ ރަށްތައް އިރާދަކ ެރއްިވއްޔާ ިމެވރިކަމ ަގއި ހިމާަޔތް

 އަޅ ަގނޑ  އަރ ަވން. ޝ ކ ިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ސައިން. ޙ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޙިސާން 

 

 އިން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ސަޙ ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙިސާން 

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވްސ  ،އާދެ! ޝ ކ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ

ެޓްއ ށްކ ރެެވމ ންދާތީ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިދެވހިރާްއޖެއަކީ ނާޒ ކ  ތިމާެވމެދ  ބަހ ސް ކަންބޮޑ ާވ ަމއްސަލަައކާ

އްކަން ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެްއެވސް އެނަރަބަލް ބަލްށް ަވކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކަން އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ އޮތް ޤައ މެއް

އޮްތ  ަގއި ހަދާފައި 2017ކް އާދެ!  ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖް ޕޮލިސީ ފްރޭމްޯވ މީހަކަށް އޮޅިފައި އޮތް މަްއަސލައެއް ނޫން.

ރ  ައޅ ަގނޑ ެމންެގ ދިެވހީންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ކަންތައްތައް ަބއްޓަންކޮށްަފއި ާލއިއިއަށް ބަލަކްަގއި ހ ރި ބަެއއް ޑޭޓާ ފްރޭމްޯވ

 100 މީހ ންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ކަންތައްތަްއ ކ ރަނީ އައްސޭރިފަށާ އެ ،ންދިެވހީ 44% ،އިރ އިލާހ ރި ޮގތަށް ބަލަ
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 100 އައްސޭރިފަށާ ،އޮތީ ެގ ެގދޮރ  ބިާނކޮށްފައި މި  47ލަ އާބާދީެގ %އަިދ ޖ މ މީޓަރަށްވ ރެ ކައިީރަގއި. 

އަދި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަްށރަށ ގައި ރަްށިގރ މ ެގ މަްއސަލަ ކ ރިމަތިެވފަިއޭވ.  97%މީޓަރަށްވ ރެ ަކއިރީަގއި. 

މ ެގ މައްސަލަތައް ދިމާެވަފިއ ސް މަްއސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި ރަށްިގރ  ސްކޮށް، ސީރިއަރަށްރަށަކީ ީސރިއަ 44އިން %އެ

އޮތް   ދިމާެވފައި މި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ބޫލެއް ނ ކ ެރޭވަގއަޅ ަގނަޑކަށް  ؛އޮތް ރަށްރަށް. އާދެ! އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ މަށް އެްޑރެސްތިމާެވށި ރައްކާތެރި  ،ކ ރަންެގ މަްއަސލައަށް އެޑްރެސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ 

ންޓް ންމަސީދާ އެްނަވޔަރައް ނެތިެގްނކަން. ކެ އ ޅެނީ ާގނޫނީ ފްރޭމްޯވ ންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ނ ކ ރެިވެގން މިކ ރަ

ަގާވއިދެްއ  ާގނޫނަާކއި 14ެއކ ަގިއ ަގާވއިދެއް މިހާރ  ެވްސ އެބައޮތް. އަދި ެއއާ ާގނޫނަކާއި 6ގ ޅޭ  ޕްރޮޓެކްޝަނާ

ކ ެރިވފައި އޮތް. ށް އެޑްރެސްސައްކަތްތަކ ެގ ެތރެއިން ކްލައިމެޓް ޕްރޮޓެކްަޝނަދީ ޮގްތޮގތ ން ކ ރާ މަޞާއެބައޮތް އިޤ ތި

 ،އީމިބޫލ ކ ަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ަގްކެގ ތެެރއިން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އާދެ! މި ފްރޭމްޯވ

މަްއސަލައަކީ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި  އި އޮތްދިމާެވފަނ ކ ެރިވެގން އ ޅޭ ަމއްސަލަެއއްކަން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެޑްރެސް

ތ ޅާޫދއަްށ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ރަށެއް ކަމ ަގިއާވ ،ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއަދ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ނގ ްނ ގ ިޅެގން ތ ޅާދޫެގ ބަނދަރ ެގ ނެރ  ފައިކަށީެގ ހ ޅަ އަންނަ ބަދަލ ތަކާ . ޫމސ މަށް މިދިމާެވފައި އޮތް މައްސަލަ

. އެާއއިެއކ  ތ ޅާދޫެގ އ ތ ރ  ފަރާތ ެގ ނ ކ ރެޭވ ަވރަށް މައްސަލަ ދިމާެވފަބޯޓ ތަަކށް ދަތ ރ  ރައިަވނީ ެވލިއަ މި

ހިސާބ ެގ ހ ިރ  އެ ،ޮގސްއްެލއް ނ ލިބި ިގނަ ދ ަވސްތަެކއް ެވެގންޙަމައްސަަލއަށް  ޮގސް އެސަރަޙައްދެއް ިގރަމ ން

އާދެ! ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން . ެގއްލ ން ލިބިފަ. ހިސާބަށް ޮގއްސަ ަވނީ ެގްއލ ން ލިބޭ ށް މިހާރ  މިެގދޮރަ

ހޯދަން އްލެއް ޙަ ަމއްސަލައަށް  ތ ޅާޫދެގ ިގރާ ސަރަޙައްދ ެގ މިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  މި ،މިހެން ދަންނަާވއިރ  ެވސް 

 އްލެއް ެގނެސްދޭން މިޙަތ ޅާޫދއަށް ދާިއމީ ެގ ދަށ ން ފަްނޑ  ަފއިސާ ހިމެިނފައި އޮތްކަން. ްގރީން ،ކ ރެިވބަޖެޓ 

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ގ ިޅެގން ދިމާިވ ހާަލތާ ށްދ ނިޔެއައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ސަރ ކާރ ން ނިންމާފައި އޮތްަކން. ނަމަެވސް

ތް އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް މިއަދ  ކ ރެެވން އޮހ ިރ ހ ރިހާ ކަމަކީ  އިބަޖެޓ ަގ ،ބޫލ ކ ރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގއެންމެން ެވސް 

ތ ޅާދޫެގ ން ންޓް މިނިސްޓްރީންމަ އެްނަވޔަރަ ،އެކ  ެވްސ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންއެ ޙަޤީޤަތަކާކަންތައްތަެކއް ނޫންކަން. 

ގައި  15އްލެއް ހޯދައިދިނ މަށް އެިދ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީަގިއ މިދިޔަ މަހ  ޙަމައްސަލައަށް ައަވސް  މި

އްލެްއ ޙަ ަކންބޮޑ ވ މަށް ައަވސް  މިނިްސޓްރީ ގ ިޅެގން ތ ޅާދޫެގ މި 2މި  ،ކ ރަންންޤީއަޅ ަގނޑ  ޔަދަންނަާވފައިާވކަން. 

ދޭނެ ކަމަށް. އަދި ތ ޅާދޫ ރައްޔިތ ންެގ އ އްމީދަކީ ެވސް އަދި ތ ޅާދޫ ރައްޔިތ ންެގ އެދ މަކީ ެވސް ތ ޅާދޫައްށ ެގނެސް

 ރަްށިގރ މ ެގ މައްސަލަ  އިަގދަިއަގ  މޫސ މ ެގދިނ ން. ހ ޅަނގ އްެލއް ެގނެސްޙައޮްތ މައްސަލައަްށ އަަވްސ ދިމާެވފައި 

 . އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ަވނީ އިތ ރަށް ބޮޑ ެވފަ
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 ން މ  ން ނި
 

 :ްއެކވ ންދެކަާވހަ ންތ ރިޔާސަ

ދައްަކަވްނ މިއަދަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ަވގ ތ  ހަމަީވ. އަދި މި ަގރާރަށް ާވހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . 

. ފަހ ބަސް އިްއވ މަށް ދެން ެވސް ނިމިއްޖެ އި އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ ހ ރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ާވހަކަފ ޅ ދައްަކަވ

ހ ށަހެޅ އްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ދެން މަޖިލީހ ެގ  އަރ ާވަނންމަޖިލިސް ޖަލްސާއެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ ޞަތ 

 ޖަހާއިރ .  9ާވ ހޯމަ ދ ަވހ ެގ ހެނދ ނ   2020ޖ ލައި  13 ،ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ
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