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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަުރެގ  1441ަވނަ ދުަވސް.  7ނަކަތުން  ނޮރަ ދުަވސް. ބުދަީވ  2019ނޮެވންބަރު  20 ދަކީމިއަ

  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނަާވަރަވނަ ،ބީމިތި ނދެށީއި އަުޅަގނޑުމެން ދުަވސް.  ަވނަ 23 ންރަބީޢުލްއައްަވލް މަހު

 ސަލާމުަގއި . މެންބަރުން އިްއޒަތްެތރި 38ިތއްބެީވ  ަވަޑއިެގންުރވެ ހާޒިށް ޖަލްސާއަމި ަވުގުތ  .ަގއިަބއްދަލުުވމުނަ ަވ69

އެަބ  މެންބަރުންދެ އިްއޒަތްތެރި  އެމެރިާކަގއި އި ަގޅުފުަދތުރުސްމީ ރައަިދ  .ެއބަ ތިއްބެވި  މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި 2

  .އުޅުްއާވ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ައުގާވމީ ޮގތުން ަވނަ ދުަވހަކީ، އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ، ބައިނަލް 20މަހުެގ  ްއެގ ެވސް ޮނެވންބަރުކޮންމެ އަހަރެ

  ންނަށް ފިރިހެން ކުދީ ންނަށާއިމި މުނާސަބަތުގައި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އަންހެން ކުދީ ޑަކުދީްނެގ ދުަވްސ.ފާހަަގކުރާ ކު

ބާދީ އި އަދި އަުޅަގނުޑެގ އަމިއްލަ ނަމުަގިއ މުބާރިކުޔާ ތުންެގ މަޖިލީހުެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ނަުމަގމި ރައްޔި

 30ހަދާއަށް ޢާާވމީ މުގު މިއަދަކީ ކުޑަކުދިންެގ ބައިަނލްއަ ،ަވނީޞަ ެގ މި ދުަވސް ަވކިން ޚާއްމިއަހަރުކުރަން. ރައްދު

ަވނަ  1991ރީ ަވރުފެބު 11ހަދާގައި ބަިއެވރިީވ ޢާއެ މު ،ިއަގންނަާވނެއަހަރު ފުރޭ ދުަވސް. ދިެވހިާރއްޖެ އެނިގަވޑަ 

ކޮށްަފއިާވ ުގދުނިޔޭެގ އެންމެ ިގނަ ޤައުމުތަކުން ތަސްދީ ،ހަދާއަކީޢާބެހޭ މު ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާ ،އަހަރު. އެއީ 

 އެންމެ އިސްކަމެއް ީދެގން މަޖިލީހުން  . މިކޮށްފަުގހަދާ ަވނީ ތަސްދީޢާަޤއުމަކުން މި މު 194ހަދާ ެވސް މެ. ޢާމު

ކުރުން. ކަށަަވރު  ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެިރކޮށްދިނުންދިެވހިރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ުކަޑކުދިންެގ  ،ކަމަކީ  ކުރާނެ އެއް މަސައްކަތް

އަހަރުެގ ދިުގ  10ގައި އެކު  އަޣުލަބިއްޔަތަކާތާގައި ަވރަށް ފުރިހަމަ މިދިޔަ ހަފު ،އެޮގތުން އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

 10. މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަ ންެގ ޢަދުލުެގ ބިލު ަވނީ މިްނެގ ޙައްޤުތަކުެގ ބިލާިއ، ކުޑަކުދީ ކުޑަކުދީ ،މުއްދަތަކަށްފަހު

 ުގޅޭ ާވމީ އެކިެއކި ކަމާުގމަޖިލީހުގައި އޮންނަތާ. އަދި ބައިނަލްއަ  ބިލު މި 2ދެންނެިވ  ވެއްޖެ މި އަހަރު

  މަޖިލީހުން އެ  މި ،ބިލު ޢިްއޔާތަކުްނ މިކުރާ ޖަމުސާބަހަށް މަސައްކަތްހިލޭ ،އެުކެވރި ދައުލަތްތަކުން ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި

ްނެގ ދުަވްސ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ ކުޑަކުދީ ،ނަމަެވސްދިނުމަށް އެތައް ފަހަރަކު އެދިފައިޭވ. އެހެން އިބިލު ނިންމަ

 އިއެ އެންމެހަ ،އެުކަގިއ މިއަދު ބުނެެވން އެބައޮތް ކަމާރި މެންބަރުންނަށް ފަޚުރުެވރިފާހަަގކުރާއިުރގައި ތި ިއއްޒަްތތެ

ހަރު ކުޑަކުދިންނަށް އަ 15ަޔ ޭވތުެވދި މި ؛ދެއްވައިފި ކަމަށް. ކުޑަކުދިންނަށްޙައްޤުތައް ކުަޑކުދިންނަށް ތިބޭފުޅުން ހޯދައި

ލައަކަށް އިންސާފު ލިބިފަިއާވ މިންަވރު ދެނެަގތުމުެގ ލަތަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ހުރިހާ މައްސައުޖިންސީ ޯގނާކޮށްެގން ދަ

ން މިހާރު ަވނީ  ރައިޓްސް ކޮމިޓީ މަޖިލީހުެގ ހިއުމަން  މަލީ މަސައްކަތް މިޢަލިމެންޓްރީއެއްެގ ިއންކުއަރީެއްއެގ  ޕާޞަޚާއް

ންނަށް ކުޑަކުދީ ،ކީބާަވތުެގ ަކމެއް މި މަޖިލީހުން ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މި އިންކުއަީރެގ ބޭނުމަ . މިއީ މިފަފަށާ

ބާަވުތެގ ކަންކަްނ ހިނާގ ސަބަބުތައް ެވސް  މި ،ުގޅިެގން ޖިންސީ ޯގނާ ލިބޭ މިންަވރު ދެނެަގތުން. އަދި އެކަމާ

ތުތަްއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ެއކިެއކި އައިޖުރާ  ،ހަމަތައް ،ލުަތއްއުސޫ ،އެފަދަ ކަންކަން ުނހިނާގނޭ ޮގތްތައް ،ސާފުެވ

ކޮޅެއް އަންނާނެ. އަުޅަގނޑު ކުރުުމެގ ޮގުތން މިއަދު މަޖިލީހަށް ކުޑަކުދިންފާހަަގ ދުަވސް ކަންކަމުަގއި ކަނަޑއެޅުން. މި 

ދިން އަޅުަގނޑު ހިތުން ކު ށް އެއެީކަގއި ކުޑަ ަވުގުތކޮެޅއް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ހޭދަކުރާނަން. ބަހުސަ ކުދިންނާ އެ

ބާަވތުެގ ކަން ނުުގިޅ  ންެގ ބަހުސްެގ ޖޯޝާއި މި ދެޮގތުން ތިބޭފުޅު ުގޅޭ ެގނެޭވކަށް ނެތް. އެއީ ުކޑަކުިދންެގ ޙައްޤުތަކާ

ހިނގައިދާނެ. ކިތަންމެ ފަހަރަކު ބޭފުޅުން އެބަބުނޭ ހަމައެކަނި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަޅުާވފައި ހެނދުނަކު ނުހުރެއޭ 

ޑެިތ . ހެނދުނު ަގިޑ ހަމައެކަނި ބޮދައްކަނީ ހެނދުނޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލިސް މި  ،ނަމަެވސްއެހެންެއއް. ޓީ.ީވ

 ކުރުން އެީއ ަވރަށް އުނދަޫގ ކަމެކޭ. ރޭަގނޑު ަގިޑއޭ ހަމައެކަނި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އޮތީ.  ޞަމީހުންނަށް ޚާއް
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 ގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހުގެ ރައީސް 7

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

ކިއުަޓރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާުޛ ޕްރޮސި ،ން އެބައޮތް ބުނެފައިއަޅުަގނޑަށް މިއަދު ސިޓީއަުކން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު  228ރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީެގ ހޫޖުމްދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،އިޝަތު ބިޝާމްޢާ

ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،ބޫލުކުެރިވަގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގެވފަިއާވ ކަމަށް ރައް މެދުެވރި

 އިޝަތު ބިޝާމް ޢާރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛާ ކިުއޓަޕްރޮސި ،ންމަތީ  ޮގުތެގާވަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ަގއި  210

ަވނަ  53މި ކޮމިޓީެގ  ،ަގއި ޭބއްުވނު  2019 ބަރުން ނޮެވ 19ެގންދިޔުމަށް ށްއަަވކިކުރުުމެގ މަްއސަލަ ކުރި 

 . އޭަވނީ ފާސްކޮށްފަ މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްަޔތުންޒިރުެވ ޯވޓުގައި ބަިއެވިރެވަވޑަިއެގންެނިވ ހާބައްދަލުުވމުަގއި 

އްޔަންކޮށްަފއި ހުންނަ މީހަކު ޢަ މަޖިލީހުން  މި ،މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގައި މުްސތަޤިއްލު މުއައްސަާސއެްއެގ ެވރިެއއް

 ،ުގޅޭ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުެގ ކަމާ ،ޖެހޭ ޮގތަކީ މަލުކުރާން މިޢަމިހާރު  ،ނަމަ ަވކިކުރާްނެވއްޖެ

 ؛ށްދަނީ. އަުޅަގނޑު އަތުަތކަްށ ކުރިއަމަސައްކަތުެގ އިޖުރާ ދެން އެ  ،ށްފަހުަގއި ބުނުމަ އެއްާވހަކަ  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުގައި އެ

ަވނަ މާއްދާަގއި )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ާހލަތު މެދުެވރިެވެގންނޯ. ދެްނ  228ސީެގ ނޫނުައސާޤާަވނީ  ސިޓީަގއި މި

ން  މު ޤާކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޕްރޮސި )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ބާަވޭއ. އެީރ އެއީ ކޮން ހާލަތެއްށްއަޅުަގނޑު ެވސް ހިތަ

ާމއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ،  މިމުން ވަކިކުެރޭވނީ ޤާ މަ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެަވކިކުރުުމެގ ހާލަތު އެއީ. ޕްރޮސި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސި -ންނެެވ. )ހ(މަތީ މާއްދާެގ )ށ(ަގއިާވ ޮގުތެގ މި ،ފަދަ ހާލަތެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއާވ

މު އަދާކުރުމަށް ޢުޒުރުެވރިާވ ފަދަ ހާލަތެއް ޤާމަ ކަމަށް ނުަވތަ އެ ރިފަަދ ކަމެއް ކު ނުާވއެކަށީެގން މާޤާމަ

ހިނާގންޖެޭހ  ،ބިލުކަން ނެތް ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދުޤާމު އަާދކުރުމުެގ ޤާެވރިވެއްެޖ ކަމަށް ނުަވަތ އެ މަމެދު

 ،ހުށަހެޅި ޅޭ އެިކއެިކ ރިޕޯޓުުގ މި މަޖިލީހަށް މަރުތަކާހުރީ. މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަުރން  ކަންތައްތަެކއް މި

ުގޅޭ ފަރާތްތަކަށް  އެކަމާ ،ުގޅިެގން ތެރިޔާ ިރޟްާވން މަރާލުމާލިޔުން ވެއްޖެ.ކުރެިވފައި މި މިމަޖިލީހުގައި ބަހުސް

 ޮބޑު އެދުމެްއކަން އަަޅއިދިނުމަކީ މި މިމަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ަވރަށްފިޔަަވޅު  ،ންތީމަ ާގނޫނުަގއިާވ ޮގުތެގ

ތަުކރާރުކޮށް އެބަ ދެެކޭވ. އަިދ  ތައްާވހަކަ އިނޭގ. މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މި ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

މަލުތަކާއި، ޢައެޅުމުެގ މަލުތަކާއި، ަހއްދުފަހަނަޢައާިއ، ޓެަރރިޒަމްެގ އާިއ، އަނިޔާ ަވްއކަމާިއ، ފަސާދަ ،ެވސްއެހެން

ން އަުޅަގނޑު ހިތު އްތަނެ  ޕްރޮސެކިއުޝަނެއް ެއކަށީެގްނާވ ޮގތުަގއި ހިނާގފަިއާވޮގތުން ުގޅޭ  މީގެއިން ެއއްެވސް ކަަމކާ

ދުަވހެުގ ތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުަގިއ އަހަރު 1ރި މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިދިޔަ މި އިއްޒަތްތެ

ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  ،ށް ސާފުިވ ކަމަކީެދއްކުމުން އަުޅަގނޑަާވހަކަ ބޭފުޅުންނާ ކަމުެގ ސަބަބު އަުޅަގނޑު އެނުާވފެނިފައި
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، އަުޅަގނޑު ޖުޑިޝަީރ ަވނީ. އެެހންީވމާދުެވިރިވ ސަބަބެއް ކަމަށް ތު މެާވ ހާލަަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި 228 ،ބުނާ މި

 ެގންދިޔުމަށް ދަންނަަވން. ށް އަކުރި ،އްސަލަ ބެލުމަށްމަ ކޮމިޓީއަށް މި

 

 ށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު ލީހަ މަޖި .  4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފު ކުރަންޖެހޭ ބިލު. 

ާގނޫުނ  ،ސިމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޤާސައިން ޙުކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ، ފަރާތުން ރުކާރުެގސަ -4.1

ާގނޫނު  .ފުރަތަމަ ކިޔުން ެގަނއުމުެގ ބިލުެގށް އިޞްލާޙު( އަމޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު) 81/6ނަންބަރު 

 .ެގނައުމުެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު ( އަމޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު) 81/6ނަންބަރު 

 ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  އިބްރާހީމް ރަޝީދުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު މެދު ،ރުކާރުެގ ފަރާތުންސަ -4.2

ާގނޫނު  .ެގނައުމުެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަާގނޫނު ީޓްޒއާ ބެހޭެގ މާލީ ސެކިއުރިިދެވހިރާއްޖޭ) 2006/2ާގނޫނު ނަންބަރު 

ރި އިްއޒަތްތެ .ެގނައުުމެގ ބިލުްށ އިޞްލާޙު ( އަާގނޫނު ީޓްޒއާ ބެހޭެގ މާލީ ެސކިއުރިދިެވހިާރއްޖޭ) 2006/2ނަންބަރު 

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަޅުަގނޑު މި ކީ. އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން 2މި  ؛މެންބަރުން

ުގޭޅ  މާލީ އިދާރާއާ ،ދިެވހިރާއްޭޖެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކު ،ެލއްުވމަށް. ެއއް ބިލަކީ އިބިލު ބަްއލަަވ 2މެންބަރުން މީެގ 

ައޅުަގނުޑ އިޞްލާޙު ފޮނުާވފައި އޮތް  ،ފައި ޮއތް ސަބަބުތަކާއިބިލެއް. އޭެގ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ފޮނުާވ

އޮތް  ށްކަމަ އާ ބަނޑޭިރަގނޑެއް ހެދުމަށް ،ެއ ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭަގއި ބޮަޑށް ފާހަަގީވ .ފެށީމު ންސަބަބުތައް ކިޔާ

މާ ލީއިބިލު ކިޔަ  ،އެހެންނަމަެވސް މުން.ފެށު ންއެ ލިޔުން އަުޅަގނޑު ކިޔާ ،ކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ ފާހަަގީވ ސަބަބެއް

ބަނޑޭރިަގނޑެއް މި ބިލަށް ހަނދަންނޫންކަން. އެހެންނަމަެވސް،  މި އުޅެނީ އާ ،ނޫން ،ނޫން ؛އަޅުަގނޑަށް ސާފުވެއްޖެ 

ރާފު ލިޔާ ބޭފުޅަކަށް ލިޔާ ޕެރެެގ ހަޅާ ސަބަބު ން ެގންނަން ކަމަށް. ބިލު ހުށަމު ބަދަލުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންމުހި

މިހާރު ބައެއް ާބަވތުެގ ާވަހކަފޮތް ިވކަން ހުންނައިުރަގއި  .ކު ދަންނަާވލަން ބޭނުން އެެތރިކަމާޞްއަޅުަގނޑު ަވރަށް އިޚްލާ

. މީކީ އެ ބާަވުތެގ ކުޑަ ޚުލާާސއެްއ ލިޔެލާފަކުޑަ  ުގޅޭ ބެކް ކަަވުރަގއި އޮންނާނެ ފޮތާ ،އަެނއް ފަރާތުަގއި ،.ފުރަަގހުަގއި 

އުޅެނީ.  އިުރގައި ައޅުަގނުޑމެން އެދިެގން މިނޫން މި މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚުލާސާއެއް

ިމ  ،މުޅި މައްސަލަ ،ަކމެއް މިެވނި މާއްދާއަކަށް އަނެއް ،ިމެވނި މާއްދާއަކަށް މިެވނި ކަމެއް ،ސާފުކޮށް ،ރީތިކޮށް

ތަފުސީުލ  ތަންކޮެޅއް ައޅުަގނޑު ،ލަތުން ނެެރން ބޭނުންާވ ނަތީޖާއުދަ ،ސަރުކާރުން ،ބިލުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ

ޮގތުން ީވ  ުގޅޭ ބިލާ 2މި  ، ައޅުަގނޑުމެން އެދެން. އެ ނެތުމުން އަުޅަގނުޑ ތި ބޭފުޅުން އަރިހުން މި އެދެނީއެކަމަށް

 ،ނިމުނު ނުަވތަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުުވން ހިނިގއިއްެޔގައި  ،ލެުވމަށް. މިއަދުއްބެއެންމެ ބޮޑު މިންަވރަކަށް ތި ބޭފުޅުން 
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އަފްރާޝީްމ  ޑރ. ،އެނިގަވޑަިއަގްނނަާވނެ ،އި މަޝްަވރާކުރެްއުވނީއެ ކޮމިޓީގަ  .ުގޅޭ ކޮމިޓީގައި އުމީ ސަލާމަތާޤަ

ުކޑަ ކޮމިީޓއެްއ  ަގއި ެއ ބޭފުޅުން ަވނީެގ މަޝްަވރާތަކަށްފަހުޮގތުން. ެއ ރިޕޯޓު ުގޅޭ ެގ ކަންަކމާޓުުގޅޭ ރިޕޯ މަރާލުމާ

. ގައި ރޭ ަވނީ ނިންމަާވފަެގ މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތު ޑަ ކޮިމޓީ. އެ ކު ލާފައިއެކުަލަވ

ސަބް ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް ކޮމިީޓއަށް  ،ކޮމިޓީއަށްަގިއ  9:30 އަދުމި އެހެންީވމާ، ހަމަ އެ ބޭފުޅުން

ފުކުަރއްާވ! މާ ؛އުމީ ަސލާމަތާ ުގޅޭޤަ އެކުަގއި  އެ ުހށަހެޅުމާ .އެ ބޭފުޅުން ިވދާުޅީވ ނެ ކަމަށްާވއިެދއް ހުށަހަޅުއްަވ

ުގޅޭ ކޮމިޓީ.  ަމތީ ޚިދުމަތްތަކާސަލާ؛ 241ނޫން.  ުގޅޭ ޮކމިޓީއެއް މީ ސަލާމަތާއުޤަުގޅޭ ޮކމިޓީ.  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

ކަމަކީ، ށް ލިބޭނެ. ައޅުަގނުޑ ފާހަަގކުރާ ރެއްިވްއޔާ ދާދި ައަވހަމި މަޖިލީހަށް އިރާދަކު އެ ކޮމިީޓެގ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓު

މި މަޖިލީހުން   ޮގތުން ުގޅޭ ތްތަކާޓެރަިރޒަމްެގ ޢަމަލުތަކަށް ާވިގދޭ ޖަމާޢަ ،ަގއި އެބަ ާފހަަގކުރޭކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު

 ، ބަޔާން އެބަކުރޭ ިއ އެ ރިޕޯޓުމިޓީން ނިންމަން ބޭނުންާވ ޮގތެއް. އެ ކޮމިޓީ ދެކޭޮގުތގަ ެއ ކޮ ،ނިންމަން ބޭނުންާވ ޮގތެއް

 ،ޮގތުން ފިަޔަވޅުެއޅުމަށް ުގޅޭ ޢަތަކީ ޓެރަރިޒަމަށް ާވިގދޭ ޖަމާޢަތެއްެގ ޮގުތަގއި. އެހެންީވމާ، އެ ޖަމާޢަތާސަލަފް ޖަމާ

އެ ސަބް  ،ޢުލޫމާތު ލިބޭ. އަޅުަގނުޑ މި ދެންނެީވކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ މަ ސަބް ކޮމިޓީން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވފަިއާވ

ިއއްޒަތްތެިރ  . އާދެ! ނައިފަރު ދާއިރާެގމާތު އަންނާނެ ކަމަށްކޮމިޓީން ނިންމެުވަމށްފަހު މި ތަނަށް އެ މަޢުލޫ  ،ެގކޮމިޓީ

 މެންބަރު.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ލިސް ފަށާއިރު ރިޔާސަތުން ހަކު ަމޖިންމެ ދުަވއަުޅަގނޑުމެން ކޮ ްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އާދެ! ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރި 

މައި، ރައްޔިތުންނަްށ ފަހުމުާވ ޮގތް، ރިޔާސަތުްނ ިތ މައްސަލަތަުކަގިއ ކަންތައްަތއް ނިންބޮޑެ ނުންފުޅުާވ ޮގަތކަށްބޭ

 ށްަވރަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ތީ، ހަމަ އެ ާވހަކަ ދަންނަާވލީ. ަގއި ހައްަދާވ ތަން އަުޅަގނޑަށް ފެންނާކަމުބޭނުންާވ ޮގތް 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކެގ ާވހަަކ ތި ިވދާުޅަވނީ. ަވކި ދިމާަލކަށް އަމާުޒކޮށް ަވކި ަބއެްއެގ ބޮލުަގިއ އެ ަމއްސަލަ މި 

ނަށް ފެނިފައި އޮތް ޑރ.  ެލްއ ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނެ ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނެއް ަގބޫމަޖިލީހުން އެޅުޭވ

ޝަނަކުން ނިންމާފައި ޮއތް ރިޕޯޓެއް. އަުޅަގނޑު ިމ ރުން ހިމެނޭ ކޮމިއެއީ ފަްސ މެންބަމްެގ ރިޕޯޓަީކ ެވސް އަފްރާޝީ

ރިޕޯޓެއްތޯ، ެއ އީ އެބޭފުޅުން ނެރުއްިވ ން މިއަދު، އެ ފަސް މެންބަރުން މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށް، އެމަޖިލީހުގައި އެދެ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ާވލު ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ސު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ތިޔަ އެދިަވަޑއިަގީތ، ތިަޔ ިވދާޅުިވ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުއިއްޒަތްތެރި  .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އްޔާކުރިޝު

ުގތު ާވ އެންމެ ބޮޑު ެވފަިއ މި ަވމިއީ ަވރަށް ބޮުޑ މައްަސލައެއް. މި ަޤއުމަށް ދިމާ ސަތޭކައިން ސަޭތކަ ަގބޫުލކުަރން.
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ސްެގ ޮގުތަގިއ މިއަދު މި އިނީ އަޅުަގނޑު.  މަޖިލީހުެގ ރައީެގ ާގނޫނުހަދާ ސަލަ. ކަންދިމާކުރި ޮގތުން މި ޤައުމުއެއް މައް 

ލަތަކުން މި  އަޅުަގނޑު މި މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ެގންދަނީ، މި ޤައުމަށް ދިމާެވދާނެ ނުރައްކާތެރި، ޚައްސާސް ހާ

ުކަގއި. މެންބަރާ އެ ތްތެރިިއްއޒަދައުލަތް، މި ަޤއުމުެގ ަރްއޔިތުން ސަލާމަތްޭވތޯ. އަުޅަގނޑު މަސައްކަްތކުރާނީ 

ިއއްޒަތްތެރި ކުރެޭވ ނަމަ، ޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ޝައްކުމެންބަރަށް އެ ރިޕޯޓުަގިއާވ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްއިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ެވސް ބޭނުންާވެނ އެ މަޢުލޫމާތު އެއީ ަސއްޙަ މަޢުލޫމާތުތޯ ކަށަަވރުކުރަން. މެންބަރާ އެއް ދަރަޖަޔަކަށް އަޅުަގ

 އިތުރު ފަސް ބޭފުޅުން ެވސް ންނާއި އަދި އޭެގމެންބަރު އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ނަމަ، އެ ފަސް ބޭފުޅު އިްއޒަތްތެރި

 މެންބަރު.ިއއްޒަތްތެރި ން. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ން ސާފުކުރާނަމިތަނަށް ެގންނަަވިއެގން އަުޅަގނޑުމެން މިކަ

 

 އްކެުވން:ދެކަ ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު

މެންބަރު މި މަޖިލީހުގައި ކަންކަން އޮޅޭ ޮގތަށް ނިޒާމީ ނުކުާތ ިއއްޒަތްތެރި ނައިފަުރ ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ެގ ބޭފުޅުން ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ ކޮމިޓީއެްއގައި ހިންާގ ކަެމްއެގ ޕާޓީ ފުޅުންެގ ބޭއެ  ؛ަކާވތީަގަވއިެގން ާވަހކަފުޅުދައްނަން

މިއީ ދެަވނަ ބޮޑުހަނުގރާމަިއަގއި ެއ  ކަމަށް ހެދިެގން.  ހުރިިގއި އެްއެވސް ކަމެއް ނޭނދުނިޭޔަގ ،ނީާވހަކަ އެ ދަންަނަވ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަށް ހަނުގރާމަ ނިމިދިޔަ ފަހުން.  ،ކީނޫން މީ ހިާސބަށް އައި ޒަމާެނއް ނާާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން

އެކަން މިާތނގައި ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން  ،މަރާފައި ބަޔަކު ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެތައް .ސާފުކޮށް މި ދަންނަަވނީ

ކަމެއް ނެތް. ސަރުކާރު ހިނިގ ދުަވސްަވުރގައި މެރީ. މި މީހުން   އަޅަން އުޅޭނެއެކަމަށް ހުރަސްދެން އުޅެން ފެށީމާ 

 ން މި ސަރުކާރު ،ަޔކުނުލާ. ދެން މިތާނގައި ބަ އަޅަެއއް . ބޭފުޅުން ނުބަލާ އިހުމާލުާވންޖެހޭ. މި މީހުން ބަލަންޖެހޭ. އެ

އެކަމަށް  ދެން އެކު މިކަންކުރަން ފެށީމާ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގމިކަން މި ނަަގިއެގން އިސް

 ؟ކޮްނކަމެއް މިތާނގައި އުޅެންީވހުރަސްއަޅާކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެވސް  ސާސްަތކާހުޒަތްތެރި މެްނބަރުެގ އިދެުކނު ދާއިރާެގ އިއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު ހެންޭވުރ 

ެވްސ އެުކގައި މި މަސަްއކަތް  އަދި ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އުދާސްތަކާ ،އެުކަގއި 

ދާ ޖަމާޢަތުެގ މި ދިެވހިރާްއޖޭގައި އަލްޤައި ،ކުރިއަްށެގންދިޔުމަކީ އަުޅަގނުޑެގ އަާމޒު. އަުޅަގނޑުެގ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި

އެ ؟ ނެޓްޯވކެއް މި ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެބައޮތްޯތއޭ ދޭަމށް ބާރުޒަޓެރަރި ،ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރުެގ ނެޓްޯވކެއް  ،އްޯވކެ ނެޓް

.   ބޭނުމޭ އަުޅަގނޑުެމން ހޯދަން ބޭނުމޭ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާންއެބައިމީހުން ؟ ނެޓްޯވކް ހިންަގނީ ކޮންބަެއއްޯތއޭ

ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ  ،ެވސް މަދަށްެވސް އަދި ޭއެގ  ޭއެގއިތުރު ާވ ކަމަކީ. ބޭނުންުޅަގނޑުމެން އެއީ އެކަިނ އަ

ެވސް މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. އަުޅަގނުޑ  ގައިމުނެތް. ހަމަ ކަމެއް އިތުރު
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 ބައެ ކަމަށްއެ މިސްރާބެއްަވކި  ،ެގންދަނީ ކަމުން މިާވހަކަ ދައް އަުޅަގނޑު މިތަނުަގއި ހެނދުނުގައި މި ،އެއްބަސް 

ބޫލުުކރުން. މި ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ަގޙަޤީޤަތް  އާ  .މިދެންނެީވ ،ބޭފުޅާއަށް ފެނިަވަޑިއަގންނަާވ. އެ މިސްރާބަކީ ތި

 ޔިތުން ކޮންމެބޫލުކުރުން. އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ަރއްަގ ތައް ހިނާގކަްނ ައޅުަގނޑުމެން ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތާއި ނެޓްޯވކު 

ންެގ ޮގތުގައި ަހއްޔަުރކުރާ ާވަހކަ. ނިސްތާނުން ހަނުގރާމަެވރީޣާައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ައޑުިއޭވ އަފްދުަވހަކު 

އި ދުނިޔޭަގއި ޔާ ަގއާސީރި ،ަގއި ޤުރާޢި ،ންެގ ޮގތުަގއި ހިފަހައްޓާ ާވހަކަ. އީރާނުަގއި ޕާކިސްތާނުަގއި ހަނުގރާމަެވރީ 

ަހްއޔަރުކުރޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ  އިއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އެބަ ހިފައްގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނާގހާ ތަނެ

ސާސްތަްއ ހުންެގ ދަރީން ބޮޑެތިާވން އޮތް ޤައުމު މި ޤައުމަކީ. އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ތި އިންނާއި ދަރީދަރީ

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރެގ ަނއިފަރުއާދެ!  ؛ހާރު މި އެނބުރެނީއާދެ، ައޅުަގނޑުމެން މިަވރަށް ފުރިހަމައަށް ބަލަިއަގންނަން. 

  .މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ދެން އް އެނޭގ. އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ކޮން އިހުސާެސްއެގ ާވހަަކެއއް ކަމެއް އަުޅަގނޑަކަށް ނު

ކަން ކުށްެވިރުކރަން. އަޅުަގނޑުމެން ެވްސ އެއަުޅަގނުޑމެން ެވސް  ؛ތި ފެނިަވަޑއިަގންަނަވނީ ށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

 ،ހަނުގރާމައަށް ޮގސް ،އަާށއި އެތަންމިތަނަށް ޮގސްއާޖޭަގއި ރައްޔިތުން ސީރިކަމެްއ އެއީ. ރާއް އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުާވ

ބައޮތް. އިސްލާމިކް ެއކްސްޓްރިމިޒަމް މިތާނގައި  އެެވސް ކަންތައްތައް ކުރާތީެވ، އެކަންަތއް މި ،ދަށް ޮގސްހާޖި

ކުރާ ްށ ެގންނަން މަސަްއކަތްލަރިޒަމް މިތަނައުެއީކގައި ލާދީިނއްޔަތު ެވސް އެަބއޮތް. ސެކި އެބައޮތް. އަދި ހަމަ ެއއާ

އެއްޖިއްސުްނ  ިއޭވ ބޭރު ަޤއުމުތަކުަގިއ މީސްމީހުންނޫން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ މީހުން މަދެއް

ޖަމާޢަތްތަުކެގ ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ ެވސް. އަދި މި ަޤުއމަށް  ެވސް ިދެވހިން ކަިއެވނިކުރާ ާވހަކަ

މި ޤައުމުން   ،ކަމެއް އެއީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެބަ އިޭވ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ަވރަށް ނުރައްކާތެރި  ާވހަކަ

މިނަށް ޖާަގދީެގން އިްއޒަތްތެރި ންތަ ،ތަނަށް ނެތް  ޤައުމުގައިތްކުރާ ބަަޔކަށް މިދީން ފޮހެލަން މަސައްކައިސްލާމް

އެހެން ބޭފުޅުންނަށް  ގައިޑަށް ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އިނޭގތޯ. ފަހަރުތަން އަޅުަގނ ރައީސް ެވސް އިންަނާވ

 ރީ.އެހެާވ ކަންަތއްތައް ންތިހާއަށް ަކންބޮޑުެވސް އަޅުަގނޑުމެން އި ުނެގންފާނެ. އެހެންީވމާ، އެއީމިތާނގައި ފެނިަވޑައި

މެން ކަންބޮޑުާވ ކަންަތއްތައް އެބަހުރޭ. އެހެންީވމާ، ފަރާތަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެ  ހަމަ އެކްސްޓްރީމިޒަމް ވެއްޖެްއޔާ

ން ެއކުރަްއާވ ޅުބޭފު އެ ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ތިއްެބިވ ދީީނ ޢިލްމުެވރިންެގ މަސަްއކަތްަތއް ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޢިލްމުެވރިން 

ބޭފުޅުންެގ  އެ ،ބޭފުޅުންެގ އަނަގ ބަންދުކޮށް ޮގތަށް އަދި އެ އެޅޭބޭފުޅުްނެގ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެ ،މަސައްކަތްތަާކއި

ތަން  ޖެހިފައި ހުރިމިހާރު މިސްރާބު އިމަތީަގއި ައޅަން މަސައްކަތްކުެރޭވ ކަހަލަ ޮގަތކަށް މި މަޖިލީހުަގޓޭޕު އަނަގ

ފަހުން  ދުަވސްއަހަރު ިދހަފަނަރަމީެގ ާގތްަގނަޑކަށް  ،ފެންނަނީ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ަވނީނަމަ  މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ޮގތަކަށް ކަންނޭނެގ ފެންނާނީ. އެހެންީވމާ، އެއީ ކަމަށް  ނޫން އެހެން  މެންެގ ޤައުމު މިއަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑު 

ހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންެގ އިހުސާސްތައް ދަންނަ ާވހަަކ ެވސް ެވދާނެ ބަެއއް ބޭފުުޅން ބޭނުންފުޅުާވ ޮގތަކީ. އެ 

 ކަންނޭނެގ ިތ އެނިގަވަޑއިަގންަނަވނީ. ނީ ނުަބއި އިހުސާެސއް ިވދާޅުާވތީ ަވރަށް އުާފޭވ. ެއަކމަކު އަުޅަގނޑަށް ހީަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދީ ިދެވހި ރަތަމަ ިއސްލާމިކް ިދެވހިރާއްޭޖގައި ފު ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ން ޖެހިފައި އޮތީ  ކަްނދިމާކުރި ޮގތުން އޭރުގައި ރަީއސްކަން ކުރާރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާޓީެގ ފުރަތަމަ ެވރިކަމުގައި. 

 އުން. އިްއޒަތްތެރި އެްއ އުފެިދެގން އަ ރާއްޖޭަގިއ އިްސލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަޅުަގނޑަށް. އެީއ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި

ެވްސ ހަމަ ެއ  ކޮށްދިނީސަލަފް ޖަމާޢަތް ރަޖިސްޓްރީ ،މެންބަރަށް ދެން އަދި އިުތރަށް އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނީ

ންޖެހުނީ ހުންނާ  ެވރިެއއްެގ ޮގތުަގއިެވސް ކަންދިމާކުރި ޮގތުްނ ސަރުކާރު ހިންުގމުެގ ސަރުކާރުަގއި. ހަމަ އޭރުަގއި 

ދޮީށ ން ޭއރުެގ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ުތަގިއ ސިޓީާގނުދިނުމަށް ައޅުަގނޑު ކޮށްރަޖިސްޓްރީ އަޅުަގނޑަށް. ސަލަފް ޖަމާޢަތް

 އަޅުަގނޑަށް ސިޓީ ލިޔަމުންެގްނދިޔަ. ކުރީަގއި ރައީްސކަްނ ކޮށްފައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ިގނަ މީހުންއުމުރުެގ 

ެގންދިޔަ. އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު މުން. އެިކއެކި ިސޔާސީ ެވރިްނ ސާފުބަހުން ިވދާޅުަވިވެގންދެސާފުބަހުން ިވދާޅުަވމުން

ްގަރއުންޑުަގއި މަސަްއކަތް ފެށީސް. މާޢަތް އަންޑަރއެ ޖަ ، ނަމަ ނުދިންކޮށްދުަވހު ރަޖިސްޓްރީ އެ ޖަމާޢަތް އެ ،ތަނުގައި

 އަޅުަގނޑު ެއއްެވސް ދާނެ.  ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެ ޖަމާޢަތް އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުގައި ހުއްުޓވައިިފއްޔާ ައޑިައށް މިއަދު

ން. އަދި މި ސް ެގންދާކަށް އަުޅަގނުޑމެންނެއް ނޭދެދެއްގައި މި މަޖިލިޤްޞަން އެްއެވްސ މަހާލެއްގައި އެހެ

ކަމެއް ކުރުމުެގ ެއއްެވސް  ދީްނ ނޫން ދީނަކަށް ޖާަގދޭކަށް މި މަޖިލީހުން އެއްެވސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމް

 ކަށްެގ ރިޔާސަުތގައި އަުޅަގނޑެއް ނުދޭނަން. އެކަމަުޅަގނޑުެވސް އަ ގައިމުހަމަ ،ފުރުޞަތެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ްނ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު  ޤީއިން ސަތޭކަ ޔަސަތޭކަ ށް އަުޅަގނޑަ ؛އެްއެވސް ދިެވހި 

ކަމެްއ  ެވސްދޭނެ އެއްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ޖާެގރާއްޖޭގައި ިއސްލާމް އަުޅަގނޑު މިތާ އިނދެ މި ،އޮންނާނެ

މީުހން ފޮނުާވތީެވ. އިްއޒަތްތެރި ހަނުގރާމައަށް  ،އުޅެނީ ހަމައެކަނި ކަންބޮުޑެވެގން މި . އަުޅަގނޑުމެން ކަންނުހިނާގނެ

ހަމަ އެ  ،ުގޅޭ މަރުަކޒަށް ތާގައި އެނުގނީ ކުަޑކުދިންނާހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިީޓއަށް މިދިޔަ ަހފު ތަނުެގ މި .މެންބަރު

ެވސް އަނެއްާކެވސް ހަނުގރާމައަށް  ންތަކުން ބަޔަކު ޮގސް އެތަނުން ކުދިްނ ހޯދައިެގން އެކުދީމާޢަޖަ ،އިންޖަމުޢިއްޔާ

އެކު އަުޅަގނޑު އާދޭހާ  ރޭޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުުވމުެގ މަސައްކަތްކުރުން. އެހެންީވމާ، މިކަމަށް ލޯމަރައިެގން ނުތިްއބަަވހަރާއް

ދެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ޤްޞަރައްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ އެހެން މަ ،މި ރިޔާސަތުެގ ؛މިދަންނަަވނީ. އަޅުަގނުޑެގ ެއހެން

 ކުރާީނ މަނިކުފާނުެގ އިހުސާސްތަކާ ކުރަނީ. އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްން މި މަސައްކަތްމެންބަރުން. މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެ
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ސުރެ ފެށިެގްނ ދިެވހިން ނުއްޒަމާ  ،ޤީދާާއއިޢަންެގ މި ދިެވހީ ިއ،ލުަތކާދީނުެގ އުސޫލާމްެއއީ މާްތެވެގްނާވ ިއސް .އެުކގައި

 . މަށްންެގ ރާްއޖޭަގއި ހިފެހެއްޓުބޫލުކުރަމުން އައި ހަމަތަާކއި ޮގތްތައް އަުޅަގނޑުމެަގ

 2013/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ޖީހާން މަޙްމޫދުހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  -4.3

ެގނައުމުެގ ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ާގނޫނު ނަންބަރު ށް އިޞްާލޙު( އަނޫނުމީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުުވމުެގ ާގ)

 ެގަނއުމުެގ ބިލު. ްށ އިޞްލާޙު( އަޓްރެފިކްުކރުން ހުއްޓުުވމުެގ ާގނޫނު މީހުން) 2013/12

 

 . ސުވާލު 6

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ހަޔަރ އެިޑޔުކޭޝަުނެގ  ،މަތީ ތަޢުލީމެުގތްތެރި އިއްޒަ ،އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންނާއި ެއުކގައި މިއަދު އެބަ އިންނެވި 

ނަށް  މިނިސްޓަރު. ފުރަތަމަ އަޅަުގނޑު މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. މިނިސްޓަރުެގ ދެ ބޭފުޅުން

ފާްސިވ ރަނަގޅަށް  ތަޢުީލމީ ފާސް ހާސިލުކުރައްަވިއެގްނ އެންމެ ،މަތީ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަތްޕުުޅން އެންމެ

އާދެ! ހެްނޭވރު  އާދެ، .ތީކުެގ ތެޭރގައި މުޅި ުދނިޔޭެގ ރެޯކޑުަގއި އިްއޒަތްތެިރ ވަޒީުރެގ ދެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭންތަކުދި

 ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ަކދެއްކެުވން:ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު

ޔަ ސަުރކާރުން ނިމިދިހަކަ. ެގ ާވސާސްހުުޅވެއްޖެ އިދާރި މެންަބރު ިވިއއްޒަތްތެނައިފަުރ ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ލުތަކާ ސޫއު ެގދިަޔއިރުަގިއ އިސްލާމްދީނުންއަތުން ކަމު ނުގައި ެވްސ އުނުގޅަިއެގން ދެމޫ  މުޅި ބައިތުލްމާލް ެއއްކޮށް

 އަތުޖެހުނު އެއްޗެއްށް މީހަކަ ހަމަ ކެއީ. އެ .ހިނެއްތޯ ެވސް ބަލައިލަން ެއބަޖެހޭތާ. ކެއީސާސްތައް ހުރީ ކިހުޚިލާފަށް އި

ަގނޑު. އެކަމަުކ، އިސްާލމްދީނުގައި ތިއްެބީވ. ހަމަ ަމތިެވރި ުއސޫލުަގއި ިތއްބެީވ. ކެއީ. ތިޖޫރީ އިންތާ އިީނ ަވޅު 

  ؟އިއް އެ ިވދާޅުަވނީ މިތާނަގއިނޭގ. ކޮންކަހަލަ ާވހަކަފުޅެ ެވސް ސާސްތައް ހުއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަރުޙަބާ ދަންނަަވނީ ހަޔަރ  ،ަވނީއަރު ފުރުޞަތުމިރު ދެ! އަޅުަގނޑު މިހާތެރި މެންބަރު. އާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް 

ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށީ ،ްނނެީވއިަޑިއެގން އެ ަވ ކޭޝަން މިނިސްޓަރުޔު . ހަޔަރ އެޑިށްކޭޝަން މިނިސްޓަރަޔު އެޑި

ކުރައްާވ  ނާިއބްރާހީމް ޙަސަ ކޭޝަން ޑރ.ޔު  ހަޔަރ އެޑިފްމިނިސްޓަރ އޮ ،ރިޔާޟްهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ ،އަުރަވނީައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ދެްއުވމަށް.ސުާވލަށް ޖަާވބު

 ށް. ރިޔާޟަ

 

  ާވހަކަެދއްެކުވން:ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށީ

ަވނަ އަހަުރެގ  2019 ިމނިސްޓަރ. އަުޅަގނުޑެގ ސުާވލަކީ، ތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތް

ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ   ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުއިާވފަހިހަމަޖެ  ށްމަޅުފުށީގައި އެތިމަރަ ތ. ބަޖެޓުގައި ހިމެނިަގިއާވ

 ރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވ؟ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ަވޒީރު.  ރިރު. އިްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަަސން 

ލީހުެގ ަކއި މަޖިޓަމަށްކަ ތަމަ މި ފުރުޞަތު ދެއިްވއެންމެ ފުރަهللا. މަތުޢަލައިކުމް ަވރަޙް ސަލާމް`. ައއް

އެކު ުޝކުރު ަދންނަަވން. އަދި ތި ުސާވލަށް މާރިކަތެލާޞްދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިޚް އަ އިށާ ރި ރައީސައިްއޒަތްތެ

ަވރަށް  ެވސް ކައިޓަޔޮ ބަސްފުޅަށްރޭގައި ިވާދޅުިވ ހިތްހެދެންމެ އަޅުަގނޑާ ދޭތެން ތުިރޔާސަ ،ުވުމެގ ކުރިންޖަާވބު އެރު

 ؛ާވލުެގ ަޖާވބުަގއިސު  ޔަ ކުރެއްިވތި ންޮގތު ނަަވން. ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާ ބެހޭއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަން

ެވސް  ކަތްތައްމަސައް ިއ ހުރިިވފަ  ކުރެށްޮގތުން މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާ ބެހޭ  ،އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ

ކަތްކުރަނީ ޒާމަށް މި މަސައް ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ތަޢުލީމީ ނި .މަކީ ހަމަ އެކަީށެގްނާވނެ ކަެމއްހެންލުނަާވދަން

، އެ އް ޖޫނިއަރ ކޮލެޖަކީ. އެހެންީވމާމޮޑެލެ އާޓަކައި. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ނެތް ރަފްކުރުމަށްއް ތަޢމޮޑެލެ ން އާމުޅި

 ނީ މި ީހަވށްލުމަކީ އަުޅަގނޑަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށް ހުރި ަކންކަން މި މަމެންެގ ިވސްނުުމގައިޮގތުން ައޅުަގނޑު  ކޮލެޖާ ބެހޭ

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ިވސްނުން އެހެން އެއްެވސް  ުގޅޭމިކަމާ  އަދި ކަމަކަށް ެވެގންދާނެހެން. ންމުަވުގތު ަވރަށް މުހި

 ބޭ އެއީ އަުޅަގނޑަށް ލިއަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެީއ މި މަޖިލީހުގައި ހިއްސާކޮށްުލން  އްސާކޮށްފައިުނާވތީ ެވސްކާ ހިފަރާތަ

 ުކންްސކޫލަ 57 ަވނަ އަހަރު 2018 އްޖޭަގއިރާ ،ނަާވނެަޑއިަގންަވގި ނއެ ރަފަކަށް ެވސް ެވެގންދޭ.ޝަަވރަށް ބޮޑު 

ެއހެންނަމަެވސް، ޭއެގތެރެއިން  ކުރި.ިވ. ާސނަީވ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަން އޯ ެލެވލް އިމްތިހާނުގައި ަބއިެވރި ދަރިަވރު 5128

ނައަކީ، ަވރަްށ މާ ، ޭއެގދަރިަވރުންނަށް. އެހެންީވމާ 35ދެުވނީ ހަމައެކަނި އެންމެ % މަތީ ސާނަީވ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް

ބޭ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ ިގނަ ދަރިަވރުންނަށް މަތީ ސާނަީވ މަރުޙަލާއަށް މި ަވނީ ނުދެިވފަ. ނޫނީ ނުޮގސް އެބަތި

، އެޑިޔުޭކޝަން އޯރ ޓްރެއިނިންގ، މި ނީޓް ޕްލޯއިމަންޓްން އެމްނޮޓް އި ،ރޭސި ބަހުން ދަންނަާވ ކަމަށް ަވންޏާއިނިގ
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ޑުމެްނ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ޮގއްސަ. އަދި ހަމަމިއާއެކު، އަުޅަގނށް ނީ ަވރަްއތަ މި ަވންސައި ަގީރަގިއ ހިމެނޭކެޓަ

ައށްުވރެ މަތީަގިއ. އެހެންީވާމ،  30ރާ މީހުންެގ ިނސްބަތް ެވސް ަވނީ %ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ، ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްނުކު

ަގިއ މި ަވުގތު މަތީ ސާނަވީ ޑުެވފަ. ރާއްޖޭ ބޭނުން މި ަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ބޮޖޫނިއަރ ކޮލެޖެްއެގ ރާއްޖޭަގއި

 އޭ ދޭމި ކިޔަަވއި ރާއްޖޭަގއި ހުންނަނީމި  ިވސްނާލައިފި ަކމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ފެންނަން މަރުޙަލާއަށް

 ؛ުގން ބިނާކުރުމަށްޓެކްނިކް. އެއީ މީލިލްޑިްވސް ޕޮމޯ ،ން މި ފެންނަނީއް. ދެލެ ަވިކ މޮޑެލެެވލް ސްކޫލްތަްއ، ެއއީ

 ން ހިލޭ ކޯސްތައް ހިންގައިދޭ ޅިރުކާރުން މުސަ ،ހިންާގތައް ސްޓަކައި ކޯށްދިނުމަށްކޮސްހުނަރުތައް ދަކުން ތަފާތު ދާއިރާތަ

 މެްނގެ އަޅުަގނޑު ،ޏާ ދަންނަާވ ކަމަށް ަވންށްއިެގ ޮގަތކައް. އެންމެ އާދަ ލެ. މިއީ ެވސް ތަފާތު މޮޑެޒަރުއެއް މަރުކަ

ކަށް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުުމަގިއ ކަހަލަ މޮޑެލަ ފެތިެގންދާމޮޑެލްެގ މެދަށް  ެވެގންދާނީ މި ދެ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު

އްދާތައް ެވްސ ތައް ެވސް ކިަޔަވއިދެޭވނެ. އެކަޑަިމކް މާޭކޝަނަލް މާއްދާޮވ ،ނިކަލްކްޓެ  ،ގައިޖުކޮލެ ރއަނިޖޫ

ތުވޭއަކުްނ ޕާދެ  ،މަކުންޓްރީ ސް ށް ދެންނަދަރިަވރުސިލުކުރާ ހާތަމްރީނު  ގައި ތަޢުލީމާއިޖުއިެދޭވނެ. އަދި މި ކޮލެކިަޔަވ

ންަވުރެގ ެލެވލް ފެ ެއ ޕާތްޭވއަކުން ކުރިއަްށޮގސް އޭ ،ދިއުުމެގ ފުރުޞަތު ަފހިެވެގންދާނެ. އެއް ޕާްތޭވައކީ ކުރިއަށް

ެޓކްނިކަލް އިދ  ،ސް އެަކޑަމިކް ާމއްދާތަކުެގ އިތުރުންވެ ެގންދާނެ. ޭއަގިއ ބިެގ ފުރުޞަތު ލިތިހާނު ހެދުމުއިމް

 4ސެޓްފިކެޓް  ،ޮގުތން ވެއްޖެއްޔާ  ން އޮތްިވސްނު ެގައކީ އަުޅަގނޑުމެންޭވ. އަނެއް ޕާތްލް މާއްދާތައް ހިމެނޭނެޮވކޭޝަނަ

ކުއްޖާއަށް މަތީ   ،ެވެގންދިއުން. މި ދެ ޕާތްވޭއިން ެވސް ނިންމުމަށްފަހުެގ ސަނަދެއް ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިލްލެެވ

، މިއީ ެގ ފުރުޞަތު ފަހިެވެގންދާނެ. އެހެންީވމާއަށް ަވނުމުނިަވރސިޓީ ޔު ެގ ފުރުޞަތު،ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި

ޤައުމީ ތަރައްީޤެގ ޕްލޭާނ  ަވއިލީ. ާރއްޖޭގެ އޭެގ ތަފްީސލު މި ދަންނަ ،އް ތަޢާރަފްކުރާތީެވމޮޑެލެ އާ އަޅުަގނޑުމެން 

ހަޔަރ  ފް އޮޭއެގ ތަފްސީލު މިނިސްޓްރީ ،ަލއިއިުގިޅެގން ސަރުކާރުން ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުަލަވ

ްފ ޓްރީ އޮމިނިސް ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުެގ މަސައްކަތ ،ެގން ބޭްއިވ ބައްދަުލުވމެްއަގއި އި ޓަަކއި ަވޑަށް ދެްއުވމަށްކޭޝަނަޔު ޑިއެ

ކަތް މަސައް ނީ މިަވ ދުަވހުން ފެށިެގން އަޅުަގނޑު މެން މި  . އެއިޖޫންގަ  3 ހަާވލުކުރެއްީވ ޭކޝަނާޔުއެޑި ޔަރހަ

ން ަފއިދާާވނެ އިއެނަ ބަޔަކަށް ގި އެންމެ  ،ެގްނާވެއންމެ އެކަށީ ،އެންމެ ކަމުދާ ށްއައްޖެމެންނަށް ރާފަ. އަުޅަގނޑުޓާފައް

 ؛، މި މަސަްއކަތްަވނީ ބައްޓަންކޮށްފަ. އެހެންީވމާ އް މިހާރު އަޅުަގނޑު މެން މިލެެއ މޮޑެ ،ިވސްނައި  ދޭތެރޭ ކާމޮޑެލަ

މީ ތަރަްއޤީެގ ސްޕެޝަލް ޕްލޭނެްއ ޤައު ެގރާއްޖޭިވސްނުމުަގއި، ންެގ މެދެން އަނެއްކާ މިހާރު އަޅުަގނޑު

ޭއެގ މުޤައްރަރުތަްއ މާއި، ރުތައް ބިނާކުން ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުމެ ެއއަށް ެވްސ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އަުޅަގނޑު ،ފަިއާވތީއެކުެލިވ

ެގ އްޖޭ ރާ ،ނުމުގައި މިހިރީސްމެންެގ ވި ރީ. އަޅުަގނޑުހިތަށް ިވސްނުުމަގިއ މި ޮގދާެގންލަިއެގން ކުިރައށްއިލަވަ ކުެވސް އެ 

ެއ  ،ތެއްާވކަުމގައި ާވނަމަޢަނާާވ ސިއްދަކަށް ޚާއްަޞެވފައި ހަ ހެދިެގންދާއިރު އެ ސަރަ ނިއަރ ކޮލެޖުއްދުތަކުަގއި ޖޫހަސަރަ

އަޅުަގނޑު މިސާލެއް ަތށް. ޮގ  އިްސކަމެއް ދޭކައި އެ ކޮލެޖުން ާޚއްޞަޓަހުން ބިނާކުރުމަށްސިނާޢަތަށް މީ

 ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުބޭފުޅުންނަށް ފަޭސހަފުޅުާވނީ. މިސާލަކަށް، އަުޅަގނޑުމެންެގ ދަންނަަވއިލާނަން. އޭރުްނ ކަްނނޭނެގ ތި 
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 އުފެދިފަިއާވ ދާއިާރއެއް  ތައްަވރަށް ިގނަ ރިސޯޓު  ،ށްފަތުރުެވރިކަމުެގ ާދއިރާަގއި ަވރަށްޑ ބޮޑަ ،އްދަކީ ހަމި އަޅާ ސަރަ

ަތްއ އަްށ ޚާއްޞަެވފަިއާވ ކޯސްރީޓްސްޑައިންޕިޓާލިޓީ ސްހޮގައި ޖުޖޫނިއަރ ކޮލެ ެގއަުޅަގނޑުެމން ،ާވނަމަ ކަމުގައި

ހާރު ަވނީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ތަކާބޯޑުއްޖެއިން ބޭރުެގ ެއގްޒެމިނޭޝަން ރާ ަވރަށް ބައިަވރު ހިމެނިެގންދާެނ. އޭަގއި

 މެން އަުޅަގނޑުޒްޕޮސިބިލީ ެގެގނަުއމު އަށްޖެޒަމިނޭޝަންތައް ރާއްއެގް   އެހެންލެެވލް ފެންަވރުެގ ށްފަ. އެއީ އޭކޮމަޝްަވރާ

ތަފާތު ބޭރުެގ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުތަކުަގއި އެކު އަޅުަގނޑުމެން މިއާއަދި ހަމަ ،ތީ. އެހެންީވމާާވއެކްސްޕްލޯކުރަން ބޭނުން

ކި ޤައުމުތަކެްއެގ ބަަޔުކ އްދަީކ ަވހަ، އެ ސަރަ. އެހެންީވމާބަސްތައް ެވސް ިކޔަަވއިދިނުމުެގ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދޭނަން

އެ މީހުންެގ ބަސް އެ ކޮލެޖުަގިއ ކިަޔަވއިދޭނެ. ެއ  ،ާވނަމަ ކަށްހައްދަ ސަރަނަ ށް ިގފައަންނަ ރިސޯޓުތަްއ އާަދޔާ ިޚލާ

 ހިދިެވ ،ަވނީ ބޭނުންފަރަންސޭސި ބަހަށް ެވސް. މީގައި ،އިޓަލީ ބަހަށް ެވސް ،ެވދާނެ ޖަރުމަނު ބަހަށް ެވސް

މީހުން ގައިަގއި  ން ސިފަތައް އެާވނެ ހުނަރުތަކާއި އެހެނިހެންޓަކައި ބޭނުށްރުމަނެންނަށް ވަޒީާފެގ ބާޒާަރށް ާވނުޒު

ެގ މައިަގނުޑ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު މި ެގންމެދުން. އެއީ އަުޅަގނޑުހެ ހުން މީ ބަޔަކަށް އެއެމްޕްލޯއިބަްލ އަށަެގންެނުވން. 

ލް މިހާރު  ކޮލެޖުެގ މޮޑެ ،އޮތް ހިސާބަކީ  މަސައްކަތްތައް ިމހާރު ޮގސްފައި މި، އަުޅަގނޑުމެންިވސްނުމަކީ. އެހެންީވމާ

މެން މިހާރު ތައް ެވސް އަޅުަގނޑުއްދުހައަޅާނެ ސަރަ ޮކލެޖު. އިަގކުެރޭވ ހިސާބު އިނައލްފަ ނަށްމެންއަުޅަގނޑު ނީަވ މި

ނަށް ށް އަުޅަގނޑުމެންކައަަވހަ މުނުހާ ނިހަމަ  ތްމި މަސައްކަ ެގމެން، ައޅުަގނޑުހެންީވމާއެކުރަމުން. ޒްލައިނަމިދަނީ ފައި

ފެށޭނެ ތާރީޚެއް  ސައްކަތްމަދެޭވނެ. އަދި އޭުރން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލީ  ށްިއެގން ކުރިއަސައްކަތާ މަކޮލެޖުެގ ޢަމަލީ 

ބަރު ފާހަަގކުރެްއިވހެން، އިްއޒަތްތެރި މެން ޑައެިޅެގން ދަންނަަވްނ ފަސޭހަާވނެ. މީަގއި އަޅުަގނުޑ ފާހަަގކުރަން.ކަނ

ްއ ތިމަރަފުށްޓަށް. ނަމަެވސް، ެއއީކީއެ  ެގ ަފއިާސ އެބަހުރި ޖެހިފައިއްަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ަވކި އަދަދެ  2019

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާ ކަހަލަ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް އަޅަން އެކަށީެގްނާވ ފައިސާެގ އަދަެދއް ެވސް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ 

. ުގޭޅކަށްނާފައި ނަންބޯޑެއް ޖެހުމެުގ ިވސްނުމެއް ެގން ގައި އެއްެވސް ހާލެްއގައި ަވށާފާރެްއ ރާބޭނުމެއް ނޫން ޙަޤީޤަތު

ށް މި މަސައްކަތް ފައްޓަން. އެހެންނޫނީ މީެގ މާ  ކަށް ކުރާ ޮގތަަވނީ، މިކަން ީވހާެވސް ރަނަގޅަ ނޑުމެން ބޭނުންއަޅުަގ

. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަްށ ިގނަ ފަހަރު ފެނިފައި އެބަހުރި ކަްށ ނުފެނޭމެންކަށް އަުޅަގނޑު ކަމަ ނެއް އޮންނާއިދާއެ ބޮޑު ފަ

ށް ޞަކޮށް މިަކހަލަ އާ މޮޑެލެއް ރާއްޖެއަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ، ޚާއްންނަމަކަމަކަށް ކަމެއް ކުރާ ތަން. ެއހެ

ކަްނ މި ކަށްލިބޭނެ ޮގތައެންމެ ބޮޑަށް ދާ ެގ ފައިއޭ ، ޅަށްތަޢާރަފުކުރާއިރު ީވހާެވސް ފުރިހަމައަށް، ީވހާެވސް ރަނގަ 

ރުކާުރެގ ކަމާ ރަނަގަޅކަށް ަތއްޔާރުކޮްށ، ސަ ޕްުޓ ެވސް ީވހާކުރަން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑމެން ބޭނުންަވނީ، ކޮންސެ

އި، ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ ސްޕެޝަްލ ޕްލޭނާ އެއްޮގްތާވ ޮގުތެގ ަވރާ މިކަމުަގއި ހޯދަބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ ަމޝް

. ސައްކަުތަގިއ ކުިރއަށްދާންޒިބަލް ަސރަހައްދުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަަލިއ، އެހެްނެވ ެއޮގތަށް މި މަ ، އެންމެ ފީމަތީން

ތްަތއް ހަމަ ނިމޭހާ އަަވހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު އަޅާނެ ސަރަހައްދުތަްއ އެހެންީވމާ، އެ މަަސއްކަ
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ޚުތައް ޓޭނެ ތާރީ ފެއް މަސައްކަތްައޅުަގނޑުމެން ެއ ދާއިރާތަކުަގއި ޢަމަލީ ކަނޑައެޅި ހަމަ ނިމޭހާ ައަވހަކަށް 

 ނަން. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.އިޢުލާންކުރާ

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ށް ކައްސާަލއިެގންދިަޔއީ. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީުރެގ އަރިުހގައި ހަޔަރ ރު. އަުޅަގނޑަަވޒީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ަވރަށް ބޮޑަްށ  ަބ އިންނެިވ.ދީޖާ އާދަމް ެވސް ަވޑަިއެގން އެޚައެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު 

އިްއޒަތްތެރި  ިމހާރު މި ހުޅުަވއިލަނީ. އިތުރު ސުާވލު ކުރުމަށް ުޅަގނޑުލު ކުުރމުެގ ފުރުޞަތު އަމަރުޙަބާ! އިތުރު ސުާވ

ޒަްތތެރި ވަޒީރަށް ދެ މިނެޓު ސިކުންތު ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. ިއއް 45ނަށް، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މެންބަރުން

ރަލްކޮށް ެގ ެދ މިނެޓު ަވރަށް ލިބަިއއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ ޖަާވުބއަުރަވން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު

ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށީ ަވނީ،ައރު ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި ކުރަމުން ެގންދާނީ. އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ އިތުރު ުސާވލުނުންބޭ

އް ލެޖަކީ އިމާރާތެުޅީވ، ޖޫނިއަރ ކޮށް. އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގީވ ޮގތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ިވދާރަމެންބައިްއޒަތްތެރި 

ައކީ. ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެްއެގ ާވހަކަ ނޭަހމައެކަނި އިމާރާތެްއ ނޫ؛ ދުަވސް އެހާ ބޮަޑކަށް ޅާނޫނޭ. އެހެންީވމާ، ޭއެގ ބިްނާގއަ

ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށީ ީވ.ޅުއެހެންީވމާ، އޭެގ ބިްނާގައާޅ ދުަވހަށްުވރެ އެހެން ކަންތައްތަކެްއ މުހިންމުާވ ކަމަށް ިވދާ

 .ރުމެންބަ އިްއޒަތްތެރި

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

ެގ ަވަނ އަހަރު  2019ބޭނުންަވނީ، ިމހާރު މިނިސްަޓރާ ކޮށްލަން  އަުޅަގނޑުޝުކުރިއްާޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގައި ދެން އޮީތ  އަހަރުެގ ތެރޭތިމަރަފުށީގައި. އެހެްނީވމާ، މި ން މި މަސައްކަތް ކުރަފައި އެބައޮތޭ ނާބަޖެޓުގައި ހިމަ

ނާފަ. ހިމަ ނޮެވންބަުރ، ޑިސެންބަރު ނިމުނީމަ މި އަހަރު ނިމުނީ. ފައިސާ ެވސް ެއބައޮތް ބަޖެޓުގައިށް، ނޑަކަާގތްަގ

ސް ެއ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައި ، ރަށުެގ ކައުންސިލާ ެވ ކުރަން ނިންމާފަިއ އޮތް ކަމެއް ކަމަށް އެބައޮތްއެއީ އަދި

ެވްސ ށްަފއި އަދިތެއް ކޮއެބައޮތް. މި ހުރިހާ މަސައްކަ ެއކަން ކުރާނެ ސަރަހައްދު ެވސް ކަނޑައަޅާަފއި އެބައޮތް. 

ުޑާވ ެއއީ ރައްޔިތުން ަވރަށް ކަންބޮ؛ ށޭތީ އަޅުަގނޑު މި ސުާވލު އްކަތް ނުފެތާރީޚެއް ނުދެޭވތީ، އެކަުމެގ ޢަމަލީ މަސަ

ޔަސް، ުޒާވުނން، ިގނަ އަދަދެްއެގ ބަޔަުކ ލައިކަމުަގއި ވި  ތ. އަތޮޅަށް ބަސުާވލެއް. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ، މުޅި

 ަރއްޔިތުންެގ ަވރަށް ބޮޑު އާދޭހެއް ިމ  ފުރުޞަތު ނެތް ރަށެއް ތިމަރަފުށްޓަކީ. އެހެންީވމާ، އެ ރަށުެގވަޒީާފެގ

ފައި ެވްސ ން ބައްދަލުކޮށްއަުޅަގނޑު މީެގުކރި ސަރުކާރުަގއި ެވސް އަދި ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަރިހުގައި ެވސް

 ާވފައިާވނެ، މި މަސަްއކަތް ައަވހަށް ފައްަޓވައިެދއްާވށޭ. އަދި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނުއްާވަފއި، ެދއްާވަފއި އޮތް ދަންނަ
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ން ކޯސްތައް ހިންަގިއެގިއން،  ފަދަ، ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ރައީސް ިވާދޅުިވއްކުން ެވސް ފެށެން އޮްތަވރެއަދަދަ

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ާވށޭފަހިކޮށްދެއް މި ފުރުޞަތުތައް، ުޒާވނުންނަށް ނަމަެވސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވޒީރު.  ރިރު. އިްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަަސން 

ިވދާޅުިވހެން ެދ މަސްދުަވސް އަދި ބާީކ  ަގނޑު ކުރިން ދެންނެިވހެން، ތިޅު އަ ރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

ނަށް ައުޅަގނޑުމެން މި ހާސިލުކުރަން މެންައޅުަގނޑު އެބައޮތް. ދެ މަސްދުަވަހކީ ެވސް ަވރަށް ިގނަ ަވުގތު އިނޭގތޯ.

ޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންސެޕްުޓ ގައި ދެ މަސްދުަވހަކީ ެވސް ަވރަށް ިގނަ ަވުގތު. އަ ބޭނުންާވ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމު

މި މަސައްކަތް ފަށަިއަގނެޭވެނ. މީގައި މިދިަޔ އަހަުރެގ  ނޑައެޅޭހާ އަަވހަކަށްިވ، ރަށްތައް ހަމަ ކަފައިނަލައިްޒކުރެ

އް އަޅުަގނޑަކަށް ދަންނަާވކަްށ މެނުއްީވ ކޮންިވސްނުމެްއގައި ކަމެ ބަޖެޓުގައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހި

މަޖިލީހުން ބޭރުގައި އަުޅަގނޑާ އެްއކޮށް ކުެރުވނު  އިިފ،ންނަމަެވްސ، ދެންމެ އިޝާރާތްކުރަްއަވއެހެ ނެގ.ނޭ

ބަުރ މާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން، އެ މުޢާމަލާތުަގިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންކަށް. އެހެންީވމަލާތަމުޢާ

ންމެ އެކަށީެގްނެވދާނެ. އެ ސް ތިމަރަފުށްޓަށް ހަމަފާހަގކުރެްއިވ، ފަހަރުަގއި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު ނޫން މޮޑެލެއް ެވ

ޕޮލިޓެކްނިކުެގ ކެމްޕަހަކީ ެވްސ ހަމަ މީހުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މި ަވުގތު ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ެއއް މޮޑެލް ކަމަްށ 

ހެންީވމާ، ފަލާއެކު މި މަޖިލީހާ ހިއްާސޮކށްލަން ބޭނުން. އެމަ އުހަަގކުަރްއާވފަިއާވަކން އަުޅަގނޑު ހަެވދާނެ. ފާ

ންެމ ރާައކަށް، އެ ރަށަކަްށ އެންމެ ރަނަގޅު، އެ، އެ ާދއިއަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ިމ ކުރަނީ ަގނޑަށް ހީަވީނ،އަޅު

ންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް ، އެ މީހުފުރިހަމަ މޮޑެލެއް ެގނެސްދެޭވޯތ. އެހެންީވމާ، ުޒާވނުންނަށް ފައިދާހުރި ޮގތަކަށް

ެގ މި އަުޅަގނޑުމެން ަގނޑަށް ހީަވނީ،އެހެންީވމާ، ައޅުއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދެޭވތޯ. ތަޢުީލމާތަކަށް ނެ ޮގފޯރުކޮށްދެޭވ

ޑަށް ިރ މެންބަރު މާ ބޮމަސައްކަތް ކުިރއަށްދާ ޮގތަށް ބަލާއިރުގައި އެްއެވސް ަވރަށް އިްއޒަތްތެ

މިުކާރ  ައޅުަގނޑުމެން ދިޑަކަްށ ނުފެނޭ. އަނެ ކަމަަކށް އަުޅަގނންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮންނާކަންބޮޑުެވަވަޑިއަގންނަަވ

  ތުބާރުކުަރްއާވ ކަމަށްޓަކައި ެވސް ހަމަ ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.މަސައްކަތަށް އި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.ެގ އިްއޒަްތތެރި މެރާަވީޒރު. މަތިެވރި ދާއިރި ތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް
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 ާވހަކަެދއްެކުވން: ަޙސަން ޒަރީރުރު  މެންބަދާއިރާެގ މަތިެވރި

ެގ ފުރަތަމަ ސުާވލަީކ، ރާއްޖޭަގއި މަތީ އަުޅަގނޑު ަވޒީރު. ރި ތެއިއްޒަތްރަީއސް. މަރުޙަބާ ރި ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ކީ، ހަަކއަަވރަށް ިގނަ ުޒާވނުން އެބަތިބި. ަވރަށް ިގނަ ފަާރތްތަކުން ދައްކާ ާވ  ނުުކންނަތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްެގން

ޤަތުގައި އެކަީށެގްނާވ ޒިންމާދާރު ޮގތެއްގައި ވަޒީފާެއއް އަދާނުކުރޭ. ތަޢުލީމީ ަވރަށް ިގނަ ޒުާވނުން ކޮންމެ އަހަރަކު ޙަޤީ

ެގ ތަޢުލީމީ ޒުާވނުން ވަޒީފާެގ  ދެކެަވަޑިއަގންނަާވ ޮގުތގައި ރާއްޖޭ މަނިކުފާނު ލަކީ،ާވެގ ސު. އަުޅަގނޑު އެބަނުކުމޭ

 ތަޢުލީމީ ކޮން ހިސާބެއްަގއި ރާއްޭޖެގ؟ ާވހަކައަކީ ޒިންމާ ނުނެެގނީ ކީއްެވެގންތޯ؛ މާޙައުލުގައި ޒިންމާދާރުާވން

ުރެގ މި އަހަނަށް އެނިގަލއްާވނެ ފަދައިްނ، ފާލަކީ، މަނިކުެދަވނަ ުސާވ؟ ެގންތޯތަކެއް ހުރެލަ ނިޒާމުަގިއ ކޮންކޮން މަްއސަ

ސް އޮތް އެންެމ ބޮޑު އެއް ބަޖެޓު. ހަތަރު ގައި ެވ  ތާރީޚުެގ ބަޖެޓަކީ ާރއްޖޭެގއިރާބަޖެޓަކީ، ާވހަަކއަކީ ތަޢުލީމީ ދާ

ރުފިޔާ ހިމަނާފަ.   އަންމިލި 750ތަޢުލީމަށް ލޯނު ދިނުމަށް ެވސް އެބައޮތް ތީ ، މަެއޮގތުން .ބިލިއަން ރުފިޔާ އެަބއޮތް

ކުރުމަށްޓަކައި ނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުހާތަ. މަނިކުފާނު މަޤާމާ ހަާވލުިވ ފަހުން މިއަޅުަގނޑު ުސާވލުކޮށްލަން ޭބނުން

ދާ  އަދި ޭއެގތެރެއިން ރާއްެޖއިން ބޭރުަގިއ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން؟ ަވރުންނަށް ލޯނު ދެިވފަިއޭވތޯއޭކިތައް ދަރި 

 އްާޔ. ޝުކުރި؟ ޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ އަދި ރާއްޭޖަގިއ ތަންނާއިދަރިަވރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަަސން 

ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ، މަތީ ތަޢުލީމު   ތި ކުރިމަތިކުރެއްީވ. އަުޅަގނޑާ ާވލެއް ދެ ސު ރު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އިހުމާލެއް ؛ ށް ިގނަ ބައެްއެގރާ ޮގުތގައި ަވރަ ލުކުއަޅުަގނޑު ަގބޫ ހާސިލުކުރާ ދަރިަވރުންެގ ޒިްނމާދާރު މިންަވރާ މެދު. 

ނަގޅުކުރަން ބޭނުންާވ ކަމަށް ާވނަމަ، ަވރަްށ ޔަކު ޭއގައި ޒިންމާާވންޖެހޭނެ. މިކަން ރަރަށް ިގނަ ބަާވނަމަ، ަވއި މީަގ

ޖެހޭ. ކު ޒިންމާނަަގން އެބަރަންޖެހޭ. ެއހެންީވމާ، ަވރަށް ިގނަ ބަޔަ ބިނަ ބަޔަކު އެކަުމގައި މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކު

ޢުލީމުެގ މުޤައްރަާރ ންނަށް ދެެވ ތަމީހު ކަުމަގިއ ާވނަމަ، އެއަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާދާރު ުޒާވން ޖީލެއް ބިނާކުރާ

އުލާ ދޭތެރޭަގއި ރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އެ މީހުްނނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދެޭވ މާޙަ ދޭތެ

ަގިއ ޢުެގ ތެރޭނަށް މުޖުތަމަ ނާލަން ެއބަޖެހޭ. ދެން ހަމަމިއާއެކު އަުޅަގނުޑެގ ިވސްނުުމގައި އެ މީހުންން ިވސްއަޅުަގނޑުމެ

، މިއީ ަވަރސް ިގަނ ންނާ ދޭތެރޭގައި ެވސް އަުޅަގނުޑމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ. އެހެނީްވމާފެންނަން ތިބި ރޯލްމޮޑެލު

ިގނަ ދުަވހުން ހަލާުކެވފައި އޮތް އިޖްތިމާޢީ ފޭރާމެްއ  ރަށް ، ަވެގން ށްކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެޑްރެްސކޮކަންތައްތަ

. އެހެންީވމާ، ނޑުމެން މިުކރާ މަސައްކަތްރަނަގޅުކުެރޭވނީ. އެހެންީވމާ، ޒިންމާދާރު ުޒާވނުން ބިނާކުރުމަކީ ައޅުަގ
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ށްުވެރ ރަެދޭވަވާވބެއް ކޮށް ޖަން، އެހާ ކުރު ތިކުރާ ުސާވުލެގ ޖަާވބުަގއި ދަންނަަވން އޮތީ، ތިީއ އެހާ ފަސޭހައި އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖެހޭތީަގއި އެބަ ހިމެނެން ަވރަށް ިގނަ ބަެއއްެގ މަސައްކަތް ލެކްސް ުސާވލެކޭ.ތަންކޮޅެއް ކޮމްޕް

މެން ަގބޫލުކުރާހިތްަވނީ، ިތީއ ެވސް، އަޅުަގނޑުަކއި. އެހެންނަމަމަށްޓަާވން ޖީލެއް އެކުަލަވއިލުރަނގަޅު، ޒިންމާދާރު ޒު

ކަށްެވސް ނުުކރެޭވނެ ކަމެއް ކަުމގައި ދެިކ، ށް ފަސޭހައިން ކުރެޭވނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ިއނޭގތޯ. ެއއްޮގތަ ނަމެންަގނޑުއަޅު

 ބަޖެޓުަގއި ީވރަނީ. ދެން ތި އިޝާރާތްކުެރއްޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމުގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުސްާވންއަޅުަގނޑުމެން މާޔޫ

ހާރު ކިހާ ތުަގއި މިޮގކަމަށާއި، ލޯނުެގ  ކޭަޝނަށް ދެއްާވފައިާވޑިޔުއަން ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެމިލި 750

ުޑއިުވުނކަމުަގއި ާވނަމަ. ޅަްށ އަނޑަށް ުސާވލު ރަނަގޢުީލމު ޙާސިލުކުރަމުންދޭތޯއޭ، ައޅުަގތަ އަދަދެްއެގ ދަރިަވރުން

 537ބުރެއްެގ މަތީން، ޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުން ަވރަށް އުފަލާއެުކ، ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ިތން އަ

މެން ދެ ފަހަރަކަށް ލޯނު އިޢުލާންކޮށްފައި، ލޯުނެގ ދަރިަވރުންނަށް ލޯނުެގ ފުރުޞަތު މިަވނީ ފަހިކޮށްދީފަ. އަޅުަގނޑު

އޯަގސްޓު މަހު ކުރީެގ ސަރުކާރުން  ަވނަ އަހަރު 2018ފިން. އަދި ދީށްފުރުޞަތު ދިެވހި ކިޔަާވކުދިންނަށް ފޯރުކޮ

ަތއް ފަށައިެގންއިުރ ެވސް އޭރު އަުޅަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީއާ ހަާވލުެވެގން މަސައްކަތްމަށް ސްކީ ލޯނުއިޢުލާންކުރި 

 އެހެންީވމާ، އެ ސްކީމުަގއި  ިވަފއިކަން.ނުކުރެމަށް ަވީނ އޭރު ބަޖެޓުކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނީ، އެ ލޯނު ސް

ރުެގ ބަޖެޓުން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ތިން ެވސް ދަރިަވރުންނަށް ލޯނު ދީފައިަވނީ މި ސަރުކާރުން. މި ސަރުކާ

 ަވރުންނަްށ ލޯނު މިހާތަނަށް ދީފައިާވނެ. ދެން އަޅުަގނޑު އަުތަގއި މި ަވުގތު ތަފާސްހިސާބެއް ނެތްދަރި 537ބުރަކަށް 

ތައް ކުދިންތޯ. ކިަޔަވުމންެގންދަނީ ކިއްޖެއިން ބޭރުަގއި ރާނީ ކިތައް ކުދިންތޯ، ަގއި ިކޔަަވމުންެގންދައޭެގތެެރއިން ރާއްޖޭ

ބޭނުންފުޅުެވަވަޑިއަގންނަާވ ކަމަށް ަވންޏާ، އަުޅަގނޑުމެން އެ ތަފާސްހިސާބު ންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެހެ

 ށަހަޅާނަން. މެން ހުމަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުޑަުހަވދޫ އަރުަވނީމިހާރު މި ުފރުޞަތު އަުޅަގނޑުރު. ަވޒީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ށްމިރަޙްމަދު ޢާއަ

 

 ކަދެއްެކުވން:ރު ާވހަޙްމަދު ޢާމިދާއިާރެގ މެންބަރު އަ ކުޑަހުަވދޫ

ޒީރު ދެންމެ ަވ ށްލަން ބޭނުންާވ ސުާވލަީކ،ނޑު ަވޒީރާ ކޮރުޙަބާ ަވޒީރު. އަޅުގަ ރަީއސް. މަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ކޮަބއިތޯއޭ ބަލާ  ށް ބަލާފައި އެކަން ކުަރްއާވ ކަމަށް.ގައި އެންމެ ފީސިބަލް ޮގތަކޮލެޖު ާގއިމުުކރުމުިވދާޅުެވއްޖެ، 

ކުޑަހުަވޫދ  ތުަގއިއްެގ ޮގ ކޮލެޖު ގާއިމުކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ރަށެދިެވހިރާއްޖޭެގ ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްތަކުަގއި؟ މިންަގނޑަކީ

  ؟ފާހަަގކުރެިވަފއިޭވޯތއޭ
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 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 .ވަޒީރަށްއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަަސން 

ށްލަން ބޭނުން ހަމަ ަޑބަލް ޓްރެކްކޮ މުެގ ކުރިން އަުޅަގނޑުސުާވލަށް ޖަާވބުދިނު ރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

ދަރިަވރުންނަށް  567އިލެުވނު އަދަދު. ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާތަނަށް ލޯނު ދެިވފައިަވނީ ދަންނަަވމެ ދެންއަޅުަގނޑަށް 

ދެންނެުވނީ. ައޅުަގނޑު އެ  ނަޑށް ހީަވނީ އެހެން އަދަދެއްހެން އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑަްށ ކުރިްނ ދެންނެުވނު އަދަދު އަުޅަގ

ަވން ދަތި އިނގޭތޯ  ކަމަށް މާފަށް އެދެން. މި ަވުގތު އަުޅަގނޑަށް ަވކި ރަށެްއ ދަންނަށް ރަނަގޅުކޮށްލައި އަދި އެ ކު

ެގ ެވސް އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ަވުގތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިކުރެއްިވ ސުާވުލެގ ޖަާވބުަގއި. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން

ތިއީ މިކަމަށް އެކަށީެގްނެވާދނެ ފަދަ ރަށެކޭ ދެންނެުވން  ަވުގތު ަވކި ރަެށއް،  މަސައްކަތްތައް މުޅިން ނުނިމޭތީެވ. މި

ަގނޑުމެްނ ޑަށް ހީަވނީ، އަޅު ާވނީ އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ަވަރށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ޖަާވބަކަށްހެން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނ

މަ ޮގތަކަށް  އެންމެ ފުރިހަ އެއީ ކުރުން ން އެ ރަށްތައް އިޢުލާންއަޅުަގނޑުމެ ،އެ ބަލާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު

 ެވެގންދާނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަގޮލޅު ދެކުނުއަރުަވނީ ފުރުޞަތު ޅުަގނޑު މިހާރު މިއަ. ަވީޒރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ށްކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމަމީ މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލް އަހްމަދު ނަސީމްކާއީދާއިާރެގ މެންބަރު މީ ކުނުދެަގލޮޅު 

ެވސް ކިޔަަވއިދޭން ފެށި ނަމަޖޭަގއި މެޑިސިްނ ަވޒީރު. ާރއްޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބޭރަށް ޑިސިން ކިޔަަވން ބޭނުންޭވ މެ ދިެވސް ަވރަށް ިގނަ އަދަދެއްެގ ކުދިންފަތުަގިއ ކަމުން، އައަދި މި އޮތީ ަވރަށް ޅަ

ްށ ށް މެޑިސިންއަތައް މި ހުންނަނީ ަވރަށް ލިމިޓެޑްކޮކޭޝަން ލޯނުގައި ްސލޮޓުޔަރ އެޑިޔު ެވސް، ހަދާން. އެހެންނަމަ

 ާވތީ. އެހެންކަމުން، ެއއްެވސް ަވރަކަށް ިވސްނުންފުުޅ ޖޭގައި ކިަޔވައިެދމުންދާ މާއްދާއެއް ކަމަށްހާރު ރާއްމި

 ؟ލޮޓުތައް އިތުރުކުރަްއަވންިރއަށް އޮްތ ތަނުަގިއ މެޑިސިންއަށް އޮތް ހަޔަރ އެިޑޔުކޭޝަްނެގ ލޯނު ސްންތޯ ކުެގންުގުޅްއަވ

 އްާޔ.ޝުކުރި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ަވޒީރުއިްއޒަތްތެރި ތެރި މެންބަރު.  ިއއްޒަތްއްޔާޝުކުރި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަަސން 

ބަލުަގއި  ިވސްނުން އެބަހުރި މުސްތަޤުއަުޅަގނޑުމެންގެ  ރު.މެންބައްޒަތްތެރި ަރއީސް، އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

އި. އެީއ ރު ފުރުޞަތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިތުދަރިަވރުންނަށް  ން ބޭނުންާވމެޑިސިންެގ ދާއިރާއިން ިކަޔަވ

ލާ  މިސާއިރާއިން ކަމުަގއި ިވޔަސް. ތި އިޝަރާތްކުެރްއިވގައި ިވަޔސް، އަދި ލޯުނެގ ދާޕްެގ ދާއިރާއިްނ ަކމުސްކޮލަރޝި

 ސަރުކާރާ ހަާވުލެވފައި، ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރި  ުކޑަ އެްއޗެއް ދަންނަަވއިލާނަން. ައޅުަގނޑުމެންބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑު

، ެއއީ މުން ައއި އުސޫުލެގ ދަށުންރު ކަންކުރަތް. އެއީ އޭދާޅުިވހެން މެިޑސިންއެއް ހިމެނިފައެއް ނެބުރުގައި ިތިވ

ިއން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިަޔަވންދާން ލޯނަށް ފުރުޞަތު ރާއްޖޭަގއި ިކޔަަވއިދޭ ދާއިާރއަކަށް ާވތީެވ، އެ ދާއިރާ 

ށް ދެިވފައިނެތީ. އެހެންނަމަެވްސ، އަުޅަގނޑުމެން އެފަހަރު ބޭނުންނުކުރެުވނު އަދަުދތަކަށް ދެަވނަ ފަހަރަ

ށް ަގބޫލުކުރެިވެގްނ ށް ވަރަށް ބޮޑަތް ކަމަނީޑު އޮ ، ތިކުރެިވެގންޅުަގނުޑމެންނަށް ތިކަން ފާހަަގރިއިުރގައި އަ އިޢުލާންކު

ބާކީ ހުރި  އޭުރ އިޢުލާންކުރީ  ެވސް، އަޅުަގނޑުމެންޑިސިންެގ ދާއިރާ ހިމެނިން. އެހެންނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މެ

. އެހެނަމަެވސް، ށް އިޢުލާންކުރެުވނީ ަވރަށް މަުދ އަދަދަކަށްކަށް ެއކަނި ކަމަށް ާވތީ، އަުޅަގނޑުމެންނަސޮލްޓުތަކަ

 ައޅުަގނޑުމެން އިޢުލާންކުރާއިރުަގއި މެޑިސިްނެގ ލަން ބޭނުން. މުސްތަޤުބަލުގައިެއކު ދަންނަާވއަޅުަގނޑު އުފަލާ

ން ށްލަހުގައި ފާހަަގކޮއްކޮްށ މަޖިލީކަށް، ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭނަން. އަޅުަގނޑު ހަމަމިއާއެ ދާއިރާތަ

ރާއްޖޭެގ ެއިކ ރީޖަންތަކަށް އަމާޒުކޮށްެގން  ކީމު އިޢުލާންކުރާއިރުަގއިސް އި ލޯނުބޭނުން، އަޅުަގނޑުމެން މުސްތަޤުބަލުަގ

ނެ ާވހަކަ ެވްސ ، ލޯނު ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިާވ ޮގތަށް އުސޫލަށް ބަދަލުެގންނާލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުެގ ފުރުޞަތު

ތުން ވެއްެޖއްޔާ، ފަހަރުަގިއ ކަންދިމާާވ . މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫުލަގިއާވ ޮގާވލަން ބޭުނންއަޅުަގނޑު ދަންނަ

ށް، ަވކ ަވކި އަތޮަޅކަމުަގއި ިވަޔސް، ކަ ކަށް ލޯނުދިންޮގތުން، ފަްސ އަހަުރެގ ތެޭރަގިއ އަުޅަގނޑުމެން އެތަްއ ުބރަ

އްޔާ ނުލިބިދާނެ. އެއީ މިހާރު އޮންނަ މެރިޓް އުސޫލުން ނޫނިރަށަކަށް ނިސްބަތްާވ ކުއްޖަކަްށ ލޯނު ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު 

ޖަކަްށ ާވ، ަވކި އަތޮޅެްއެގ ކުއްތްބައަތޮަޅކަށް ނިސްކި ަވ ންޕްރިއޯރިޓީއަށް ބަލާ ލިސްުޓަގިއ އޮންނަ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއި 

އްޭޖެގ ކޮްނމެ ހިނގައިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ސްކީމަްށ ބަދަލުެގންނަން ބޭނުންާވ ސަބަބަކީ، ރާލޯނު ނުލިބި 

އުސޫލަްށ ކަށް ލޯނު ލިބުުމެގ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން. އެހެންީވމާ، އެ  ކުއްޖަސަރަހައްދަކުން ެވސް ކޮންެމެވސް

 އިންސާފުެވރި އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުެގންނާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުަރނީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުން މިކަން މާ

 ޝުކުރިްއޔާ.ެރޭވނޭ. ށްެގން އެކަން ކުލުކޮޮގތެްއގައި ެއޮގތަށް ބަދަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ުރ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ަގމުއަރުަވނީ ތުހާރު މި ފުރުޞަރު. އަުޅަގނޑު މިަވޒީ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި އްޝުކުރި

 . މަދު ިވސާމްމުޙައް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙަްއމަދު ިވސާމްދާއިރާެގ މެންބަރު  ަގމު

ަވަނ  2013މިނިސްޓަރު. އާދެ، އަުޅަގނޑުެގ ުސާވލަކީ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝު

މަށް ކެމްޕަހެއް އެޅު ިނަވރސިޓީެގަވނަ ދުަވހު ހައްދުންމަތީ ަގމުގައި ޤައުމީ ޔު 29އަހަރުެގ ސެޕްޓެންބަރު މަހުެގ 

 16ރު ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައެއް ނުޭވ. އޭރު ހަމައަށް އަިއއިދާ ެވސް، މިއަެއހެންނަމަފައި މި ަވނީ. ބިންާގ އަޅާ

. ފަިއޭވނަށް ދެިވ، ާގއިމުކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެންށްމަނިަވރސިޓީެގ ކެމްޕަހެއް ެއޅުހެކްޓަރު ބިން ަގމުން ޔު 

ީތެވ،  ފެށިފައިނުާވމަލީ މަސައްކަތްޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ސަރުކާރަށް އަިއއިރު ޢައިްބރާހީމް މުރައީސް ، އެހެންނަމަެވސް

ނިަވރިސޓީެގ ޔުަގމުން ެގ ބިން ހެކްޓަރު  10ން ާވނީ ެއކު ކުެރުވނު ަމސައްކަތުން މިހާރު ައޅުަގނުޑމެކައުންސިލާ

ސާތަކަށް، މިނިސްޓްރީތަކަްށ ައއްސަ ކަމާ ބެހޭ މުިއދީ، އަދި ސަންގ މިނިސްޓަރާއެުކ ހަމަޖައްޕްލޭނި ށްމަކެމްޕަހެއް ެއޅު

ބެލެޭވތޯ އަުޅަގނުޑެގ  ަކމަށް ނެމިކަުމެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިެގން ޮގސްދާރޭގައި ެގ ތެ ދުަވހެއް  ފޮނުާވފަ. ކިހާ

 ސުާވލަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ަވޒީރު ރިތެއްއިްއޒަތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

  

 :ާވހަކަދެއްެކުވންމިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަަސން 

މާއެކު ކުރިންެވްސ ޢަށް ަވރަށް ޕެޝަނޭޓުކަކީ މި މައުޟޫރަމެންބަްއޒަތްތެރި އި . ަގުމެގ ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ންބަރުެގ ޕަހެއް އެުޅމަކީ އިއްޒަތްތެރި މެނިަވރސިީޓެގ ކެމްާވ ބޭފުޅެއް. ަގމުަގއި ޔުަގނޑާ މި މުޢާމަލާތް ކުރައްާވަފއިއަޅު

ެގ ާގނޫނެއް  ރސިީޓއަކީ ަވކިިނަވއްޖޭެގ ަޤއުމީ ޔު ފާހަަގކުރެިވފަ. ދިެވހިރާަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޑު ުހަވފެނެއްކަންަވރަށް ބޮ

 ޓްރީ އޮފް، އަުޅަގނޑުމެން މިނިސްކަންތައްަތއް ިނަވރސިީޓެގޔުއެއް. ނިަވރސިޓީ ޔުދަށުން ބަޖެޓު ަވކިކުރެިވެގން ހިނާގ 

ެއއްެގ ޮގުތގައި. ކުީރެގ މަސައްކަތްކުރަނީ ެރިގއުލޭޓްީރ ބޮޑީއްުމ ޮގތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ހަޔަރ އެިޑޔުކޭޝަނުން އާ

 ނިަވރސިީޓގެ ޔު، ކަންތައްތަުކެގ އެތެރޭަގއި  ނިަވރސިީޓެގޔުެގ ިވސްނުމަކު ނެތް ނޑުމެންޚިލާފަށް އަޅުގަ ސަރުކާރުތަކާ 

އެހެންނަމަެވސް،   އަުޅަގނޑުމެން އިންޯވލްުވުމެގ ިވސްނުމެއް.، އެކަންަތއްތަުކގައިެގ ތެރެއަށް ަވދެކަންތައްތަކު 

އްމުންނަްށ ކަންބޮޑުާވ ކަންަތއްތަެކއް . އާސައްކަތްކުރާނީއަުޅަގނޑުމެން މަ ރެިގއުލޭޓްރީ ބޮީޑެއއްެގ ޮގތުގައި
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ށް ެއކަން ެގ ސަމާލުކަމަ، ައޅުަގނޑުމެންމާާވ ކަމަށް ަވންޏާސްތަުކަގިއ ނޫނީ ދަރިަވރުންނަށް ދި ކޯ ނިަވރސިީޓެގޔު

ކުރާނަން. ައދި އެކަމުަގއި ޙައްެލއް ހޯދަިއދެޭވތޯ މަސައްކަްތކުރާނަން. މަށް އެޓެްނޑުަގނޑުމެން އެކަޅުއަިއއްސިްއޔާ އަ 

 ެކމްޕަހެއްެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ނިަވރސިޓީޔުކުންތޯ ރަންއިކޮ ؛ ބަރު ތި ިވދާޅުިވ ުސާވލުެގ ޖަާވބު އިްއޒަތްތެރި މެން

ކަމާ ބެހޭ  ނިަވރސިޓީެގޔުދެޭވނީ އްދުކޮށްރަނަށް ައޅުަގނޑަށް ތިބޭފުޅުންއެ ސުާވލުެގ ޖަާވބު ؟ އެތަނުަގއި ފެށިެގންދާނީ

ށް ެގ އެކްޝަން ޕްލޭންތަކަބޭފުޅުންެގ ިވސްނުްނ ހުރި ޮގާތއި، އެބޭފުޅުން ފަރާތްތަކާ މަޝްަވރާކުރުމަްށފަހު އެ

 ުތަގިއ ނެތް ާވހަކަ ހިތާމަޔާއެކު ޔަތްކުރުމަށްފަހު. އެހެންީވމާ، މި ަވުގތު ތި ުސާވލުެގ ޖަާވބު އަުޅަގނޑު އަރިޢާ

  ދަންނަަވން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫަވީޒރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަށް.ރިޟާ ޢަލީ

 

 ކަދެއްެކުވން:ާވހަ ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ޖޫނިއަރ  ،ންޤީޔަށް ރުޙަބާ ހަޔަރ ެއޑިުއޭކޝަން މިނިސްޓަރު. އާދެ! ައޅުަގނޑަމަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ޓަަކިއ ޔުިނަވރސިީޓ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިދެވހިރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަކަށް ފެތުރުމަށްތަްއ ނުަވތަ ކޮލެޖުކޮލެޖް ކޮންސެޕްޓަކީ 

ޭކޝަްނ ޔުެގ ދަށުން އޭރުެގ ެއޑިކޮންސެޕްޓު ސެޕްޓެއް. މިޮކން ކުރީެގ ރަީއސް، ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އުފެއްދެިވ

އަިދ  ިއ،މިލަންދޫ ކަމަށް ކަނޑަައޅަ ހުންނަންޖެހޭ ތަނަކީ ށ. އަތޮޅުެގ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު މިނިސްޓަރ ޝިފާ ށ.

ދަިރަވުރން އެ ްސކޫލުން ތަޢުލީމު  585އެކަމުެގ މަސަްއކަތް ފެށިެގންދިޔަ. މިއަދު މިލަންދޫގައި  އިއެތަނުގަ 

ނިންމެުވމަށް މިހާރު އަނެްއކާ ިތ ެއ ނިންމެިވ އި އޭުރަގ ،ައޅުަގނޑު ސުާވުލކޮށްލަން ބޭނުންަވނީދޭ. ބައެ ރަމުންހާސިލުކު

ހުރިާހ ތަނަށް ޭބނުންާވ އިމާރާތްތަާކއި  އެ؟ އެކަަށއަޅާ ޮގތުން ބަދަލެްއ އަުތެވދާނެތޯތި އުފައްދާ އުސޫލުތަކުން ުނަވތަ 

 . ޖަާވެބއް ލިބުނިއްޔާ ަވރަށް ރަނަގޅުހުރި. އެ ސުާވލަށްލަންދޫގައި އެބަ މި އްެސއްއެްއޗެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 އިބްރާހީމް ޙަަސން ާވހަކަދެއްެކުވން: ކޭޝަން ޑރ.ޔު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑި
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ފުރަތަމަ ބައިަގއި ތި ިވދާޅުިވ ާވހަކައަށް އަުޅަގނޑު  ތި ުސާވލުެގ ؛އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ފުރަތަމަ

ތެރެއިްނ އައިސްަފއިާވ ކޮންސެޕްޓެއް.  ެގއިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން. ޖޫނިއަރ ކޮލެޖަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެނިފެސްޓޯ އެްއޗެއް

 އެ ައއިިޑއާ  އިންމެނިފެސްޓޯކޯލިޝަން  ،ތެރެއިން  ެގަވނީ އެ މެނިފެްސޓޯމަސައްކަތް ހަާވލުެވފައި  މެންނާއަޅުަގނޑު

އަުޅަގނޑު ކުރިްނ  ؟އަޅާނެތޯ، ނޫންތޯޖު ަވނީ. މިލަންދޫަގިއ ޖޫނިއަރ ކޮލެ ޭއެގެތއިން ައއިްއސަ މި ،ަވދެެގން

ަވުގތު އަުޅަގނޑަްށ  މި ،މެންބަރުެގ ސުާވުލެގ ޖަާވބުަގއި ދެންނެިވ ފަދައިން  ިއއްޒަްތތެރި ދާއިރާެގ ތިމަރަފުށީ

ންީވމާ، އެ ުސާވލުެގ ކެމްޕަހެއް ހުންނާނެތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ. އެހެ ެގކޮލެޖު މިލަންދޫަގިއ ޖޫނިއަރ ،ދަންނަަވން ދަތި

 ނިމޭ ހިސާބުންެގ މަސައްކަތްަތއް އެހެްނީވމާ، ޭއެގ ޖަާވބު އަުޅަގނޑުމެންަވުގަތކު ނެތް.  މިުޅަގނޑު އަތަކު އަ ޖަާވބު

ަގއި އެ ުސާވުލެގ އަތު ައޅުަގނޑު އަދުމި ،އެުރިވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެ ޖަާވބު

 އެކު ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްާޔ.ޔާހިތާމަ އަުޅަގނޑު  ޖަާވބެއް ނެތް ާވހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ުފވައްމުލަކުނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ އްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގޝުކުރިއްާޔ އި 

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިާރެގ އުތުރު ފުވައްމުލަކު .ރަޝީދު ދުމުޙައްމަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ދައެްއ ިރ ރަީއސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު. މަީތ ތަޢުލީމަށް ސަރުކާރުެގ ބަެޖޓުން ަވރަށް ބޮުޑ ހޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

އެކަން  ،އްޖެއަްށ އެންެމ މުހިންމުާވ ދާއިރާތަކަްށ އިްސކަންދެިވެގންރާމި  ،ކުރެެވމުން އެބަދޭ. ދާއިރު 

 އެއީ އަުޅަގނުޑެގ އެއް  ؟މުންދަނީ ކުެރިވެގން އެ ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުންތޯ ލޯނު ދެެވއަިއޑެންޓިފައި

 ޓްެރއިނިންގ  އްމުލަުކަގިއ ޮވކޭޝަނަލްބަޖެޓުގައި ުފަވަވނަ އަހަުރެގ  2020 ،ސުާވލު. އަނެއް ުސާވލަކީ 

އިންސްޓިޓިއުެޓއް ގާއިުމކުރުމަށް ހިމެނިފައި އެބަޭވ. ކިހާހިސާބެއްަގއި މި އިންސްޓިޓިުއޝަން ހުޅުިވ، ދަިރަވރުންނަްށ 

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެތޯމިތަނުން ތަޢުލީމީ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ

 

 އިބްރާހީމް ޙަަސން ާވހަކަދެއްެކުވން: ކޭޝަން ޑރ.ޔު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑި
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މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މުސްތަޤުބަލުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި 

އެންމެ ބޮޑަށް މީހުން  ރާއްޖެއަށް  ،ޞަތުތައް އަޅުަގނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭނީރުފު ފުރުޞަތުތަކާިއ ލޯނު ސްކޮލަރޝިޕް

މި ސަރުކާރުެގ  ހަާވލުެވފަިއ، ސަރުކާރު ެވރިކަމާމި  ،. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެބޭނުންާވ ދާއިރާތަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށްެގން

ކާިމޔާބުކަމާެއކު ަވރަށް ސިްސއެއް ލިއެނަނީޑް ްޓރެއިނިންގ  މުޅި ާރއްޖޭަގއި ަވނީދުަވުހެގ ތެޭރގައި  100 ފުރަތަމަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެބަ އިނޭގ ރާއްޖެއަށް މީހުން  އިންސިސްލިއެނަ ގ ނީޑްނިންމާފަ. މި ޓްރެއިނިން އިހަދަ

 ިއވާ ލިސްޓެއްަގ ޝޯޓޭޖުސްިކލް  ،ނީއޮންނަ މަލުކުރަމުން އައިއްސަޢަ ބޭނުންާވ ދާއިރާތައް. މީެގކުިރން އަޅުަގނޑުމެން

ސިސް ހެދުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެނަލިނީްޑ މި ޓްެރއިނިންގ  ،ރިޢާޔަްތކޮށްެގްނ. އެހެންނަމަެވސް ތަކަކަށްދާއިރާ

ދާއިރާަތއް ެވްސ  ޅިން އާމުހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންާވ ދާއިރާތައް ަވނީ ފާހަަގކުރެިވފަ. އަށް ބޭނުންާވ، މީމިހާރު ރާއްޖެ

ތޯ. ޚާއްޞަކޮށް ދަނުޑެވރިކަުމެގ ދާއިރާއިްނ، ޭއިވއޭޝަންެގ ހުރި އިނޭގއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުެރިވފައި އެބަ

 ސްޕޯޓްސްޖަރު، ޯވޓަރނޭަހުއސް މެމިސާލަކަށް ެގސްޓްދާއިރާއިން، ފަތުރުެވރިކަުމެގ ދާއިރާއިން، ޚާއްަޞކޮށް ބުަނންޏާ 

ތައް. އެހެންީވމާ، ަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވފައި ެނތް ދާއިރާކުރިން ައޅުމީެގ ، މިއީ ންރުޓައިންސްޓްރަކް

ފުރުޞަތުތަްއ  ސްކޮލަރޝިޕްލް އެީހެގ ދަށުން އިލެޓްރަބަ ، އަދި ެވސްނޑުމެން ލޯނު ދޭއިރުަގއި މުސްތަޤުބަލުގައި އަުޅަގ

މީހުން ބޭނުންެވފައި ހުރި  އެންމެ ބޮޑަށް ދޭނެ ރާއްޖެއިން  އިްސކަމެއް  ނޑުމެންެވސް އަޅުަގ ކުރާއިރުހޯދުމަށް މަސައްކަތް

މިއާެއުކ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ަފހިކޮށްދެޭވތޯ. އަދި ހަމަޢާޔަތްކޮްށެގން އެ ދާއިރާތަކުން ފުރުޞަތުދާއިރާތަކަށް ރި

 ފައިޓާޓެއް ެވސް ާވނީ ފައް ކް ޑޮލަރުެގ ޕްރޮޖެ މިލިއަން 20އެުކގައި  ބޭންކާ ަގނޑުމެން މިހާރު ޯވލްޑުއަޅު  ،ބޭނުން

ޓަކައި. ައދި މަށްްސކޮށްދީ، ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުަތއް ފަހިކޮށްދިނުޒުާވނުންނަށް ަވޒީފާެގ ފުުރޞަތުތައް، ހުނަރުތައް ދަ

ތު  ފުރުޞަ ެގއެހީތައް ެވސް ފޯރުކޮށްދީެގން އަމިއްލައަށް ިވަޔފާރި ފެއްޓުމު އެއަށް ބޭނުންާވ އެިކއެކި ްގރާންޓު

އިރާތަކަށް ބޭނުންާވ ދާން ރާއްޖެއަށް މީހުން ނޑުމެއެހެންީވމާ، މިއީ މުސްތަޤުބަލުަގިއ އަޅުަގ ޓަކައި.ފަހިކޮށްދިނުމަށް

 ޕްރޮޖެކްޓު  ޑީނީ . ިމދެންނެިވަތއްސައްކަތްމަ ހުރިިއ އަުޅަގނޑުމެން އަމާުޒކޮށްފައި ފަްއޓާފަިވސްނަިއެގން 

 ފަތުރުެވރިކަމުެގ ދާއިރާގެ  ،އާއި ފަތުރުެވރިކަމުެގ ދާއިރާ . އެއީ ރާއަކަށްއަޅުަގނޑުމެން މި އަމާޒުކުރަނީ ތިން ދާއި

ކުރަނީ ަވރަށް ިގނަ މީދުއް. އަުޅަގނޑުެމން އުށްާދއިރާއަ .ސީ.ޓީެގައއި ،އިށާ ެގ ާދއިރާއަސްކްޝަން ތެރެއިން ކޮންސްޓްރަ 

ފުވައްމުލަުކގައި ޮވކޭޝަނަލް  .ށްދާނެ ކަމަމި ތިން ދާއިރާިއން ފަހިެވެގންޒުާވނުންނަށް ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތުތައް 

 މީދެއް.އްޓްރީެގ ެވްސ ަވރަށް ބޮޑު އުސްާގއިމުކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މިނި އިންސްޓިިޓއުަޝނެއްޓްރެއިނިންގ 

 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ންބޮޑު އެހީތެރިކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ަވރަށް

ްވސް މޯލްޑި  ނަށްމަްޝަވާރކޮށް، އެ ަކއުންސިލުން ައޅުަގނޑުމެންއުންސިާލއެުކ އަުޅަގނޑުމެން ކަފުވައްމުލަކު 

. އެހެންީވާމ، ހަމަ ަގއިބިމެއް ހޯދުމުެގ މަސަްއކަތު ޓަަކއިކެމްޕަހެއް ފުަވއްމުލަކުަގއި ާގއިމުކުރުމަށްެގ ކްޕޮލިޓެކްނި

އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަްތާވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުްނެގ ، އަދި ފުވައްމުލަުކެގ ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ



23 

 

އިޚްލާޞްތެިރކަމާެއުކ މި ފުރުޞަތުގައި  އަޅުަގނޑު ދިަޔކަންމެއް ލިބިެގންިއ އެއްބާރުލުަވރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާ

ކުރެްއިވ ޮވކޭޝަނަްލ ތްއިޝާރާތި ެގންދަނީ  މިކުރަމުން މަސައްކަތް ރުފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅަގނޑުމެން މިހާ

ކޮށްދީފަިއާވ  ފާހަަގިތ ބޭފުޅުން ،އިއްދުގަ ހަ އެ ސަރަ ެވސް ާގއިމުކުރުުމެގ ކުރިންްޓ ާގއިމުކޮްށ، އަދި އިންސްޓިޓިއު

. ޓަަކއިހިންުގމަށް ކޯސްތައް ުގޅޭ ހުނަރާ ބޭނުންާވ މަސައްކަތްތެރިކަުމެގ ތަކުްނ ޒުާވނުންނަށްތަފާތު ދާއިރާ ތަނުގައި

ޑެްއަގިއ، ަވރަްށ މަސަްއކަތް ަވރަްށ ބާރު ސްޕީ ،މިއަދު ތާރީޚެްއ ދަންނަަވން ދަތި. އެހެންނަމަެވސްމާ، އެހެންީވ

 އަށް އެބަދޭ. ޝުކުރިއްޔާ.ހަލުއިކަމާއެކު ކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާެގެވލިދޫ ރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. 

 .ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ޝަފީޤް هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެވލިދޫ

ާގއިމުކުރުމުެގ ަވޢުދަކީ، ެވލިދޫަގިއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރުޙަބާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު

އަންނަ އަހަރުެގ  ،ސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގ ަވޢުދެއް. އެހެންނަމަެވސްރައީ ،ކޮލެޖެއް ާގއިމުކުުރމުެގ ަވޢުދަކީ އަރ ޖޫނި

. ެވލިޫދއަކީ އަތޮުޅެގ ނުޭވ ޮގެތއް ަގނޑު މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާުބާވބަޖެޓުގައި ެއކަން ހިމެނުމަށް އަޅު

 މަރުކަޒު ެވސް ހުންނަ ރަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަީކ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ބޮޑު ރަށް. އަދި ނ. އެންމެ އާބާދީ

ާގއިމުކުރާ  ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު ؟ްއާވ އުސޫލަކީ ކޮބައިތޯ ގާއިމުކުރުމުަގއި ރަށްތައް ކަނަޑއެޅުމުަގއި ެގންުގޅު  ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ ރަށްތަކުެގ ތެރޭަގއި ެވލިދޫ ހިމެނޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 :އިބްރާހީމް ޙަަސން ާވހަކަދެއްެކުވން ކޭޝަން ޑރ.ޔު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑި

ކުރިން ދެންނެިވހެން   އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގނޑުމެން ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުރިޝުކު

ައޅުަގނޑުެމން ރަށްތައް ކަނޑައެޅުުމަގިއ  ،މުޅިްނ ކަނޑައެޅި ނުެއއް ނިމޭ. އެހެންނަމަެވސް ރަށްތައްނެ ގާއިމުކުރާ

ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ރަށެއްަގިއ  ،ކަމަކީ އެއް ކުެގ ތެރެއިންންތައްތަކުރި ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ. އެ ކަރިޢާޔަތް

އަުޅަގނޑުމެންެގ ރީޖަންތަކާއި ސަބް ،ކަމަކީ  ެބލުން. އަނެއް ނޫންތޯ ެގންފަިއޭވތޯ ނުަވތައެކަމެއް ކުރުމަށް ަވޢުުދެވަވޑައި 
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ކުެގ ބަޖެޓުަގއި ރަށްތަްއ  ކުރީ އަހަރުތައަދި ޚާއްޞަކޮށް ،ސްޕެޝަލް ޕްލޭންގައި މިއީ ރާއްޖޭެގރީޖަންތަކަށް ބެލުން. 

އިނޭގތޯ. މި ކަންަތއްތަްއ ަތްއ ކަންތައް ފަިއާވކުރަްއާވރިޢާޔަތްހިމެނިފައިޭވތޯ، ނޫންތޯ އެއީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން 

އަދި  އަޅުަގނޑު ަވކި ރަށެއް ،ެގންދަނީ. އެހެންނަމަެވސް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން އަުޅަގނޑުމެްނ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި

ނުާވތީެވ އަުޅަގނޑު ކަނޑައެިޅެގން ަވކި ރަށެއް މި މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުގައި އެހެން ކަނޑަެއިޅފައި މެންނަށްޅުަގނޑުއަ

ޝަން ނެުގމަށްފަހު އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ެއކަން ައޅުަގނުޑ ސިަދތިަވނީ. ެއއީ ޑިނޑަށް އަުޅަގދަންނަަވން 

 ފަސްނޑުމެން އްަގއި އަުޅަގދެ އްހައެއްފަހަރާ ހުރިހާ ސަރަ އިކުރާ ޮގުތަގ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުނީންާވހާމަކުރަ

ގައި ން ފަހަރުއަހަރު 1 ރ ޮކލެޖުޖޫނިއަ 5 ފަހަރަކާ އެއް ،ަވންޏާ ެވސް  އަޅަން ބޭނުންާވ ކަމަށް ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު

 ން މިއަޅުަގނޑުމެ ،ކަމުެގ ިވްސނުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ މި ހުންނަނީނެނޭޅިދާނެ. އެހެން އަުޅަގނުޑމެންނަށް ނޭޅޭ

 ، ފަސް އްދެްއގައިހަސަރަ ފަސް ށް މިކަްނ ކުރަން ބޭނުންާވތީެވ.ޮގތަކަ ަވކި ފެންަވެރްއަގިއ، ަވކި ކަންތައްތައް

ުނޭވ ެއއީީކ އަުޅަގނޑަކަށް ިހއެއް މަވށާފާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާނާލެިވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް  ފަސްޯގްއޗެްއަގއި

. އަޅުަގނޑުމެން އްނޑުމެން ެއއްެވްސ މީހަކު ކަންކުރަން ބޭނުންާވ ޮގތެއްހެނެަގއަޅުގނޑުމެން މިއަދުެގ މާޙަުއލުގައި ައޅު

 ކޮލިޓީ ،ޅުތަން އިާމރާތްކޮށް، ރަނގަ ްށ ންަވރަފެއި ސްޓޭްޓ އޮފް ަދ އާޓް ރަނަގޅު ެފންަވރުގަ ހަމަ  ބޭނުންަވނީ

ރަނަގޅު ކޮލިޓީ  ،ްށ ިވޔަސްއް ކަމަހެކެމްޕަ ެގޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް ާގއިމުކުުރން. އަދި މޯލްޑިްވސް ޕޮލި ޓެކްނިކު

ޒުާވުނންނަށް ރަނަގޅަށް ފޯރުކޮށްދީ، ޒިންމާދާރު ބަޔަކު އެ ތަނުެގ  އި ހުނަރުލީމާޢުތަ މުޮކށް،ާގއިފެންަވރެްއގައި އެތަން 

 ، އޮތީންން. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު ތި ުސާވުލެގ ަޖާވބުަގއި ދަންނަަވހާސިލުކޮށްެގން ނެރު އިން ތަޢުލީމުތެރެ

އެ ރަށެްއަގިއ ތެރޭގައި  ތަުކެގކުރި ކަންތައްތަުކެގ ތެރޭގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ަވޢުދުޔަތް ރިޢާއަޅުަގނޑުމެން

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ކުރި ެއއްކަންތައް. އެހެންަނމަެވސްަގނޑު ރިޢާަޔތްއެއީ އަޅު  ، ނޫންތޯހިމެނޭތޯ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު

 ކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ިއޢުލާނު ރަށްތައްޝަނެއް ެނުގނީމަ އަޅުަގނޑުމެން ސިފައިނަލް ޑި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ދާިއރާެގ ިވލުފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުއަރުަވނީ 

 ށް ޢަފީފަ ޙަސަން

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

ކޮށްލަން ބޭނުންާވ  އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރާ މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. ީއސް.ތެރި ރަ  ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

ދެއްާވ ލޯނު  ންހަޔަރ ެއޑިއުޭކޝަނުިކޔެުވމަށް މަނިކުފާނު ދެންމެ ިވދާޅުެވއްޖެ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި  ،ސުާވލަކީ 

 އޮތޭ އެބަ ދާއިރާ 87 ެގމެންއަުޅަގނޑު ،ަލކީެގ ސުާވުޅގނޑު ުމގައި ރީޖަންތަކަށް ަބއްސަާވނެ ކަމަށް. އަދެއްުވ
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ތިބި. ކުރާ. މި ކޮންމެ ދާއިރާެއްއގައި ެވސް ހަމަ މިކަމަށް ޭބނުންާވ ފަރާތްތައް އެބަސް ތަމްީސލުރައްޔިތުންެގ މަޖިލި

 ާދއިރާއަށް މަނިކުފާނު 87 މިކަން ެގންދެޭވނީ މި ށް ންނަށް އެންމެ އިންސާފުެވރިކޮނޑުމެއެހެންީވމާ، ައޅުަގ

ޮވކޭޝަނަލް  ،ދެން ެދަވނަ ސުާވލަކީ ؟ ަވންތޯން. އެހެންީވމާ، އެޮގތަށް މަނިކުފާނު ިވސްނުްނ ެގންުގޅުިއެގންނޭިވސްނަ

ށް ބޭނުންާވ ޑަެޖއަށް އެންމެ ބޮ އްރާ ،ސްނަާވއިުރަގއި ިވއަދި ފުޅާކުުރމަށް ރާއްެޖައށް ތަޢާރަފުކޮށް  ތަޢުލީމު ޓްރެއިނިންެގ

މި ދެ  އިންޖިނިއަރިންގ. ލްއިލެކްޓްިރކަ  ން އިންޖިނިއަރިންގާއއިމެރި ،ޑަށް ިވސްނެނީއެއް ދާއިާރއެއް ކަމަށް އަޅުަގނ

 ؟މަނިުކފާނު ިވސްނުންފުޅު ެގންުގުޅްއަވންތޯ ށްދެއްުވމަ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގައި ތަންރީނު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަުޅަގނޑު އަދި އެއް ފުރުޞަުތ  ،ށްަވރަށް ކުރުކޮ ަވޒީރު، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރިއާދެ! 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުަވން ބޭނުން. އެހެންީވމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަަސން ާވހަކަދެއްެކުވން:ޔު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑި

 ކުރާނަން. ތި ޖަާވުބއެުރޭވތޯ މަސައްކަތްަގނޑު ޅު އަކުުރކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ަވރަށް

 ،ކުރާނަން. ދާއިރާތައް ކަނަޑއަޅާއިރު ކުރާއިރު ރިޢާޔަތްުޅަގނޑުމެން މަސަްއކަތްއަކަމަށް ެވސް  ކުެރއްިވ ދެއިޝާރާތް

އަދި ރިންއާއި ދާއިރާ ތަްމސީލުާވކަން އަޅުަގނޑު ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާނަން. މެިރން އިންޖިނިއަ 87 މަޖިލީހުެގ

އިންޖިނިއަރިންެގ ާދއިރާއިްނ  ލްްކޓްރިކަދާއިރާއިން ެވްސ ޕޮލި ޓެްކނިކް ތްރޫކޮށް، އިލެ ގެ އިންޖިނިއަރިން  ލް އިލެކްޓްރިކަ

ުޅަގނޑު ޖެހޭނީ މެރިން އިންޖިނިއަރިންެގ ދާއިރާއިން އަ ،މިހާރުެވސް ކޯސްތައް އެބަ ިހންޭގ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސް 

ކޮށްލަން. އަުޅަގނުޑ ޗެކު އަލުންހިންޭގތޯ، ނޫންތޯ އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނީ  ހާރުރުެގ ކޯްސތައް މިިވދާޅުާވ ފެްނަވތި 

މުސްތަޤުބަުލަގިއ ތި  ،ނުހިންޭގ. އެހެންަނމަެވސް ކެއްއްާޔ މި ަވުގތު އެ ދާއިާރެގ ޯކސްތަުތގައި ެވއްޖެހަނދާންާވ ޮގ

ެގންދާނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް އެޮގތަށް މަސަްއކަތް ކުިރައށް ޓަިއެގން، އަުޅަގނޑުމެްނ ހަނދާނުގައި ބަހައްތާޅުިވ ުނކުދާިވ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ޝުކު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެޔޮދޫ
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ށި ފިކުރު ހަރުކަ ،ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ   އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅަގނުޑެގބާތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙައްޒަާޔ އި ޝުކުރިއް

މާ ލުކުރައްަވން. އެީއ އެދާ ދިމަދިކުރިއަުރާވ ަވރަށް ިގނަ ިދެވހިން އެކި ދިމަދިމާއަށް އެބަ ަވަޑއިަގންަނާވ ތަޢުލީމު ހާސި

ަވރަށް ިގނަ ކުދިން ބުާނ  ،ދެަވނަ ސުާވަލކީ؟ އޮތީ ކުެރިވފަިއތޯޓްރީނޫނިއްޔާ ރެޖިސް ،އޮތީ ަވަޑއިެގންަފއިތޯއެނގި 

ތޯ. ފުރަތަމަ ޑިްގރީ އް ނުެވޭއ އިނޭގލޯނެއް އެޕްރޫވެ  ެގޑްެވަފއޭ. ެއކަމަކު ތިމަންނަާވހަކަެއއް ތިމަންނަ ލޯނަށް ކޮލިފައި

ތެރި ަވޒީރު ިވދާުޅެވއްޖެ. މި ލޯނު ަވރަށް ިގނަ އަަދދެއްެގ ާވހަކަ އިްއޒަތް ،ނޫނީ މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަަވިއދޭ ާވހަކަ

އޮތް އުސޫލު މިތާނގައި އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ރު މިހާނިއްާޔ ނޫ؟ ަމްއސަލައެއް އުޅެނީތޯ އިަގލު ރުމުެގ އުސޫދޫކު

ަވރަްށ ިގނަ މީހުންނަށް އޮޅުންއަާރފައި އޮންނަ ކަމަކަްށ ާވީތެވ، އެ ާވހަކަ އަހާލީ އިނޭގތޯ. ؟ ިވދާޅުެވެދްއަވފާނަންތޯ

ިރއްާޔ ތިން ސުާވލު. ޝުކު؟ ކުރާ އުސޫލަކީ ކޮބައިތޯ ޓީން ސެޓްފިކެޓް އެކްިރޑޭޓްރިލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯދެން މޯ

 ަވޒީރު.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާހީމް ޙަަސން ާވ ކޭޝަން ޑރ.ޔު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑި

 ،ފުރަތަމަ ސުާވލުެގ ޖަާވބަކީ  ތިން ސުާވލެއް ތި ކުރެްއީވ.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތަކު ެއ ޑޭޓާެއއް ނެތޭ. ރާއްޭޖަގިއ ހަރުކަށި ފިކުރު ެގްނުގޭޅ ފަރާތްތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު 

ރަނަގޅަށް ކަމަށް ަވންޏާ، އިްއޒަތްތެިރ  ުވނީނޯޓުކޮށްލެ ންތޯ އަުޅަގނޑު ކުން ޤައުމުތަކަހާސިލުކޮށްެގން އަންނަނީ ކޮ

ރުެގ ސުާވލަކީ އެީއ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ދިރާސާއެއް މިހާތަނަށް ހެދިފައެއް ނެތް. ަވކި ަޤއުމަކުން ބަމެން

. އެހެންީވމާ، ަވކި ޅެއް ބޮޑަށް އެަބ ހުއްޓޭހަރުކަށި ފިކުރު ތަންކޮ ދީނީކިަޔަވިއެގން އަންނަ މީހުންެގ ތެރޭގައި 

ަވިކ ޤައުމެްއެގ ާވހަކަ، ނަމެއް ނޫނީ  އްެދއްހައަުޅަގނުޑ ަވިކ ސަރަ ދިރާސާއެއް ކުެރިވފައި ނެތި، މި މަޤާމުގައި ހުރެ

 ާވނެހެން. ށް ހީަވނީ ަވރަށް ޒިންމާދާރު ކުަޑޮގތަކަށްޑަނދެންނެުވމަކީ އަުޅަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހަރުކަށި ފިކުުރެގ  ،ކީ ައޅުަގނޑަށް ައޑުިއުވނު ޮގތުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއއްސެިވ ސުާވލަ ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

އެފަދަ ތަންތަނަްށ ؟ ، މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ ތަންތަން އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރަްށ ފާހަަގކުެރިވފަިއޭވތޯމަދަރުސާތައް ފާހަަގެވަފއިތޯ

އެނބުރި ؟ އެ ތަންތަނުގައި ިދެވހިން ުކރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ނެއްތޯ އެ ތަންތަނަށް ދަނީކިހާ ދިެވހިން؟ ދިެވހިންދޭތޯ
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ައޅުަގނޑު ހިތުން ؟ ާވތޯ ފާަހަގކުރަްއާވނަިއަގންޑަިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރަްށ ެއކަްނ އެނިގވަ ؟ ހިނެއްތޯދެންަވނީ ކިއައިްސ 

 ން.ދެއެ އަުޅަގނޑުމެންއެއަށް ސާފު ޖަާވެބއް 

 

 އިބްރާހީމް ޙަަސން ާވހަކަދެއްެކުވން: ކޭޝަން ޑރ.ޔު ރ އެޑިމިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަ

ޓަކައި. އޭެގ ކޮށްދެއްިވ ކަމަށްކްލެރިަފއި  އަުޅަގނޑަށް ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސުާވލުަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނޭގތޯ އި

ަވރަށް . އެހެންީވމާ، ސުާވލުެގ ޖަާވބު މަައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެިވފަެއއް އަދި ނެތޭ އިނޭގތޯ. އެއީ ފުރަތަ ،ޖަާވބަކީ

 ،ުގޅޭ ސުާވލު. އޭެގ ޖަާވުބގައި އޮތީ  ތި ިވދާޅުިވ ލޯނު ސްކީމާ މކުރުކޮށް އެ ދިަޔއީ. ދެަވަނ ސުާވލަކީ

ބައެއް ފަހަރު. އެކަމަުކ  އޮންނަނީ ަވރަށް މަދު އަދަދަކަށް ލޯނުެގ ފުރުޞަތު ދޭން މި  ،ތަކީޮގ ާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 ..ރަށް ިގނަ.ޝަރުތު ހަމަާވ ަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އޮތް. ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް ނިޒާމު ަމއްސަލަެއއް އެބަ  ެގކެލާ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ 

މީހުން   ލިބިެގން ތަޢުލީމުކުރުެގ ށި ފިއަށް ތަންތަނުން ހަރުކަޖެމި ާރއް ،ނެތޭ ިތޔަ ިވދާުޅީވއެއް ފަފާހަަގަވަޑިއެގން

 ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.އިނޑު ކެާލ ދާއް. ައޅުަގމެކަ ންނައަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ަވޒީރު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުަވހަކު ނޫސްތަކުން 

ކާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓުތަކުން ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން ަގނޑުމެން އަނެއް ޚަބަރުތައް، އަޅު މި 

އި އަދި އެހެނިހެން ޔާމަުގަމތީަގއް  .ނުޙައްޤު ޮގުތގައި ންކަ ޮގސްަފއި އޮތް ފުރާނަ  ެގދަނީ އެތައް ދިެވހިންނެއް  މި

 .ޓަކައި..ަގންނަާވތީެވ އެ ާވހަކަ ސަމާލުަކމަށްއި. އެހެްނީވމާ، ަވީޒރަށް މި ޚަބަރު އިިވަވޑައިނު ތަންތާނަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިނޭގތޯ. އްެދޭވނެއިތުރުފުެޅއް ނުހެ މި މަޖިލީހުގައި ؛އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު

 

 އިބްރާހީމް ޙަަސން ާވހަކަދެއްެކުވން: ކޭޝަން ޑރ.ޔު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑި
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 .ލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ..ޢުޮދުގ މަ ުޅަގނޑު ހަމަ އެްއެވްސ ހާލެއްގައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ެއއްނިޒާމީ ނުކުތާކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ފާނަށް ދެން ހަޔަރ އިތުރުފުޅު ތި ހައްދަަވނީ. އެީއ މަނިކު ނގައިރު މިތާޒަތްތެިރ ވަޒީނުން ެވސް އިއް ޤީޔަ

ތިޔަ މިނިސްޓްރީ ހިންަގން އަނެްއާކ ދެން އަޅުަގނޑުމެން  ންޏާނޭެގ ޮގތް ާވ މި ށްނަތަ މި ށްމިނިސްޓަރަކޭޝަން ޔު އެޑި

 އި މި ރާއްޖޭގަ  ،މަނިކުފާނަށް އެނޭގނެދާ ނީ ސީރައަށްހިތަ އްޔާމުން ދެން އަޅުަގނޑުއި ދާންޖެހިއްޖެފަ ކިޔާއަންބާ

ހަދައިެގން އުޅޭ މީހުން  އެްއޗެހި އިދާެގ ސެލްަތކާޤައަލް  ،ފަރާތުންފަރާތްިމ ކިޔާ އަނިާޔެވރި ސަލަފީންނާއި 

ކޭޝަްނ ޔުހަޔަރ އެޑި  ނޭނެގންޏާ ދެން ނަށްފާެއަވުރ މަނިކު .ންތޯ ައއީކުކިަޔަވިއެގން، މަދަރުާސއިން ކޮންތާ

 ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް. ޖަާވބު ބޭނުންޭވ. މިއީ ށްުނޖެހޭނެ ނޫންތޯ. ަވރަށް ސާފުކޮކުރަްއާވކަށް މިނިސްޓަރުކަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަަސން ާވހަކަދެއްެކުވން:ޔު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑި

ޖަާވުބަގއި ުޅަގނޑުެމން، އަުޅަގނޑު އަރުާވނަން އިނޭގތޯ. އަމިފަހަރު  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނުޑ މިއަށް ޖަާވބު

ކުރެްއިވ . އަޅުގނޑުމެން ދެންމެ ތި އިޝާރާތްށްޕް ފުރުޞަތުތައް ޭދ ތަންތަނަކުރީ އަުޅަގނޑުމެން ްސކޮލަރޝިރިފަރ

 ޅުަގނޑުމެންނަށްން. އައަުޅަގނޑުމެްނ ނުދެަވުގތު އަދި  މި ތަކެއްތުފުރުޞަްސކޮލަރޝިޕް ޤައުމަކަށް އަުޅަގނޑުމެން 

ލިބިފައެއް ެނތް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އަމިއްލަ ޮގތުން ިކަޔަވންދާ ެއ ޤައުމުތަކުން ކެއް ފުރުޞަތުތަ އެކަހަލަ

ތަންކޮޅެްއ ކުީރަގިއ އެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ަގނުޑމެންެގ އަތަުކ ނުހުރޭ އިނޭގތޯެއއް އަޅު ކުދިންެގ ޭޑޓާ

އި  ދޭ ލޯނު ސްކީމާ ާޓއެއް ުނހުރޭ. ސަރުކާރުން އަޅުަގނުޑމެން މިޑޭ، އެ ެހންނަމަެވސްމަސައްކަތްތައް ކުެރުވނު. އެ

 ހުންނަނީ. އެމީހުން ދާ ތަންތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ދާ ކުދިންެގ ޑޭޓާ އަޅުަގނޑުމެން އަުތގައި މި  ސްކޮލަޝިޕަށް

އަުޅަގނޑުމެްނ  ތަންތަނެއް ކަމެްއ، ކޮން ކީރަުދަގިއ ކިަޔަވންދާ ފަރާތްކުން ިކޔަަވންދާ ތަންތަނަޚައެނެގނީ. އަމިއްލަ 
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އެބަ ހިންަގން. ިވސްނުން ން އަުޅަގނޑުމެ ށްކުރުމުެގ މަސައްކަތަޓާެއއް ނުހުރޭ. އެ ޑޭޓާ ކަލެކްޓުއަތުަގއި އެ ޑޭ

އިން ެގ ތެރެއެއް ބޭސް ޑޭޓާ ،ކޮށް ަތއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ޑޭޓާ ކަލެޓުމޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮޯތރިޓީއަށް ސެޓްފިކެޓު

ބެލުން އެއީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ެވސް ކިަޔަވންދަނީ ކޮންޮކން ތަނަކަށްތޯ  ،ެއއްކޮށްޑޭޓާ ެގ ަތކުއެ މަސައްކަތް

ނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ޅުަގުރ އައަުޅަގނުޑެގ ޖަާވބު އޭ ،. އެހެންނަމަެވސްއްކުރަމުންދާ މަސައްކަތެމިހާރު ނޑުމެން ޅުަގއަ

 ފުރުޞަތު ެގލޯނު އިޝިޕާރށް. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ސްޮކލަިވ ކަންތައްތަުކެގ މަްއޗަ އަުޅަގނޑު ދެންމެ މިދެންނެ ،އެރުވީ 

ތަކަށް. އެހެންީވމާ، އެތަންތަނުެގ ތެރޭގައި ތިިވދާުޅާވ ކޮލެޖުއި ކިަޔަވންދާ ކިޔަަވންާދ ޤައުމުތަކާދީެގން ދަރިަވރުން 

ތް. ދެން އަުޅަގނޑު ހަމަ ކުރިްނ ކުެރިވފައެްއ ނެކަަމކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެނިގފަެއއް، ފާަހަގ ކަހަލަ ތަނެއް ހުރި

 ،ދެަވނަ ސުާވުލެގ ޖަާވބަކީ ެގރާނަން. ތިބޭފުޅާކުމެންބަރު ކުރި ސުާވލަށް ޖަާވބު ދިނުމަށްޓަކަިއ ކޮންޓިނިއު ރިތެއިްއޒަތް

ދެނީ ަވކި  ޑުމެން މިލޯނު އަޅުަގނ ،ލައިެގން ކޮލިފައިޭވ. އެހެންނަމަެވސް ރިމަތި ކު ށްަވރަށް ިގނަ އަދަދެއްެގ ކުދިްނ ލޯނަ

ކޮލިފައިްޑ، ފަހަރު ިތިވދާޅުާވހެން ިސލެކްޓެޑް ބަޓް ނޮޓް  ، ަބއެއްާވީތ ލޯނުެގ ފުުރޞަތު ނުލިބޭ. އެހެންީވމާ އަދަދަކަށް

ދިޔަ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ސަރުކާރާ ހަާވުލެވެގން އަުޅަގނޑުމެން ލޯުނ ންނަ ނޯޓިްސއެއް ިލބިެގންއެހެން އޮ

ހުރި. އަޅުަގނޑު މިހާރު ހުންނާނީ އެްއޗެހި ަވރަށް ޮބޑުތަން  ތަުކަގއި ޮއޅުންތަކެއް ންނަ ަބއެއް ިލޔެކިޔުންއައިރުަގިއ ދިން

ަޝރުތު ހަމަެވފައި ލޯނުެގ ފުރުޞަތު ނުލިބޭކަން ދިމާަވނީ.  ،ޮގތަކީ މިދިމާާވ ދެރަ ،އެހެންނަމަެވސް  .ރަނަގޅުކޮށްފަ

ލޯނު ެދޭވނީ  ކޮންެމ ފަހަރު ެވސް ެނތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއްއެކަމަކު ދެން ޭއަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެ

ދިމާާވ ކަމަކީ.  ީވމާ، އެއީ މިެގ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް އިނޭގތޯ. އެހެންއެއް އެފަހަރަކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުރި ފައިސާ

ރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެަފއި ުޓަގިއ ަވެވބްަސއި އެމް.ކިޔު.ޭއެގ ،ުއސޫލުކުރުން މިއޮންނަ ޕްރޫްވސެޓްފިކެޓް އެ  އިންއެމް.ކިޔު.އޭ

ބަލާނެ.  އެ އިންއެމް.ކިޔު.އޭ ،ހުށަހެޅީމާއަށް އެމް.ކިޔު.އޭކޮށްފަިއ ނާ ލިޔުކުޔުންތައް ފުރިހަމަބު. އެއުސޫުލގައި އޮންނާނެ

ސިްކ އެްނމެ އާދަިއެގ އެންމެ ބޭ ،ބަލާނެ އިންއެމް.ކިޔު.އޭބަލާނެ. އެމް.ިކޔު.އޭއިން ންތައްަތއް ކަަގއި ަވރަށް ިގނަ އޭ

 އުެމްއެގ ސަރުކާުރކާރު ަގބޫލުކުރާފައި ހުރި އެ ޤަށްކޮމަރުކަަޒީކ އެ ޤައުމެްއަގއި ރަޖިސްްޓރީއެ  ،މަކީކަ އެއް

ހުރި  ލާންކުރެިވަފއިުމކޮށް އިޢުއްއާ ްކއަރމަންޓެއްެގ ޮގތުަގއި ރިއެންޓްރީ ނުމުެގ ަވ ކަށްހަ ކޯ ިވކިޔެ  ،އާއި މަރުކަޒެއްތޯ 

ކަމަކީ.  ކޮށް ބަާލ އެންމެ ބޭސިކް ދެމުއްއެއީ އާ ފުރިހަމަެވފަޭވތޯ. އިރެްއެގ ކިަބއިގަ ރިކްއަރމަންޓް އެ ަދރިަވރީ އެންޓް

 ...މެންބަރަށް ާވބު ިއއްޒަތްެތރިޖަ  ެގނޑުމިަވރުން އަޅުަގ .ެވސް އޭަގއި ހުންނާނެ ކަންތައްތައް ނޫން އެހެންއެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 މެންބަރު.  ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރު .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ
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 ޖާބުރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

އޭނާ މި ސާުވލުކޮށްލަންެވެގން. މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްތޯ  ކީ މި ސަ އިލްޔާޚްޝައި ީގ،ސަލައެއް މިނެބެހޭ މައް ނިޒާމާ

 ޚްއިޝަ  ؟ހޮުވނީ ތޯކަށްކޮންދާިއރާއަ ނައޭ؛  ނުހޮުވނީޭއނަ ކުރަމުންދާތީ.ރެސްޕޮންޑު ދައްކާ ާވހަަކއަށް  މަޖީލީހުގައި

 ...ކުޝައް މިހާރު ށްއިލްޔާސް. އަުޅަގނޑަ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

ރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ، އާދެ، ބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

ޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މި މަޖީލީހަށް ަވަޑއިެގްނ އިއް  ،ޒީރު. ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރުމެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަްތތެރި ަވ

 ށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރިން. ަވރަފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވ ؛މަށް ކަ ޖަާވބުދެއްިވ އަށްސުާވލުތަކަށް ފުރިހަމަ

 ަވޒީރު. 

 
 ށީ ދާިއާރެގ މެްނބަރު ަޙސަން ަޢފީފު ރިޔާސަތާ ހަާވުލެވަވޑަިއަގތުން{}ިވލުފު

 

 ބަހުސް  . އިބުތިދާއީ 8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  .8 ނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރުއާދެ! އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެ

މް  ޡި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ދަނެގތީ ،އޮތީ ަގއި މި 8.1ހުސް. ބަ އީތިދާއިބު -8.1

 ،ޓުއަރިސްުޓން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި، އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި މީހުންނާއި މުދާ ،މަސްދޯނިފަހަރާއި ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

އެ އުޅަނދު ފުންކުރުމުގައި ޢަމަލީ ޮގތުން  ،ރުމުންށް އެފަރަބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު  ،އޮޔާދާ އުޅަނދުފަހަރާއި 

އެފަދަ  ،ތައް ސަރުކާރުެގ ސަމާުލކަމަށް ެގނައުމަށާއިލީފުކޮށްދޭނެ ދައުލަތުެގ އިދާރާެއއް ނެތުމުން އުފެދޭ ތަކުމަސައްކަތް

އި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ަގޞަދުންމުކަން ފާހަަގކުރުމުެގ މަޤްހިއިދާރާެއއް ދައުލަތުެގ އިދާރާަތކުެގ ތެރޭަގއި ހުރުމުެގ މު

ފަށަނީ. އެހެންީވމާ،   ެގންަދން މިސް ކުރިއަށްހު ބައީތިދާހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ަގރާރުެގ ިއބު

 އާދެ! މި ަގރާރު . އިލަނީހުޅުަވމި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގތުމުެގ ފުުރޞަތު މިހާރު އަޅުަގނޑު 

 އަރުަވން. ފުރުޞަތު މަށްޡިނާ  ދުދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ މަށް އަުޅަގނޑު ދަނެގތީއްުވލީހަށް ހުށަހެޅުޖިމަ
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 މް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޡިދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ދަނެގތީ

މިއީ  ؛ދީބާޖާ .ނަންލާއިޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނުޑ ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާރު ދަްނނަަވ`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއް 

ޮއޔާދާ  ،ުޓއަރިސްޓުން އުފުާލ އުޅަނދުފަހަރާއި ،މީހުންނާއި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،މަސްދޯނިފަހަރާއި

އެ އުޅަނދު ފުންކުރުމުގައި ޢަމަލީ ޮގތުން  ،ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފަރަށް އެރުމުން ،އުޅަނދުފަހަރާއި

އެފަދަ  ،ތަކުލީފުތައް ސަރުކާރުެގ ސަމާުލކަމަށް ެގނައުމަށާއިއިދާރާެއއް ނެތުމުން އުފެދޭ  ކޮށްދޭނެ ދައުލަތުެގމަސައްކަތް

 ށް ދުގައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަޤްޞަންމުކަން ފާހަަގކުރުމުެގ މަހިދައުލަތުެގ އިދާރާަތކުެގ ތެރޭަގއި ހުރުމުެގ މު އިދާރާެއއް

ޓުއަރިސްޓުން އުފުލާ  ،އި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއިންނާމީހު ،މަސްދޯނިފަހަރާއި ؛ަގރާރު މި . ކޭަގރާރެ ޅާހުށަހަ

އެރުމަކީ ކަނޑު ދަތުރުެގ އަދި ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފަރަށް  ޮއޔާދާ އުަޅނދުފަހަރާއި ،އުޅަނދުފަހަރާއި

ެގ ޅަނދުއު އެ ،މުންުވދިމާއް ކަމެއް. މިފަދަ ހާދިސާއެ  މުކޮށް ިދމާާވއްމައްޗަށް ބޮޑުކޮށް ބަރޯާސކުރާ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އާ 

 ދެަވނަބެލުން.  ޭވތޯތެއްފުންކޮށްދޭނެ ފަރާ ،ކަމަކީ  ޖެހޭކަން ފާހަަގޭވ. އެއްެވރިފަރާތަށް އެތައް ބުރަތަކެްއ އުފުލަން

ެއކަން ކުރުމަށް  ،އިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަދު ފުންކުރުުމެގ މަސައްކަތް ނހާދިާސގައި ތާީށެވފަިއާވ އުޅަ އެ ،ކަމަކީ

އެކަން ކޮށްދޭ  ،ނެިވ ތަކެތި ހޯދުމަށާއިންމިދެ، ަވަނ ކަމަކީ 3ކޮށްދިނުން.  އެއްތަންާޗއި ަވސީލަތް ބޭނުންާވ ތަކެއް

ދު ފަރަށް ެއރުމުން ދިމާިވ ެގއްލުުމެގ ޅަނއުއެ  ،ަވނަ ކަމަކީ  4ަވުގތުން ައުގ އަދާކުރުން. މީހުންނަށް 

 ގެ އާމްދަނީ ން. އަދި އެއުދިތިއާމްދަނީ ނެއެ  ،ިއސްއާމްދަނީ ހުއްޓުމަކަށް އަ މުން އައިއެހާތަނަށް ލިބެ ،ޝިކާރައަކަްށެވ

 އިއެންމެހަ ައއި ންކުރަމު ،އެ އާމްދަނީއަށް ބަރޯާސެވ ،އިލާެއއްެގ ދިރިއުޅުާމއިޢާޗަށް ބިާނެވފަިއާވ އެަތްއ މައް

ެއކަނި އުޅަނެދއް ހަލާކުުވމުން އެ ހަލާކުެވދަނީ ހަމަ އިއުން. ފަރަށް އަރަ މަސައްކަތް ުކއްލިައކަށް ނިމުމަކަށް އަ

ދަނީެގ އެތައް ަބއެްއެގ ދިިރއުޅުން. އެތައް ަބއެްއެގ އާމް ބިނާެވަފއިޭވ ށްޗަނޫން. އެ އުޅަނދުެގ މައް އުޅަނދެއް 

ނެއްާކެވްސ އަދި ެއ ހަލާކުަވމުން އަ .ދު ބިނާކުރެެވނީ ެވސް އެތައް ދުަވހެއްެގ މަސަްއކަތުންނއުޅަ ަވސީލަތްތައް. އެ

ރަދެއް ޚަުކރުމަށާއި ފަރަށް އެރުމުން ދިމިާވ ެގއްލުުމެގ ހުރިހާ ެއއީ އުޅަނދު ފުން ަގޭވ.ނހޭކަން ފާހަ ސުމަކުން ފަށަންޖެ

އެކަން އަދި އެއީ އިތުރުން  ،ނަމަ އަދި ފަރަށް އެރުމުެގ ސަބަބުން ތިމާެވށްޓަށް ެގއްލުން ލިބިއްޖެ ،ހިފުމުެގ އިތުރުން

 ،އް ނުެވެގންްށދޭނެ ފަރާތެދު ފުންކޮއެ އުޅަނ ،ކަމެއް. އުޅަނދެއް ފަރަށް އެރުުމން ޖެހޭނެޒިންމާ އުފުލަން

ޖެހުމުން އުފުލަންޖެހޭ ިގނަ ެގއްލުންތައް އަދި އެހެން އުޅަނުދ އޮންނަން ،ކުރެޭވނެ ޮގތެއް ނެތިފުން ،ނުކުރެިވފުން

 ިއ،ކަަބދުެވސް ކޮންމެެވސް ސަބަބެއް ނުަވތަ އުނިކަެމއް ދައް ފަހަރު އަ މިހުރީ. އިންޝުއަރެންސް އޮަތސް ކަމެއް ދިމާާވ

. ދާންޖެހެނީ ކޯޓު މަރުޙަލާއަށް. އެއީ އެަތއް ން އޮންނަނީ ނާދިރުކަމަކަށް ެވފަލިބުއިންުޝއަރެްނސް  އިައޅުވަ  ޔާއެ

ެވސް ޒަމާނަކުން އެްއެވްސ އިންުޝއަރެންސް ނެތްނަމަ އަދި މާ ޯގސް. އެއްދިުގ އިްނތިޒާރެއް. އަހަރެއް ދެމިެގންދާ 

ނޫސްތަކުން ރާއްޖޭެގ ދުަވހު ަމސް 12  ެވސް ނޯޭވ. ޭވތުެވިދޔަޞަތެއްފުރު ،ސް ެވ ީމދެއްއްބަދަލެއް ލިބިދާނެކަމުެގ އު 
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. އުޅަނދެއް ފަރަށް ަވނީ މިކަން ދިމާެވފަ މި ށްަވރަކަްށ އުޅަނދަ 10 ،ސްއިލިޔަކޮށްފަިއާވ ޚަބަރުތަކަްށ ބަލަޢުޝާއި

ކުރުމަކަށް ތްނދު ސަލާމަށް. އަޅަކުރުމަދެނީ މީހުން ސަލާމަތްެވސް އިްސކަން ސިފައިން އިއަރާ ހާލަތުގައި ފުލުހުންނާ

ކުރުމަކަށް ެވސް ނޫން. އަދި  ެއއްެވސް ކަމެއް ކޮށްދެނީ ެއަކމެއް ކުރެޭވނެ ޮގތެއް ހަމަ ދާ ސަލާމަތްނޫން. މު

 ށް ިދނުމުން. އުޅަނދެއް ފަރަދިނުމުން. ކަމެއް ކޮްށދެނީ ތަކެތި ދިނމުން. ނުަވތަ ަވސީލަތްތައް ހަމަޖައްސައިޖައްސައި

ދި މިއީ އެތައް ަބއެްއެގ ދިރިުއޅުމާ ުގޅިފަިއާވ އްލުމެއް. އަދިމާެވދާނެ ގެ ެވސް  ކޮންމެ މީހަކަށްންުވމަކީ ެގއްލު އިއަރަ

ފަރަށް އަރާ ދޯންޏެއް ފުންކުރުމުެގ  ،ންމު ކަމަކަށް ާވހިނދުހިތިބުމަކީ މުާވއިރު، މިކަމަށް ތައްޔާުރެވ ކަމަކަށް

އަދި  ،ތީކަށް ުނާވމީހަކަށް ކުރެޭވ ޒާުތެގ މަސައްކަތަ މެޮކންކޮންމެ، އަދި ރަދު ބޮޑުޚަޖޭަގިއ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ާރއް

ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ނޯންނާތީ، އަދި  ސިފައިންެގ ތެރޭަގއި ެވސް ފޯރުކޮށްދެޭވ މާ ،ެވސް އެކަމުަގއި ފުލުހުންެގ ތެރޭަގއި 

ތަކުގައި ހާލަތް މިފަދަ ،ަލއަށް ކަމަށް ީވހިނދުދަނޑިަވޅުަގއި އަމިއް ދަތިތްޖެހެނީ އެ ހިކަމެއް ކުރަން ހުރިހާ

ން ކުރުމަކީ ދައުލަުތެގ އިާދރާއެއް މެުދެވރިެވެގން ނުަވަތ ޮގތު ހޭ މަސައްކަތް ޢަމަލީއުޅަނދުފަހަރު ފުންކުރުމަށް ކުރަންޖެ

ްށ ކަމަކަމެއް  ދައުލަތުެގ ކުންފުންޏެއް މެދުެވރިެވެގން ނަމަެވސް ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގުތަގިއ އޮުތމަކީ ބޭނުން

ކުރާނެ ކުރުމުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތްހައްދުެގ ތެރޭގައި ފަރަށްައރާ އުޅަނދުފަހަރު ފުންއޖޭެގ ަސރަދިެވހިރާ ،ީވހިނދު

އެ އިދާާރއަށް އެކަުމެގ އުސޫލުތަާކއި ނިޒާމުތައް ާގިއމުކުރުމުެގ ބޭނުންތެރިކަމާއި  ،ދައުލަތުެގ އިދާާރއެއް ހަމަޖެހި

ދިނުމަށް މި  އިލެއް ހޯދަސަލައަށް ހައްމި މައް ،ށާއި ެގނައުމަ ލުކަމަށްއެަކން ސަރުކާރުެގ ސަމާ ،މުހިންމުކަން ަގބޫލުކޮށް

ިރ ތެއްކަތް ކޮށްދެްއުވން އެިދ ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޮގާވލަން. ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްމަސަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޓުެގ ފުރުޞަތެއް މިނެ 15ލަ ބަރަށް ޖުމުެތރި މެން! އިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ

 15 އެެވސް އި ދާއިރުަގކުރެއްިވދާނެ. އަދި ބަހުސް ހިނަގމުންލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. ދެން މިހާރުެވސް ބޭނުންފުޅު

އޮތީ.  މި އިިވފަލެ އިހުޅުަވފުރުޞަތު ސްކުރުމަށް ހުާރރަށް ބަަގ މިނެޓުެގ ތެރެއިން ަވުގތު ބޭުނންކުރެިވދާނެ. މިހާރު މި

ެގތީ ދާއިރާެގ ނދަ ،ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު އާދެ!  ؛، މެންބަރުން އެދިަވޑަިއަގތުމަށްއެހެންީވމާ

 މަށް.  ޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

 

 މް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޡިެގތީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާނދަ

އްސަލަ އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާލީ ަވރަށް ިގނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެެގން. ދެ! މި މައީސް. އާރަކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝު

ެގތީ ދާއިރާއަކީ ިގނަ އަދަެދއްެގ ނކޮށް ދަޞަާޚއް ،އަުޅަގނުޑެގ ދާއިާރއަކީ ،އާދެ! އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ފަދައިން
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ަހރުގައި މީހުންނަށް ދިމާާވ ޅަނދުފަ، ެއ އުންއެހެންކަމުަބއެއް. ެގންުގޅޭ ކަނޑުެގ އުަޅނދުފަހަރު ސްެވރިންނާއި މަ

ޮގުތަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ބޫލުކުރާަގހޯދުމަކީ އަޅުަގނޑު  އްއްލެ ޙަމައްސަލަތަކުަގއި ދިމާާވ ތަކްލީފުތަކުގައި 

 ެގންދިޔަ ހަލާުކެވ އިފޫުޓެގ މަސްދޯންޏެއް ބ. އަތޮޅުެގ ފަަރކަށް އަރަ 90ފަހަކުން އޮމަދޫެގ  ދާދި ،ޮގތުންއެ ކަމެއް. 

ިއ ަގިއ އެ ދޯީނަގދިސާހާ ދިސާެއއް. އާދެ! މި ހާދިސާއާކީ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ހާހިތާމަެވރި 

 އިއަރަ ފަރަކަށް މަސްދޯނި ބ. އަތޮޅުެގ ، ފޫޓުެގ ދޯނި 90 .އިލާެގ މީހުން ތިބިޢާތިރީހަކަށް  ާގތްަގނޑަކަށް 

ނެތި ަދއުލަތުެގ  ުރއިމުެގ ައުޑ ކެނޑުމެއް  ެވރިންިއ ދޯނީެގުޅެވރިންނާަގޑިއިރު ެއ ދޯނީގައި ތިބި ފަ 48ާގތްަގނޑަކަށް 

 ؛ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އާދޭހާއެކު ޮގަވމުންދިަޔއީ އެ ދޯނި ސަލާމަތްކުރުމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

. އަޅުަގނުޑ ހުންދާންޖެ ންފައިބައިގެ  އިއެ މީހުން އެ ދޯނި ދޫކޮށްލަ ،ދިަޔއީއޭެގ ނަތީޖާައކަށް ެވެގން އެކަމަުކ،

 ފަސޭހައެއް  އް ދާކަށެއި ދޫޮކށްލާފައޮންނަ ދޯންޏެއް  އިޮގތުަގއި އުމުރުދުަވހު ބަޔަކު ކުާރ މަސަްއކަތުން ހެދިފަ ބޫލުކުރާަގ

 30އެ  ،ެނތުމުެގ ސަބަބުންއެހީތެރިކަްނ ދޭނެ ބައެއް ރާއްޖޭަގއި  ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ފުންކުރެޭވނެ ޮގެތއް

ރާރު ހުށަހެޅުމުެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކަްށ ަގަވނީ ނިކަމެތިެވފަ. އާދެ! މި  ތް މިއަދު މި ެވރިފަރާ އެ ދޯނީެގ އިލާއާއިޢާ

ޮގތެއް އަުޅަގނޑުމެން ހޯދުން.   އިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ދެޭވނެޢާ ،ޖެހި އިލުަގހާމިފަދަ  ،ބޫލުކުރަނީަގއަޅުަގނޑު 

ރަްއޔިތުންނާއި  ،ސިފައިންެގ ާގނޫނުަގއި އެބައޮތް ބަހުރި. ންކަން އެ ަތކުެގ ަމްއޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަސަރުކާރުެގ ދާއިރާ

ލަތަކީ އެ މީހުންނަށް އެ ހާމިއަުދެގ  ؛ރައީސް ރައްޔިތުންެގ މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ިއްއޒަތްތެރި 

ޅުަގނުޑ ދުަވހު އަ އި ޖެހުނުލުަގހާދޯނި އޮމަދޫ  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވލި . އާދެ!އާލާތްތައް ހޯދައިދެިވފައިުނާވަކން

ނެތް. ފުލުހުންެގ އެހީތެރިކަމަށް  ނެ ޮގތެއްކަން ކޮށްދެޭވސިފައިންެގ އެހީތެރިކަމަށް ެއދުނިން. ސިފައިންނަކަށް މި

ދޯނީގައި ތިބި މީހުން  ،އެ ރަްއޔިތުން ،ކަމަކީ އެދުނިން. ފުލުހުންނަކަށް ކޮށްދެޭވނެ ކަމެއް ނެތް. ހަމައެަކނި ކޮށްދެޭވ

ބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ހަމައެކަިނ ދޯނީގައި ތިބޭ މީހުން އެ ަގަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ކަނި. ިއއްކުރުން އެސަލާމަތް

ދޯނި، ހޯދި  ންދުަވހު އެ މީހުން ކުިރ މަސައްކަތުއުމުރުނުދާނެ. އެ މީހުން ތާދޯނި ދޫކޮށްލާފައި ފައިބަިއެގން ެގމީހުން

ަހމަ އެެއއާެއކީަގއި އަޅުަގނޑު  .ކުރެިވެގންދާނެ ތްތަކެއް މަަސްއކަޓަކައިސަލާމަތްކުރުމަށް މީހުންއެ  އުޅަނދު ނޫނީ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.  ،ދައުލަތުެގ އެކި ކުންފުނިތަކުަގއި އާދޭްސކުރަމުންދިޔަިއން. އޭެގތެެރއިން ެއއް ުކންފުންޏަކީ

އެީކ ޔާ ހިތާމަ ؛މިކަން ކުެރިވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއް އޮތް ެދ ހަމެ އިއެމް.ޓީ.ސީ.ީސަގ

އެނޭގ  އެ ަހން ެގންދެޭވނެ ޮގތެއް  ،ހަން ބޭނުންކުރެޭވނެ ޮގެތއް އެ  ،ކަމެއް  ަހން ފުއްޕޭނެ އެ ،ކަމަކީ ންޖެހޭފާހަަގކުރަ

 ؛އުޅެންޖެހޭޓަކައި ފުންކުރުމަށް ލަތަކީ. ބޯޓެއްހާ ެގުގތު ަވ ނެތްކަން. އާދެ! މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ މި މީހަކު އެތާ 

ޖެހޭ. ލަތް އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރަން މިއަދު އެބަހާ، މި ލަތަކީ  މިއީ. އެހެންީވމާހާެޖހޭ ، އުޅެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެވްސ  އެތަނަށް ުގޑާލަން ،ހަމައެއާެއކީ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެރިކަމަށް އެދުނިން. ހަމައެކަނި އެ ފަރާތްތަކުން 

 ،ބޭނުންަވނީ ފާހަަގކޮށްލަން ައޅުަގނޑު  .ސްތެރި ަރއީ. ިއއްޒަތްހާސް ރުފިޔާ ދީެގން ލަްއކަ ފަންާސސް ދެ ީވއެއްބަސް 
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މިކަްނ  ،ދައްަކއިެގން ަވުގތުްނ ލާރި ޔާލަްއކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފި ކަށް ދެޔަ އާދަިއެގ ދޯންޏެއް ެގންުގޭޅ މަސްެވރި

 އިއެާއއެީކގަ ދި ހަމަޓަކައި. އަމިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް  ،ހުށަހަޅައިެގން މި އުެޅނީ، ައުޅަގނޑު ހެންީވމާއެ ؟ކުރެިވދާނެތޯ

ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ފަތުުރެވރިކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ  ،ރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭއިްއޒަތްތެ

ނަ އަދަެދއްެގ އެއަރކުރާފްޓް އާދޭ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަމާލުކަމަށް ިގ އަށްބަރޯސާެވފައި އޮންނަ ޤައުމެއް. ދިެވހިރާއްޖެ

އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވލަްނ އޮތީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކަނޑަށް މިއަދު އެއަރކްރާފްެޓއް  ،ިވޔަސް  ކަމުަގއިނައިސް އޮތް 

، ތޭ. އެހެންީވމާލްޭވޖުކުެރޭވެނ ޮގތެއް ނެެވއްޓުުނކަމުަގއި ިވޔަސް އެ ނެޭގނެ ޮގެތއް ދިެވހިރާއްެޖއަުކ ނެތޭ. އެ ސެ

އަދި ސަރުކާރުެގ  އިޒަތްތެރި މަޖިލީހާއިއް މި  ،ޅައިރާރު ހުށަހަަގޮގުތގައި މި  ެގރާެރއް ަގސަލްޭވޖު  އަޅުަގނޑު

ރާރެއް. ިމ ަގމު ންރާރަީކ ަވރަށް މުހިަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ މި ަގ، އަުޅަގނޑު އެހެންީވމާސަމާލުކަމަށް މި ެގންނަނީ. 

އާދެ! ޓަކައި. ޖެހޭ މިކަން ކުރުމަށް ކޮންމެެވސް އިދާރާެއްއެގ މައްޗަށް އެބަ ލާޒިމުކުރުަވންރާރާ ުގިޅެގން ސަރުކާރުެގަގ

ކަމާ ުގިޅެގން އަުޅަގނޑު ިއންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކާ ާވހަކަދަްއކައިފިން. އިންޝުއަެރންސް ކުންފުނިތަކުން އެބަ މި

ދައުލަތުެގ  ،އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވލީއެހެން ކަމަށް.  ހޯދައިދެިވދާނެ ދޭ ސިފައިންނަށް މިފަދަ އާލަތްތައް ންޔަޤީންކަ

ކަަމކަށް ނުެވ ޮއެވާދނެ. އެހެންނަމަެވސް، ިގަނ  މެއް ކުރުމަކީ އެަކށީެގންާވމިފަދަ ކަކޮށްެގްނ ބަޖެޓުން ބޮޑު ޚަރަދެއް

ީކ ިގނަ އަދަެދއްެގ ަފއިާސ އަދަދެްއެގ އުޅަނދުފަހަރާއި ައދި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން ިއންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަ

ން ނުކުރާންީވ ސަބަބެއް ނެތް. ޅުަގނޑުމެމިކަން އަ ލިބެމުންދާ ބައެއް. އެ ފަރާތްތަކުން މިކަން ކޮށްދޭން ތިބިއްޔާ

އަޅުަގނޑު  ؛، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، މިކަުމެގ ޙައްެލއް މިއަދު އެބައޮތް. އެހެންީވމާއެހެންީވމާ

ޖޭ. އެބަ ހަދަންމިއަދު ކަން ކުރެޭވނެ ޮގތެއް އަުޅަގނޑުެމން ކަމަކީ ިއސްކަންދެްއަވިއެގން މި ނީ މިދަންނަާވ

ެވސް ެއއީ އިޔާަދކުރެޭވެނ  ފަހަރު ފަރަށް އެރުމުން އެ ފަރަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީދޯނި ،މި އޮޑިފަހަރު އިމިއާއެކީގަ މަހަ

ނޑުމެން ސަމާލުކަންދީެގން މި ކަންކަްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ެވސް އަުޅަގ މަށްކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، މިކަ

ޓަކައި ެވްސ އިންޝުއަެރންސް ކުރުމަށް ،ޓަކައިން ސަލާމަތްކުރުމަށްމު ެގއްލުރަށް ލިބޭބޫލުކުރަން. އަދި ދޯނިފަހަަގ

  ނީ ރު ދޯނިފަހަރު ހުންނަފަހަ ދޭ. ަބއެއްބާަރކަށް ެވެގން އެބަ ރާުރެގ ސަބަބުންަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ މި ަގއަޅުަގނޑު 

.  ެވސް ހަމަ އެހާމެ ބޮޑު  ެގއްލުންބުން ލިބޭނެތުމުެގ ސަބައި ކޮށްފައިންޝުއަރެންސް ނޫން. ެއއްކޮށްފަ އިންޝުއަރެންސް

އޮންނަ ކަމަްށ  އި، އިންޝުއަރެންްސ ކުންފުނިތައް މެދުެވރިކޮށް ސިފައިންނަށް މިފަދަ އާލާތްތައް ދެިވފަ އެހެންީވމާ

 ދޭ. އަދި އެ މީހުންނަށްކުރުމަށް ބާރަކަށް ެވެގން އެބަޮއޑިދޯނިފަހަރު ެގންުގޅޭ މީހުން އިންޝުއަރެްނސް ،ަވންޏާ

އެްއ . ދިެވހިާރއްޖޭަގއި އަދި މުެގއޮޑިދޯިނފަހަރު ސަލާމަތްކުރެިވދާނެކަލަތެއް ދިމާވެއްެޖއްޔާ ހާލިބޭ އެފަދަ އެބަ ޤީންކަންޔަ

ޓަކައި މި ، އެކަން ކުރުމަށްނުއެއް ނެތް. އެހެންީވމާ އިޭވނެ ޮގތްތަެކއް ހެދިފަބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ސަލާމަތްކުރެ

 ،ޓަަކިއ އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަންއާދެ! މި ދެންނެިވ ސަބަބުތަކަށްރަން. ބޫލުކުަގ މުކަން އަޅުަގނޑުންޤަރާރުެގ މުހި

ރާާރ ަގމި  ،ރާރު މި މަޖިލީހުން ބަލައިަގނެަގމި  ،ފުންކޮށް ިވސްނާަވޑަިއެގން ގައިމަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މިކަމާ ދޭތެރޭ
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 ޓަަކއިަޓަކއި. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށްމަށްކަ ްއާވނެދެއްަވއި މިކަން ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަަމށް ެގނެސްދެދޭތެރޭ  ސަމާލުކަން

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 2 ،ޭއެގތެރެއިން .ަގޑިއިރު 4ސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއަވނީ ހުރާރަށް ބަަގްނބަރު. އާދެ! މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 20 ސިކުންތު. ޕީ.ީޕއެމަށް 21މިނެޓާއި  20ޖުްމހޫރީ ޕާޓީއަށް  .އަށްޑީ.ޕީ ތު އެމް.ސިކުން 29 މިނެޓާއި  24ަގިޑއިރާ 

ސިކުންތު. ަވކި  8މިނެޓާއި  14އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  ސިކުންތު. 12 މިނެޓާއި 16ިސކުންތު. ޕީ.ެއން.ސީއަށް  21މިނެޓާއި 

ންނަާވނެ. މިހާރު ުތ ލިބިަވޑަިއަގސިކުން 30އި ޓާމިނެ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަްށ 

 .ރަށްމި ޢާއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުަވދޫ ދާ

މި  ،ހުަށހަޅުއްާވަފއިާވ ަގރާަރކީ ންބަރު މިތްތެރި މެިއއްޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ދަނެގތީ ދާއިާރެގ

ހަމަ ނޑު ެވސް މު ކަންބޮޑުުވމެއްެގ ޮގުތގައި ައޅުަގންަވރަށް މުހިއޮތުމަށް ުމެވފައި އިތުގައި ާގޙަޤީޤަދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ތި ރަށް ޮބޑެޮގތުން ަވ ުގޅޭ  ރޭ ުނަވތަ ފަރަްށއަރާ ުއޅަނދުތައް ފުންކުރުމާ އުދިެވހިާރއްޖޭެގ ފަރުތަކަށް  ފާހަަގކުރަން.

އެއާެއއްޮކށް ކަނޑުާވ އުޅަނދުތަުކެގ ހަމަ ،ކުރަމުންދޭ. އަދިއްމަލް ޙަތަރައްޔިތުން  ުތަގތުަގއިޙަޤީޤަ އްކަންބޮޑުންތަކެ

 ަގބޫލުކުރެޭވ ހާލަތުގައި އެ އުޅަނދު ކަނޑަްށ ށްމެދުގައި ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެ އުޅަނދު ސަލާމަތްކުރިެވދާނެ ކަމަ

. މިކަމަްށ ކަށް ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ަވނީ އިތުރުެވފަޔަ މަެވރި ހާދިސާތައް ެވސް އެަތއް ުގނަޖެހޭ ހިތާ  އަންނަންދުކޮށްލާފައި

މާލުން ނޫންނަމަެވސް ހުމާލުން ނަމަެވސް ނުަވަތ އިހުއި ،ތަކީޤަޙަޤީލުކުރަންޖެހޭ ުތގައި ނާދޭ. ަގބޫޙަޤީޤައްލެއް ޙަ

އި ފަރަށް އަރާ އުޅަނދުތަްއ ހަމަ އެއް ުދަވހުން އަެންއ ފަ ެވ ަމކަށްއުޤަ ދިެވހިރާއްޖެއަީކ ކަނުޑެގ ަސރަހައްދު ބޮޑު

 30މީެގ ކުރީަގއި ާގްތަގނޑަކަށް  ،ތަކީޙަޤީޤަމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ދުަވހަށް ދަނީ ިގނަަވމުންނޭ. 

ެގން އޭިތ ށް އަަރއިެޏއް ފަރައަޅަިއެގން ުއޅުނު ކުަޑކުޑަ ދޯން އަހަރު ކުރިއަށް ބަަލއިލާއިުރގައި ޓޫ.ޓީ އިންޖީނު

އިާލ ޢާމުޅި  ،މިިލއަން ރުފިާޔެގ ޚަރަދުކޮށްެގންއެތައް  ސިްނާގނޫނޭ ބޮޑެތި ދޫކޮށްލާފައި އަންަނއިރު ކުާރ އަސަެރއް

ހުސްެވެގން އުފައްދާފަިއާވ ކަްނނެލި ދޯންޏެއް ފަރަށް އެރީމާ އޭތި ދޫކޮށްލާފައި އަންނައިރު ކުރަންޖެހެނީކީ. އެހެންީވމާ، 

ުތަގިއ ޙަޤީޤަ ،ަގއިޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ިސފަކުރާއިރު އުެމއްގެ ޤަޖަޒީރާަވންތަ  ުޅަގނޑުމެންްނކަން އަަވތުެގ ކަމި ބާ

 ލަުތެގ ލެަވލްަގއި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަަގއިމުއުޓަކައި ދައްެލއް ހޯދައިދިނުމަށްޙަމި ކަންކަމަށް ކޮންމެެވސް ަވރެއްެގ 

އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަން ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ްއކޮށްއެއާއެ ހަމަ، އަދި  ދެކެން.އަޅުަގނޑު ަކމަށް ެވސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ރުެގ އް ހަލާކުކޮށްލުމުެގ ނިޔަުތގައި ބޭމާލުން ފަރުތަހުޓަކައި ކަނޑަެއިޅެގން އިލިބިދާނެ ެގއްލުމަށް ޓަށްމާެވށްމި ނާޒުކު ތި
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ދާ ހާލަތްތަކުގައި ެއ އެ ފަރު ހަލާކުެވެގން ،އަރުަވއިނަމަެވސް ފަރަށް  އެހެން އެްއޗެއް އަދި ،ނދެއް ނަމަެވސް ޅައު

ންޖެހޭ ޅަޮގތުން އަ އެަކމާ ުގޅޭ ،ާވނަމަ ކަމަށް ކަމެއް ލުން ވެއްޖެ މާހުއެއީ އި ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމަށްފަހު

  ންޖެހޭނެ އި އޮންނަލިބިފަރަްއކާތެރިަކން އްލުުކރެިވެގންާދއިރުަގއި ޙަފިޔަަވޅުަތއް އެޅުމަކީ ެވސް މިފަދަ މައްސަލައެއް 

ަގއި މިފަދަ ކަމެްއ އުމުޤަމިއަދު ިމ  ަގނޑު މި ާވހަަކ މި ދަންނަަވނީ.ޅު ގައި އަ ަގބޫލުކުރާ ާހލުށްކަމަ ކަމެއް

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް މިއަދު   ،ކީޗަނެތުމުެގ ސަަބބުން ދިމާާވ ދައްއުމީ ލެަވްލަގިއ ާގއިމުކުެރިވފައިޤަތުގައި ޙަޤީޤަ

  ކުރަނީ ކަމަށް  އެމް.އެން.ޑީ.އެްފެގ އެހީަގއި ނުަވތަ ފުލުހުންެގ އެހީފައި މިފަދަ ކަމެއްނުަވތަ  ެއކުކަމާލަތުެގ އެހީތެރިއުދަ

އެ ކަމަކަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ  ،ރު ހުށަހަޅަމުން އެ ފާހަަގކުެރއްިވ ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަގރާމެ ދެން ،ޏާަވން

ކަމަށް  ޓަްގ ހޯދުން، ން ކަމަށް ީވނަަމެވސްތާނިގ ހޯދުނީ. ެއއީ ޖެހެ  ކުރަނށްޚަރަދެއް އެ މީހަކު އަމިއްަލއަ

ލަތް. ސީލަްތތަކަކީ އިންސާނީ ަވސީނަމަެވސް. ހަމައެކަނި ފޯރުކޮށްދޭ ަވ ކުރަންީވ ަކމެއްއަދި އެހެން  ،ީވނަމަެވސް 

ޢަލީ   ސާމޫ ޓަރުލާސްތެރިކަމާއެކު އޭުރެގ މިނިސްޚްހަމަ ަވރަށް އި ؛އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ެވސް 

ޓަކައި އެތަްއ ބަިއަވރު  ެނުގމަށްދަންނަަވން. މާއެނބޫދޫ ފަޅަށް ައޑިއަްށ ޮގސްަފއިާވ ދޯންނެއް ޖަލީލަށް ޝުކުރު

 ،ީވ ބޭނުންާވ ތަކެތިޅު ިވދާ މަނިކުާފނުމަނިކުާފނަށް ދެންނެުވމުން އެ  އެ ،ެވސް ނުނެުގމުން މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްެގން

 ޓަަކއި އަުޅަގނޑު އެކަމަށް .އެކަން ކޮށްދެިވ ނަމޭ.އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭެގ މީހުން ންނަމެންހޯަދއިދޭށޭ. ތިމަ ތާނގިއާ

 ނުލައި ރަދަކާޚަޅުތެރޭގައި ާގތް ހިސާބެްއަގއި އޮީތމާ މާ ބޮޑު ފަ ނަަވން. ެއހެންނަމަެވސް، ެއއީދަން ހަމަ ޝުކުރު

އެ ތަެކތި ެވސް އަިމއްލަ ފަރާތައް  ،ތަކީޙަޤީޤަ ންޖެހޭރަބޭނުންާވ ތަކެތި ހޯދެނީ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑަށް ަގބޫުލކު

 ،ކަމަށް ަވންޏާ ެވސް ދޯނި އަާރފައި އޮެވއްޖެ އަންނާނެ. މާ ދުރު ފަރަކަށް ހަމަގައިމު ލަތްތައްހާން ދަތިާވ ދޭށްފޯރުކޮ

ދެން  ަވންޏާމުން  ނީ ކަމަށްދަކަށް ނުަވަވުރެގ ޚަރަތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަކީ މީހަކަށް ކުރެޭވ އެތަނަށް

 ދާއިރާެއއްަގއި އެ މަސަްއކަތް ކުރަްއާވ އަިމއްލަ ބޭފުޅެއް  އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ހަމަ މި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފުޅާ

އިސާ  އަދި ފަ ށްނަންަގނޑުމެޅުކަމަށްާވ ކުއާ މޮހެދޭ ކައިރިައށް. ކުއާ މޮހެދޭއަކީ ހަމަގައިމު ެވސް އެ ޚިދުމަތް އަ

އްަގިއ ލެަވލެއުމީ ޤަދެއްަވމުންދާ ފަރާތެއް. މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން ށްފޯރުކޮ ތްއެ ޚިދުމަ ،މަެވސްނަާގފައި ނަ

ަގއި ފުންކޮށްދިނުމުެގ ރާެއއްއިނދުަތްއ ެވސް އެންމެ ފުޅާ ދާ ޅަދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރުަތކަށް އަރާ ބޭރުެގ އު

ކުރަްއާވކަީމ  ފަދަ ކަމެއް ެވްސ އެފަރާތަކުންއަމިއްލަ  ،ާވީތެވ މަސައްކަތްކުަރއްާވ ބޭފުޅަކީ ކުއާ މޮހެދޭ ކަމަށް

ކަެމއް. އެެހންނަމަެވސް، އެމަނިކުފާނަށް ެވސް ހަމަ ނުކުރެޭވ ހާލަތުެގ  ހަަގކުރާއެކު ފާއަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރުެވރިަކމާ

ެވސް އެމަނިކުފާނު ެވސް އެބަހުރި. މިހާރުތަކެްއ މިހާރުފަހަރުކިތަންމެ އުޅަނދު ،ކިތަންމެ ކަންތައްތަެކއް

 ޅު ތ. އަތޮ !މައާފުކުރަްއާވ ޮތޅު،އަ ތ. ؛ަގއި ޮއތް ހިލަ ބާޖަކާއިރުއަތޮޅު ފޮނަްއޑޫ ފަ ބަދޭ ލ.ރަމުން އެސައްކަތްކުމަ

 ،އަިދ އަދަށް ދާންދެން ެވސް. ފުންކުރުމުެގ މަސައްކަތް ބޮޑު ަޓެގއް ހިލަ ބާޖަކާއި އަރާަފއި އޮތް  ފަރަށްފޮނައްޑޫ 

އި އޮންނަތާ. ހަމަގައިމު ެވސް އެ ފަރަށް އޭތި އަާރ ތި ައރާފަފަރަށް އޭެވްއޖެ އެތަނުެގ  މިހާރު އެތައް ޒަމާނެއް
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ތަނެއް ނުފެނޭ. އެކަން  ެގްއލުމުެގ ކަންބޮޑުުވން ފާހަަގކުެރޭވ ފަރަށް ލިބޭކޭއްތި  ،ޭކްއތި ،އްތިކޭ  ،އޮެވެގން ޭކއްތި

  . ނިންމާފަ ފުންކޮށް އިުމ ެވސްހަމަަގ ލަތުެގ ލެަވލްަގިއ އެ ޓަގާއި ބާޖުއުމިހާރު އޮންނާނީ ދަ ،ނަމަ ފާހަަގކުރެޭވ

 ެގ ނަޒަރިއްޔާތުން ިވސްނާލައިފިތިރާމުހުތަކަށް ކުރާ އިތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަފރުޙަޤީޤައެހެންީވމާ، 

އްލު ހޯދައިޭދނެ ނިޒާމެއް ގާއިުމކުރެިވަފއި ޙަމިކަމަށް  އްގައިއުމީ ލެަވލެޤަ ަގނުޑމެން އެބަޖެހޭޅުެވސް އަ ކަމަށް ާވނަމަ

ށް ބޭރުެގ އެކިެއިކ ނަމަެވސް. ީކއްެވެގންތޯޭއ އަުޅަގނޑުމެންނަ އެން.ޑީ.އެފަށް ރަށެއް ީދެގންއީ އެމް.ންނަން. އެ އޮ

 ރަމުންކުން މަސައްކަތްެގ ތެރެއިން ފައިސާެގ ތަނަަވްސކަން ފޯރުކޮށްދޭކޮމްޕޯނަންޓު ރު  ސީ.އެސް.އާށްކުންފުނިތަކަ

ކްރިއޭޝަން ކްލަބަކަށް ރެ މް.އެން.ީޑ.އެްފގައި ޮއތްެވސް، އެ ޑީ.އެފަށްމިއަދު ދިެވހިރާްއޖޭެގ އެމް.އެން. ،ދާއިރުަގއި

ެވސް މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ރަށެއް ދީެގްނ ޓަކައި ިއމުކުރުމަށްޓެއް ާގސޯއެ ބޭފުޅުންނަށް ރި ެވސް އެހެން ޮގތަކުންނުަވތަ 

އޮތް ުގދުރަީތ  އި މިރާްއޖޭަގނުކުރެޭވ. ދިެވހި ަގބޫލެއް  ގާއިމުނުުކރެެވންީވ. ައޅުަގނޑަކަށްށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ެގ ނެ ެއތައް ޮގތްތަެކއް ައޅުަގނޑު ކުރެޭވ ކަންކަންކަން ހިފަިއެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަމުއްސަނދިކަމުެގ ބޭނުން

ތުަގއި ެވސް މި ަގރާަރކީ މިއަދު ޙަޤީޤަކަން އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުަރން. އެހެންީވމާ، ީގރު ސިކުނިޑއަށް ެފންނަފަ ެވސް

ލަތުެގ އުމިއީ ދަ ހަަގކުރަން. ެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާ މު ަގރާރެއް ންއަހަންޖެހޭ ަވރަށް މުހިައޑުކަނުލަިއ ަވރަށް 

އިންސާނުން ފުރަތަަމ  ؛ހަމައެަކނި ،ހަމައެކަނި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި ؛ންކަމަށްލެަވލްަގއި މިފަދަ ކަ

އެއާ ޖެހިެގން ދެން ކުާރ  ެވސް، ހަމަ ެއއާެއއްަވރަށް އެހެްނނަމަކުރަން. އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ. އަުޅަގނުޑ އެކަން ަގބޫލު

ފަިއ ކޮށްލަތުެގ ލެަވލްަގއި ާގއިމުއުއި ަވސީލަތްަތކެއް ދަ މުދާ ަސލާމަތްކޮށްދެޭވނެ އުސޫލުތަަކކާ  ގައިޮގތު  ކަމެއްެގ

 ސް.ިއްއޒަތްތެރި ރައީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ އޮންނަންޖެހޭނެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުންސަރިޔާ

ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  އަރުަވނީ ތިމަރަފުށީމި  ަގނޑު ފުރުޞަތުޅުމިހާރު އަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

 ށް.ރިޔާޟަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށީ

މައްސަަލއަީކ  ެގންދާބަހުސްކުރަމުންމިހާރު ދެ، ިމއަުދ އަުޅަގނޑުމެން އާރައީސް.  ިއއްަޒތްތެރި އްޔާ ޝުކުރި `. 

ންމެ ހަމަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އޮނިޑެވިރންނާއި އަދި އުޅަނދުފަހަރުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު ކަންބޮޑުެވފަިއާވ އެ

ަވރަށް ތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތް ދާއިާރެގަދނެގތީ ،ޓަަކއިކަމަށް މަްއސަލަ. މި ަގރާުރ ހުށަހެޅުއްވި  ބޮޑު ެއއް

ިމއީ ަވރަށް ބޮުޑ އަުޅަގނުޑެގ ދާއިާރެގ ލޮބުެވތި ރަްއޔިތުންެގ ނަުމަގިއ ެވސް.  ،ަވންޝުކުެރއް ދަން  ތެރިޞްއިޚްލާ

 ަގނޑުމެން ީކ ކަނުޑެގ ސަރަހައްދު. ައޅުޔަސަރަހަްއދުެގ ބޮޑު ބަ  ަގނޑުމެްނެގޅުއަ  ،މައްސަލަެއއް. ދިެވހިާރއްޖޭަގއި 
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އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންނުކުރާނެ އެއްެވސް ޒަމާނެއް ނާންނާނެ. ޮގތުން ކަނޑުެގ  ޮގތުން މި އޮތް ދުރަތީރާއްޖެ ުގ

ނދުފަހަރަށް. އެަތއް ާހސް އުޅަނެދއް މި ާރއްޖޭަގއި ޅައޮީތ ކަނުޑެގ އު އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ަބރޯސާެވފަިއ މި

މެންެގ ަގއިަގއި ނެްތ ތަްއ މި ރާއްޖެއަށް އެބައާދޭ. އަުޅަގނޑުިކ ުއޅަނދުެގ އެިކއެބޭރު ،ނޭޝަނަލްޓައިން އެބަހުރި. އަދި

 ޭއގައި ތިބި ޕެސެންޖަރުންނަށްުނަވތަ ނުތަނަސްާވ ަވުގތުތަުކގައި ޭއެގ ެވރިފަރާތަށާއި އެ ކެޕޭސިީޓއެއް މިފަދަ ހިތް

ކޮށްދިނުމަކުން ހަމައެކަނި  ސަލާމަތްެގ ފުރާނަ. ހަމައެކަނި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން މީހުންޭވނެއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ

އެ މަަސއްކަތްކޮށްެދއްާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް އަުޅަގނޑު މި  ކަތެއް. ަވރަްށ ބޮޑު މަސައްއީއެ ؛ަގޅުނުފުދޭ. ރަނ

. ލޯ ހަދާފަ އުމުތަުކގައި އެބަހުރި ސެލްޭވޖްޤަ ދަންނަަވން. ުދނިޔޭެގ ަބއެއް  ތެރިކަާމއެކު ުޝކުރުޞްފުރުޞަތުގައި އިޚްލާ

ކަމެއް.  ާގނޫނެއްެގ ތެެރއިން ާލޒިމުކުރަންޖެހޭ ޒާތުެގހަމަ  އީ މި ،ންދާއިރު ބަހުސްކުރަމުށްއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ަގރާަރކަ 

ފާހަަގކުަރއްާވަފއި ހުރިހެން ސަރުކާުރެގ  ސަރުކާރުން ހިްތަވރުދެއްަވންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުާކރުެގ މި ަގރާރުަގއި މި ކަމަކީ

ޏަކަށް އެކަން ކުރުން ސަުރކާރުެގ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮންނަ ކުްނފުން ްއ ނުަވތައްސަާސއެ ކޮންމެެވސް ުމއަ

ކަމުަގއިާވީތެވ.  ެއީއ ރައްޔިތުންެގ މުދާ ރައްާކތެރިކުރުން އެއީ ސަރުކާުރެގ ޒިންމާއެއް .ލާޒިމުކުރެިވެގން ެވސް

މި ަގރާރު  ،ރަން ހިތާމަކުނޑު ަވރަށް އަުޅަގ އޮްނނަންާވނެ.ޮގތަށް އެކަން  ްނޖެހޭނެއެހެންީވމާ، އެކަން ކުރެެވ

 ،ފާަހަގކުެރއްވި  އިރުަގއިެވެގްނދިޔަ މު ެއއް މައްސަަލއަކަށް ންުރ ހުށަހެޅުއްިވ އެންމެ މުހިހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި މި ަގރާ

އޭނަ ހިސާބަށް އައިއިރު ުކރެުވނު މަސައްކަުތަގއި ރައްޔިަތކަށް ލިބުނު ބޮޑު ެގއްލުން. އޭާނެގ އުމުުރަގއި މިހާ ދިެވހި

ޓަކައި މިހާރު ޕްރައިެވޓް ކުރުަމށްސެލްޭވޖު ،ފަހުން އެ ދޯނި ދޫކޮށްލާފައި ދާންޖެހުނު ާވހަކަ. އޭެގ ައުގ މެއެން

އޭނަ  ،ޭއނައަށް އެ ހާލަތު ތަންނުދޭތީެވ އޭތި ދޫކޮށްލާފައި ،ަދއްަކއިެގން   އަުގއޭެގ ،ކީ ން ކުރާ މަސައްކަތަ ސެކްޓަރު

ން އައި ަމސައްކަތް ޫދކޮށްލާފައި ދާންޖެހުނު ާވހަކަ އަުޑއިުވނީމަ އެީއ މުރަށް ކުރަުމޅި އުމު ،ކުރަމުން އަިއ މަސައްކަތް 

، އަުޅަގނުޑ އެ ހިތާމަިއަގިއ ބަިއެވރިަވން. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން .އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ހިތާމަ

ޏެއް ނޫން. އަދި ދުއްާވ ންެއއް އެކަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުްނ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ޮއޑިެވރިާޔެގ މަްއސަލަ

ބޮޑަށް  ުގޅިެގން އެންމެ މީހުންެގ މައްސަލައެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ޒާތުެގ ކަންކަން ދިމާުވމާ

 ަވރަށް .އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަނޑުެގ ރީފްަތއް ،ންޓްމަންއަުޅަގނޑުމެން އެްނަވޔަރަ ،ެމއް ެއއީކަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ އެއް

، ސެްލޭވޖް ަވންޏާ ެވސް. އެހެންީވމާ  ކޮންމެ ދުަވހެއް އިތުުރެވެގންދާ ކަމުަގއި ލިބިެގްނދާނެ ތަކެއް  ެގއްލުންބޮޑެތި

ަވންޏާ އަަވހަށް ޖެހޭނީ ކަމެްއ ދިމާާވ ަވުގުތަގއި އެންމެ، ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް ެއކަން  އް ހިންާގ ކަމަށްއޮޕަރޭޝަނެ

ެގ ަހއިސިްއޔަތުން ެވސް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. ދެންމެ  އުމެއްމުަގއި ޤަ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޤައު އްލުކޮށްދޭނެ ނިޒާމުޙަ

ައޅުަގނުޑެގ ދާއިާރގައި ހިމެޭނ  ،ފާހަަގކުރެްއީވ ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މަސައްކަްތ  ދިއްޖެ. އަެވ ހަރެއްއޮތް ބާޖު އޮންނަތާ އެތައް އަރަށެއް ތ. އަތޮޅު ފުނައްޑޫައކީ. އެ ފަރަށް އަރާފައި 

ކުން ެއކަންަކން ކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް ނޫން ޕްމެންޓަިވަވުގތު ެއެވއިލަަބލް އިކު އެބަކުރޭ. ކުރާ މަސަްއކަތަކުްނ ނުަވތަ މި
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 އެ  ،ކަމުަގއި ިވަޔސްބިލުކަމެއް ާއއްމު ފަރާތަކުން ކުރަން ބޭނުންިވޤާެގ ރުަވތައް ހަމަޖެހިފައި ހުރީ. އެއިންތިޒާމު

، ޭވ. އެހެންީވމާނު އްހަމަޖެހިފައެ އިންތިޒާމުފުރުޞަތުތައް ތަނަަވސްެވަފއިާވ ޮގތަކަށް އަދި  ،ހިތްަވރުދީ ސްހަކަށް ެވމީ

ކަމަށް އަދި  މައްސަލަ މަޖިލީހުެގ ސަމާލު މުހިންމު މައްސަލައެއް. މި ،މައްސަލައަކީ  އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި މި

ަވނަ  2020ަވުގތަށް ެވސް އަދި އަމުދުން  މި ،ޑިަވަޅށް ެވސްނދަ އީ މިދެއްުވން އެ ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގެނސް

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ާވަހކަދައްަކމުންދާ ަވުގތެްއގައި ަވރަށް މުހިންމު ަގރާރެއް ކަމުަގިއ  ބެހޭ އަހަރުެގ ބަޖެޓާ

 ރާ ޮގުތަގިއ މިކަމާ ކުއްމީދުއުކުރަން. އަދި ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަުޅަގނުޑ މި ަގރާރަށް ފުރިހަމައަށް ާތއީދު

އޮތް ތަކުލީފު ދިމާެވފައި  ަރއްޔިތުންނަށް ،ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުން ަވރަށް ިވސްނަާވފައި

އްލުކޮށްދިނުމުގައި އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކޮންމެެވސް ިވސްނުމެއް ެގނެޭވނެ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަދި ޙަ

ކުރެްއުވން ައޅުަގނޑު ެވްސ އެދޭ ާވހަކަ ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްާވއިުރަގިއ މިހުސްޮގތުން ބަ ބެހޭ ކޮމިޓީަގިއ މިއާ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެން ަގނޑު އެކު ައޅުެވފަިއުވމާަވރަށް ކައިރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ހުސްަވުގތުކޮޅާ

އަރުާވނީ ދަްއކަަވން އެދިަވަޑއިެގންފަިއާވ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުާވހަކަފުޅު

އާދެ! މިލަންދޫ ދާއިާރެގ  ؟ންތެޭރަގިއ ނިންމާލަ މިނެޓު 1ބާކީ އޮތީ އިނޭގތޯ.  މިނެޓު 1ހުސްަވުގުތކޮޅަށްފަހު. މިހާރު 

 .ޟާލީ ރި ބަރު ޢައިްއޒަތްތެރި މެން

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި

 ،ބޮޑު ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިނެޓެއްެގ ތެރޭަގއި ނިންމާލެޭވ ަވރަށްުވރެ

 ަގޅު. އްޔާ ދެން ބާކީ ބައި އަުޅަގނަޑށް ދިނިއްޔާ ރަނމިނެޓެއްެގ ތެރޭަގއި ނުނިމިއްޖެ 

 

 ްއެކުވން: ާވހަކަދެރިޔާސަތުން

 ފަހުން ލިބިަވޑައިަގންަނާވނެ. 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި

އިންތިޒާެމއް  ،ުކރެޭވނެ ޮގތެއް މަލުޢަކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފަރުތަކަށް އުރުމުން އެއަށް ޝުކުރިއްާޔ. ކަނޑުދަތުރުފަތުރު

ދެްއީވީތެވ އެކަން މި މަޖިލީހުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސް ިއ،ފާހަަގކުރަްއަވ އް ކަމަށްންމު ކަމެމަކީ މުހިދިެވހިރާއްޖޭަގއި އޮތު
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ޮއީތ  މި 95ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް. އަޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ިދެވހިރާއްޖޭެގ % ދަންނަަވން ޝުކުރު

ފަތުރުގައި ބޭނުން ދަތުރު ،ޓަަކއިށްކުރުމަރުއި ދަތުރަށުަގ 185ާގތްަގނޑަކަށް ކަނޑު. ދިެވިހރާއްޖޭެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ 

ޓަކައި އެަތއް ސަތޭކަ އުޅަނދުތަެކއް ކޮންެމ ދުަވހަކު އެަތއް ސަތޭަކ ކުރުމަށްރަްއޔިތުން ބޭނުން ،ޓަކައި ކުރުމަށް

ާވ  ޯގސް ން. މޫސުންހުޅަނުގ މޫސު ާއދޭ. އިރުަވއި މޫސުމާއި  ންމޫސު 2ދަތުރުތަކެއް ކުރަމުން އެބަދޭ. ދިެވހިރާއްޖެއަށް 

ޮގއްސަ ެވސް ނުަވތަ ސަުމާގ ެވސް އަދި މީހަކަށް އޮޅިެގން  ރަނަގޅަށް އޮްއާވންެވސް އަދި މޫސުތަުކގައި ދުަވސް

ފަހަރު އެބަހުރި ހިތާމަެވރި  ިގނަ  ެވެގން ެވސް ޮގސް ަވރަށްުނަގތަ ނެިވޭގސަން ކަސިޔާރު  ،ބަދަލުެވެގން ެވސް

އެތަްއ ދުަވހަކު ކުރި  އިިވދާުޅާވހެން ދިރިުއޅުމުަގ މަ އެެއީއ ހަ ،އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ. ހާދިސާތައް ދިމާެވފަ

މުޅި އޭނަެގ ހަޔާތް އޭަނެގ  ،މާލީ ޮގތުން ަވރަށް މުހިންމު  ، މަސައްކަތުން އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު ތްމިންނަ

ން ލިބޭ ޭއެގ ،ާވނަމަ  ަކމައްެއފަދަ އުޅަނދެއް އުރިއްޖެ ފަހަރު. މައްޗަށް ބިނާކޮްށެގން އުފެދިފައި ހުންނަ އުޅަނދު

ރައްޔިތުންނަށް  ،ކުރަންޖެހޭއްމަލްޙަތަ ކަންިއޔާދަކުރަންޖެހޭ ަވރަށް ހިތްދަތި އިއެކަމުގަ  ގެއްލުމަކީ އެަތއް އަހަރެއް

  ..އެކަމުެގ ަތކުލީފު ލިބޭ ކަމެއް. މިފަދަ ހާދިސާތަކުަގއި މިފަދަ އުޅަނދެއް.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

، އަުޅަގނޑު ހުްސަވުގުތކޮޅަށްފަހު ިއއްޒަތްތެިރ ހުސްަވުގތުކޮުޅ ޖެހިއްޖެ. އެހެންީވމާމިހާރު .  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި

 މެންބަރަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. މިހާރު އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްަވުގތުޮކޅެއް މި 

 އަރުަވނީ. 

 

 {އަށް 11:01އިްނ  10:31 ހުސްަވުގުތކޮޅު:}

 {ޢަފީފުަބރު ަޙސަން ފުށީ ދާިއރާެގ ެމންިވލު؛ ިއންެނީވުތގައި )ރިޔާސަ

 

  ުވން:ކަދެްއކެ ސަތުން ާވހަޔާރި

ަދނެގތީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ، ެއއީެގންިދޔަށްއަށް މެދުކަނޑާިލިއރު ކުރިއަުޅަގނޑުމެން ހުސްަވުގތުކޮޅަ`. 

ދަްއކަަވމުން މެދުކަނޑާލިއިރު ާވހަކަފުޅު .ބަހުސް އީތިދާ އިބުަގރާރުެގ ،މް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޡިމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

  އެަބއޮތް.މިނެޓު 4ބަރަށް ބާކީ އަދި އިްއޒަތްތެރި މެން. ޟާމިލަންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި ،ެގންދެީވ

 .ޟާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރ4ި

 

 އްެކުވން:ާވހަކަދެ ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި
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އްދުެގ ތެޭރަގިއ ފަރަށް އަރާ އުޅަނދުފަހަރު ފުންކުރުމުެގ ހައާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިދެވހިރާއްޭޖެގ ސަރަ 

ދިޔުން މިއީ އަުޅަގނުޑ ހަމަޖެއްސުން ނުަވތަ ހަމަޖެހެިގން ،ަލތުެގ އިދާރާެއއް ހަމަޖެހުންއުމަސައްކަތްތައް ކުރާނޭ ދަ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޮބުޑ  ، ަފދައިންކޮށްލިކަމެކޭ. ައޅުަގނޑު ކުިރން ެވސް އިޝާރާތް މުހިންމު ދަންނަާވނީ ހަމަ ަވރަށް

އްދުަގއި ދިެވހިރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ެއތައް ސަތޭކަ އުޅަނދުފަހަރު ހަ ސަރަކަމަށް ެވފައި، އެ އްދަކީ ކަނޑުހަސަރަ

އުރުން  ފަރުތަކަށް އެރުމާއި  ، ހާދިސާތަކަށްމިފަދަ ؛ސާކުރަމުްނދާއިރުަގއި ދިމާާވ ހިތާަމެވރި ހާދިކޮންމެ ދުަވހަކު ދަތުރު

ުގޅިފައި އޮްތ  އީ ަރއްޔިތުންެގ މުިޅ ދިރިއުޅުމާލިބޭ ެގްއލުން އެއީ ަވރަށް ބޮޑު ެގއްުލމެއް. އެފަދަ ކަންތައްތަކުން 

އި ާކ ެއކީގަ ދުަވހު އެތައް ަބޔަދާދި މިދާކަށްފެނުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ެގއްލުމެްއ. މިސާލަކަށް ދަްނނަާވނަމަ

ހަމަ . ފިޔާެއއްއެއީ އެަތްއ މިލިއަން ރު ރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ފަރަށް އެރީ. ފަރަށް އަަރއިެގން އެ ލޯންޗުދަތުރުކު

ރާ މަސައްކަެތއްެގ ކުޓަކައި ކާންބޯންރުމަށްކުމުއްތިނައްމު ފަރުދަކު އޭނަެގ ަބނޑުފުރާއާ ،ރައްޔިތަުކ، ާއއްމު ރައްޔިަތކު

އެފަދަ  ރުން.އެޅަނދެއް ނުަވތަ އު، ކުރުން. މިސާލަކަށް  ދަންނަާވނަމަރުތުދަރީ ފެ ،އީޮގތުަގއި ކުރާ ކަމެއް އެ 

ބައެްއެގ ފުރާނަ  އެ ،އެ އުޅަނދެްއަގއި ތިބޭ ބަޔަކު ،އޮންނަނީ  ެވފައި މި ފަހަރަށް ހާދިސާއެްއގައި ެވސް ިގނަ

ސް، އުޅަނުދ ެވނަމަނީ. އެހެންއޮންނަ ޮގަތށް މިހާރު މި ރުން އަަވސް ފިަޔަވޅެްއެގ ޮގުތަގއި އެޅޭސަލާމަތްކު

 ތުގެ ލަލާމަތްކުރެޭވނެ އިންތިޒާމެއް ދައުދޫކޮށްލެެވނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ އުޅަނދު ެވސް ސަ

މުކަމުެގ މަްއޗަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ންހިމު ެގއް ހަމަޖެއްސުމުސަރުކާުރެގ ތެެރިއން އެފަދަ އިދާރާއެ  ،ތެރެއިން

މިފަދަ އުަޅނދުތައް ސަލާމަތްކުރުމުަގއި  އަޅުަގނޑު ހިތުން ،ނަމަ ެވނީ. އެަފދަ އިދާރާެއއް ހުރެއްޖެހަަގކުރެަގރާރުަގއި ފާ

މަށް ބޭނުންވާ  މު ދައުރެއް ކުޅެިވދާނެ. ހަމަ އެފަދަ އިދާރާއެްއގައި އެފަދަ އުޅަނދުތަްއ ސަލާމަތްކުރުންަވރަށް މުހި

ަވުގުތ  މެންނަށް މިކަމެއް. އަދި ައޅުަގނޑު މުންމުހި ެއއީ ހޯދިދާނެ.އާލާތްތައް ެގްނުގޅެޭވނެ އިންތިޒާމެއް ޚާއްޞަ 

އެޅިަފއި ހުންނަ ފަރާތަކަށް. އެ ބޭފުޅުްނ އެކަމަށް ކަނޑަ  ،ށްޑީ.އެފަ.ލެެވނީ އެމް.އެންުގޅައި ީވމައެއް ދިމާސާދަ ހާދިފަމި

ންނަމަެވްސ، މީހުން ެތއް. އެހެލަސީނުހުެރއޭ ެއ އުޅަނުދ ސަލާމަތްކުރެޭވނެ ަވ ންނާމެން އަތުގައިިވދާޅުަވީނ ތިމަ

.  އެހީތެރިެވިވދާނޭށް، މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ތިމަންނާމެންނަލާމަތްކުރުމޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ. އެހެންީވމާސަ

ަޒމާނުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ  ދަނީ. މި އެ ުއަޅނދު ހަލާކުެވެގންަފރުމަތީގައި އޮެވެގން ދުސް، އުޅަނެވއެހެންނަމަ

ިމޮގތަްށ  ލަތެއްސީމިފަދަ ކޮންމެ ަވ ،ިވޔަސް ނިފަހަރު އަދި ބޯޓުފަހަރުދޯބޮޑެިތ އަުގްނމެ އެ ،ޗުފަހަރުއަުގޮބޑެތި ލޯން

ކަނުޑެގ  އިއްޖޭގަ ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެްއެވސް ުއޅަނދެްއ ދިެވހިރާ ނެތިެގންދާހަލާކުެވ

އަހަރަށް ނުަވތަ އަހަރުން  ފީ ޓްރީހޭ ރަޖިސްއްދުަގއި ދުްއިވެގންެންއ ނުދޭ އެ އުޅަނދަކަށް ަދއްކަންޖެހަސަރަ

ތަ ލައިސަންސް ފީއެްއެގ ޮގުތގައި ދަްއކަންޖެހޭ އެ ދައްކަންޖެހޭ ފީ އެ އުޅަނދުެގ ރަޖިސްޓްރީ ފީއެއްެގ ޮގުތަގއި ނުަވ

 ހަރަކު އަމެ ންމަ ކޮންމެ އުޅަނދަކީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ އެީކގައި ކޮހަ އަުޅަގނޑު ހިތުން. އްކިފައިސާ ެވްސ ނުދެ

އެ ފީތައް  ،އް މި ހުންނަނީ. އެހެންީވމާާގޫނނުތަކާއި ަގވާއިދުތަ  ެގހިރާއްޖޭެވސް ދެއްކޭނެ ޮގތަކަށް ދިެވހޭ ފީ ޖެއްކަންދަ
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ތެއް ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު ހިތުން މިއީ ަވރަށް ، މިފަދަ ސަލާމަތީ ޚިދުމައެހެންީވމާ ދަނީ ދެއްކެމުން. ެވސް މި

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވީކގައި  ހަމަެއާއއެމަކީ. އަދިމިފަދަ ފަރާތެއް އޮތު ،ކަމެއްތެރިންބޭނު

ލުކަމަށް ސަމާޚާްއޞަ އާމްދަނީން އެ އުޅަނދުތަކުެގ ލިބޭ ދައުލަތަށް  ނުަވތަ އެ ީފތަކުން ،އްކޭއިުރަގއިތައް ދެފީ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން އަ ތުމަކީ ޒާމެއް އޮންތި ކޮށްދެޭވނެ އިތްމިފަދަ ހިތާމަެވިރ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަ ،ެގނެސްެގން 

ެޔަގިއ އް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އި ސް.އީރަދަނީ އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންތެރިކަމެކޭ. ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކަން ބަދަލުަވމުން މި

ނުޑ ޒަމާނުގައި އަުޅަގ މިމި ހާލަތު ެވްސ  ، އެބަ ބަދަލުޭވ. އެހެންީވމާއްިކތަންމެ ހާލަތެ .ނުފުދޭދަކު އޮތް ޮގތް ިމއަ

 ހަމަ ފުރިހަމަ ތާއީދު މި ަގރާރަށް އެަބއޮތް. ެގމުކަމެއް. އަޅުަގނޑުންމުހި  މިއީ ބަދަލުާވންޖެހޭ ހާލަތެއް. މިއީންތުހި

 ާޚއްޞަކޮށް މަްސެވރިން ކަމަށް ؛ފަރާތްތައް އި ތުރުކުރާ އެންމެހަކަނޑު ދަތުރުފައި ގަ ރާއްޖޭެވހި އަދި ައޅުަގނޑު ހިތުން ދި

ނިފަހަރު ނުަވތަ ކަނޑު އުޅަނދެްއ އޮޑިދޯ ،ިވަޔސް ަޔސް އަދި ދަތުުރެވރިން ކަމަށްިވ ކަަމށްިވޔަްސ އަދި ފަތުުރެވރިން 

ބޭ  ފަރުތަކަށް ލި  ،ންޭވފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނު ެއކީަގއިއާމުކަމެއް. ހަމައެން މުހިށްކަށް މިއީ ަވރަތައްޔިރަދުއްާވ ކޮންމެ 

ސް އަަޅއިނުލާ ެވބޭ ގެއްލުމަކީ  ލިށްފަރުތަކަ މާލުތަުކެގ ަސބަބުންހުރަށް އެިކއެކި އިހަފަ އްލުން. ބަެއއްެގ

ަތއް ާގ ،ތަުކަގިއ ހުންނަ މުރަކަފަރު؛ ޭނދެޭވ ައސަރު ޓަށް އެކަމުންށްދޫކޮށްލެޭވަވުރެގ ކަމެއް ނޫްނ. ތިމާެވ

ބޭ ކަމެއް. އެީއ ްނތަކެއް ލިލުގެއްަދނުކުރެޭވަވރުެގ ޮބޑު ޔާަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އިައޅުިދއުމަކީ ެވސް ހަލާކުެވެގން

، ންީވމާ ހެތް. އެފައި އެަބއޮހިލާމެ ުގޅިށްބޮޑަ ަވރަށް ރުމާ ދިެގ ކުންެގ މިއަުދެގ ާއމްދަނީއާއި ފަރުތަޅުަގނޑުމެއަ

ކު އަ އެްއެވްސ ަކއްޕި ،ކަށް ހިެއްއނުޭވއަުޅަގނޑަ ެއއްެވްސ މީހަކު  ؛ޓަށް އިްސކަންދީެގން ނުަވތަ ފަރުތަކަށްށްތިމާެވ

  ..ނެްއ.ފަާރތެއް ެވސް ބޭނުންާވނެހެްއެގ ެވރިކެޕްޓަނަކު ެވސް އަދި އެްއެވސް ުއޅަނދެ ،ެވސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ރިޒަތްތެރާެގ އިއް އިަވނީ ފެލިދޫ ދާރު މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ށް. ދައިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ރަޝީދު ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް

. މި އްމު ަގރާރެންހިމުަރށް ަވފަިއާވ ަގރާރަކީ ޙަޤީޤަުތަގިއ ޅިމި ހުށަހެ ރި ަރީއސް. އާދެ!ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ލަތްތަްއ މަދުކަން. މި ސީައޅުަގނޑުމެންެގ ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ަވ ،ދަނީ ހަަގެވެގްނ މިފާަގރާރުަގއި މަިއަގނުޑ ޮގެތްއަގއި 

ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަުތގައި ރަްއކާތެރިކަެމއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް   އޮޑިެވރިނީނޫ ،ކުރާހަރު އޯންއުޅަނދުފަ

މަލުުކރި މީހެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން އްއެއް ތަޙަ ސާމިފަދަ ހިތާމަެވރި ހާދި ،ން. އަޅުަގނޑަކީއަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަ

ެގންދޭ. ނިހިމެ ،ފަރާތްތަކެއް ޝާމިލުެވެގންަވރު  ަވރަށް ބައިަގއިެގތެރޭމީ ،ޭވލަން ބޭނުންއަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަާވ
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އިތުރުން ސެލްޭވޖް އޮޕަރޭޝަންކުާރ އަދި ޭއެގ އިރޭަގއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާއި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފާެގތެމީ

ޮގތެްއަގއި  ދި ޚާއްޞައަ ،އަދި އީ.ޕީ.ޭއއާއި  ، އެމް.އެމް.ޭއއާއިއިފުންޏާފަރާތްތަކާއި އަދި އިންުޝައރެންސް ކުން

 ޓް ެވެގންދޭ. ޓްރާންސްޕޯރުޞަތު ފަހިނދެއްެގ ޢާއިލާ މިއިން ބިކަެވެގންދާ ފުޅައު ންއުޅަނދެްއެގ ފެމިލީ ނޫނިއްޔާމު

ތްތޯ ބެލުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ަވރަށް ނެ ، ޮގތަށް ހުރިތޯާވެއކަީށެގން ނދުަތކުެގ ސަލާމަތީ ކަންކަންޅަެގ ފަރާތުން އުޓީރިއޮތޯ

ރިކަްނ ތެ ހުންނަންޖެހޭ ރައްކާންސަލާމަތީ ޮގތު ،ންދަނީެގެވަގއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަ ހޭ ކަމެއް.ކުރަންޖެ ެވސް ބޮޑަށް

ްނސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ެވްސ ރާޓް ؛ެގޓީ ، ީމެގތެރެއިން ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯރިކަން. އެހެންީވމާނެތް އުޅަނދުފަހަރުގައި 

ްނ އެީކގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފުއާ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި މި ރަނަގޅުކަންކަން މި ދީެގން ަވރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

ނޫީނ  ،ިވޔަސް އްލުމެްއިވ ކަމުަގއިިޑެވރިާޔއަށް ކިތަންމެ ެގއޮމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މީހުން ސަލާމަތްކުރު

ނޫނީ  ،. އެ ިވދާުޅާވ ޮގތަށްމަ ނިމުނީމީހުންކޮޅު އުފުލުނީ ޭއގައި ިތބި ،ިވޔަސް  ކަމުަގއިއޮިޑއަށް ކިތަންމެ ެގއްލުމެއް ީވ

ެވދޭކަށް. އެހީތެރިށް ލަެތއް ނުހުރޭ މި ކަންކަމަސީ ަވެގންއެ ބޭުފޅު ،ން ފާހަަގކުރެްއިވ ޮގތަށް ރުމިތާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 އެ ފަދަ ތަކެތި އެއަރޭބުގ ނޫނިްއޔާ އަދި  ިއ،ބޯޓާއިތުރުްނ ޓަުގއަދި ޭއެގ އިަޑިއިވންގ އިުކިއޕްމަންޓާ ،އެހެންީވމާ

އި ގަ ތްތަކު. އަނެއްަބއި ހާލައިތަުކގަ ހާލަތްބައެއް ެވދޭން އެބަ ތިއްބަާވ ށް އެހީތެރިނައެ ބޭފުޅުން ނަށް ދިނީމާ ންޅުބޭފު

 ގެ ކާރު ރުއްަގއި ސަޮގތެ  ާޚއްޞަ، މާީވ. އެހެންދޭއެަބއާ ސްފަހަރު ެވ ރާކުއި ފާހަަގންކަމުަގތިމަންނާމެންެގ މެންޑޭޓެއް ނޫ 

  އަުޅަގނޑު ސްދޭ ެގއްލުން ކުޑަކުެރޭވނެ ކަމަށް ެވބި ލިށްމު ރަްއޔިތުންނަޏާަވން ަގއި ކަމުވެއްޖެ ކުންފުންޏެއް މިކަމަށް އޮ 

ށް ޮބޑު ރަތެްއގައި ަވޮގ ސެްލޭވޖް އޮޕަރޭަޝންގައި މި ަނާގ ައުގތަަކކީ ާޚއްޞަ ،ލަން ބޭނުންޭވާވނަލު ދަންހާަގބޫލުކުރާ 

ޔާ މި ޖެހެނީ އިނދަ. އެ ރާ މަސައްކަުތގައި އޮިޑެވރިކުރަން ކުށް ިގރާތަކައަުގަތކެއް. އޮިޑެވރިޔާ ދެން ިއތުރު ހަރުފަތް

ހުށަހަޅާ ައުގތަކަށް  ،ކީ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމެއް. އެހެންަނމަެވސްޕަރޭޝަނަ  ސެލްޭވޖް އޮ އަުގތަކަށް ބަލާއިުރަގއިޅާހުށަހަ

ބޯެޓއް ބޭނުންޭވ. ުގ ނޫން. ޓަފަދަ ބޮޑު އަުގަތކެއް. ކުރެޭވެނަވރުެގ ކަންތައްަތކެއް  މަލުުކރެޭވނެއްޙަ ރުަގއި ެއއީ ތައިބަލާ

އެތަެކއް ކަންތައްތަކެއް އެބަ ބޭނުންޭވ. ންޮގސް އެތަކެއް ންޭވ. މިހެބޭނު ޕްމަންޓުިވކު އިޭވ. ޑަިއިވންގ ރޭބްގ ބޭނުންއައެ

ދުަވސް ފަރަށް  މަހަށްުވރެ ިގނަ 1ތްަގނަޑކަށް ިއެގން ާގއަރަ   ފަރަކަށްއްދުަވހު ެވސް ސަފާރީއެދާދި އިހަކަށް

ތަކެްއ ންޗުލޯނިތަކެއް ނޫނީ ސް ހަމަ ދޯދުަވހު ެވއެަތނަށް ީވރާނާެވެގންދިޔައީ. ިއހަކަށްެވ އޭތި އަރަިއެގން އޮ 

 6ނޫނީ  ،މިލިއަން 5މިލިއަން  4މިއީ  ،ލަންންޖަރުންނާ އެކީގައި ެވްސ ހަމަ ފަރަށް އަރައިެގންދިޔައީ. ދަންނަާވޕެސެ

ހެްއެގ ހިނދުކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި މިއިްނ ަވދު އެއް ފައިސާ ދާކު ހޯތަކަތުން އެ ަރއްޔިއްއެތައް ުދަވހެްއެގ މަސަ ،މިލިއަން

 މިހާރު  ނިސްޓްރީން އެބަޖެހޭމި ،މާލޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީހުމިނިސްޓްރީެގ އި ބީެވެގން އެބަދޭ. ޓްރާންސްޯޕޓް

ރިތޯ ހު އިކުެރިވފަަލތްތައް ާގއިމުސީހުންނަން. އެ ަވ ތެޭރގައި މިޒަމާުނެގ ޗާޓު ެގއަޅުަގނޑުމެންެގ ޖީ.ޕީ.ެއސް ސިސްޓަމު

ހާދިސާތައް ދިމާުވމުެގ ފުރުޞަތު ހަމަ އޮޭވ. ދެން މި ލަ ހަެވްސ މިކަ ންެގ ސަބަބުމުބަލަން އެބަޖެހޭ. މޫސުން ޯގސްުވ

ބައެއް ުއޅަނދުތަކަކީ އިންޝުއަރކޮށްފައި  ؛ރެންްސ ކުންފުނިތައް. އިންޝުއައްތައަންނަނީ އިންޝުއަރެންސް ުކންފުނި
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ނުކޮށް ހުންނަ އެއްޗެހި. މިއަދު ެވސް އަުޅަގނޑު ހަމަ ނދުތަކަކީ އިންުޝއަރަބިއ އުޅައަނެއް ،ހުންނަ އެއްޗެހި

 ނީަގއިިއންޝުއަރެންސް ކުންފު އި.ކުޑަ ކަމެްއަގޑަ  ކުރަން ަވރަށް ކުށްދެޮކޅަ ކޯއާސްެއްއ ސެލިންޅުަގނޑު އެބަ ކޯޓު ކޭ އަ

ދީ ސަލާމަތްެވޭވނެ ޮގތްތަެކއް އެަބ ރި ނު ލާއެ ކަންކަމުންމީހުންނަށް  އްދާއެއްެގ ސަބަބުން އެންނަ މާއޮ ޖަހާފައި 

އަޅަން. އަުޅަގނުޑ ޅު ބަލަން. ބަލާފަިއ ފިޔަަވ ށްކަން ރަނަގޅަންޭއއިްނ އެބަޖެހޭ މި ކަެވެގންދޭ. އެމް.އެމް.ފަހި

ެގ ނެ އެއްެވސް ކަމެއް ނެތް. މިއަދު އަުޅަގނޑު ނަތީޖާއެއް އަށް ކުެރވޭ  ލިން. އެކަމަކު، އެ ޓީއެމް.އެމް.ޭއއަށް ެވސް ސި

އަހަރު. އަދިެވްސ އަުޅަގނަޑކަށް  4ށް އަމިއަދާ ހަމަ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން މި ެގްނދަނީ. ޯކާއއކޯޓު ކޭހެއް ސެލިން ންތުޮގ

އަުޅަގނޑުެގ އަތުަގއި އޮތް ލޯންޗު ެވސް އަޅުަގނޑު ިވްއކާލަންޖެހުނީ   ،ކީ އައަށްެދޭވ ޮގތެްއ ނުޭވ. މާނައެައއިެގން ކުރި

. ދިމާޭވ މިކަހަލަ ކިަތންމެ ހާދިސާއެއް ކިތަންމެ ރައްޔިތުންނަކަށް އެބަ، ީވމާން. އެހެއިގަ ުނައުގޮގތަށް  އެ އޮތް 

މީެގ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުަގއި ، ެވދޭން. މީގައި އެހީތެރިށްމި ކަންކަމަށް ސަމާލުެވ މި ބޭފުޅުންނަ ހޭއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެ

ުކޑަުކަޑ  .ެގ ސަބަބުން އިނޭގތޯއްދާެއއްްނނަ ކުޑަކުޑަ މާ އޮ އިންޝުއަރެންްސަގއި ،ަވންޏާ ދަންނަަވއިލާ ކަމުަގއި

ރާއްެޖއިން ބޭރުެގ  ޤަތުގައިަޙޤީ ެގން އެބަދޭ. އެކަމަކުއިަކޓަ ންޝުއަރެންސް ެއއްކޮށްމާއްދާއެްއެގ ސަބަބުން ޭއެގ އި

ދޭ. ނޫން. ެއ ފުރުޞަތު ފަހިެވެގން އެބަ ތަުކަގިއ ހުންނަނީ އެޮގތަކަށްމާކެޓުތަކުަގއި ނޫނިްއޔާ އިްނޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ

ެގއްލުންޭވ. އެފަދަ ހާދިސާއެއް ދިމާީވމާ ެގއްލުންޭވ. ެއކަމަުކ  ،ރަނަގޅު ؛އެންަވޔަރަންމަންޓަށް ލިބޭ ެގއްލުން ؛.އޭ އީ.ޕީ

ަގއި ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެްއެގ ދަށުން އެންަވޔަރަންމަންޓަށް ތުއެއީ ަގސް

ބޫލުކުަރނީ. އަުޅަގނޑު ެވސް ހަަމ ަގކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަކަވރު ެވސް ލުންނޫނިއްޔާ ފަރުތަކަށް ލިބޭ ެގއް 

ބޯެޓއް ޓަުގ ؛ިމފަދަ ަވސީލަތްތަކެއް  ،މިކަމަށް ހަމަ ޚާްއޞަ ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏެްއ އުފެއްދުމަށް. ޙަޤީޤަތަކީޮގާވލަން 

ނުލިބޭނެ. މިކަހަލަ ކަންކަން  ރބޭެގއްަގއި ެއއަބޭުނންާވ ަގޑީ . އެއަރބޭްގބޯެޓްއ ނުލިބޭނެބޭނުންާވ ަގީޑަގއި ޓަުގ

 ަވރަށް  ،މަތީގައި ަރއްޔިތުންނަށް ކުެރޭވކަމުަގއި ަވނީނަމަނޫނިްއޔާމުން ފަސޭހަކަން ،ސަރުކާރުެގ ތެެރއިން ކުެރިވަފއި

ބޮޑުތަނުން ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ެވސް ފަސޭހަެވެގންދާނެ. މީހުންެގ މުދާތައް ެވސް 

ސަާފރީއެްއެގ ތެރެއިން ަވންނަ  ،ފައިސާ  ައށް ަވންނަދާނެ. އަިދ އަުޅަގނޑުމެންެގ އިކޮނޮމީެގންިވރެކުލާމަތްސަ

ކަމުަގިއ ިވޔަްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަދި މަސްދޯންޏެްއެގ ސަަބބުން ަވންނަ ފައިސާ  ،ީވކަުމަގިއ ިވޔަސް އަށް ފައިސާ

 ،ނެ. އެަތއް ބަެއއްެގ ޙައްޤުަތކެއްކުރެިވެގންދާ ސަލާމަތްސަލާމަތްކުރެިވެގންދާނެ. އެަތއް ބަެއއްެގ ަވޒީފާތައް

ޙައްޤުތަކަަކށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެިވެގންދާނެ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަަވން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވށޭ. ެދއްއިފައްދަަވކަމަށް އުދަންނަާވ ހާލު އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން އަދިެވސް އެއްަފހަރު ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް މި

ބޮޑަށް  ޓަކައި ަވރަށްރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގައި އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްާވށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެދއްިވ ފުުރޞަތަށް

 ޝުކުރު ދަންނަަވން. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިާރެގ ދެކުނު ުކޅުދުއްފުށީ އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް.މުޙައްމަދަ ޖަމްޝީދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ރާުރ . މި ަގރައީސް. އުރޭ ުނަވތަ ފަރަށްއަރާ އުޅަނދުފަހަރުެގ ަގރާރު ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި .هللا بسم 

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. މިއީ ަވރަށް މުހިންމު ަގރާރެއް.  ެދްއީވތީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ަވރަށްއިހަޅުއްަވހުށަ

ަވކި ުމއައްަސސާެއއް ނުަވަތ ނަށް ހުތާދަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންލަބަށް ބަލާއިރު ނުަވތަ މުޠުއެކަމަކު ަގރާުރެގ މަ

ން އަުޅަގނޑުމެންަނށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ، މިކަމަށް އުެފއްދުމުެގ ބަދަލުގައިިއދާރާއެއްަވކި އޮފީހެއް ނުަވތަ ަވިކ 

މި މަސައްކަތް ުކރެިވދާނެ. މިހާރަށްުވރެ ފުޅާޮކށް ެވސް ކުެރިވދާނެ. އަދި  ންނުަވތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު

 ،ހަލާކުވެ  އިމިތަނަށް އަރަންެއތަ އުޅަނދުތައްެގ މީހުންކަމެްއ. ޒަާމނުއްސުރެ ދިެވހި ަރއްޔިތުން އެބައި ެވސް ކުރަންޖެހޭ

 ބަޔަުކ އެބަތިބި. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ކޮންމެ ހަމައަށް ެވސް އެތައް  ޮގސްަފއިޭވ. އަދި ބަަދލު ނުލިބި މިއަދާެވޤުރަޣަ

ެވސް އަދި  ންބުލިރަން ދާ މަޖިލީހުގައި މި ބަހުސްކުހަޞަކޮށް ިދެވހިރާއްޭޖެގ ާގނޫނުކަމެއް. ޚާއް ކަމަކީ ަވރަްށ މުހިންމު

ޓަކައި ލިބޭ ަވރަށް ނަށް އެބައިމީހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމަށްންެވސް އެއީ ދިެވހި ރައްޔިތު ޖެހުންބަހުސްކުރަން

 ެގަވނަ އަހަރު. ކުޅުުފއްފުށީ 2010އެއް  ތަޖުރިބާމުހިންމު ފުރުޞަތެއް. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން އަުޅަގނޑު ކުޅަ

ިތރީސް ނުަވތަ ތިރީސް ހަތަރު އުޅަނދު. އޭެގ ބަެއއް ނެިގން ާގތްަގނޑަކަށް ސައުރަ މެންއަޅުަގނޑު މަތިންނެރު

ންެގ ހާލަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން އެަބއިމީހު އެ ފަ.ހަލާކުެވ  ަވރަށްނުކުރެވޭ އެްއޗެއްަސކީ ބޭނުން

ެއކަމަުކ  .އެއްެޗއް ންނަންޖެހޭކީ ބަލަިއގަ  ނަމޫނާއަ ދެއްކިސަލާމަތީ ބާރުތަކުްނ  އަދި ަސރުކާރާއި މާއިއެއްަބއިަވންަތކަ

 ،ކަމަށް ތިމަންނާމެންެގ ދައުރު މީގައި ުކޑަ ،ޫބލުކުރެިވދާނެަގރުގައި ހަމިފަދަ ކަންކަމުެގ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ފަ

ސް ާވދަެވިރ ކެހުން ެވ މިދެންނެީވ ކުރީ ޒަމާނުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރގައި އޮންނަީނ ކުނިއެހެންމަށް. ކަ ނުަވތަ ނެތް

ެއ ފަހުން ެއއީ ސަރުކާރުން އަުގީދެގން ކުާރ ކަމަކަްށ ބަދަލުީވމާ، އެ ާވދަެވިރކަން  .އަަވުށ ނުަވތަ ރަްށެވހި ޮގތުަގއި

. އެހެްނީވމާ، މި ތަފާތު އަތުެވދާނެތީ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ހާލަތްތަކުަގިއ އީކެނޑިެގންދިޔަރޫހު 

ބައެއް. ެއކަމަކު ދިެވހި މުޖުތަމަޢުގައި މިއަދު ށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނެއް ނުަވތަ ކީ ަވރަސަ އިންޝުއަރެން

. ނުަވތަ ނެތިފަ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އިްނޝުއަރެންސުން ލިބޭ ޙައްޤު އެބައިމީހުންނަށް އޮންނަނީ ކުޑަެވފައި

އެ  ެވސް ހަމައަށް މިއަދާ ،ުކއިން ބޯޓު. މި ބޯޓުއިިދޔަ ސީަވރަށް ފަުހން ކުޅުދުއްފުށީަގއި އަނދަ  ،ފާހަަގކޮށްލާނަން

ން ެވސް ސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓުޮގތުަގއި އެްއެވސް އެްއެޗއް ނުލިބޭ. އަދި ސަރުކާުރެގ ިޑޒާ  ގެ ބޯޓުެގ ެވރިންނަކަށް ބަދަލެއް 

ކާލަިއެގން ކަނި ދައްމިއީ ހިތާމަެވރިކަމެއް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިާވހަކަ ހަމައެ ން ެވސް.އަދި އިންޝުއަރެންސު
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ންނަނީ ފަހަރަށް އޮ އެހެންީވމާ، ިގނަ .އަށްުވރެ ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭކަމެއް ނޫން. އެ ފުއްދާލެެވން އޮތް

މީހާެގ އިހުމާލުން ކިޔާފައި ދޫކޮށްލެިވފަ. އިހުމާލަކީ އޭނާ ކެޕްޓަނެްއެގ ނުަވތަ ނެިވ ން ެވސްއިންޝުއަރެންސު

ިއގައި އަދި ނުބައި ިވއްސާރަ ަގަދއިަގއި ނުަވތަ އަނދިރީަގއި ނުަވތަ   ރޭަގނޑުކަެމއް. އެކަމަކު ކުރާޮގސްަގއި ތުަގސް

ނުާވނެ އިހުމާލަކަްށ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ިމއަދު  އެ ،ުއރުންއަރާ ުނަވތަ އުރޭ ޮގސް  ޮގތަަކށް ނޫންމޫސުމެއް ނުަވތަ 

ސް. މިފަދަ ޝުއަރެންއަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރގައި އެބަޮއޭވ އެހެން އިންުޝއަެރންސް. އެއީ ތަރޑް ޕާީޓ އިން

އެ ފުރިހަމައެއް  ،ނަމަ ލިބެންާވ މަދަދު ނުލިބޭއެ ނަށް އެބައިމީހުންެގ ޙައްޤު ނުަވތަ އިންޝުއަރެންސްތަކުން ަރއްިޔތުން

އޮތް ނިޒާމު ރަނަގޅުކުރަން. ޚާއްަޞކޮށް  ނުާވނެ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެރޭަގއި މި

މިހާރަށްުވރެ ފަސޭހަކޮށް  ،ހާރަށްުވރެ ޮބޑަށްޓަކައި މިެއބަޖެހޭ މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ންތޯރިޓީޓްރާންސްޕޯޓް އޮ

ހުިރ  ޓަކައި ކުރެެވންެގންުގޅޭ މީހުން އެބައިމީހުންެގ އެ ުއޅަނދުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމަށް އޮިޑެވރިންނާއި އަދި މުދާ

ޑުުވން އޮތް  ޙައްުލެވެގންދާނެހެން. ަވރަށް ކަންބޮ ްއސަލަތައްމަސައްކަތްތަްއ ކުރަން. އޭރުން އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ މި މަ 

 ންމިކަމު ،ކުރަނީ. އެހެންަކމަށް ީވހިނދުަގއި  ާވތީ އަުޅަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުަގިއ މިކަމާ ބަހުސް މި މައްސަލައަކަށް 

 ،ނދުެވރިންނަށްއަދި އުޅަ އޮިޑެވރިންަނށް ،ރައްޔިތުންނަށް ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 އުޅޭ  ުގޅިލާމެހިފައިާވ ނިޒާމެއް ރަނަގޅަށް މަސަްއކަްތކުރަން ފެށީމަ. ެވެގން ،ހުން ލިބޭނީއެބައިމީހުންނަށް ހިތްހަމަޖެ 

އޭރުން ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިކަންކަން  އެއީހެން އަޅުަގނަޑށް ހީަވނީ. އެހެންީވމާ، ަވރަށް ޮގތަކީ

އް ނުހިނާގނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މިދެންނެިވ ކަހަލަ ކަންތައްތަ ،ޑު އުއްމީދުކުރަން. އަުޅަގނޙައްލުކުރެިވެގންދާނެ

ބޮޑަށް މިކަމަްށ  ސަރުކާރުްނ ަވރަށްއަދި ޖެހިެގންދާނެ ކަމަށް. ހަމަހުރި ކަންތައްަތކުެގ ތެރޭގައި  ކުރިއަށް

 ށްށްދިނުމަޚާްއޞަކޮށް ރައްކާތެރިކޮ ،ޓަކައި ނުމަށްލުކޮށްދިޙައްިވސްނާަވޑަިއެގން ާއއްމު ރަްއޔިތުންެގ މިފަދަ ކަންތައްތައް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަމަށް.  ކުަރއްާވނެމަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެނދިުކޅުދޫއަރުަވނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 އަށް. ޢީސާ ޙްމަދުއަ ންބަރުމެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު 

ބޫލުކުރެޭވ ޮގތުގައި މި ަގރާރަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުަގިއ ަގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ  ،އްދު ބޮޑުހަރަކަނުޑެގ ސަާވހަކަދަްއކާލަން ރަނަގޅު ަގާރރެއް. ދިެވހިރާއްޖެައކީ 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ަޤުއމެއް ތްުގޅިފައި އޮ ބޮޑަށް ކަނޑުަދތުރުފަތުރާ ނިޒާމު އަދި މުދާ އުފުލުމުެގ ނިޒާމު ަވރަށް
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ާގޑަކީ ެއއީ ސެލްޭވުޖ ޓްފް ކޯސްމަކަށް އެމް.އެން.ީޑ.އެކަ އެއް .ކަމެއް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މީގައި ދެތިން

އޮޕަރޭޝަން ހިންާގ ަބއެއް ޫނން. ދުނިޔޭެގ އެްއެވސް ަޤއުެމއްަގއި ޯކސްޓުާގޑަކީ ެއއީ ެސލްޭވޖު އޮޕަރޭޝަން ހިންާގ 

 ،ެއކު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންނޫން. ެއއީ ރެސްކިުޔ އޮޕަރޭޝަން ހިންާގ ބައެްއ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އުފަލާ ބައެއް

 ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުެގ ދަށުަގިއ އޮންނަ ކޯސްުޓާގޑުން ދަނީ ރެސްކިުޔ އޮޕަރޭޝަންތަްއ ޖޭގެ ހިރާއްޒަމާނުއްސުރެ ިދެވ

ރަނަގޅަކަށް އަބަދުެވސް ހިންަގމުން.  ހާލަތުހުރި އެންމެ  އްެގބޭފުޅުންެގ އެަވުގތެ  އެކު އެ ކަމާަވރަށް އޯާގތެރި 

ފާހަަގކުރަން. ދެަވނަ ކަމަކަްށ ން ެއކަ ެވސް ގައިމުއަޅުަގނޑުމެން އެކަން ފާހަަގކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ

އްުމ ރައްޔިތުްނެގ މުދަލަށް ލިބޭ ެގއްލުންތަކުަގއި ސަުރކާރުން ، އާައޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނުން.  ލިެޔިވފައި އޮންނަ އުސޫެލއް ހަރުދަނާކޮށް ނެތްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ ،ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް

މުދަލަށް ެގ އްމުންއާ   އެބަހުރިބައެއް ފަހަރު ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންަވންޏާ  ކަމަށް ދަންނަާވލަކަށް މިސާ

 ހަރު އެއްެވސް ކަހަލަފަ އަނެްއބައި. ޓްރިބިއުޓުކޮށްދީފަލިބޭ ެގއްލުމުެގ ސަރުކާރުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެ ފަރާތްތަކަްށ ކޮން

އޮންނަ އުސޫލެއް ުނަވތަ  އިން ލިޔެިވފަހެކޮށްދެިވފަެއއް ނެތް. ެއއީ މި ދެންނެިވރުން ޯފރުއެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާ

ކަމެއް. ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  ބޫުލކުރާ ޮގތުަގއި އެއީަގއަޅުަގނޑު  .ާގނޫނެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން

 ކުރި އިޔާތުަގހަެގ މުޅި ކުިދން އެ ،ލާއެއްގެ އިޢާހަމަ މުޅި  ؛ަވރަށްެވސް  މިދިަޔ އަހަރު އިއަޅުަގނޑު ދާއިރާގަ 

އިލާ ބެންކުރަޕްޓުެވަފއި އޮތީ. ޢާ ޮގސް މުޅި މަސައްކަތުން ބިނާކުރި ބޯޓު ުކޑަ ހިނދުކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި ުފނޑުފުނޑުެވެގން

ތް  ލަތެއް ނެޮގތެއް ހަދައެއް ނުދިން. ލޯނު ދެއްކުމުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ަވސީ ން ލުއިކުބޭންކު ލޯނު އެބައޮތް. ބޭންކަ

ޓަަކއި ިމ ދިއުން ހުއްޓުުވމަށްއިލާތައް ބިކަެވެގންދާޢާމިކަހަލަ ކަންތައްތަކުެގ ަސބަބުން ، ، މިކަހަލައިނޭގތޯ. އެހެްނީވމާ

ހޭ. ދެން އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުެގ ާވހަަކ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަަޅން އެބަޖެ

ދޭ  ިވސްަނއިެގން އިންޝުއަރެންސް ންިއ ހުރީ ަވރަށް ބޮޑު ިވަޔފާރީެގ ިވސްނުމުހިާރއްޖޭގަ ދިެވ ،ދައްކާއިރު 

މިސާލަކަށް ިވޔަފާރި  .ކުންފުނިތަކެއް. އިންުޝއަރެންސަށް ދަްއަކންޖެހޭ އަދަދު އެހާ ބޮޑު އިނޭގތޯ އިންޝުއަރެންސް

ލޯނެްއ ނަަގިއެގން ލިބޭ ެއއްަޗކުން  ބޭންކުން ކިިރޔާ ކުންފުނިތަކަށް އެ ައދަދު ދެއްކިދާނެ. އެކަަމކު، ކިރިޔަބޮޑެތި

، އެހެންީވމާ .ދެކޮޅުނުޖެހިެގން އޮޑިެއއް ދުއްާވ މީހަކަށް އެ އިންޝުައރެންސެއް ނުދެއްކޭނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ނެ މުކުެރޭވއިގާ ފޯުޑކުރެޭވަވުރެގ ލުިއ އިންުޝއަރެންސް ސްކީމުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެފަަދ ފަރާތްތަކަށް އެ

ހަކަދަްއކަިއެގްނ ނުަވތަ ސަރުކާރުެގ ތެެރިއން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ާވެކއް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކާ ޮގތްތަ

ޮގތަަކްށ  ލުއި ،ތިިބ ފަރާތްތަކަށް ކުޑަ އަދަދެއް ދައްކަިއެގން އިލުަގހާާގނޫނަކުން ނަމަެވސް މި ދެންނެިވ 

ަރއްކާތެރިކަން ކަށަަވުރކުރެޭވނެ ޮގތެއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ލުެގމުދަ ަބިއެވިރެވެގން އެ މީހުން އިއިންޝުއަރެންްސަގ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އެއާެއކު، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންމި މަޖިލީހުން ހަދަން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމަ

ނޫން. އެހެންނަމަެވްސ،  ަބއެއް ާގން ހިންޭވޖު އޮޕަރޭޝަލްކީ ސެ އެމް.އެން.ީޑ.އެފަ ،ުގޅިެގން ކުރިން ފާހަަގކުރި ނުކުާތއާ
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ދިސާތައް ދިމާީވމަ ހާޖެހޭ ަސރުކާރުެގ ކޮންމެެވްސ ެއްއ ކުންފުންޏެއްެގ ތެރޭަގއި މިފަދަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ލްޭވޖު އޮޕަރޭޝަްނ ކޮންމެހެން ހިންަގންޖެހޭ  އެހީތެރިެވޭވނެ ޤާބިލުކަމެއް އުފައްދަން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސެ

ލްޭވުޖ ޮގތަކަށް ސެ ޝަރުތުހަމަާވ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ިއ،ބަލާ މިންަގނޑުތަކަކަށް ބަލަރުން ުރކާއި ސަލަތްތަކުަގހާ

މިސާލަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ، ދެންނެިވ ކޮންެމެވސް ެއއް ކުންފުންޏެްއެގ ތެޭރަގއި  މި ،އޮޕަރޭޝަން ހިންޭގނެ ޮގތެއް 

ޖެހޭ ނިކަމެތިންނަށް ދިމާާވ މިކަހަލަ   އެބަމެންއިުމކޮށްދީެގން ައުޅަގނޑުާގކަހަލަ ކުންފުންޏެއްެގ ތެޭރގައި 

ނުދީ ސަލާމަތްކުެރޭވނެ ޮގތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ހޯދައިދޭން. އެއީ އަޅުަގނޑު އިލާަތްއ ބިކަިވޔަޢާކަންތައްތަުކގައި އެ 

 ކާރާ ސަރު ،މި މަޖިލިސް ބައިެވރިެވެގން ،ދަުކން ިވޔަސްޮގުތގައި ާގނޫނަުކން ިވޔަސް އަދި ަގާވއި ބޫލުކުރާަގ

ބޫލުކުާރ ަގބޫލުުކރަނީ. އަޅުަގނޑު ަގކަދަްއކަިއެގން ނުަވތަ ާގޫނނެއް ހަދައިެގން ކުެރިވދާނެ ަކމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ާވހަ

ެވސް  އިދުނިޭޔެގ އެހެން ޤައުމުތަކުގަ  ،ޮގތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ސަރުކާެރއްެގ ިވސްުނމަކަށް ާވންާވނީ

 އި އެްއެވސް ސިަފއެްއަގ ،އުފެިދފައި އޮތް އެްއެވސް ިވޔަފާިރއެއް  ،ަވނީ ނުމަކަށްސަރުކާރެްއެގ އެންމެ ބޮޑަކަްށ ިވސް

ހިފެހެއްޓޭނެކަން ކަަށަވރުކޮށްދިނުން. ެއއީ ަވރަށް ޑުެވެގްނދިޔަނުދީ ނޑުފުނއޮްތ ެއއްެވސް ިވޔަފާރިއެްއ ފު އިއުފެދިފަ

ކުދި  ،އަލަށް ފަށާ ިވޔަފާރިތަކާއިހޭ ޖެށް އެބަކޮށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭްނ ަވރަށް ބޮޑަޞަމު ކަމެއް. އަދި ޚާއްންމުހި

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ިވޔަފާރިތައް  ،ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުިވޔަނުދީ ދެމެހެޓެނިިވ ޮގތެއްަގއި އަދި މެދު

 ލިބޭ ސަުރކާރުން އެފަދަ ިވޔަފާރިތަކަށް އި،ކަނޑައަޅަ  ތަކުން ހިފެހެއްޓޭނެކަން ކަށަަވރުކުެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް ާގނޫނު

 ޮގތްތަކެްއ ހޯދައިދޭން ނެކޮޅަށްެޖހޭ ތައްްއ ފޫބެއްދުމުަގއި ުނަވތަ މިހެން ދިމާާވ ކަންކަުމަގިއ ެއ ިވޔަފާރިއްލުންތަެގ

 މަރޖެންސީއޮންނަން. ިމސާލަކަށް ެއއީ އި އިޖެހޭ ޮގތްތަެކއް ަކށަަވރުކޮށްފަސަރުކާރުެގ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

އެ ފަާރތްތަކަށް ލިބޭނެ ޮގތްތަެކއް ކުޑަމިނުން  ނަމަެވސް އެންމެލޯނެއް ފްރީ  ޓުލަތްތަކުގައި ދޭ އިންޓްރެސް ހާ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހިރަ  ،ޮގތެއް ދިމާިވަޔސް ދެންނެީވ މިކަހަލަ ނިކަމެތި އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަޖައްސަން. މި

ދޭނެ އެްއެވސް ޮގތެއް ނެތް.  ެޔއް ލު ންކަކުންމިއިން ބޭ ެވސް ސްޔަބޭންުކރަޕްޓުެވ ހަލާކުެވިދޔަ އިލާެއއްޢާބޭންކުތަކުން 

 .ެވސް ޔެއްެވސް އެންމެ ލު ެވސް ހަމަ އެންމެ ރުފިާޔއެއް ލަތު ބަޔާންކޮށްީދެގންހާެވސް  ސިޓީލައިެގން އާދޭސްކޮްށެގން

  އަދަދު  ހޭންޖެލީ ދައްކަމަންތު ،ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކުޑަކޮށް ،ދިުގކޮށްލާފައި  މުއްދަތުތް އޮ އިކީއްތޯ ާވނީ އެ ލޯނުގަ 

 ގެ ކޮށްނުދީެގްނ މިހާރުެވސް އަޅުަގނޑުެވސް ކަމެއް ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޤައުީމ ބޭންކުން  ެވސް. އެަވރު  ދިނުންލަކުޑަކޮށް

 ،ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއިަގއިްއަޒތްތެރި ރައީސް އެ ތިބީ. އަުޅަގނޑު  އިމަުގމަިތެވފަ .އިލާ ެއ އުޅެނީޢާ ދެންނެިވ މި ދާއިރާެގ

ދޭން. އެއްބާރުލުން ނަށްޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކަގއި ރަްއިޔތުން އެބަމޯލްޑިްވސްކޮށް ބޭްނކު އޮްފ ޞަޚާއް

އެހެންނޫންކަމަށްާވނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެއީ ރަްއޔިތުންެގ ބޭންކެކޭ ނުކިޔޭނެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ރި މެންބަތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ާވ  ހުށާހަޅާފައި މިމް ޡިެގތީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަ

އެ  ،އެރުމުންބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނުދފަހަރު ފަރަށް  ،ފާހަަގކޮށްަފއި މި ަވނީ  ،ރި ރަީއސް ިއްއޒަތްތެރާރުަގއިަގ

އުފެދޭ ތަކްލީފުތައް ސަުރކާެގ ޮގތުން މަސަްއކަތްކޮށްދޭނެ ަދއުލަތުެގ އިދާރާެއއް ނެތުމުން  އުޅަނދު ފުންކުރުމުަގއި ޢަމަލީ

  މި  އިށްފަމުކަން ފާހަަގކޮންތެރޭގައި ހުރުމުެގ މުހި ެގދައުލަތުެގ ިއދާރާ އެއްއިދާރާެއފަދަ  ،މަށާއިސަމާލުކަމަށް ެގނައު

 ބޯޓުފަހަރު ފުންކުރާ ދަތުރުކުރާ ބޭރު  ،އޮޑިދޯނިފަހަރުސަރުކާރުން އަެނއްާކެވްސ  ،އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ ަވނީ. 

 ަމުގފަހިާވނީ. ނެއްާކެވސްއަ ށް ޝަނަކޮރަޕް .އެއީ ައނެއްކާެވސް އިތުރު ކަންތަްއތަކެއްކުންފުންޏެއް ހަދައިފިއްޔާ 

ކަތްކުރަނީ ސަުރކާރުްނ ިވޔަފާިރކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ިވޔަފާިރކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ސައްބޮޑަށް މި މަ މެންއަޅުަގނޑު

ރައީސް ނަޝީދު  ،މިސާލަކަށްބައްޓަންކުރަން ދައުލަތް. އޭރަށް ޤައުމު ހިނާގނީ.  ޮގތްތަަކކަށް ތަނަަވސްކޮށްދޭނެ 

އެ ކޮލެޖު ެއ  ށްދަށުން ިވލާ ކޮލެޖެއް އުެފއްދީ. ަވރަށް ކާމިޔާބުކޮ ެގޝިޕްރޕާޓްނަ ޕްަރއިެވޓްޕަބްލިކު  އިސަރުކާރުގަ 

ށް އެހީފޯރުކޮށްދީެގން އަިދ ރާއްޖޭެގ ތިބޭ ބަޔަކަ ިވޔަފާިރކުރަން ،ރައްޔިތުން  ، ދައުަލތަކުންހިންަގނީ. އެހެންީވމާ

އެ ނަަގން ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް  ،ށް ފެތުނީމައްދަހަސަރަ އްދުން ދަތުރުކުރާ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ ހަސަރަ

ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ  އެކަން އެއީ ފަސޭހަ .ހަދައިފިއްޔާ އެއީ ަވރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް

އްޖޭެގ ދިެވހިރާ  އްދުަގއި.ހަމުިޅ ސަރަ އޮޭވ ރެސްިކއު ކޯޑިޭނޝަން ސެންޓަރެއް ންއެމް.އެން.ޑީ.އެފު  ،ެވސްމިހާރު

 މުދާ ކޮންމެ  ެގއްދު ހުރަސްކޮށް ހުރިހާ ބޯޓުފަހަރެއް މުދާ ހިފައިެގްނ މި ދަތުރުކުރަނީ. ަވރަށް ިގނަ އަދަދެއް ހަސަރަ

ހާ ދިުގމިނުެގ މުދާ މީޓަރުެގ ރޭލެއްކިލޯ 60ތެރޭަގއި ާގތްަގނޑަކަށް ްއެގ ަގޑިއިރެ  24. ެވސް އެަބ ދަތުރުކުރޭ  ދުަވހަކު

 ،ެއ ހަރަކާތްތަކުެގ ތެޭރަގއި ދިމާވާ  ؛ެގންދޭ އެތަންމިތަނަށް. ދެން އެ ދިމާާވއެބަ ކޮށް ދު ހުރަސްއްހަކާޯގ ާރއްޖެ ސަރަ

 އްޔާ އެއީ ަވރަށް ބޮޑު ޚަރަދަކަށްާވލުވެއްޖެ ހަފުންކުރުމުެގ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން  އޮޑިފަހަރު ފެތުން ނުަވތަ ބޯޓު 

ެގތީ ނދަ ،މްޡިުމޙައްމަދު ނާ ،ފާހަަގކޮށްފައިވާ  ނަމަެވސް،އެހެން ަވރު ެވސް ެވދާނެ.ްގރޫުޓވާ ާވނީ. ދައުލަތް ބަނ

 ެގފާހަަގކޮށްފައިާވ ކަންތައް މިހާރުެވސް އޮންނާނެ ޓްރާންސްޯޕޓު މިނިސްޓްރީެގ މެންޑޭޓު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ން،ންޓަރުނޭޝަން ސެެވސް ެވދޭ. އަދި ރެސްިކުއ ކޯޑި އެހީތެރި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން މިކަމަށްއަދި ރޭގައި. ތެ

ލަތެއް ިދމާވެއްޖެްއޔާ ަވރަށް ެއކަށޭނަ ހާއްދުން ބަޔަކު ބަިލވެއްެޖއްޔާ ުނަވތަ ުކއްލި ހަކޯސްޓުާގޑުން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސަރަ

ފާއިތުިވ  ެވސް ައޅަމުންދަނީ. ަވނީ. ފިޔަަވޅު އިެވސް ައޅާފަ ތެރިޭވ. ފިޔަަވޅުަވރަށް ައަވހަށް ެއަކމަށް ހަރަކާތް ،ޮގތަކަށް

ރާއްޖޭެގ  ؛ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ަވރަށް އަަވސްކޮށް  ެގއަހަރު 20 ދުަވހު،އަހަރު 10ށް ތްަގނޑަކަާގ
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ބޯޓުަތކުަގިއ  އި،އާުގބޯުޓފަހަރު. އޭގަ  ބާރުެގ ބޮޑެތިަވންނާނެ އްދުތަކަށް ހަކުއްިލއަަކށް ރާއްޖެ ސަރަ ،އްދުތަކުަގއިހަސަރަ

ނެ. އެފަަދ ނާެވސް ެގން ހޮސްޕިޓަލަށް .އިގަ އަންނާނެ އެކި ކަންތަކު  ލިެވެގންކުރޫން ބަ ،ތިބޭ ފަރާތްތައް ބަލިެވެގން

ތެރޭަގިއ  ގެ ލަތްތަކުަގިއ ަވރަްށ ބޮޑަށް ކޯސްޓުާގޑުން އެހީތެރިަވމުންދަނީ. އަދި ޓްރާންސްޕޯުޓ މިނިސްޓްރީެގ މެންޑޭޓު ހާ

ފުންުކރާ ކުންފުންޏެއް އުަފއްދަން.  ބޯޓު   ،ނީހުށަހަޅުްއާވފައި މި ަވމެންބަރު  ،އިތުރުންނޭ ކަމެއް މި ކަމަކީ. ޭއގެ ހިމެ

އެ  ؟ާއުގބޯޓު 99ކޮަބއިތޯއޭ ިދެވހިރާއްޭޖގައި އޮތް  ،ބޯޓު ފެތުނީމަ ފުންކުރާ ކުންފުންޏެއް. އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ

 ރާއްޖޭގައި އޭރުެވސް ދައްކަމުންދާ ،އެބަހުރި އަހަރު އަުޅަގނޑުމެްނ ހަނދާން 30 ؟އޮތީ އިކޮންތާކަށްތޯއޭ ފެތިފަ

 80 ިއ،އޭުރަގ ؟ތޯއޭބޯޓު އޮތީ ކޮންތާކު 99ާއުގ ބޯޓުތަކެްއެގ ާވހަކަ. އެ ސް.އެްލެގ ެއމް.އެ ގައިދިެވހިރާއްޖޭ  .އްކައެ ާވހަ

ީލ އްދުެގ ހުރިހާ މުދަލެއް އުފުހަ ރަސަތެރޭަގއި މުޅި އޭިޝއާ ތަުކެގ އަހަރު ެގ7 ،1960ުނަވތަ  ގައިތެރޭ ެގ އަހަރު

. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޯޓުަތކަށް ަތއްިހން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޯޓުނީ ދިެވދާ ެގންދަެވސް މު ޑުާބއީއަށްދިެވހިރާއްޖެއިން. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއއީ  ޭސ ޒަމާނެއް ިދޔައްރުނޯއި ށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ިދެވހި ދިދައަ އިއޭުރަގ ސޭއްއިރުނޯ

ސޭ. ދިެވިހ އްއިރުނޯކަށް ޔަިހ ދިދަދިެވ އިއޭުރގަ  ،އިބްރާހީމް ނާޞިރުެގ ޒަާމނުަގއި  .ތެޭރަގއި  ތަުކެގެގ އަހަރ1970ު

 އި ހުރިހާ ޤައުމެްއަގ އި.ަގތަނެއް ނޯންނާނެ ޭއރުނެތް ނެތް ޒަމާނެއް އޭރު ނޯންނާނެ.  އިބޯޓެއް ދުނިޭޔެގ ތަނެްއގަ 

ސްރީލަންާކއަށް ެވްސ މުދާ އުފުލަނީ ދިެވހިން. އިންޑިއާއަށް ެވސް މުދާ ެގންދަނީ ދިެވހިން. ަގލްފުެގ ހުރިހާ  ؛ެވސް

. އޭުރ ދާ އުފުލީ. ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ުމޅި ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އޯޝަން ސްޓޭޓް ިދެވހިން މުކަށް ެވސްޤައުމުތަ

ދިެވހިރާއްޖެައކީ މުިޅ ދުނިޭޔަގިއ އޮތް އެންމެ ބޮުޑ ޖަޒީރާ  .ރު ޤައުމެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްީގބުނަމުން އައީ ަވރަށް ފަ 

. ދެން އޯޝަން ސްޓޭޓުްނ އޯޝަން ސްޓޭޓްބޮޑު ންމެ ނޑު. އެ ައކީ ކަ 99ކަނުޑެގ ނިސްބަތުްނ. % ،ޤައުމު

މުޅި ދުނިޭޔެގ  ދިެވހިރާއްޖެައކީ .އްުދ ހުރަސްކޮށް މި ދަނީހަރަސަ ެގދިެވހިރާއްޖޭ ،އަޅުަގނޑުމެން ފެތޭ ބޯޓުތައް

 އެ ،ކަްނމަތި. މުޅި ދުނިޔޭަގއި ހިނާގ ިވޔަފާރި މުދާ އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަށް ެގންދާއަނޮގޅިިވޔަފާީރެގ ހަތަރު

ކަންމަތީަގއި. އަނޮގޅިޖެ އޮންަނނީ ހަތަރުްގރަފީއަށް ަބލާއިރު ދިެވހިރާއްއޮހަރަކާތްތަކުަގއި ދިެވހިރާއްެޖ އޮންނަ ޖި

 އެ ބޯޓުތަކަށް ؟އޭ އެ ބޯޓުތައްއޮންނަނީ. ައުޅަގނޑުނެގ ސުާވަލކީ ކޮބާތޯ  ތަނެއްަގއި ދިެވހިރާއްޖެ މި އެހާެވސް މުހިންމު

ލޮލަށް   ތައްޓުބޯ ތާށް ޮގްއސަ އޮތީމަކޮންމެެވސް ތަނަކަށް އަިޑއަ .ނޫންތޯނުކުންނަންީވ ފުންކުރަން ބޯޓުތައް ؛ޮގތް  ީވނުީވ

 ، މި ސެލްޭވޖު މި  ދަންޖެހޭ. ފުރަތަމަބޯޓަށް ީވޮގތެއް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ހޯ 99 އެމް.އެން.އެސް.ެއލްގައިނުފެންނަނީ. 

ބޯޓަށް ީވ  99ން އެބަ ބަލަންޖެހޭ މަޖިލީހުން ާގނޫނު ނުަވތަ މި ަގރާރަށް ާވހަކަދެްއކުމުެގ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެ

 ށް އުމަކަޤަދުނިޔޭެގ އެްނމެ ބޮޑު މެރިޓައިމް  ،އްދުހަޖޭެގ ސަރަޝަންސް ސްޭޓޓް މެރިޓައިމް، ދިެވހިރާއްކިހނެއްތޯ. އޯ

ހެންީވމާ، ޒަމާނެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ސޭނޯއްށް އިރުއިެރއްަގއި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ބޯޓުަތކަ އެއް  ،ޤައުމު އޮތްހެދެން 

 އެަބއޮތް. ކަމެއް މީަގއި އުޅެނީ އެެހން ނޑަށް ހީަވނީ މިދަިއެގން ައޅުގަ ހަ އް އަނެއްާކެވސްބެހޭ ާގނޫނެ ކުރުމާސެލްޭވޖު

އަނެްއކާެވްސ ކޮންމެެވްސ  ،ފާކުެރެވނީލަނޑަށް ުޅަގއެޖެންާޑެއއް. އަ އޮތްފޮުރިވފައި  ،ަބއޮތްއެޖެންޑާެއއް އެ
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ްޓ ޓްރާންސްޕޯ ،މަށް. މިހާރުެވސް މެންޑޭުޓަގއި ހިމެނޭނެނީ ކޮރަޕްޝަން ހިންގު އުޅެ ކުންފުންޏެއް ހަދައިެގްނ މި

ދެއް ނުކުރަން. އީށް ތާކަނޑު މި ަގާރރަެވސް އަުޅަގކަންތައްތައް. ެއްއޮގތަކަށް  ންޑޭޓުެގ މިމިނިސްޓްރީެގ މެ

 ކަން މިރުން އެހީތެރިެވދީެގން ކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާސެލްޭވޖު ،މު ިވަޔފާރި ކުންފުނިތަކުންއްއާ  ،އެހެންނަމަެވސް

 ތްތެރި ރައީސް. ުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒައީކުރަން އަުޅަގނޑު ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 ސަން އަޙްމަދަށް.  މެންބަރު ޙަ

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

މިހާތަނަށް  އިުދކުރަން. ދިެވހިރާއްޖޭަގއީެވސް ތާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުށަހެޅިފައިާވ ަގރާރަށް އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ 

އެ ވުޒާާރއިން  ،އެންުގމުން ށްސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަ ލާއިުރގައި ިދެވހިރާއްޭޖެގލައިހިނާގފައި ހުރި ހާދިސާތަކަްށ ބަ

ޚިދުމަތަށް އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ބޭފުޅުންެގ  ރަން. އަިދ އެއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކު ދާކަންމުންއެކަންކަން ފޯރުކޮށްދެ

 ެގމީހުން ޓުނީމާ، މީހުންކޮޅު ނަގައިެގން އެހުއް ކަނޑެއްެގ މެދުން އިންޖީނު ،ދަންނަަވން. އެހެންނަމަެވސް

އޮންނަނީ.   މިހާރުެވސް މިއުސޫލުެގ ޮގުތަގއި ެގންދެޭވ އޮންނަ ރަށަކަށް  ރައްކާތެރިކަން އެންމެ ކަިއރީގައި

ކަނި މީހުންކޮޅު ދޫކޮށްލާފައި ހަމައެ ށްޗޑުމައްނކަ ،ތަނަށް ެވރިމީާހެގ އެ މުދާ އެއޮޑި  ،މަެވސްއެހެންނަ

ދި ކުރަންޖެހޭ. އަހުސާސްެވްސ އި ނޑުމެންސަރު އަުޅަގ ކުރާނެ އައެ އޮިޑެވރިމީހާެގ ހިތަށް ،މާ އިދިޔަކޮށްެގންސަލާމަތް

ަގއި ޖޭެވސް އަދި ލޯންޗުތައް ެވސް ދުއްާވ ކުންފުިނތައް ެވސް ދިެވހިާރއްފަހަރު ދޯނިެވސް އަދި މަސް  އޮިޑެވރިން

 އިރުަގއިޔަންކުރާއްޢަ ކެޕްޓަނުންނަށްރުމަތްތެރިކޮށް ެވސް ހިތަން އެބަޖެހޭ. އަދި ޙުަގވާއިދުތަކަްށ  ހެދިފައި ހުރި

ކަމަށް  ާވންޖެހޭން ކުރުމަށް ެވސް ނަސޭހަތްތެރިކުރުމަށް ފަރުާވތެރިކަމާ އެީކަގިއ ެއކަރުދަތު  ،ންާގދީަފއިއެކަންކަން އަ

ފަރުާވކުަޑުވމުެގ ސަބަބުން. ކަނުޑަގދަެވެގްނ ، ފަހަރު ިގނަ ކަންކަން ހިނާގފައި ހުންނަނީ ނޑު ަގބޫލުކުރަން. ިގނައަޅުަގ

ޓެްއ މަ ބޯނޑުމެން ފުރަިއެގން އެބަދޭ. އެ ަވރިހަ ބުންޏަްސ އަުޅަގ ޯގްސވެއްޖޭންެގ އަޮތޅުތަކަށް މޫސުޖޭހުރިހާ ރާއް

ނޑުމެންެގ ޢަމަލުތައް ެވސް ހުންނަނީ. ކަންކަމުން ސް. މިކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުަގޔަ އެަވރިހަމަ ޑިްނީގެއްއ ިވ ،ސް ޔަިވ

 ،ެވސް ީވިޑއޯައކުން ފެނޭ ދުަވހު ކަމެއް. ކުރީ ނެހޭޖެންރަނޑުމެން ކުއަަބދުެވސް ައޅުަގ ތިބުމަކީ ެއއީރައކާތެިރެވ

ނަނީ. އޭނަައށް ދެން ކޮންތަނެއްތޯ އޭނައަށް ންއަ ތަން. މާލޭ ކައިރިން ދުއްާވަފއި މި ޮއންނަދޯންޏެއްެގ ކެޕްޓަނު ުގދަށް 

ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެޭހ ތޯ އެ ދޯީނަގިއ ތިބޭ ފަސިންޖަރުންނަށް އޮތީ އިނޫނީ ކޮން ރައްާކތެރިކަމަކާ ެއީކަގ ؟ފެންނާނީ

ސް އޮންނާނެ. ެވ ދެއްއެ ދޯންޏަށް އެރުޭވ އަދަކާޯގ އަރުާވއިރުަގއި  ،ން. ދޯންޏެއް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރާއިރުލައިބަލަ
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ަވުރ އް އެެވްސ ނުލާ ހަމަ އިންޗިއި ެވްސ އޮންނާނެ. ހަމަ އެއިން އެއްެވސް ެއއްަޗކަށް ބަލަ މީހުން އެރުޭވ އަދަދެއް

 އްޓާލަިއެގން ދުއްާވ މަންޒަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަދޭ. އެހެންީވމާ، މިެވސް އޮިޑެވރިންފެނުމަތީގައި ބަހަ

ެވސް ހިންަގނީ އެހެން.  ެވސް އެ ޢަމަލުތައް ަވނިކޮށްެވސް އަދި އެތައް ފަހަރަުކ އެކަން ނުކުރުމަށް އަންާގފައި

އެއްކޮްށ  ޓުބޯ ާވ މުޅި އެ ހާދިސާއެއް. ރަށަށް ަވދެފައި އޮއް ދިޔަ ހިތާމަެވރި އިއަހަރު ހިނަގ ދާއިރާަގއި މިދިޔަ ނޑުއަޅުަގ

 ބޭފުޅުންނަށް ޮކށްދެެވން އޮތް މިންަވެރއް އެ ތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ުގޅީމަ އެސަލާމަ ،ދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސްފެތިެގން

އެކަނި މީހުން . ހަމަކުރުމަކަށެއްނޯޭވ، އެ ސަލާމަތް ހަމަޖެހިފައެއް ުއސޫލު ،ބޭފުޅުން ކޮށްދެއްިވ. އެހެންނަމަެވސް

ކަމަށް. ކަމެއް  ޮގތެއް ޅުމެ ރަނަގކެްނ އެީއއަކީ ެވސް އެންދެނޑު ނުަގކުރުމަށް އޮނަނާނީ. ެއހެންީވމާ، އަޅު ސަލާމަތް

ަގބޫލުކުރަނީ.  ނޑުަކމަށް އަޅުަގ ޖެހޭނެަވންޏާމުން ޭއެގ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގުތަގިއ އެކަން ކޮށްދެެވން ކަމަށް ކޮށްދޭ

ލާފަށް ޚިަގާވއިދާ  ،ރު ުހންނަނީހަފަ ލާއިުރގައި ިގނައިތް ބަލަ ޙަޤީޤަދާއިރު ންްޓ ެވެގންޑެކްސިއެތައް އެްއެޗއް އެ 

އަކީ ބޮުޑ ޖެ ލާއިރު. އެހެންީވމާ، ރާއްލައިރީ ބަހުއި އި އިނދެެގން ކަންކަން ހިނާގފަގަ މީހާ ފޯނެއް ނުަވތަ އެ ދުއްިވެގން

ނުކެިޑ ަގިޑއުރު މެދު 24ރުފަތުރު ދަތު ެގެވފައި އަދި ކަނޑު  އުމަކަށްޤައްދެއް ހިމެނޭ ކަނުޑެގ ސަަރހަ ،ސަރަހައްދެއް

ނަ ކެޕްޓަން މީހާ ެވސް އެބަޖެހޭ ފަރުާވތެރިކަމާ އެކީަގިއ ހަާވލުެވފައި ހުން ދުއްާވ ޤައުމެއް މިއީ. އެެހންީވމާ،

ތިމަންނާކަން  ،ނަކަންަބއެްއެގ ފުރާ ،ީރ ބައެްއެގ ޒިންމާކަންިތމަންނާއަށް ހަާވލުެވފައި މިހި ،އެކަންކަމަށް ސަމާލުެވެގން

ދެެގންކަްނ މީހާެގ ސިކުނީޑގައި އިނ ފިކުރު އެ އެ ،އިންނަނީ. އެ ިވސްުނން އިސްނަަގިއެގން ދުއްަވން މި އިމީަގ

ެވސް ބޮޑެތި ކަންކަން ދިމާެވެގންދޭ.  ޖެހޭނީ. އެހެންޫނނީ އަދި ެއއަށްުވރެ ކުަރނީ ދުއްަވންނޑު ަގބޫލުކަމަށް އަުޅަގ

ލުންާވ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ  މިއަށްުވރެ ރަނަގޅު އުޫސލުތަކެއް ހަމަޖެހިެގން ގެއް ،ންސް ަގބޫުލކުރަެވ ޅުަގނޑުއަ

ުޑ ނކަމަށް އަޅުަގ ުއސޫލެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ،ިއަގނެޭވނެ ޮގެތއްން އަލުން އަރަމުޮގތުަގއި އެކަ

 ކުރިްއޔާ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ޝު ،ރި ަރީއސްތެކުރަން. ިއއްޒަތްަގބޫލު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އާދެ! މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އެދިަވޑަިއެގންފަިއަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ާލނަން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް  އިެވސް ެދަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ މެންބަރެއް. އަުޅަގނޑު ބަލައަނެއްކާ 

އަރުަވނީ  މި ( އަުޅަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތުަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު)ްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއަގންަނާވތޯ. އެ

 މް ރަޝީދަށް.މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 :ންމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ
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 މް މި ހުށަހަޅާފައިާވ ޡިމުޙައްމަދު ނާާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދަނެގތީ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއް

ކިޔާަފިއ  ޒް އާއަނި ޖިފް އިންކޯަވނަ އަހަރު  2010ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަވރަށް ފުންކޮްށ ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ.  ،ަގރާރު

ތަނެއް ަރއީްސ  ާވފައި އޮތްދެއްަގއި ހައްދަ ޞަމަޤް މިކަހަލަ ،ކަމާ. މިއިލީހަދާފައި އޮްތ ތަން އުވަ  ާގޑުަގއިކޯސްޓް

ެވްސ ނާޡިމް ކީްއކުރަންބާއޭ ލާފަިއ އަެންއކާއިއޭުރަގއި ދެން ބަާޣާވތަށްފަހު ުއަވ ،ސުާވލަކީ  އަުޅަގނުޑެގނަޝީދު. ދެން 

މެރިޓައިމަްށ  ދަތުރުކުރާބޯުޓތައް ާއުގހުރިހާ  މުޅި ދުނިޔޭެގ ކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރަހައްދަ ؟އުުޅްއަވނީ މި ކުރަންމިކަން 

އެންމެ  އެންމެ މުއްސަނދި ޖިއޮްގރަފީ ލޮކޭޝަްނގައި އަުޅަގނޑުމެން މިތިބި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ،މުންމެ މުހިއެން

  ތިބެނީ.  ކަންމަީތގައި އަޅުަގނޑުމެން މިއަނޮގޅިހަތރުިވޔަފާރީަގއި  އި. ދުނިޔޭެގއަުގ ބޮޑު ސަރަހައްުދގައި ުދނިޔޭގަ 

އެއްހާ ާއުގބޯޓު. ސަތޭކަ ބޮޑު އޯަޝން ސްޓޭޓް. ދިެވހިާރއްޖޭަގއި އޮތް  އޮތީ. ދިެވިހރާއްޖެއަކީ އެންމެ ރާއްޖެ މިދިެވހި

 އެތައްން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޯޓުތައް ެގެނސްެގ ބާ ެގ ެތރޭގައި ެއއ60ީބޯޓު އޮތް. އާުގ 100ެގ އަހަރުެގ ތެރޭަގިއ 80ެގ 70

ެވސް އިތުރަށް ޭވޖްކުރާ ކުންފުްނޏެއް ސަރުކާރުން ހައްދަަވިއެގން އަނެއްކާ ލް ހެދި ޤައުމެއް. ސެ އިއުފުލަތަނަކަށް މުދާ

ާވމީ ދުދުނިޔޭަގއި ހަމަ ބައިނަލްއަ ،ން. އިތުރަށް ހަމަ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިމިކަން ކުރީމަ ާވނީ ހަމަ ބަނުގރޫޓު

އަުޅަގނުޑ  ތްތައް ެވސް އެބަހުރި.ފުނިތައް އެބަހުރި. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ެއކަމަށް ކުޅަދާނަ ފަރާކުން ސެލްޭވޖް

ެއަކހަލަ ނިޒާމެއް ގާއިުމކުރުން.  ،އެހީތެރިެވދީެގން ކަށް ސަރުކާރުން މިކަމަށް ބޭނުންާވ ޕްރައިެވޓް ކުންފުނިތަ ،ހުށަހަޅަން

 ބޯޓަށް ީވ ޮގތެއް އަުޅަގނޑުމެން މި ާއުގ 99 ،ހެއްެދިވ އިން ކުރީގަ މު ކަމެއް. އެކަމަުކ ސަރުކާރުންއެއީ ަވރަށް މުހި

ޔޫަރޕުެގ ސަރަހައްދަށް މުދާ އުފުލީ  ،އޭޝިއާ  ށް،އުޅެނީ ނޭނިގެގން. ެއއީ ަވަރށް ބައިަވރު މުދާ. މުޅި މި ސަރަހައްދަ

. ފަހުެގ ޖެނެރޭޝަންތަކަށް ެޖހޭންމިކަން އެބަ ައޅުަގނޑުމެން ހަނދާން ެވސް ކޮށްދޭ ދިެވހިންނޭ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް.

ތިބި  އެންމެ ަވރުަގދަ ފަޅުެވރިން ދަތުރުކުރިއެއް ކަމެއް. މުޅި ދުނިޔޭަގއި ބޯޓުނޭނޭގނެ ދިެވހިންނަކީ އެހާ ކުޅަދާނަ ބަ

ައުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ަގާރރުން އިތުރަށް ކޮމިީޓއަކަށް  ؛ބޯޓުތަކަށް  ޤައުމަކީ ދިެވހިާރއްޖެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ

ަވނަ  19އެކަުމެގ ިދރާސާ ރިޕޯޓެއް މި  ،ކޮށްެގންޙުޤީޤުީވ ޮގތެްއ ތަ ާއުގބޯޓަށް 99 ިދެވހިރާްއޖޭެގ ެއއީ ،ެގންފޮނުަވއި 

 ،ދިެވހިރާއްޭޖެގ ލަން. އެީއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް އަިއއިރު ެވސް ނުކުެރިވ އޮތް ކަމެއް.އިމަޖިލީހުން އެކުލަަވ

ޑަ ެއއްެޗއް، ބޯޓުތަެކއްެގ ާވހަކަ. ކު އާުގާވރުތަާވންޖެހޭ މުދާތަކެއް.  ންނަށްދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ މުދާތަކެްއ އެއީ. ިދެވހި

ކޮންތާކަށްތޯ  އެ ބޯުޓެގ ާވހަކަ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާުގ 99ދައްކަނީ  މި .ނޫން ލާރީެގ ާވހަަކއެއް ދެ ،އެއް ލާރި

ބޯޓަށް ީވ ޮގތެއް އެބަ ާއުގ 99ބަޖެހޭ. އެ ފުންޮކށްެގން އެ ހޯދަން އެ ؟ހިކޮންތާކަށްތޯ ުއރުނީ އެ އެްއޗެ ؟ފެތިފައި އޮތީ

ދެން  ،ދަކީޞަ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ަގރާރުެގ މަޤްކަމަކީ ތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭއެއީ ފުރަހޯދަންޖެހޭ. 

އަމިއްލައަށް ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޤައުމެއްަގިއ ފެތޭ ބޯޓުތައް  ބޭރު ޤައުމުތަކުން އަންނަ ފެތޭ ބޯޓުތައް ފުންކުރުން. ؛ފެތޭ

އެހެން އުސޫލަކުން. ސަުރާކރަކުން ނުަވތަ ކޯސްްޓާގޑުން  ދުނިޔޭގައި ކަްނކުރަނީ  ؟ސަރުކާރުން ކިހިނެއްތޯ ފުންުކރަނީ

ެވސް  ހުއްޓޭނެ. މިހާރުފަޅުފުންކޮށް، ނުަވތަ ބޯޓު ފުންކުރަން ނުކުމެއްޖެއްޔާ ދެން އެއިން ކުރާނެ އެހެން މަސައްަކތްތައް
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ޖެހޭ މައްސަލަތައް ނުަވތަ  ަގއި އް ބޯޓުަތކެމުޅި ދުނިޔޭަގއި ހުރިހާ އާުގ .ދެނީ ކޯސްޓްާގޑުން ަވރަށް ރަނަގޅު ޚިދުމަތެއް މި

ފަޅުެވރިންނަށް ދިމާާވ މައްސަލަތަކުގައި ރެްސކިއު ޯކޑިނޭަޝން ސެންޓަރުެގ ނަމުގައި ަވަރށް އަަވހަށް އިމަޖެންސީކޮށް 

މީޓަރު  1000ފޫޓު،  300ފޫުޓ،  100 ؛ދުމަތް ޯފރުކޮށްދެމުންދަނީ. އެހެންނަމަެވސް ފެތޭ ބޯޓުތައް އްތައް، ޚިންތަކަމަ ހަ

ނުނެޭގނެ. އެކަމެއް ނުކުރެޭވނެ. ެއކަން ކުރަން  ؟ތޭ ބޯޓުތައް ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ނަާގނީއަިޑއަށް ފެ

ފަރާތްތަކަްށ  އެފަރާތްތަްއ އެބަތިބި. ބަެއއް ެވްސ ެއކަން ދަންނަ ާވމީ ކުންފުނިތައް އެބަހުރި. ރާއްޭޖަގިއ ގު ބައިނަލްއަ

ެލއްީވ އިމް މި އުވަ ޡިީކއްެވެގންތޯޭއ ާކނަލް ނާ ،ކިހިނެއް .ލަކީއެހީތެރިެވެގން ެއކަން ކޮްށެގްނާވނީ. އަުޅަގނޑުެގ ުސާވ

ްފ ކޯމަށް ، ހެދިފައި އޮތް މިކައީސް ތެރޭަގއި ހެދިފައި އޮތް ިއއްޒަތްތެިރ ރައެމް.އެން.ޑީ.އެފް ބަޣާާވތަށްފަހު ؟އޭރުަގއި

ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނަވިއެގން  ިމއީ ކުރެޭވ ުސާވލެްއ. މި ަގރާރު  ؟ކީްއެވެގންތޯ އުާވލީ ކިޔާ ތަނެއް. މި  ޒްއައިންޖިނި

 ިއ،އެކަން އެ ކުެރްއީވ ީކއްެވެގންތޯ ބަލައެއީ ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަަޅން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް .ބަލައިަގނެފައި

 އްިވ ފުރުޞަތަށް. ލަން. ޝުކުިރއްޔާ ދެއިއަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ރިޕޯެޓްއ އެކުލަވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި މިހާރުތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އޮތީ ދަނެގތީ ދާއިރާެގ މު ަގރާރެއް މިންަވރަށް މުހިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެ ބޯޓު ފުންނުކުރެިވ  ،ފަހަރު އުރި. މިއީ ަވރަށް ިގނައިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ފަރަށް ބޯޓުހުށަހަޅުއްާވފަ

ޓަށް ެވސް ެގއްލުންތަކެްއ ެވެގންދާއިރު ެވސް އެ ބޯޓު ށްިތމާެވ ،ފަރު ެވސް ހަލާކުެވ ،ޮގސްދަބަރަށް  ،އެތާނަގއި އޮވެ 

ހުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެންނަނީ މިޮގތަށް އުރޭ  ސަބަބުތަކާ  އެކިނުކުރެުވން. ތަފާތުކުރެޭވއެތަނުން ފުންނު

އިްއޒަތްތެރި  ތަން. ހަލާކުެވެގންދާ ެވެގންއެ އޮންނަ ތަނެއްގައި އޮ  ،ނުކުރެވި ފުން ،ފަހަރުތައް ސަލާމަތްނުކުރެިވބޯޓު

މަންޓެއް ނުަވތަ ދައުލަތުން މިފަދަ ަވސީލަތެއް ންޖުއަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން ދައުލަތުން މިފަދަ އެރޭ .ރައީސް

 ،ަމކީމިކަން ުކރެޭވނެ ޮގެތއް ަދއުލަތް މެދުެވރިކޮށް ާގއިމުެވަފއި އޮތު ،ގާއިުމެވފައި އޮތުމަކީ ުނަވތަ އިދާރާެއއް ިވޔަސް 

ަވނީ  މި ފަރަށް އުޭރ ބޯޓެއް ފުން ،ާވ ޮގަތކީ މިހާރު މި .މު ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްންަވރަށް މުހި

 ފެންނަނީ.  ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރައްޓެހި މީހެއްެގ ބޯޓެއް ެވއްޖެއްާޔ ފުންެވެގންދާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ

 ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ރައްޓެހި ނޫން ބޯޓެއް ެވއްޖެއްޔާ ހަމަެއކަނި މީހުންކޮޅު ސަލާމަތްެވެގންދާ އެމް.އެން.ީޑއެފާ

 ..ން މީެގ ކުރިން ހަރަކާތްތެރިަވމުންދާ ބޭބޭފުޅުން.މަލީ ޮގތުޢަމިކަމުަގއި  ފެންނަނީ.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .، ތިްނދޫެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ 

 ،ން އޯޑަެރްއެގ މަތީޞަަވކި ޚާއް ،ކަމާއި ބާރު މަސައްކަތްކުރަނީ ަވރަށް ފުރިހަމަޢީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަޤއުމުެގ ދިފާ

އެއީ  . އެތަްނ މަސައްކަތްކުރާ ޮގތްކީ ބާރަޢީން މަސައްކަތްކުރާ ތަެނއް ަޤއުމުެގ ދިފާއުސޫލެްއެގ މަތީ  ޞަަވކި ާޚއް

ބުާވ ޮގތަށް ާވހަކަދެްއކުން ެއއީ މިކަހަލަ ުރ ކިލަނއްުވޞައެތަުނެގ ތަ  ރައްޔިތުންނަށް ،ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ޮގތަށް 

ެއޮގތަކަށް  އި،ަވކި ބަަޔކު ބުީނތީ ނުކޮށްދީފަ ، ބުނީީތ ކޮށްދީފައިާވނެ ަކމެއް ނޫން. ަވކި ބަަޔކުމަޖިލީހެއްގައި ކޮށްެގން 

 ުނކުރާނެ. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އް ބާރަކުން މަސައްކަތެޢީރާއްޖޭެގ ދިފާ

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ކަންތައްތަކަށް ިވސްަނއިެގްނ ން ާވހަކަފުޅުދައްަކާވއިރު ެއކަހަލަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެ މެންބަރު

، ޭއެގ އިސާފުކޮށް ކަންތައްތައް އެނިގަވަޑއިެގން ިތއްބަވަ ާވހަކަފުޅުދެްއކެުވމަށް ައޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. އާދެ! 

ިރ ންާވނީ. އާދެ! ަނއިފަރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެަވާވއިރު އެކަހަލަ ާވހަކަފުޅުަތކެއް ަދއްކަ ހެއްކާެއކު މިތާނަގއި ާވަހކަދައްކަ 

 މެންބަރު ކުރިއަށްެގންދަާވ ާވަހކަފުޅު.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ބިލުކަން ެވްސ ޤާއަުޑއަހާލުމުެގ   ާވހަކަލާއިަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ލަ ެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑު ޖުމު އްާކ ާވހަކަ އަދި ަދއްާކ ނުނިމޭ.ދަ އެބަޖެހޭ ހުންނަން އިނޭގތޯ. އަުޅަގނުޑ މި

ކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރު އެ ފާުޅކުރެްއީވ. ހިތާމަޢޫމަނިކުފާނުެގ ޝު އެ ،ނުނިންމަނީސް އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޣުނީ

ހުރި އުޅަނދުފަހަރު   ފެތިފައި ،ހުރި ބައްލަާވށޭ. އުރިފައި އަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީ ތާރީޚު ރައީސް.

ކީ ސަލާމަާތިއ ތިބޭފުޅުން ބައްލަާވށޭ. ެއމް.އެން.ޑީ.އެފަ  ހުރި މަސަްއކަތުެގ ތާރީޚު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެިވފައި

ސަރުކާރުން މިއަދުެގ ފުޅުން އެ ތިއްބަނީ ަތްއޔާރަށް. ބޭ އެ  ރައްކާތެރިކަމަށް ހަމަ ޮގާވިލ ކޮންމެ ދަނޑިަވެޅްއގައި

 ބޭފުޅުން މިއަދު ެވސް އެ ދޭތެރޭގައި ކިތަންމެ ޯގސްކޮށް ކުރީަގއި ާވހަކަދަްއކާފައި ތިއްބަސް، އެ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ
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އަުޅަގނޑު  ެފންނަނީ ެވސް. ަތން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުީމ ޒިންމާ ައދާކުރައްާވނެ. އަާދކުރަްއާވ ބޭފުޅުންެގ

އެމް.ެއން.ޑީ.އެފުަގއި ެވސް ހުރެދާެނ  އޮންނަނީ. ކުރުމުަގއި ެވސް މި މިދަންނަަވނީ މިއީ ބޮޑު ިވާޔފާރިއެކޭ މިކަން

ބޭފުަޅކު މިއަދު  ދައްކަނީ. ަފހަރުގައި އެ ާވހަަކ އަޅުަގނޑު މި ދެއްތޯ މިކަމުެގ ޝަުއުގެވރިަކން ހުރި ބޭފުޅަކު. އެ

 ކުީރގައި އުުޅްއާވފައި މިއަދު ރިޓަޔަރކުަރްއާވފައި ހުންނެިވ ބޭފުޅަކަށް ެވސް. އި ކަުމަގެވދާނެ، ކުީރަގއި މިކަން

 ،މި ޚިދުމަތް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދެއްަވން ،ާވ ަގރާރަކީ މް ހުށަހަޅުއްާވފައި މިޡި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނާ

ފަހަރު  ިގނަ ފަހަރަށް މިކަހަލަ ބޯޓު ،ާވނީކުރޭ އެބަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަޖެހޭ ަވރަށް ރާއްޖޭެގ ފަރުތައް ހަލާކު ފޯރުކޮށްދެން

ހަމަ ސީދާ އޭެގން  ،ފަހަރުެވފައި ހުންނަ ބޯޓު އޮންނަީނ ދަބަރަށް ލާއިރު މިއިބަލަ އޮތުން ރަނަގޅަށްއުރިފައި އޮންނަ 

 ޮގސް ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ުގޅިެގން  އަދި ޯބޓުެގ ެވސް ެވރިފަރާތާ ،ެވސް ުގިޅެގން ނަފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ސަުރކާރާ

ެވސް އޮންނަނީ ކުރިއަށްލާ  އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏާ ފެންނަނީ. ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސީދާ ފަރަށް އުރޭ

ުގޅޭ މީހަާކ ެވސް  ކާރުްނ އެކަމާއަދި ސަރު .. ިއެވުލއޭޝަްނ ެވސް އޮންނަނީ ކުިރއަށްާލ ހެދިފަާވހަކަދެެކިވފަ

ތަން  ޓަށް ެގއްލުންދެޭވށްކުރެިވެގން ިދެވހިރާއްޭޖެގ ިތމާެވ އެރޭްނޖުހުރިހާ ކަމެއް މި ،ފަރާތަކަށް ާދނީ ކިހާަވރެއްތޯ އެ

ކޮށް ޞަ ަވކިން ޚާއް ؛މިހާރު މިޮގތަށް އުރިެގންދާ ބޯޓު ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ  ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ަކށް ެވސް ހަމަ ސީދާ ޮގސް ތަފެނޭ ަވރަށް މަޝްހޫރު ޑައިްވ ސައިޓުއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖޭެގ ފަރުތަކަށް،ދިެވހިރާއް

 މި ާވހަކަ އަުޅަގނޑު މި  ފެނޭ.ތަން އެބަ އިލާފަހަރު އިންޝުައރެންސްއިން ފައިސާ ހޯދުމަށްަޓކައި އަރުވަ މިޮގތަށް ބޯޓު

ާވ  ިގނަ ފަހަރަށް ،ތަން ނޭނިގެގން ން ނޭނިގެގން ފަރުތައް ހުރިނެިވޭގޝަ ،ނުުކރެިވެގން ދައްކަނީ. މިއީކީ ެނިވޭގޓު

ަވކި ޮގަތކަށް މަންފާ މީެގން ހޯދުމަށްޓަކައި  ،މިއީ ސީދާ ހަމަ އެނިގެގން  ނޫނޭ އަުޅަގނުޑ މިދަންނަަވނީ. ކަންތައްތަެކއް

މިފްޯކަގިއ  ،ރުަގއިމިހާރު ފެލިަވ ދަްއކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރެޭވ ކަންތައްތަުކެގ ާވހަަކ އަުޅަގނޑުމެން މި

. ދެން ެވސް ނޫޅޭ ކުރާކަށްފަހަރު އެބަހުރި. އެ އެއްޗިހި ރަނަގޅުބޯޓު ފަހަރު. ަވރަށް ބާއެބަހުރި ަވރަށް ބައިަވރު ބާ ބޯޓު

ބޯޓެްއ  ފަހަރަކު ،ުގޅިެގން ފަހަރަކު ބޯޓެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މި ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ެވސް ފަރާތަކާ

 ، އަުޅަގނޑުމެން މިދައްކަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް ތަން. މިާވހަކަ އަޅުަގނޑު މި ފަރަކަށް އުރޭ  މިޮގތަށް ޮގސް 

ސަރުކާރަަކށް ނޭނެގ އާމްދަނީ ހޯދާކަށް.  ދައްކަނީ ދައުލަތް މި ހިންަގނީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ނޭނގިއޭ. މި

 ..ނެ.މަސްެވރިންެގ ާވހަކަދަްއކާނެ. މަސްެވރިންނަކީ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވ

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 ރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެ ުގަރއިދޫއިނ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙަސަން އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަުރ  ުގަރއިދޫއިނ

ަނއިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ؛އިއްޒަތްތެރި ،ކަށް ނޫންޢައެއްޮގްތާވ ޮގތަށް މައުޟޫ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ަގރާރާ ރައީސް،

ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ   ކޮންމެ ަގރާރަކަށް ާވހަކަަދއްަކމުން ދައްަކަވނީ. ހަމަ ކޮންމެ ދުަވހަކުމެންބަރު އެ ާވހަކަފުޅު

ުމޅި ރަްއޔިތުންނަށް އޮޭޅ ޮގަތށް އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ން އުޅޭ ޮގތަށްަކމެއް ކުރަ ން ަވކި ސަރުކާރު ،ޮގތަށް

، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާމަށް މިކަން ެގންނަން ސަާމލުކަ ގެ ާވހަކަފުޅު ކޮންމެ ދުަވހަކު ެގންުގޅުްއާވތީ ިރޔާސަތު

 ދިނުމަށް އެދެން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ށް ާވހަކަދެްއކެުވމަށް އަންަގއިޢަމި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ަގރާރުެގ މައުޟޫ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ން ބޭރަށް ޢުބޮޑަށް މައުޟޫ ދެން މާ  .އިންނަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ައުޑއަހަން މި 

އާދެ! ނައިފަރު ދާއިާރެގ ަވންޏާ އަުޅަގނުޑ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ދަންނަާވނަން.  ދާ ކަމަށް

 ާވ!އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު ކުރިއަްށެގންދަ

 

 ެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއް

ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފުޅަކު  .އުޅެނީ ތެރޭގައި މި ޢުެގއަުޅަގނޑު ހަމަ މައުޟޫ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޮގތުަގއި މި ަގރާރަށްފަހު އަންނާނީ ބިލެއް   . ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާއޮތީ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްާވފަ މިއަދު މި

ދައްކަނީ.  ންމެެވސް ަވެރްއެގ އާމްދަނީެއްއ ހޯދާ ާވހަކަ އެިމ ަގރާރުން ދައުލަތަށް ކޮ .މިއަށް ފަރުމާކުރެިވެގން

ދައުލަތުން ހޯދާ އާމްދަނީެގ ާވހަކަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން  ،އެހެންީވމާ، ަދއުލަތަށް އާމްަދނީއެއް ހޯދާ ާވހަކަދައްާކއިރު

ސީލުކުރަން. ތަފާތު އެކި ބީ ރައްޔިތުން މިތާނގައި ތަމްތި އަުޅަގނޑުމެން މި .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ދައްކަންޖެހޭ ދެއްތޯ.

 ؛ތަނެއްަގއި  އެ .ނީތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ. އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވސެކްޓަރުަގއި މަސައްކަްތކުާރ ރައްޔިތުން މީެގ

މިއަދު އޮްތ  މިފްކޯ ފަހަރެއް ެގންުގޅޭ ތަނެއް މިފްކޯއަކީ.ދައްކަނީ. އެތަނެއްަގއި އެތައް ބޯޓު  ފަހަރުެގ ާވހަކަ މިބޯޓު

ނުލެޭވ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެްނ އި ބައިޓަނު މަސް ހިފައިެގން ދިޔަޔަސް މަސްކޮޅު ކިރަ ؛ގައި އަުޅަގނޑުެމންދޭތެރޭ ހާލަތާ

ބައި ޓަނު މަސް  ،ކު ުގޅާފައި ިމ ބުނަނީޔަައޅުަގނުޑ ރޭގައި ެވސް އަުޅަގނޑަްށ މަސްެވރިއެއީ  ދައްކަނީ. މި

މިތާނަގއި ާވހަަކއެއްތޯ ކޮންއަުޅަގނޑުމެން  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.ށް ކިރެނީީކ ނޫނޭ ްސ މިހާރު ފެލިަވރަޔަދިޔަހިފައިެގން

އަރަނީ މަސްެވރިން  އަެނއްކާ އިންކަމް ޓެކްސް ާގނޫނު ެގެނވޭއިުރގައި އެންމެ ދަށު ބުރެކެޓަކަށް މި؟ އިތުރަށް ދައްކާނީ

ައއި ސަރުކާެރއް. އެކަަމކު ެއ  ފައިާސކޮޅު ލާން މި ސަރުކާރަީކ މިއީ މަްސެވރިްނެގ ޖީބަށް އަތުން ފައިާސ ހޯދާ ާވހަކަ.

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ،ާވހަަކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިެވީނ މިއަދު ރުފިޔާ ެވސް ނަާގ 100
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޒަތްތެރި މެންބަުރ ިއއްއަުރަވނީ މާަވުށ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 ބެހޭ ާވ ަގރާރާ ދަނެގތީ ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވަފއި މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

އެންމެ ފަހު  ،އިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދެއްކެިވ ާވަހކަިއެގ ފަހުނައިފަރު ދާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޮގތުން

ންނަށް މަހުެގ އަެގއް ނުލިބޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަމސްެވރި ާވހަކަެއްއެގ ޮގުތަގއި ެއ ިވދާުޅިވ މައްސަލަ ަވރަށް ޮބޑު.

ުގޅާ. ުޅަގނޑު ދާއިރާއިން ެވސް އެބަ ުގޅާ. އަހަމަ ލ. އަތޮޅުން އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ،އުޅޭ ޮގަތކީ މިހާރު ެވެގން މި

 ..ސް ކިރޭނެ އިންިތޒާމެއް ެނތް. މި ަގރާރުގައި ކަނުޑެގ ާވހަކަ.ެވބާނާ މަސް ެއއްޮގަތަކށް ުގޅާފައި

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 އިފި.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންަގވަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޙުސައިން ޝަހީމްމެްނބަރު  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ބަހުސްކުެރޭވ ަގރާރަށް ނޫން ޮގތަކަށް މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އުޅޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެިޅެގން މި

ަލްއާވފަިއ މަސްެވރިންެގ މަސްކިރުުމެގ އިިމ ޕޯޓަލް ބައްލަަވމެންބަރު ތެދުެވަވަޑއިެގން ާވހަކަދައްަކާވތީ ރަނަގޅަށް 

 ށްޢަމައުޟޫ ކުރުމުެގ ކަމަކަށްތޯ މި ާވހަކަދެެކެވނީ.ެސލްޭވޖު ޅަނދުފަހަރުއަިޑއަށްދާ އު ،ޖެހޭހާުލަގިއ  ،ާވހަކަެއއްތޯ

ލީ. ޝުކުިރއްާޔ ފާހަަގކޮށް ،ގައި ނެީތމާ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލީޢު ފެިށއިރުަގިއ ެވސް މައުޟޫ ،ެވސްއެްއޮގތަކަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަޑުއަހަން އަުޅަގނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ! މާަވށު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަަކފުޅުޝުކުރިއްޔާ 

ން ބޭރުަވންޏާ އަުޅަގނުޑ ޢުއުޟޫ ބޮޑަށް މަ ދެން މާ !އިނީ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުުޅ ކުރިއަްށެގންދަވާ 

 ދެަވަޑިއަގންނަަވން.ށް ެވޢަދަންނަާވނަން އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް މައުޟޫ
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 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ާވހަކަ  އަުގ ނުލިބޭބާނާ އެއްެވސް މަހަކަްށ ހަމަަހމަ  މަސްެވރިން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ކަނޑުެގ ަޤއުމެއް، 

ޔާސަތުން ެވސް އިހަްށދުަވހު ޯވލްްޑ ބޭންކު މީހުން އިރު އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ރިކަނޑު ަވށަިއެގން އޮތް މިދަންނަަވނީ.

ޭއަގިއ މި ިވދާޅުަވނީ ކުދި ޖަޒީރާ  .ޙިކުމަތްތެރި ާވހަކަފުޅެއް ިވދާޅުީވ ،މިކޮޅަށް ައއިއިރު ަވރަށް ިވސްނުންތެރި

 އްޓާލަން އެބަޖެހެއޭ. ޤައުމުތަކެއް އެހެން ކިޔުން ހު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ހިސާބަށް ަވޑަިއަގންނަަވން ައޅުަގނޑު  . މި ހުށަހަޅިފައިާވ މައްސަލަިއެގ ތެރެއިން ތިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ސަަލއިަގއި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައް ،ފުރަތަމަ އިހަށް ިވދާޅުވޭ  އިލްތިމާސްކުރަން މެންބަރަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

ހަމައަށް ަވަޑއިަގންަނަވން ެވސް އެންެމ  ޮގސް ތިާވހަކައާން ާވހަކަފުޅުދައްކަަވމުންމިހެ ، ޮގތްތައްކުރުމުެގސެލްޭވޖު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ، އެޮގަތށް ާވހަކަފުޅު ބައްޓަންކުެރއްުވމަށް ދަންނަަވން.ރަނަގޅު. އެހެންީވމާ

  ސަލައެއް.މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައް

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހިމް ރަޝީދުމެންބަރު  ދާއިރާެގ  މާފަންނު މެދު

ޭވ. އެއީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ނަމުަގިއ، މު ކަމެއް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަގރާރުގައި ަވރަށް މުހި

ބޯޓުތަކެއް. ަވރަށް ފަހުން ތެޔޮ  ގައި ެވްސ އެބައުޅޭ ބޯޓުތައް. ދިެވހިއާރެދިެވހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީޮކށްެގން ނޯތު ކޮ

 ިވްއކީ ެވސް އެއީ ިދެވހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައި އޮތް ބޯޓެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާަވށު ާދއިރާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަދި އެ ބޯޓުތަކެއް އަިޑއަކަށް ނުދޭ. އެހެންީވމާ

 !ާވެގންދަ ާވހަކަފުޅު ކުިރއަށް

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:
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 ެވސް  ުގޅޭނީ ޢާމަޑުކޮށްލާށޭ އަޅުަގނޑު ާވހަކަ ނިމެންދެން. މައުޟޫަބއްލަާވ އިހަށް އަންަގަވބަރުންނަށް މެންމި 

 . ނޫންތޯ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްާވހަކަދެެކިވެގން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 !ެގންަދާވާވހަކަފުޅު ކުިރއަށް

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 ޅައޭ ންބަރުން އަޅުަގނޑަށް އެބަ ުގމެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހޮާވފައި މިހިރީ ލ. އަތޮޅު މާަވށު ދާއިާރއިންނޭއަޅުަގނޑު 

އޮތީ ަވަށއިެގްނ ކަނޑޭ މު ާވހަކައެއް ނޯންނާނެ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ންދެން މިއަށްުވރެން މުހި ނުކިރޭތީ.މަސް

ހުރިހާ އެްއޗެއް އެންމެ ރަނަގޅަށް  މި ،ހުރި ނުރައްކަލާ އިމީަގ ،ބޯޓުފަހަރު ސަލާމަތްކުރުމާ ،ކުރުމާއި ސެލްޭވޖު

ބޯޓުފަހަރު ެގންުގުޅއްާވ ބޭފުޅުންނަށް  .ނަށްސެންމެން ފަދަ ބޭފުޅުންހުއިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން  އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ނޫންތޯ  އީސް. ދެން މި ާވހަކަ ނިމެންދެން މަޑުކޮށްލީމައެނިގަވަޑއިަގންަނާވނީ. މި ާވހަކަ މި ދައްކަނީ އިއްޒަތްތެިރ ރަ

 ޮގތުން ބެހޭެވސް އަުޅަގނޑު ބަޖެޓާ  ުދަވހު ކުރީ .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް .ނޭގނީ މި ަދއްކަން އުޭޅ ާވހަކަެއއްއި

އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާއިްނ  ،ދަނިކޮށް އަުޅަގނަޑށް ކޯލްތައް އަިއސް އެބަބުނޭ ދައްކަމުންާވހަކަ ،ދަްއކަމުން ެވސްާވހަކަ

ެވެގްނ އަުޅަގނުޑ މި ާވހަަކ ދައްކަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ަގނޭއެބަބުނޭ މަހެއް ނުކިރޭ. މާންދޫއަކުން މަހެއް ނު 

 އެހެންނަމަެވްސ،.... .އުޅުނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 އެންމެ ތްަގރާުރގައި އޮއޮތް ހުށަހެޅިފައި މި ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަދި މާަވށު ދާއި

އެހެންީވމާ،  .މި ަގރާރަށް އަދި ނުެވސް ބައްަލާވ. ެވްސ ިވދާެޅއް ނުޭވ އެްއެވސް ބަހެއް . އަކުެރއްެވްސ ިވދާެޅއް ުނޭވ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ހުެގ ނިޒާމީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ދެކޭތީ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ މަޖިލީ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މާަވށު އަުޅަގނޑު . ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ބަލަިއެގންފިންެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ާވހަކަފުޅު  އި ޮއތް މައްސަލަިއަގ އިމި ަގރާރުގަ  ،އަނެްއކާެވްސ އިލްތިާމސްކުރަން ށްމެންަބރައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 ހިސާބަށް ެގންދަަވން. ވާ ފައްޓަާވފައި ދެން ތި ެގންދަ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު އްމަދުމުޙަ މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ައޅުަގނޑު  .ަވުގތު ެވސް އިނީ ޓީީވ ބަލަން މި  މާަވށު ނަޢީމްބެ ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ނަޢީމްބެ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު  އޭމަހެއް ނުކިރެ .ތިމަންނަެގ ދޯނި އައިސް އެަބއޮތޭ މަސް ބާނައިެގން ،ާގތު އެބަބުނޭ

ުގުޅާވއިރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ މި ާވހަކަ  ޟޫޢާއުމި ުގޅުަވނީ. އަޅުަގނޑު މަ ޫޟޢާއުއަޅުަގނޑު އަުޅަގނޑު މަ

ހަދައިފި  އްކުރުމަށް ޓަކަިއ ަވކި މުއައްަސސާެއއް ނުަވަތ ަވކި ކުންފުންޏެސެލްޭވޖު ޖޭގައި ދިެވހިރއް  .ދައްކަން މި ޖެހެނީ

ެވހިރާއްޖޭެގ މެރިަޓިއމް ިވޔަފާރީެގ ސިނާޢަތް ަވރަްށ ބޮޑަށް ފުޅާކުރެިވެގންދާނެ. ދި  ؛، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަމަށް ާވނަމަ

މެްނ ްނނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު އިސްުކރަން މި ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުދައްަކން އަޅުަގނޑު ތެުދީވ. އެހެޟޫޢުގައި ާވހަކައުމި މަ

އެަތއް  އޭ.ންޏާ އެ މީހުން ުގޅާފަިއ ުބނާނެ ދެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ާގތު މަހެއް ނުކިރެުނިކރަރާެގ ަރއްޔިތުން. މަސްދާއި

މަެވސް، އަުޅަގނޑަށް ރަީއސްެގ ސަމާލުކަމަްށ ެގަނއީ. އެހެންނަ ފަހަރަކު މި ާވހަކަ ދެއްކީމަ އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި

ހުށަހެޅުއްާވފައި އޮްތ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ޟޫުޢގައި ދަނެގތީއުއޮތް މަ ނޭގ މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިެވސް އެ

 ،މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތޯ.މު މައްސަލައެްއކަން އިނޭގންމައްސަލަައކީ މުހި ސެލްޭވޖު

މެރިަޓއިމް  ،ިއރުަގިއ ކޮމާޝަލްމު ދެ ކަނޑުޮއޅިެއއް އޮތްންމު ދެ ކަނޑުޮއޅިެއއް. މުހި ންއި އެބައޮތް މުހި ދިެވހިރާއްޖޭގަ 

ބޯޓުފަހަރަށް  ،ބޯޓުފަހަރު ފަރަށް އެރުން .ދަނީ ބޮޑަށް އިތުރުަވމުން މި މި ަގުރނުގައި ަވރަށް ިއ،ދުނިޭޔަގ ިވޔަފާރި

ކުރުމުެގ ނިޔަުތަގިއ ޖުސެލްޭވއްސަާސއެއް ނުަވތަ ކުންފުންޏެއް މި ކަންތައްތަުކގައި ަވކި މުއަ .ދިމާާވ ނިކަމެތިކަން

ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ެވްސ  ؛ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނެޭގނެ. ބަހުސް އްދުެގ ެއޑްާވންޓޭޖުހަހަދައިފި ކަމަށް ަވންޏާ މި ސަރަ

އެހެން  .ެވސް ޔާސަތުަގއިއަޅުަގނޑު މި ާވހަކަ ެދއްކިްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިންނެީވ ރި

 ބެހޭ. މަސްެވރިކަމާ އީސް މަސްެވރިކަމާއެަތއް ަގރާެރއް މިތަނަށް ހުށަހެޅިެގންދިޔައީ އިއްޒަތްތެރި ރަ  ،އެކަން ޮއއްވާ 

މަހަކަށް ހަމަ އަެގްއ ، މާންދޫއަކުން މަހެއް ުނަގނެއޭ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ބެހޭ އެތައް ަގރާެރއް ހުށަހެޅިެގންދިޔައިރު 

ހިތަދޫެގ  ،ކުނަހަންދޫ ،މާަވށް .އަޮތޅުެގ ަރއްިޔތުންނަށް މިކަމޭ ބޮޑީ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ލ. އެ .ނުލިބެއޭ

ކުރަްނީވ. ސެލްޭވޖު .ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ބޮޑީ. އެހެންީވމާ، މިކަން ަޙއްލުކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް ުއއްމީދުކުރަން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް އެއީ ހަމަ  .ކުރަން ަވކި ކުންުފންޏެއް ެވސް ހަދަންީވސެލްޭވޖު

އިރުަވއި ހުޅަނަގްށ  ؛، އިުރަވއި އްދުގައި ހުޅަނގު ހަހިރާއްޖޭެގ ކަނުޑެގ ަސރަެވއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ ދި
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 އި ތައް ދިމާޭވ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މީަގއި އެކި ަދއުލަތުެގ މުައއްސަސާަތކާސާބަދަލުާވއިރު ަވރަށް ިގނަ ހާދި

މީެގ ފައިދާތަކެްއ  ،ކުރެްއިވްއޖެ ނަމަޝާމިލުާވ ޮގުތގައި މިކަން ރަނަގޅަށް އިންތިޒާމު  ކި އޮފީސްަތކާސަރުކާރުެގ އެިކއެ

މް  ޡިމިފަދަ ަގރާރެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާ ؛އަޅުަގނޑު ަވރަށް އުާފވެއްެޖ ަގރާރުކުރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޮގތުަގިއ ހުންނަވައިެގން އިްއޒަތްތެރި  ެގިލޝަން ޕާޓްނަރެއްަގއި ކޯޮގތު އަދި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ .މަހުށަހެޅުއްީވ

 ަރނަގޅު އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ން ހަމަޫޟޢުގައި ާވހަކަެދއްކުއުހުށަހެޅުއްީވމަ ހަމަ މި މަމިޮގތަށް މް ޡިމެންބަރު ނާ

ޓަކައި މި ކަމަށް ލީ، ައޅުަގނުޑ ހަމަ މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މި ހިފާއެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ެވްސ ިއނޭގތޯ. އެހެްނީވމާ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދައްަކަވން އެދިަވަޑއިަގންަނާވ މެންބަރުންނަށް  ޟޫޢުަގިއ ާވހަކަފުޅުއުއާދެ! މި މަ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫަވނީ މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަރު .ައރުާވނަންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފުރުޞަތު

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ސަރުކާުރެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް  ޓަކައިކުންފުންޏެއް ހެދުމަށް ސެލްޭވޖުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ 

 އަޅުަގނޑު ޓަަކއި އަުޅަގނޑު އެ މަނިކުފާނަށްދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ދަނެގތީ ؛އިްއޒަތްތެރި

ަވރަކަށް ާރއްޖޭަގއި ރާއްޖޭަގއި އިޤްތިޞާުދ ފުާޅަވމުންދާ .ުޝކުރެއް ދަންަނަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ޚާއްޞަ

ިގނަަވމުން. އެއް ުދަވހުން ައނެއް ދުަވހަށް ފަރަށް އަރާ  ދަނީއުޅަނދުތައް ހިފައިެގން އަންނަ  ދަތުރުކުރާ މުދާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ކުރާ ޖުސެލްޭވ ،ނެތި ހަމައެއް އުސޫލެއްއަިދ  ކަމެއް. ެވސް ިގަނާވކަީމ ފާހަަގކުރެޭވ އުޅަނދުތައް

އްޖޭެގ ފަރުަތއް ރާ  ،ކަމާއި ބަބުން ަވރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިާވދިމާުވމުެގ ސަެއހެން  ،ެވްސ ނެތި ކުންފުންޏެއް

ރާއްޭޖެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަީމ ފާހަަގކުެރޭވ ކަެމއް. ާވބޮަޑށް ހަލާކުެވ ސުންނާފަތި ުވރެއެކަީށެގންާވ ަވރަށް 

ޓުއަިރޒަމް  ؛މު ދެ އިންޑަސްޓްރީންއްޖޭެގ އެންމެ މުހިރާ .ަވނީ ރާއްޖޭެގ ކަނާޑއި ފަޅުތަކާއިޤްތިޞާދު ުގޅިފައި 

ޓުއަރިޒަްމ އިންޑަސްޓްރީައކީ ބޭރުެގ  ،ތަރައްޤީކުރުމާއި  އިކުިރއަރުވަ އިންޑަސްޓްީރއަކީ ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތަކަށް 

ެއ ފަޅުތަކާއި ކަނޑަތަުކަގއިާވ  ،ކަނޑުތަާކއި ފަރުތަކާއިެވރިާވ ތަނަކަށް ހެދޭނީ ެވސް ރާއްޖޭެގ ޤުއުމެހުމާނުން ޝަ

އްޭޖަގިއ އޮްތ ރާ، އެހެންމެެވްސ ޝަްއކެްއ ނެތް. ހަމަ ުކޑަ މެދު  މާޔަތްކުރެިވެގންކަމާ، ހި ކޮށްދިރުންތައް ރައްކާތެރި 

މާޔަތްކުރުމަށް ހި މި ދެ ސިނާޢަތް. މަސްެވިރކަން ؛މެއްުގޅިަފއިާވ ކަ ފަޅާއި ކަނޑާ ،ދެަވނަ އިންޑަސްޓްީރއަކީ ެވސް

މާޔަތްކުރުމަީކ ހިށް ދިރުން ރައްކާތެރިކޮފަޅުތަކުަގއިާވ   ފަޅުތަކާ، އެތަކާއިރުރާއްޖޭެގ ފަ ެވސް ބޮޑަށް ީވހާ ޓަކައި ެވސް
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 ؛މު ދެ އިންޑަސްޓްރީންއެންމެ މުހިއޮތް  އިރާއްޖޭަގ ،މިޮގތަށް އަޅަުގނޑުމެންނަށް ޢަމަލުނުކުރެޭވ ނަމަ މު ކަމެއް.ންމުހި

އަށް ދިއުުމެގ ބިރު ަވރަށް ެވސް ބޮޑު. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެން ސާމާސާސިނާޢަތް ހަލާކުެގ ތެރެއަށް ވެއްިޓެގން

ދެ! އޮތީ. އާ ބޮޑު ކަެމއް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަްށ ހުށަހެޅިފައި މި މު އަދި އެއަްށުވރެންމާ މުހި ުވރެށްަވރަ ދޫކޮށްލާ

ކުރުމަށް ީވހާެވސް ފަރުތަަކށް ެގއްލުން ުކޑަ ޮގތަކަްށ އަރާ ތަކެތި ސެލްޭވޖުއުލަތުެގ ފަރާތުން އެބަޖެހޭ ފަރަށްދަ

 ނުކުރެވި މިކަން މިއަދާ ހަމައަށް ެވސް  ،އިމުކުރަން. ހިތާމާއެކު ދަންނަަވންޖެހެނީގާ ކަންތައްތައް ހިންޭގނެ ނިޒާެމއް 

އިތުރުަވމުންނޭ.  ،ނެއް ުދަވހަށް ރާއްޖޭެގ ފަޅުތަކަށް ލިބޭ ެގއްލުންދަނީ ބޮޑުަވމުންުދަވުހން އަ މުެގ ސަބަބުން އެއްއޮތު

ދުަވހުްނ  ން ެއއްއަދި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުން އެިކެއކި ބޭނުންތަކަށް ެގެނޭވ މުދާ އުފުލާ ބަނޑުތަާކއި ބޯޓުފަހަރު ފަރަށް އެރު

  ތަކެތި ނެުގުމގައި ުނަވތަރޭކަމެއް. އަދި މިހެން އު ޭވ ެވްސ ފާހަަގކުރެިގނަަވމުންދާކީ  ،އަނެއް ުދަވހަށް އިތުުރަވމުން

ސަލާަމތީ ފިޔަަވޅުަތކެއް އެިޅެގންެނއް ނޫން ެއ މަސައްކަތް  އިކުރުމުަގއި އެކަީށެގްނާވ ރަްއކާތެރިކަމަކާ ސެލްޭވޖު

ލު ެގންނަންޖެހޭ މިއީ ފާހަަގކުރެޭވ ކަމެްއ. އެހެންީވމާ، މި ކަންކަމަކީ އަަވސް ަޙއް .މިހާހިސާބަށް ކުރެެވމުންދަނީކީއެއް

އަށް އަދި ރާއްޖޭެގ އްޖޭެގ ދެމެހެއްޓެިނިވ ތަރައްޤީރުކާރުެގ ފަރާތުން ެވސް ރާސަ ،އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުުކރަން. ކަމެއް

ޓަށް ނުަވތަ އެންަވޔަރަމަންޓަށް ލިބޭ ެގއްލުން ށްމާެވތިއްޖޭެގ ރާ ،މާޔަތްކުރުމަށްހިތަކުެގ ދިރުން ރުފަ ،ފަޅުތަކުެގ ދިރުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ތަކެތި  ، ހަމައެހެންމެ. އެޅުމަށްެވސް ފިޔަަވޅު  ެވސް ުކޑަކުރުމަށް މިފަދަ ހާލަތެއްގައިީވހާ

ބޮޑަށް ސަލާމަތީ ޮގތުން ރައްކާތެރި  ުވރެެވސް މިހާރަށް މިތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައިންާރއްޖޭެގ އެތަ އިލެޓްކުރުމާއި ޕަ

ކަމެއް ކަުމަގިއ އަުޅަގނުޑ ދެކެން. ެއ ނޫން ޮގަތކަްށ  އެހާމެ ބޭނުންތެރިމު އަދިންއެޅިފަިއ އޮތުމަީކ މުހި ތަެކއްފިޔަަވޅު

އެތައް ފަރެްއެގ ދިރުން  ެގދާދި ކައިރި މުސްތަޤުަބލެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ާރްއޖޭ ،ިވއްޔާ މިކަން ކުރެޭވ ކަމަށް ަވނީ

 ިއ،އަޅައަަވސް ފިޔަަވޅުތަކެއް  ެވ ހިނގައިދާނެކަމުެގ ބިރު ަވރަށް ެވސް ބޮޑު. މި ކަންކަމަކީސުންނާފަތި ،މަރުެވ

ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި  ޖެހިފައިާވ ކަމެއް. އެހެންކަުމން، ދަނެގތީއްލު ހޯަދންޙަ  އަަވްސ މަަގކުން

މި ކަންކަން ީވާހެވސް ެގއްލުން ކުޑަ ޮގތަކަށް  އް ހޯދައިެގން،ސަމާލުކަމެ ޚާއްޞަބެހޭ  ސަރުކާރުން މިކަމާ ،ފަދައިން

އުފެއްދުމަކީ  ކުންފުންޏެއްއަދި ކުާރނެ  ،ަމސައްކަތް ދަންނައެ ރުމަށް ޓަަކއި ޚާްއޞަ ފަންނީ ޮގތުގައި ކުސެލްޭވޖު

މާ ބޮޑަށް  ުވރެަވރަށް  ށްލާދޫކޮ ކުރަންޕްރަިއެވޓް ފަރާތްތަކުން ކޮމާޝަލް ބޭނުމަށް މަސައްކަތްމިއީ  ކަމެއް. މުންމުހި

ޓަކަިއ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް .ފަިއާވ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަަވންުގޅި ބަލާޤުޤައުމުެގ މުސްތަ އިޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ުޝކުރު ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ަދއްަކާވނެ އިތުރު މެންބަރަކު ޟޫޢުގައި ާވހަކަފުޅުއުމި މަމިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! 

އެދިަވޑަިއެގންފައި ނެތް. އަުޅަގނޑު އަދި ުކޑަ ަވުގުތކޮޅެްއ ބަލާނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެިދަވަޑއިަގންަނާވތޯ. 

 ށް.ޝަހީމަ ޙުސައިން މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރެގ ދެކުނު ހެްނޭވރު)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! 

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު އިރާެގދާ ދެކުނު ހެންޭވރު

ހުށަހެޅުއްިވ މި ަގރާރު   މްޡިނާ  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުހައްމަދު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަނެގތީ

ަގރާރެއް. އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި  ބިލެއް، މިއީ ކޮންމެެވސް ަވރަކަްށ ބަލައިލަން އަޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުން

މިއީ ؟ ނޫންތޯ، ންެމހެން ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް އޮންނަންޖެހޭތޯކުރުމުަގއި ކޮލްޭވޖުޅަނދުފަހަރު ހާލުގައި ޖެހިެގން ސެއު

މާަވުށ  ،މި ކަމަކީ ފައިދާހުރި ރަނަގޅު ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ،ޖެހެނީަވންބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހެން ދަންނަ

ާމަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ާވނަމަކަމަށްންނެީވ. އެހެންިވދާޅުެވފައި އެ އިށީ ދު ސަޢީދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ދު ެވސް ކުރައްަވން ރަނަގުޅ ޢީ ާވތީ ހަމަ ސަ ރަްއާވ ބޭފުޅަކަށްކުދަކީ ެވސް ވަރަށް ިގނަ ިވޔަފާރިޢީމެންބަރު ސަ

މި ާރއްޖޭެގ  ،ެވއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަނި އުފައްދަންއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. މިޮގތަްށ ސަރުކާުރން ކުންފުިވޔަފާރިއެ 

ެގންެދީވ ެއ އެތައް ބަިއަވރު ރިސޯެޓއް ހުންނައިރުަގއި އަދި މާަވށު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު ިވދާޅުަވމުން

ސަރުކާުރގައި ަވަރށް ބައިަވުރ ރިސޯޓުތަެކްއ މެންެގ އެ މަނިކުާފނު ،ކަމުަގއިމަނިކުފާނުެގ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

އެހެންީވމާ، އޭެގން ރިސޯެޓއްަގއި ދިމާާވ ެގސްޓުން އަންނަމުންދާ ކަމަށް.  ،ށް ނެރެމިހާރު މާކެޓަިއ، އުފައްދަ

އެ ބޭފުޅެްއެގ ހަށިަގނޑު ބަންދުކުރެިވ ރާއްެޖއިން  ،ެވސް އެ ބޭފުޅެއްެގ ބޮޑީ  އެްއގައި ނިާޔާވ އެްއެވސް ފަރާތެއްސާހާދި

ކުންފުންޏެއް ނެތް.  އަޅުަގނޑުމެން ޕްރައިެވްޓ އެ ބޭފުޅުންެގ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުޭވނެ ޮގތަކަށް ެވސް ރާއްޖޭަގއި  ،ބޭރަށް

އެހެްނީވމާ،  ޚަރަދުާވ ކަމެއް. މިއީ ާގތްަގނަޑކަށް ހަތަރުހާހެއްހާ ޑޮލަރު .އެންމެ ކުންފުންޏެއް ރާއްޖޭަގއި ހުންނަނީ

ދަ އިްއޒަތްތެރި ހުރި އެފަ ޓަަކއި ކޮށްެދއްާވަފއިއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށްރުކަން މި ރާެގ އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓައަޅުަގނޑުމެން

މިފަދަ ކަންކަމަށް ިވސްނާަވޑަިއެގން  ،މާަވށު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދުމެން ފަދަ ބޭފުޅުންނަކީ ،ބޭފުޅެއް

ނުކޮށް އޮތުމަކީ ިމއީ  ،ހިނދުަގއި  ލިބިފައިާވއަހަރުެގ ަސރުކާރެއް ފުލްކޮށް ނިންމާލުމުެގ ފުރުޞަތު ފަސް ނިމިދިޔަ 

ކަމެްއ އަދި ނޫންނަމަ ެއހެންެވސް މައްސަަލއަާކ ހުރެ ދެން އެ ބޭފުޅުންނާ އޮތް ޒަތީ .އްއަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެ

މަތިެވރި މާތް މަޤްޞަދުަގިއ ހުށަހެޅުއްިވ މި ަގރާރަްށ ، ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްިވ ދަނެގތީ

ިމ  ؛ެވސް އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު އެްއޮގތަކަށް  .ހަޖޫޖެހޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑަށް ދޭހަިވ ާވހަކަަތކެްއ ދެއްެކީވ

މި ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި ަބޔަކު މީހުން ދިނުން ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު  ،މަސައްކަތްތަަކކީ ރާއްޖޭަގއި ބަޔަކު މީހުން

ރާއި އަދި އުޅަނދުފަހަރު ެގންުގޅޭ ާމަވށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ އީޚިދުމަތެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ދަންނަަވން. މި

އްދު ހަކަނުޑެގ ސަރަ 99% ،އްދެއް ހައިުރަގއި މިއީ ބޮޑު ސަރަނގައި އޮތްއަޅުަގނޑު ެވސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުން މިތާ
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ހަމަ ަގބޫލުކުާރ ެވސް ޅުަގނޑު މިއީ އަމި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ކުންފުންޏެއް އޮތުމަކީ  ،ާވއިރުަގއި ހިމެނޭ ޤައުމަކަށް

އްާޔ ވެއްޖެ ސަރުކާރަުކން މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކަްށ ކުންފުނި ހަދަން ،ނަަވނީކީކަމެއް. އެކަމަުކ ައޅުަގނުޑ މިދަން

އައީ ަވރަށް ބަވައިރު  ފަހުން ވެސް މި އަޅުަގނޑުމެން ދާދި ،އެހެން މިދެންނެީވ. ހަދަންޖެހޭނެ ަވރަށް ބައިަވރު ކުންފުނި

 ކައިރީަގއި އަުޅަގނޑު އެބަ ދައްކާލާ ަވރަށް ިގނަ މީހުން. ދިމާެވެގން ާވަހކަ ޮގސްފަ . ަގއިގދ ، ރަށްރަށަށް ގއ.

 .ްއޔާވެއްޖެ ގައިހުރި ތަނެއް ފައިިވލެރަނަގޅަށް  އީއެ .ަވރަށް ރަނަގޅޭ ފާރު މި ރަށުެގ ަގބުރުްސތާނުގައި  .އަހާލަން

މަސް ތެރޭގައި ެވސް އަދި މި ރަށަކު މީހަކު  ހަމިދިޔަ  ،ބޭފުޅުން ިވދާުޅޭވ އްބައެ ؟ޖެހޭހޭ ންކިތަކަށް މީހުން ަވޅުލަ

ަވޅުލި ަގބުރުސްތާނަކާ ެވްސ އަުޅަގނޑަްށ ދިމާވިއިުރގައި ިއއްޒަތްތެިރ  ންން އެންމެ ިގނައިން މީހުނުަލއޭ. ދެަވޅެއް

އުޅެނީ ޖަމާޢަތްތެރިންެގ  އެކަމަކު މާލޭގައި ައޅަގނޑުމެްނ މި .މީހަކު ންަވރަކަށް ދުަވހުފަނަރަ ެވފައި ހުރީދިމާ ،ރައީސް

ެއކީަގިއ  ެގއަށް ޮގސް އަނބިދަރިންނާ .ުއޅެނީ ނުހިިކެގން މިނުހިކިެގން. ޖަމާޢަތްތެރިންެގ އަތުން ފެންފެން އަތުން

އްޔާ ވެއްޖެމިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމަކަށް ސަރުކާރުން ކުންފުނި ހަދަންއެހެންީވމާ، އުޅެނީ.  ނިދާލާނެ ަވުގތެއް ނުެވެގން މި

މާަވށު ދާއިާރެގ  ،ސްޓަރުކަން ކުރައްާވފައި ހުރި އަޅުަގނުޑެގ ިއްއޒަތްތެރިއަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އިކޮޮނމިކް މިނި

އްމު ރައްޔިތުން އާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްާވަފއި ހުރިއިރުަގއި އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ 

ާވނޭ ސަރުކާރު އޭެގތެެރއަށް ނުަވދެ. އެހެންީވމާ، އެ ާވހަަކ ބާްއަވން  އްމަސައްކަތެ އަށް ޓަަކއި ުކރާނީެވސް ިވޔަފާރި

 އީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ްއޒަތްތެރި ރައި ،ދަންނަަވމުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަލަށް  ،ދައްަކަވންއާދެ! މި ަގރާރަށް ާވހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(

މިހާރު ތިން ަވނަ ފުރުޞަތަކަށް . މެންބަރަކު ނެތްދަްއކަަވން އެދިަވަޑއިެގންފަިއާވ ިއްއޒަތްތެރި ާވހަކަފުޅު

އަޅުަގނޑު ބަލައިލާނަން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެްއެވސް ބޭފުޅަުކ  ދެން އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ ބޭފުޅަކު އަދި އޮތީ.

އާދެ! ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު  ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(؟ )އެދިަވޑަިއަގންނަާވތޯ މިހާރު

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނު ،ެވސް  ަވަނ ފުރުޞަތުޑައިުނަގންނަަވންޏާ ދެްނ އަުޅަގނޑަށް ޖެހޭނީ ތިންއެދިވަ 

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނުއާދެ،  ؛ށްމެންބަރަ

 

 ާވހަކދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

މް  ޡިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ދަނެގތީ .ަގރާރަށް ަވރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އެބަ  ިދެވހިރާއްޖޭެގ ދިެވހި ދިދަ ނަަގިއެގން ، ހުށަހަޅުއްާވފައި މި ަގރާރަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއއީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ، ތެޔޮ ިވްއކީަވަގށް ށްއައާކޮރެ ޭއެގފަހުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު ނޯތު .ހަރަކާތްތެރިޭވ
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 ށްެގ ކަނޑައާކޮރެ ދެން އެފަދަ ބޯޓެއް ނޯތު .އްޖޭެގ ިދެވހި ދިދައިެގ ދަށުގައި އޮތް ބޯޓެއްދިެވހިރާ .ބޯޓެއް

ފުންކުރަން ލާޒިމްކުރާ  ޖެހެނީ. ދިެވހި ދައުލަތުން ެވްސ ދިެވހި ދައުލަތަށް އަނެއް ބުރަ އެއަނެއްކާ  ފައްތާލައިފިްއޔާ

އެ އުޅަނދު ފުންކުރަން ދިެވހި   ،ންމު. ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފަރަށް އެރުއޮތީ ހުށަހަޅާފަ ޮގތަށް ަގރާރު މި

އްދަްށ ފެތޭ ބޯޓު ުފންކުރާ ޮގތަްށ އަުޅަގނޑުމެން ހަެގ ކަނުޑެގ ސަރައާ ކޮރެ ބޭރު ޤައުމުތަުކަގިއ ނުަވތަ ނޯތު .ދައުލަތުން

ައކަށް ނުެވްސ އާނުކުެރޭވނެ. އަނެއްކާ ނޯތު ކޮރެ ؛ބޮޑު ޚަަރދެއް ަވންޏާ އެއީ ަވރަށް ާގނޫނެއް ހަދައިފި ކަމަށް

ީވ  ބޯޓަށްާއުގ 99އިތުރުން އަދި ޭއގެ  އް.އެެވްސ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެ ،ާއއިްއކި ތެލުެގ މައްސަލަިވ އެ .ަވދެޭވނެ

ދިޔައީ ފާއިތުިވ ެވރިކަމުަގިއ ެވރިޔަކަށް ހުރި ބޭފުޅަކު ބޯޓުަތއް ގެއްިލެގން ޮގތެއް ެވސް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެ އާުގ

ކުީރެގ  ،، އެސް.ޓީ.އޯެގ ދަށުަގއި އޭރު ިދޔައީ. އެހެންީވމާއެންެމ ފަހު ބޯޓުތައް ނެތިެގން ،ެވރިކަމުަގއި ުހއްޓާ

ކޮށް ޭވޖުލްބޯޓުތަކަށް ީވނުީވއެއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. ސަ އެއެސް.އެލްެގ ދަށުަގއި ހުރި  ނުަވތަ ދިެވިހ އެމް..އެސްބީއެމް.ޖީ.

 ،ކުރަންެވްސ ހުރޭ. ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކުންފުނިތައް. އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދު އުޅޭ ދުނިޭޔެގ ބޮޑެިތ ކުންުފނިތައް

ަރއްޔިތުން ކުރާނެ ިވޔަފާރި ެވސް ބަހައްޓަންޖެހޭ. ހުރިހާ  ،ިވދާުޅާވހެން ދެންމެ އެހެން މެންބަރުން ެވސް އެ

ކުރަން ެވްސ ސަުރކާރުން ކުަރން ފަށައިފިއްޔާ ަރއްޔިތުން ކުރާނެ ިވޔަފާިރއެްއ ނޯންނާނެ. ބޯޓު ފުންިވޔަފާރިެއއް 

ޮގސް ހުރިހާ ންއެހެ ،މަުގ ހެދުމަށް ެވސްމިހާރު ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް. އަދި އެހެން ބިން ހިއްކުމަށް ެވސް، 

، މި ަގރާރު ބަލައިެގންފައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކުންފުނިތަކެއް ހެދީމަ ރައްޔިުތން ކުރާނެ ިވޔަފާރިެއއް ނުހުންނާނެ. އެހެންީވމާ

، ނައްތާލާފަިއާވ ބޯޓުަތކާިއ އަދި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ދިދަ އި ، ަގސްުތަގިއ ިވއްކާލަ އިފައްާތލަ ،ެގއްލިފަިއާވ ބޯޓުތައް

ިދޔައީ އަރަބި ައޅުަގނަޑށް ފާހަަގެވެގން އިަވަގށް އުޅޭ ބޯޓުތަކާއި، ކުރީގަ  ،މުތަުކަގިއ ހަރަކާތްތެރިާވނަަގިއެގން ބޭރު ޤައު

ިދަޔ ހަނަފަސް ސަރަހާރައެްއެގ ެތރޭަގިއ ެވްސ ދިެވހިާރއްޖޭެގ މަތިންދާބޯޓެއް ެވއްޓިެގން ،ސަހަރާއެްއެގ ތެެރއަށް ެވސް

ދުިނޔޭެގ ެއިކ  ާއއި،އާ، ނޯތު ޮކރެއެހިން. އެހެންީވމާާވހަކަ. އޭރުެވސް ޚަބަރުތަުކން އަުޅަގނޑުމެން އަޑު 

ތަކަކީ ކޮބަިއކަން މި ަގރާރު އުޅޭ ބޯޓު ަގށްވަ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދިދަ ނަަގިއެގްނ އުޅޭ ،އްދުތަކުަގއި އުޅޭ ހަސަރަ

މިފަދަ  ،ަގރާރުލަިއެގން ނޫނިއްޔާ މި އިތަރެއް އެކުލަވަ ތަުކެގ ދަފުއެ ބޯޓު ،ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުަވއިެގން ިދރާސާކޮށް

ކަށް ާވނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ ޔަމައްސަލަތައް ނުަވތަ ކުންފުންޏެއް ހެދުމަކީ އެއީ ދައުލަތަށް ބޮޑު ބުރަ

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 
 ޑަިއަގތުްނ{ުހެގ ރަީއސް، ރަީއސް މުަޙްއމަުދ ނަޝީދު ރިާޔސަތާ ހަާވުލެވވަ }މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ބާރާްތ މިހާރު ހިނަގމުން އެބަދޭ.  ަވނަ މު 44)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ޤަުއމީ ފެތުމުެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އްުމ ޢާެވސް މުބާރާތުގައި އަމީން އްމު ފެއްތެިވ. އަދި މިއަދު ޢާއެ މުބާރާތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ އަމީން އިއިްއޔެގަ 

 .ގައްޖެނހީޓްގައި ބަިއެވިރެވަވޑަިއަގންަނާވ. މިހިސާބުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް އެކުަގއި ކޮމިޓީައކަްށ ހި

 

 އަށް{ 13:28އިން  12:09؛  މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ކުރިައށްެގންދެުވން}މުޅި

 

 ން މު ން ނި
 

 :ުވންކެ ާވހަކަދެއް  ޔާސަތުންރި

 ަގއި. 9:00 ދުަވހު ހެނދުނު ހޯމަ ާވ 2019 ބަރުންޮނެވ 25 ،ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ

 

 . ނީމުނި ސްލިޖިމަ . نيملعالا رب   هلل مدلحاو

____________ 




