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

 

 ޖަލްސާ  ަވނައެާކީވސް ދައ ރ ެގ ދެަވނަަވނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަްސ( ހޯމަ) 2020 ލައިޖ  20

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އްރިރ  ަވީނ މަޖިލީހ ެގ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  29ތިްއބެީވ  ަގއިމަޖިލީހ މި ަވގ ތ  

ކ  ޮކިވޑަށް ޕޮޒިިޓްވވ މާ ގ ިޅެގްނ ޓޭރިއެޓ ެގ ސްޓާފަ، ސެކްރެއައިސޮލޭޝަްނަގިއ. އެއީ، އިްޖތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ސްޓާފަކަށް

ީމަގިއ ދަންނަަވން ބޭނ ންާވ ޓެްކޓެއްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގީވ. މ ަޤއްިރރ  އެީއ ޕްރައިމަރީ ކޮންއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ 

 ކ  އަނެއް ބޭފ ޅަކާޅަބޭފ އަދި ކޮންމެ ޮގތަކަށް ެވސް އެއް  ކީ، ޕްރައިމަރީ ކޮްނޓެކްޓަކާ ެވްސ،ާވހަކައަ 

 އިން ބޭރ ަގއިކ  ނެތް. ރާއްޖެހ ންނެިވ ބޭފ ޅަ ސަލާމ ގައި  މާސްކ  އަޅ ްއަވއިެގން ހ ންނަާވށޭ. ްއާވއިރ ަގއިެވލަބައްދަލ 

ަވނަ  1441 ދ ަވސް. ހޯމަ ވީ  2020 ލައިޖ  20 ކީ،ދަިމއަެވސް ނެތް. ޅެއްގައި ހ ްނނެިވ ބޭފ ޅަކ   ދަތ ރ ފ ރަސްމީ

 ތިބީ މި ނދެއަޅ ަގނޑ މެން އިށީ .ަވނަ ދ ަވސް 6ަނކަތ ން  ސްފ ިމއީ  ަވނަ ދ ަވސް. 29 މަހ ން ޛ ލްޤައިދާއަހަރ ެގ 

  .ގައިަވނަ ޖަލްސާ އެާކީވސް ދައ ރ ެގދެަވނަ  ަވނަ އަހަރ ެގ 2020

 

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

 

 ން:ދެްއެކވ ކަހަސަތ ން ާވޔާރި

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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  .2020/2/21/ޖއ މިއަދ ެގ އެޖެންާޑއަީކ،

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  4

 

 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

ނ މ ެގ ންނަށް ެގނެސްދިތި ބޭފ ޅ އެ ކ އްލި މައްސަލަ  ޭވ. އެބަ އްލި މައްސަލަެއއް ހ ށަހަޅާފައިކ މިއަދ ެގ އެޖެންާޑަގއި 

ޙަތ ެގ ާގނޫނަށް . އަދި ރޭަގއި މި ތަނ ަގއި ާއންމ  ޞިއ2:00ް ަވިއލާނަން، ޯވޓ ެގ ަގޑިައކީކ ރީަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަ

؛ ިރެވަވޑަިއެގންނެވީ ޭޅ ޮގތ ން ފޯރަމް ބައްދަލ ވ ން ހިނިގ. އެ ބައްދަލ ވ މ ަގިއ ބައިެވއިޞްލާޙ ެގަނއ މ ެގ ބިލާ ގ 

ޅ އްާވފަިއާވ ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ްނ ހަހ ށަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ދާއިާރެގ އިފ 

ށާއި، ންނަ މެންބަރ ހާހ ރި ށާއި، ަވޑަިއެގންެނިވންނަ މެންބަރ ހާޢ ލޫމާތ  ދެވ ނީ. އަޅ ަގނޑ ، ހ ރި، މަޝްަވރާކ ެރވ ނީމަ

 ބޭފ ޅ ންނަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން.  ހ ރިހާ ފަންނީއަދި އެ ަބއްދަލ ވ މަށް ަވޑަިއެގންނެިވ

،  ާގނޫނ އްެގ ޮގތ ަގއި ަގސްތ ކ ރަނީ ރެސިޑެންސީއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މިއަންނަ ާއދީއްތަ ދ ަވހ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ފޯރަމެ

 ޮގތ ން އާންމ ންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން.  ބިލާ ގ ޅޭމަޖިލީހ ގައި އޮތް ރ  ހާމިޅޭ ޮގތ ން ންޓް ރެސިޑެންސީއާ ގ  ޕާމަނަ

ދީއްތަ ދ ަވހ  އަކީ، މިއަންނަ އާދ  ދ ަވހެއް. މާނަމާފ ކ ރައްާވ! މިއަންނަ އާީދއްތަ ދ ަވހަކީ ރަސްމީ ބަން

  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބާަވތ ެގ ކަމެއް ނ ކ ރެޭވނޭ. އަޅ ަގނޑ  ތާރީޚ  އިދާރާއާ މަޝްަވާރކ ރ މަށްފަހ  ތިބޭފ ޅ ންނަށް 

ފޯރަމް ބައްދަލ ވ މ ެގ ރޭ   ދަންނަާވނަން. އެހެންނަމަެވސް، އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން މި ބަލަނީ އާދީއްތަ ދ ަވހ ެގ ރޭ އެއީ 

 ކަމަށް. 

 

 ލި މައްސަލަ ކ އް 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

ެގ ކ އްިލ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، ، ނޮިޅަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްއަރ ަވނީހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ  މި

 .ނޮިޅަވރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ށަހަޅ އްަވއިދެްއވ ަމށް.މައްސަލަ ހ 

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ދ  ޢަބްދ ދ  ނަޝީޙައްމަމ  މެންބަރ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ 
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އްތައް މަޖިލީހ ގެ ާވ ާގނޫނ ެގ އަީޑގައި ފޮރ ިވަފއި ހ ރި ކަންތަފައިޅާށަހަނޫނަށް ެގންނަން ހ ެގ ާގއިމިްގރޭޝަން 

، هللاދ  ޢަބްދ ދ  ނަޝީޙައްމަމ  މެންބަރ ނޮޅިަވަރމް ދާއިރާެގ އަޅ ަގނޑ ، ؛ އ މަށް. ތަޢާރަފްސަމާލ ކަމަށް ެގނަ

ަރއްިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ހަޅަނީ،ހ ށަމި އެއް ަސލަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މިއަދ ެގ ޖަލްސާއަށް ކ އްިލ މައް

 މަްއސަލަިއެގ ނޭ. ކ އްލިޚ ތިޔާރ ެގ ދަށ ންބިދޭ އިަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް ލި 170

، ިމ މަކީފައާވ ިއޞްލާޙ ެގ ޙަޤީޤީ ބޭނ ޅ ްއާވެގ ރައީސް ހ ށަހަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ޫނނަށް ެގ ާގއިމިްގރޭޝަން ޚ ލާސާ. 

ހާސް  25ސްބަތްާވ ޤައ މަަކށް ނިާރއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅެމ ންދާ ބިދޭސީންެގ ތެރެއިން ބާރ ަގދަ އަަވއްޓެރި ަވގ ތ  ދިެވހި

އި އެންމެ ފ ރިހަމަ ، މިކަމ ަގަގއިއ ެޅޭވނެ ޮގަތށް މަގ ފަހިކ ރ ން ކަމ ތެްއަގިއ އްޖޭަގިއ ދާިއމީ ޮގރާބިދޭސީންނަށް 

އިކަން މި މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަން ބޭނ ންެވއޭ. ަވނީ މަޢ ލޫމާތ  އަރ ާވފަ ހ ރި ފަރާތްތަކ ންއެނިގ މާތ  މަޢ ލޫ

، ނ ން ކަމަށް ެވނަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ކަން ދިކ ން ެއ މީހ ންހިސާބަ އަދި މިކަމ ގައި ތަރ ތީބ ކ ެރިވެގންދަނި، ަވކި

ކަން ެގއްލޭނޭ ފަދަ ކަންކަން ރާވައިފަިއާވ ކަމަށް އްަބއިަވންތަފެށ މާއެކ ، ރާއްޖޭެގ އެއޭެގ ކ ރިން ދާއިމަށް ތިބެން 

މީހ ންެގ ދަރީން  ށް އ ޅ މަށް ަފއްޅި ެއޅ މާއި، އެބޭނ ންާވ ދީނަކަތ ން، އެ މީހ ން މަޢ ލޫމާތ  ލބިފައިވެއޭ. ިމގޮ 

ންކަްނ ކަ މިއަދި  ވެއޭ.  ަކމަށްބޭނޭ ޮގތް ފަހިކ ރ މަށް ަވކާލާތ ކ ރާނޭސ ކޫލަށް ދާއިރ  އެ މީހ ންެގ ދީނީ ތަޢ ލީމ  ލި

އޮތް  ެގ މައްސަަލއަށްއ ޅޭ ބިޭދސީން ދ ންނަމ ަގއި ވެއޭ. ނ ަގވާއި މަޖެހިފައިަވނީ އިްނސާނީ ޙައްޤ ތަކ ެގކ ރ މަށް ހަ

 މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ިވދާޅ ެވފަިއވ މަީކ ގައި ަރއްޔިތ ްނެގނ ން ަކމ ރާްއޖޭެގ ރަްއޔިތ ކަން ދި އްލަކީ، އެ މީހ ންނަށްޙަ

އްޖޭގައި ދާއިމަށް ރާމިކަމަށް ބާރ ލިބިދޭ އިތ ރ  ހެއްކެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަމޭ. ފަންސަީވސް ހާސް މީހ ންނަށް 

ށް ަވރަށް ށް ާބއްާވ އިންތިޚާބ ތަކަިފނަމަ، ރާއްޖޭގައި ކ ރިއަރައްޔިތ ކަން ދީ ދައި، ަވކި ހިސާބަކ ންތިބެޭވނޭ ޮގތް ހަ

ީކ ކާ އެށްެގން ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަދ  ބައެއްެގ ޯވޓ ކޮޅަ. މި އަދަދ  ބޭނ ންކޮބޮޑަށް އެހެން ޤައ މ ތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ޭވނޭ

ންެގ . ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި ަވގ ތ  ެވސް އޮތީ ނ ރައްކާތެރި ހާލަތެްއކަން އަޅ ަގނޑ  ރަްއޔިތ ނޭކ ެރޭވއިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބ 

މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަން ބޭނ ންވެއޭ. މިޮގތ ން ައވައްޓެރި ަޤއ މެްއެގ ޖާސޫސީ އިދާރާއަށް ނިސްބަްތާވ ބަޔަކ  

ކަީށެގންާވ އެކާތްެތރިަވމ ންދިއ މަކީ ހަރަރ ެވސް ހާމި ހަިތާޔރާއެކ ހައްދ ންމަތި، މާލޭގައި  ، އެންމެ ދެކ ނާއި ރާއްޖޭެގ

ިޑއާތަކަްށ ޚަރަދ ކޮށް، އެ ޤައ މ ތަާކ ދެކޮޅަްށ ކަމެކޭ. މީެގއިތ ރ ން މިދެންނެިވ ޤައ މ ެގ އެމްބަސީން ރާްއޖޭެގ ިގނަ މީ

އެހެންމެ،  ބިފައިެވއޭ. އަދި ހަމަތ  ލިޢ ލޫމާޔަޤީްނކަން ހޯދައިފައިާވ ކަމަށް މަ ާޔނެކަމ ެގޔ ންތައް ނ ލިޑިއާއިން ލި މީ

ސ ން ޓަންޓ ންެގ ޮގތ ަގއި މިދެންނެިވ ޤައ މ ެގ ޖާސޫލް ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ިގނަ މ އައްަސސާތަކ ގައި ކޮންސަ

ަގިއ ެވސް ގ ، އ ރީދޫ ލާތީ ޚިދ މަތްޭދ ދިރާޞައާން، މ އޭ. ސަރ ާކރ ެގ ަބއެއް އިދާރާތަކ ެގ އިތ ރ ކާތްތެރިަވމ ންދެހަރަ

ިވ ޖާސޫސ ން ތިބެއޭ. ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންާވ މަޤްޞަދ . އަޅ ަގނޑ  މި ހާމަކ ރި މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މިދެންނެ

މާއި އިސްތިޤ ލާލ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ މިނިަވންކައަދި ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްާކާވނެ ކަންތައްތަެކއް ކަމަށް ާވހިނދ ، 
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މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް، އަދި ޖ މ ލަކޮށް ދިެވިހ ތިޔަ ިއއްަޒތްތެރި ެއކަން ފަދަ ކަންކަމަށް ާވތީ،  ގެއްިލެގންދާނެ

 ސަމާލ ކަމަށް ެގަނއ ން. ޝ ކ ރިްއޔާ.ރައްޔިތ ންެގ 

 

 ކަދެްއެކވ ން:ން ާވހަރިޔާސަތ 

ފަހ ( އަޅ ަގނޑ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށް ްއވ ން އެދެން.ޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިދެޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޯވޝ ކ ރިއް

ނޑަށް އިނޭގ ޯވޓަށްކަން ތި ތައްޔާރ ަވނީ. އަޅ ަގ؛ ންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަާވލަން ބޭނ ން.

ފައި ޮއެވެގެނއް ނ ާވެނ. އ ސޫލ  އޮންނަ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަކަށް ކޮމިޓީތަކަކަށް އެހެންނަމަެވސް، މަޢ ލޫމާތެްއ އޮޅި

. ައޅ ަގނެޑއް ކޮމިޓީައކަށް އިްޞލާޙެއް ހ ށައެއް ނާޅަން. އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީއަށް ިއޞްލާޙެްއ ޅޭެއއް ނޭޙެއް ހ ށައިޞްލާ

ރ  އެޮގތަށް އެ މަޢ ލޫމާތ   ރި، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކޮމިޓީެގ މ ޤައްައޅ ަގނަޑކަށް ނ ިވސްނޭ؛ ހ ށަހެޅި ކަމަށް ިވދާޅ ީވ

ރީ މޭޒ ްނ އިދާ ،ންނަށް ދަންނަަވން. އަދި އަޅ ަގނޑ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ާސފ ކޮށް ހ ރިހާ ދެއްީވ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް

ވާ ނެ، އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައި ފެނިަވަޑއިަގންަނވާ  ފ ޅ ން އެހެން ޮގްތޮގތ ން ބެއްލެީވމަ ެވސް ަވރަްށ ސާފ ކޮށްބޭ، ތިެވސް

ލާޙ ަގއިާވ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްހ  އަދި އިތ ރަށް ދަންނަަވން. އެ ކޮމިޓީއަށްކަށްފަހ ( )ަވގ ތ ޮކޅައިޞްލާޙެއް ނ ާވނެ. 

ކޮންމެެވސް ތަނަކ ން ނ ކ މެފައިާވ އަދަދެއް. ެއްއެވްސ އަދަދެއް ާވ ކަެމއް، އެެވސް އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ؛ އަދަދ 

ހަކަދަްއކަމ ން ާވ އިމިތާ ތަޅ މ ަގ؛ ިވސްނޭ ހ ށަހެޅ މ ެގ، ނ ަވތަ އަޅ ަގނަޑކަށެްއ ނ  ކޮމިީޓެގ އަަދދެއްގައި އެއީހާލެއް

ން ފާހަަގކ ރެއްިވ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ބަެއއް  ފާހަގަކ ރެްއިވ،ރަށް ފަހަން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ދިޔައިރ ަގއި 

އިްއޒަތްތެރި ތަާފތ  އަދަދ ތައް  .ްނ ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަނެްއބައި  ،އެއް ަލއްކަ ޑޮލަރ 

 )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( ދ ތައް.ލަާރއި ެއއް މިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދ ެގ އަދައެއް ަލއްކަ ޑޮ ،ވޭ ން ފާހަަގކ ރައްާވފައި މެންބަރ 

ންބަރ ންނަށް އެކަންޏެްއ ނޫން. ، އަދި މެންނަށް އަޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށްދޭނަން އަނެއްާކެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ބިލެއްެގ ބަހ ސް، މަޖިލީހ ެގ ނިޒާމ . ނިޒާމ ގައި މި އޮންނަނީ  ކަށް ެވްސ، އަދި ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ެވސްމީޑިއާތަ

ނަމަ،  ޭވ ާވހަކަަތއް ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ެވނީ. ހަމައެާއއެީކގައި ބިެލއްތިާދީއ ބަހ ސްގައި ދެކެ އިބ ؛ ދާއީ ބަހ ސްއިބ ތި

އި ވ ޒާރާަތާކ . އަދި އެިކއެކި އިދާރާތަކާ ވޭ ލ  ހޯދ މަށް ެވސް ހ ޅ ަވއިލެފި ނަމަ، އާންމ ންެގ ޚިޔާކޮމިޓީން ނިންމައި

 ގައި ދެެކވ ނ  ާވހަކަތަކ ެގ ނ ކ ތާތަކާއި، އާންމ ންގެ މޭ. އިބ ތިދާއީ ބަހ ސްބައްދަލ ކ ރ މަށް ެވސް ކޮމިޓީއަށް ނިން

ތ ަގއި ތާއި، މި އެންމެ ކަންކަން ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން، ލިބ ނ  ޚިޔާލ ެގ ޮގމަޢ ލޫމާ ބ ނ ލި ޔާލާއި، އިދާރާތަކ ންޚި

، ންީވމާ، ބިލެްއ ނިންމަވައި އަޅ ަގނޑަށް ދާތަާކ އެކ ގައި. އެހެބިލ ެގ މާއް ޭވނެލެ  ތާަވލ ގައި އެކ ލަވައިެލޭވއެކ ަލވައި

އަޅ ަގނޑ   ާވއިރ ކޮމިޓީން ބިލެއް ނިންމަަވއި ައޅ ަގނޑަްށ އެ ބިލ  ތަޅ މ ަގިއ ބަހ ސްކ ރ މަށް ހ ށަހަޅައިދިނ މަށް ފޮނ 

ެގ ސްަގއި ދެކެވ ނ  ާވހަކަތަްއ ކޮމިޓީ އިބ ތިދާީއ ބަހ  ެއއް ކަމެއް އެީއ، ަގއި ެގ ތެރޭ ލާންޖެހޭ ކަންކަމ ބަ
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 ގ ޅޭ ޮގތ ން އް ނޫން ޙަޤީަޤތ ގައި ބިލަކާގައި ހިމެނިފަިއޭވތޯ. ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތެޝްަވރާތަކ ަގިއ، ދިރާސާތަކ  މަ

ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޙަޤީޤަތ ގައި ޮގތެއް ނިންމ މަކީ. އެއީ އިބ ތިދާއީ ބަހ ސްެގ ަމސައްކަެތއް. އިބ ތިާދއީ ބަހ ސްގައި 

ބިލ ެގ ތެރޭަގއި ކ ތާތަކެްއ ނަމަ، ކޮމިޓީން ހަަގކ ރެްއިވ ނ ކ ތާަތއް، ައދި އާންމ ންެގ ެވސް އިތ ަރށް ހ ރި ނ ފާ

ްސ ޯވޓަށް އަހާނެ. އަދި އެ އެ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ެވ؛ ންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އްާވން މި ޖެހެނީ. ދެން ހިމަނައިދެ

ން އަނބ ރާ އިމިްގރޭޝަްނެގ ާގނޫނ  އަލ  ވެސް އޮންނާނެ. ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ޙ  ހ ށަހެއިޞްލާެގ ރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީ

ެކވ ނ  އެްއެވސް ާވހަކަެއއް ބިލ ަގއި ދެ ގައިކޮމިޓީ  ،ބަލައިދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  އެދ ނީ، އެ ބިލ  ބަލއިދިނ މަށް އެދ ނީ

ނ ާވތީ. މިހާރ  އަލ ން އަނބ ރާ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކޮމިޓީން ދަނީ ދިރާސާކޮށް ނިންމައި ެގނެވ ނ  ރިޕޯޓ ަގއި ހިމެނިފައި

މަނަންޓް ދިޔައިރެްއަގިއ މި ދެންނެިވ ާވހަކަތައް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕާ ކ ރަމ ން. ދެން ކ ރަމ ން  އެ މަސައްކަތް

ޖާަގ ދިނ ަމކީ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޤައ ިމްއޔަތާއި އަދި ައޅ ަގނޑ މެްނެގ އެހެން ބާަވތ ެގ ކަްނކަމާ  ށްރެޒިޑެންީސއަ

ރި މެންބަރ ންނަށް ފާހަަގެވެގން މި ދިޔައީ. )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ ( ހ ރި ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ ބައެއް އިްއޒަތްތެގ ޅ ން

ނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ    ،ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން 170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ 

އެދ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ސްކ ެރްއވ މާހ ކ އްލި މަްއސަލަ މަޖިލީހ ގައި ބަ ،ހ ށަހަޅ ްއާވފައިާވهللا ނަޝީދ  ޢަބްދ 

ދެއްވ ން އެދެން. )ަވގ ތ ޮކަޅކަށްފަހ ( ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނިޒާމ ، ޯވޓ ެގ ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ޯވޓ 

ެއ  ރަތާއި ެފއްސާ އިނ ކ ރާ ކަމަށް. ޯވޓ ގަ މަސައްކަތް ސިސްަޓމ ނ ކ ަރއްާވ ކަމަށް އެބަ ިވދާޅ ޭވ. ނިޒާމ  މަސައްކަތް

މި ނިޒާމަށް ތިބޭފ ޅ ންނަށް ދިމާީވ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ިވދާޅ ެވެދްއަވފާނަންތޯ ފެހި ނޫން ކަމަށް. އިރަތާ ،ފެންނަނީ

ޝ ކ ިރއްޔާ. ޯވޓ ެގ މައްސަލައެއް ނޫން. ތިބޭފ ޅ ންނަށް ފެނިަވޑައިނ ެގންެނީވ ؟ މިހާރ  ސާފ ވެއްޖެތޯ ؟ޮގތެްއކަންކޮން

 ތިބޭފ ޅ ން ކ ރެއްިވ ކަމެއް. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  هللاމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޢަބްދ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 41    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 16    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :
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 19    ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    35     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ  މައިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ެގ ކ އްލި މައްަސލައާއި ގ ޅޭޮގތ ން ެނގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ 

. ންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  16ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ  .41 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީތިއްެބިވ ހާޒިރ ެވ. 87؛ އަދަދަކީ

. ޯވޓ ަގިއ ނެތް މެންބަރަކ  . ަވިކ ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެްއާވންމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި 19 ނ ފެންނަ ކަމަށް

ްއޒަތްތެރި އިޯވޓ . އެހެންީވމާ،  18އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  35 ެނީވބައިެވިރެވަވޑަިއެގން

މަރަދޫ ދާއިާރެގ  ތ އަރ ަވނީ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަ ކ ރ މަކަށް ފާހެއްނ ިވ.މެންބަރ ެގ ކ އްލި ަމއްސަލަ ބަހ ސް

 ންބަރ ެގ ނިޒާީމ ނ ކ ތާއެއް. އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 )ނިޒާމީ  މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއ  170އާދެ، މި މައްސަލައަކީ މި މަޖިލީހ ގައި ޯވޓަކަށް އެހޭނެ މައްސަލަެއއް ނޫން. ަގާވއިދ ެގ 

ސަރ ކާރ ެގ ސަާމލ ކަމަށް ެގންނަށްޖެހޭ މައްސަލައެއް ހ ށަހެޅިދާނެ ކަމަށް.  މަލާތް ކެނޑިދާނެތީޢާމ  ،ބަޔާންކ ރަނީ

 މަްއސަލަތަކެއް ހ ށަެއއް ނޭޅޭނެ. ސަރ ކާރ ން ކަމެއް ކޮށްެގެނއް ށް، މިއީ މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގންނާކައެހެންީވމާ

 އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ،ނޫން ، މިއީ މިތާނގައި ބަހ ސްކ ެރޭވނެ މައްސަލައެއްއެހެންީވމާއ ޅެނީކީ.  ނޫން މި

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަލ ކ ރަމ ންދާ  ޢައަޅ ަގނޑަށް ތިކަން ފާހަަގޭވ. އަޅ ަގނޑ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ޮގތަކީ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެ ފ ރ ޞަތ  އެރ ވ ން. އިްއޒަތްތެރި އެހެން ެމންބަރަކ  ހ ށަހަޅ އްާވ ކ އްލި 

 ައޅ ަގނޑ  އެދޭ  ،އެކަން ނިންމެވ ން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންޭވ؟ ނ ަވތަ ނޫންތޯ އްތޯކ އްލި މައްސަލައެ  ،މައްސަލަެއއް ެއއީ

 ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫމ ން ެގންދެވ ން. ަވޮގތަކީ ތިބޭފ ޅ ން ެއކަން ނިންމަ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ހަމަ ؟ ތަނަށް އަިއްއސަ ކ އްިލ މައްސަލަެއްއެގ ޮގތ ގައި ހ ށަހެޅިދާނެތޯ އަޅ ަގނޑަށް ފެންަނ ހ ަވފެނެއް މި ،ރައީސް

 ކަށް ައިއސް...ޔަ ފެނ ނ  ހ ަވފެނެއް ހަމަ ކ އްލި އިސާފ ކޮށްލަްއަވން. އަޅ ަގނޑަށް ރޭގަ  ،ސ ާވލެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މި ރިޔާސަތ ން   ،ނަކ ރ މާއި، ރ ޤްޔާެގ ފަރ ާވ ދިނ މާއި، މި ބަާވތ ެގ ކަންކަން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ހ ަވފެން މާ

ެވރިންނާއި، ދަންނަަވން އ ނދަޫގ. ައޅ ަގނޑަށް ހ ަވފެން މާނަކ ރ މ ގައި ފާހަަގެވފައި ހ ރި ފަލްސަފާ އިނިންމަ

ދިނ ން  މި ދެންނެިވހެން ރ ޤްޔާެގ ފަރ ާވ ،ންނަމަެވސްެވސް އެބަތިބި. އެހެ ލިޔ ންތެރިންނާއި، އަދި ދީނީ ޢިލްމ ެވރިން

ކަނޑިތީމ  ދާއިާރެގ ހ ރީ.  ކ ރެޭވ ެއކިެއކި ނިޒާމ  އެ ބޭނ ން ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ؛ެވސް އެއީ އެކަމ ެގ ތެޭރގައި އަންނަ

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ޢަބްދ ލްޙަކީމްޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

 ހ ށަހެޅ ނ  ކ އްލި މައްސަލައިަގއި ަކންބޮޑ ާވ ކަންތައްތަެކއް ހ ރި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ މިތަނަށް 

ކަމަށް އެ ިވދާޅ ަވނީ ޤައ ީމ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ަރން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ މި ރާއްޖޭގައި އެބައ ޅޭ

  ީވ އިނޭގތޯ. މިއީ ބެލެންޖެހޭނެ ކ ރަކަމަށް އެ ތ ހ މަތ  ޮގތަށް ދެ ސަރަޙައްދެއްަގއި މީހ ން އ ޅޭ މަތަށް ނ ރައްކާާވސަލާ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެފަދަ ކަެމއް ަގ، އަޅ ަގނޑ  އެހެންީވމާކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ޭވ އިނޭގތޯ. 

، އެފަދަ ކަމެއް  މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅެންޖެހޭނީ  ންބޮޑ ާވ މައްސަަލއެއް. ެއހެންީވމާއ ޅޭކަމަށް ަވންޏާ ެއއީ ނ ހަނ  ކަ

ދޭތެރޭަގިއ  އެ ާވހަކަ ދައްކާ ބޭފ ޅ ންނާ ،ނޫންނަމަަވރަށް ރަނަގޅަށް ބެލި ސާިބތ ާވަވރ ެގ ހެކި ހ ރެެގން. ެއހެން

 ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޮގތްތަެކއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

 

 ކަން . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަން 5

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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މަޖިލީހ ެގ ަރއީްސެގ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން.  -5ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ،ެއއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޤާނޫނ އަސާީސެގ ދަށ ން .ާވފަަވރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަޭވ ެދ ަގރާެރއް ފޮނ އް 

އެްގރިަމންޓް ފޮރ އެސްޓަބްލިޝިންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯލަރ  ފްރޭމްަވރކް"ދަށ ން ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  96

އިންޓަނޭޝަނަލް ޯސލަރ އެލައިންްސެގ މެންބަރެއްެގ ޮގތ ގައި ިދެވހިރާއްޖެ އޮީތ  ،އެނިގަވަޑިއަގްނނަާވނެ ".އެލައިންސް

ންޓަށް ކ ަޑ ފްރޭމްަވރކް އެްގރިމަ. ރައީސް އެިދަވަޑއިަގްނނަަވނީ، ސޯލަރ އެލައިންްސެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެވފަ

 ،ޢާންމ  އަރިހ ގައި ދަންނަާވނަން އަޅ ަގނޑ އަމީން ؛އިޞްލާޙެއް ެގންެނވ މަށް. އަޅ ަގނޑ  އެ މަސައްކަތް 

 ެދއްވ މަށް. އިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ސިޓީފ ޅ  އިްއަވަވ

 

 އިދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ ން:

 ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަަވމެެވ. ދިެވހިރާއްޖެިއން ެވދ ން ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް

އެްގރިމަންްޓ ފޮރ އެސްޓަބްލިޝިންގ  އިންޓަނޭަޝނަލް ސޯލަރ އެލައިންސްެގ ފްރޭމްަވރކް ބައިެވިރެވފަިއާވ

ކ ަރއްާވަފއެެވ. އަދި މި ގ ފީސްގައި ތަ  2019ލް ޕްރީއެ 30އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެަލއިންސް ދިެވހިރާއްެޖއިން ަވީނ 

މެންބަރ   އިމެހަންެގ އެމި ެއްގރިމަންޓ ަގިއ އދ. ،ެއްގރިމަންޓަށް ބައެއް އިޞްލާޙ ތައް ެގނެސް ަވރކް ފްރޭމް

އެ ފްރޭމްަވރކް އެްގރިަމންޓ  އަލ ން ދިެވހިރާއްޖެއިން  ،ާވތީކަށް ބައިެވިރެވޭވ ޮގަތށް މިހާރ  އިޞްލާޙ ކޮށްފައިޤައ މ ތަ

ަވނަ ދ ަވހ  ބޭްއވ ނ  ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާަގއި  2020ރީ ަވފެބްރ  25ޮގތ ން  ގ ޅޭ ކ ރ މާގ ދީސްތަ

ެއްގރިމަންްޓ ފޮރ އެސްޓަބްލިޝިންގ  ފްރޭމްަވރކް"ކ ރެްއވ މަށްފަހ ، އިޞްލާޙ  ެގނެސްަފއިާވ މަޝްަވރާ

ކ ރ މަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ކަމަށް ަވނީ ގ ދީސްދިެވހިާރއްޖެއިްނ ތަ "އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލައިންސް

ހަދާތަކ ެގ ޢާާވމީ މ ގ  ފައެެވ. ދިެވހި ދައ ަލތ ެގ ނަމ ގައި ެވިރކަން ހިންާގ ފަރާތ ން ބައިެވރިާވ ބަިއނަލްއަނިންމަާވ

އެ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، އެ މަޖިލީހ ން ނިންމާ   އިންާވނީ، ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ހ ށަހަޅަ މަލ ކ ރާޢަމައްޗަށް 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވީތ،  93ހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ ައސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މް ން ކަމަށްޮގތ ެގ މަތީ

 "ެއްގރިމަންޓް ފޮރ ެއސްޓަބްލިޝިންގ އިންޓަނޭަޝނަލް ސޯލަރ އެލައިންސް ފްޭރމްަވރކް"އިޞްލާޙ  ެގނެސްފަިއާވ 

ށްޓަކައި، ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ކ ރ މާމެދ  ރައްޔިތ ްނެގ ަމޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯއްދެވ މަގ ދީސް އަލ ން ދިެވހިރާއްޖެއިން ތަ 

ޮގތެއް އަންަގވައިެދއްވ ން އެދެމެެވ.  މެދ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނިންމަާވ އެ ަމއްސަލައާ ިއ،ެދްއަވހ ށަހަޅ އްވައި

ދިެވހިރާއްެޖއިން  "ެއްގރިމަންޓް ފޮރ އެސްޓަބްލިޝިންގ ިއންޓަނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލައިންސް ފްރޭމްަވރކް"

ލޫމާތ  ކަރ ދާހ ެގ ކޮޕީ  ޢ ން ތައްޔާރ ކ ރަްއާވފަިއާވ މަޮގތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަްނމަންޓ  ގ ޅޭ ކ ރ މާގ ދީސްތަ
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 .2020ޖ ލައި  15 .1441ޛ ލްޤަޢިދާ  24ބޫލ ކ ެރްއވ ން އެދެމެެވ. ަގ ތިރާމްހ ކ ރީެމެވ. އިމި ސިޓީއާެއކ  އަރިސް

 އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް.  ،ޚާދިމްކ މް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މ  ންކަމަީކ، އާ ން ނ ކ މޭ. އެއް އިސޯލަރ އެަލއިންސްަގއި ެދ ކަމެއް އަޅ ަގނޑަށް މިޢާންމ . މި ޝ ކ ރިއްާޔ އަމީން

ގ ޅޭ ކަންތައްތައް ަބލަމ ން މި ެގންދަނީ ޤައ މީ   އާއި ޚާިރޖިއްޔާޒާޮގތެްއގައި ޕްރޮޮޓކޯލްތަާކއި ނ ަވތަ ފޮރިން އެފެއާ 

ކްލަިއމެޓް ޗޭންޖ ެގ ކޮމިޓީ. ދެން  ،ކީން. މި ފްރޭްމަވރްކެގ މައ ޟޫޢަ ގ ޭޅ ކޮމިޓީ ލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކާ ސަ

ާވންޖެހޭ ޮގތަކާއި އަދި   ،އެއް ނ ވޭ ިވޔަސް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އޮޅިފަޮގތެއް ކޮންމެ

. ޮގތް ރަނަގޅަށް ބައްަލާވފަ ދާންާވަވނީ މިކަން ދެން ކ ރިއަށް ސަރ ކާރ ން މި ،ަވނީ ދާންީވ ޮގތެއް. ަރއީްސ މިކ ރިއަށް

އަޅ ަގނޑ  ިމ  ،ން ކ ރެން ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކަށް ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ފޮނ ޭވނެ. ެއހެންނަމަެވސް، މި ދެ ކޮމިޓީއެހެންީވމާ

 ،އަޅ ަގނޑ  އެދޭނަން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީަގއި ގ ޅޭ ކޮމިޓީއަށް. ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކާ ފޮނ ާވނަން ޤައ މީ ސަލާމަތާއި

އަދި މިހާރ  މި   ލެއްވ މަށް.އި ާވ އެްއެޗއް ެއ ކޮމިީޓެގ ފަރާތ ން ެވސް ބައްަލވަ މި ރިޯޕޓ ަގއި  ،މި މަސައްކަތ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެން  ،އްަގިއ ބައިެވރިވެ އެލައިންސެ  ،ދެިވފައިާވ މިންަވރާއިސޯލަރ އެލައިންސްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށް

އާިއ، ެއކަންކަްނ ހަދާެގ ދަށ ން ކ ރަން ހ ރި ކަންަކމަކީ ކޮބައިތޯ ޢާ. ދެން މ ަވނީ މި އެަލއިންސްަގއި ބައިެވިރެވފަ މި

ތަަކީކ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ،ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން ރާއްަވާވަފއިާވ ޭރވ ންތަކަކީ 

އަޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް  ން ެވސް މިކަމާމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެން ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖ  ކޮމިޓީޖެހޭ. އެހެންީވންދެނެަގންނާ

ޕްރޮޓޮކޯލް ޓ  ދަ  އޮްޕޝަނަލް"އެީއ  .ދެަވަނ ޮކންެވންޝަނެއް ،ިވސްނ މަށް. ރަީއސް ހ ށަހަޅ އްާވަފއި އެބަވޭ 

ގ ޅޭ  މި ކޮންެވންޝަނާ ،"އިޓްސް ރަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮެވނަންްޓ އޮން އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް

 ޢާްނމ  އަރިހ ން އެދެން. ދެްއވ މަށް އަމީންއިޮގތ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޮފނ އްާވފަިއާވ ސިޓީ މަޖިލީހަށް އިްއަވވަ 

 

 އިދާރީ މޭޒ ން އިްއެވވ ން:

ެވދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަަވމެެވ. އިންސާނީ  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަރީއސް، ރައީސް މ ަޙއްމަދ  ނަޝީދަށް

ޕްރޮޓޮކޯލް ޓ   އޮޕްޝަނަލް" ،ހަދާއެއް ކަމ ަގއިވާ ޢާާވމީ މ ގ  ކ ެރިވފަިއާވ ބައިނަްލއައިމ ާގކ ރ މަށް ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރި

ދިެވހިރާއްެޖއިން  "ރައިޓްސް ކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލްދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮެވނަންޓް އޮން އި

ދ ަވހ  ބޭއްވ ނ  ަވޒީރ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާގައި ަވަނ  2020ޖޫން  24ޮގތ ްނ  ގ ޅޭ ކ ރ މާގ ދީސްތަ

ސޯޝަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓ  ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮެވނަންްޓ އޮން އިކޮނޮމިކް،  ޮއޕްޝަނަލް"ކ ރެްއވ މަށްފަހ ، މަޝްަވރާ
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ނިންމަާވފައެެވ. ިދެވހި ކ ރ މަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ކަމަްށ ަވނީ ގ  ދީސްދިެވހިރާއްޖެއިން ތަ "ަރއިޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް

ންާވނީ، މަލ ކ ރާޢަާވމީ މ އާހަދާތަކ ެގ މައްޗަށް ގ ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ެވިރކަން ހިންާގ ފަރާތ ން ބައިެވރިާވ ަބއިނަލްއަ 

 ން ކަމަށްއެ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، އެ މަޖިލީހ ން ނިންމާ ޮގތ ެގ މަތީއި، ހ ށަހަޅަ ށްހަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

ޕްރޮޓޮކޯްލ  އޮޕްޝަނަލް"ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވތީ،  93ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ިދެވހިރާއްޖެއިން  "ރައިޓްސް ލް އެންޑް ކަްލޗަރަލްޓ  ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮކެވނަންޓް އޮން ިއކޮނޮމިކް، ސޯޝަ

އެ  އި،ެދއްވަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައި ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯއްދެވ މަށްޓަކައިކ ރ މަށް ގ ދީސްތަ

ޕްރޮޓޮކޯލް ޓ  ދަ  ޝަނަލްޮއޕް"ޮގތެއް ައންަގަވއިދެްއވ ން އެދެމެެވ.  މެދ  ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ނިންމަާވ މައްސަލައާ

ދިެވހިާރއްޖެއިން  "ރައިޓްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮެވނަންްޓ އޮން އިކޮނޮމިކް، ޯސޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް

ކަރ ދާހ ެގ ކޮޕީ މި  ލޫމާތ ޢ މަކ ަރއްާވަފއިާވ ން ތަްއޔާރ ޒ އާޮގތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެ ގ ޅޭ ކ ރ މާގ ދީސްތަ

 .2020ޖ ލައި  16 .1441ދާ ޢިޛ ލްޤަ 25ބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމެެވ. ަގ ތިރާމ ހ ކ ރީެމެވ. އިސްސިޓީއާެއކ  އަރި

 އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް.  ،ޚާދިމްކ މް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ގ ޅ ންަތކ ެގ ަޤއ މީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ  ،ކ ރ މަށް ައޅ ަގނޑ  މި ފޮނ ަވނީރޮޓޮކޯްލ ދިރާސާޕްމި  .ޝ ކ ރިއްޔާ 

ނ ިވސްނަާވކަން  ން މިކަމާއޭެގ މާނައަކީ ހިއ މަން ރަިއޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީއަށް. އެހެންނަމަެވސް

 ނޫން. އަދި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ެވސް އެހީތެރިކަން މި މަސައްަކތަށް ނ ދެއްާވ ޮގަތކަށެއް ނޫން. 

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއ   ަބހ ސް. އެއީ ިވލިނިގލީއީތިދާއަޅ ަގނޑ މެންެގ އިބ 

ލ މާެއކ ، އިެގންދާ މަސައްކަްތ ހ އްޓާލ މަށް ޮގަވްނެގ ބިންތަކަށް ެވރިެވަގތ މަްށ ކ ރަމ ންޠީއެބަޭވ ަގރާރެއް، ފަލަސް

ިރކޮށް، އެ އަނިޔާތައް ހ އްޓާލ މަްށ ޚިލާފ  އަނިޔާތައް ކ ށްެވ ންެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދެމ ންެގންދާ އިންސާނިއްޔަތާޠީފަލަސް

 ،ންެގ އިތ ރ  ބިންޠީފަހ ން އިޒްރޭްލ ސަރ ކާރ ން ަފލަސް ދާދި ،ލާފަިއާވ ަގރާރ . އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއިޮގވަ 

މި ަގރާރ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ލިބިެގން އައިއިރ ަގިއ  ،އިޒްރޭްލެގ ބިމ ެގ ޮގތ ަގއި ަކނޑައަޅާނެ ކަމަށް ދެވ ނ  އިންޒާރެއް

ެގ ބަެއްއ ދިޔަ. އަދި ޔޫރަޕ  ދެންނެިވ އިންޒާރ  ަވރަްށ ހޫނ ކޮށް ބަހ ސްކ ރެެވމ ންަގިއ މިޙ ާވމީ މަސްރަގ  އަބައިނަލް
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މިކަން ަވރަށް ބޮޑަްށ  ،އެއްބަސްނ ވ މ ން އިޒްރޭލާ ،ިވލާތްިވލާތާިއ، އިނިގރޭސި ާޚއްޞަކޮށް ފަަރންސޭސް ،ޤައ މ ތައް

ން ެވސް ޤައ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ޠީ މެއްެގ ޮގތ ަގއި އޮތ މާއި، އަދި ފަލަސްަވޅ ޖެހިެގން ހިނގައްޖެ. ިއްޒރޭލ  ެވސް ޤައ 

އޮތް ސިޔާީސ ގ ޅ ްނ  ން ދެކެމ ން އަިއ ޮގތެްއ. ދިެވހިާރއްޖެާއއި ިއޒްރޭލާފެިށެގން ދިެވހީ ޒަމާނ އްސ ރެ ،އޮތ މަކީ

ސަރ ކާރަށް ލިޔ ްއާވފަިއާވ ރ  އިޒްރޭލ ެގ ޞިއިްބރާހީމް ނާނ ލާ.  ކ ރީ. ކަނަޑއެއްދިެވހިރާއްޖެއިން ސަސްޕެްނޑ  

ެއންމެ ފަހ ން ނިމ ނ އިރ ަގއި  ،ޮގތް  ސިޓީއެްއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއާޔ އޮފީހ ަގއި ާވނެ. ެއ ސިީޓަގއި ެއ ގ ޅ ން އޮތް 

ންެގ ދައ ލަެތއް ޮއތ ން އެއީ ިދެވހިން ެއއްެވްސ ޝައްެކއް ނެތް ޮގތ ަގއި ޠީަބޔާންކޮށްދީފަިއާވެނ. ފަލަސް ޮގތް އޮތް

ންެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭ ޠީއޮތް ޖީލ ތަކ ަގއި ެވސް ފަލަސް ންކަމެއް. އަދި އަންނާ  ޮގަވމ ން ައންނައަބަދ ެވސް އެދި

އަޅ ަގނޑަްށ  ،ާއއި، ބޭއިްނސާފާއި، އެ މީހ ންެގ ހާލަތ  މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ބިަކަވމ ން ދާދިއ ން ެއއީެގއްލ މާިއ، އަނިޔާ

ދާނެ ކަމެްއެގ ަގިއ ދިެވހިންެގ ހިތްތަކ ަގއިާވ ޮގތް ސާފ ެވެގންެއކ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ެގ ަގރާރާ  ،ޔަޤީން ކަަށަވރ 

ތިދާީއ ބަހ ސްަގއި ހ ިރހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް މި އިބ  ،ކ ރަންޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ައޅ ަގނޑ  އ އްމީދ 

އް ކަެމއްަގއި ފިލާަވޅ  އަދި ިދެވހިރާއްޖެއަީކ އެތަ ިއ،ށް ަބްއލަަވޙަދ ނިޭޔެގ ސިޔާސީ މަސްރަ އި،ފ ންކޮށް ިވސްނަވަ 

ެވސް ނިންމަަވއި، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން ބަހ ސްގައި  ެވސް އަމިއްަލއަށް ދެެވން އޮތް ަޤއ މެްއެގ ޮގތ ގައި

 ދާއިާރގެ  ިވލިނިގލީއަރ ަވނީ ބައިެވިރެވަވޑަިއަގންަނަވމ ން ެގންދަާވނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރެގ  ިވލިނިގލީ .ށްޙ ސައިނަ ސަޢ ދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ދާއިާރެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ިވލިނިގލީ

 ިދެވހިރާއްޖެ... ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއީ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  ިއ،މެންބަރ  ފަހަތަށް ޖެހިަވޑައިެގންފަދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ...މާސްކ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ިވލިނިގލީ

  ެވިރެވަގތ ަމށް... ންެގ ބިންތަކަށްޠީއާދެ، މިއީ އިޒްރޭލ ން ފަލަސް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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 ނެންެގިވަޔސް ރަނަގޅ ާވނެ. މާސްކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިާރެގ ިވލިނިގލީ

 އިަލއި،ެގންދަާވ މަސަްއަކތް ހ އްޓ ވ މަށް ޮގަވްނެގ ބިންތަކަށް ެވިރެވަގތ މަްށ ކ ރަމ ންޠީސްމިއީ އިޒްރޭލ ން ފަލަ

އެ އަނިޔާތަްއ ހ އްޓ ވ މަށް  ،ޚިާލފ  އަނިޔާަތއް ކ ްށެވރިކޮށް  އިންސާނިއްޔަތާނ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ދެމ ންދާ ޠީފަލަސް

 ތަމަޢަށް ޮގަވއިލައިލްައގ ާވ މ ޖްބައިނަ ީކ މިނިަވން ދައ ލަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ބަލައިަގތ މަށްނަޠީއަދި ފަލަސް އިލަިއ،ޮގވަ 

ަވަނ  1967 ؛ހ ށަހަޅާ ގަރާރ . ަގރާރ  ށްޮގތް ހާމަކ ރ މަށް ޓަކައި މަޖިލީހަދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ން ދެކޭ

ާގއިމ ކޮްށ، ެއ  ދައ ލަތެއްމިނިަވްނ ނ ެގ ޠީނ ެގ ސަރަޙައްދީ އިމ ެގ ތެޭރގައި ފަލަސްޠީލި ފަލަސްއިއެކ ލަވަ  ހަރ އަ

ނ ެގ ޠީލަސްފަރޭލ ން ިއޒް ،ކ ރާ ހިނދ  ބޫލ ަގްނ އަބަދ ެވސް އިމަީތ ޤ ދ ސްކަމަށް ދިެވހިާރއްޖެރ އި ރަށަކީ ެވރިދައ ލަތ ެގ 

ެވ، ަވކި ދެ ދައ ލަތެއް ގާއިމ ކ ރ މަްށ ރޭލ ެގ ސ ލްޙަ ނާިއ އިޒްޠީަގނެ، އެ ބިންަތކަށް ެވިރވ މަކީ ފަލަސްބިންތައް ފޭރި

ށް ނ ެގ ބިންތަކަށް ެވިރެވަގތ މަޠީފަލަސް ލ ންހިނދ ، ިއޒްރޭީވ ހ ރަހަކަށްއިތ ރ  ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތަށް ެއޭޅނެ 

ތަްއ ހ އްޓ މެއް ނެްތ ޮގތ ަގިއ މެދ  ހިންާގ ލާއިންސާނީ ޢަމަލ  ނ ެގ ަރއްޔިތ ންނާޠީފަަލސް ،މަސައްކަާތއި ކ ރަމ ންދާ

ާވީމ ގ  ެއއީ ަބއިނަލްއަ ،އެހެނީ ؛ދިޔ މަކީ އިންސާނީ ކަރާމަތާއި އިންސާނީ ޝަރަފ  ނަާގލ ންކަމާއި ކ ރާރ ަވމ ންދާތަ

ތަށް ހ އްޓާލ މަްށ ެއ ޢަމަލ ތައް ަވގ ތ ން ަވގ  ،ކަމ ންެގން ޚިލާފ  ޢަމަލ ތަކެްއ ޑައެޅި ނކަ ާގނޫނ ތަކާ މ ޖ ތަމަޢ ެގ

ދިެވހިާރއްެޖ  ތަަކށް ީވހިނދ ،ންދާ މަސައްކަލ ެގ އަނިޔާެވރި ޢަމަލ ތައް ހ އްޓ ވ ަމށް ކ ރަމ ރޭލ މަކީ އިޒްއިޮގވަ 

 ރޭލ ން އަބަދ މެެގ ސަލާމަތީ މަޖިލީހ ެގ ަގރާރ ަތކަށް ިއޒް(އ.ދ)ޢިއްޔާ އެކ ެވރި ދައ ލަތ ެގ ޖަމ ބައިެވިރެވފަިއާވ 

ލ މަކީ ެވސް މ ހިންމ  އިޮގވަ  ށްާވމީ މ ޖ ތަމަޢަގ  ނަލްއަކ ރ ވ މަށް ބައިރީބޯނ ލަނބާ މައްސަލައިގައި ެއ ޤައ މ  ޖަާވބ ދާ

ކ ރާ ބ ެވތި އަޚ ންނާއި އ ޚ ތ ންނަށް ލޯބިނ ެގ ލޮޠީދެިވހި ރައްޔިތ ންނަކީ އަބަދ ެވްސ ފަލަސްހިނދ ،  ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ

 ،މަސަްއކަތްތަެކއް ކ ރާ ަބޔަކަށް ީވހިނދ އެތަެކއް އަދި އަޚ ަވންތަކަމާއި އ ޚ ަވްތތެރިކަން ދެނެހެއްޓ މަށް ކެނިޑނޭޅި 

ންދާ ނ ެގ އަނިޔާ ލިބެމ ޠީދިެވހި އެންމެހައި ލޮބ ެވތި ރައްޔިތ ން ިތއްބެީވ ފަލަސްހިތް ދަތި ަވގ ތެްއަގއި މިފަދަ 

ނ ެގ ބިންތައް ފޭރިަގތ ްނ ޠީެއކ ަގއިކަން ިދެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ްނެގ ަމޖިލީހ ން ހާމަކ ރ މަކީ ފަލަސް  ރައްޔިތ ންނާ

ނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާީނ ޙަްއޤ ތައް ކަަށަވރ ކޮށްދިނ މަްށ ޠީފަލަސް ،ނ ެގ މިނިަވންކަމާއިޠީފަލަސް ،ހ އްޓ ވ މާއި 

ދާނެ ެވެގން މަކަށްއިތ ރ  ކ ރިއެރ  ށްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަާވމީ ޖަމ ގ  ަބއިނަލްއަ  ،މ ަތކާއިމ ންދާ ޤައ ކ ރަމަސައްކަތް

މަސައްކަތް ހ އްޓ ވ މަށް  ެވރިެވަގތ މަށް ކ ރަމ ންެގންދާނ ެގ ބިންތަކަށް ޠީމ ހިންމ  ކަމަކަށް ީވހިނދ ، އިޒްރޭލ ން ފަލަސް

ނ ެގ ޠީފަލަސް ،ންސާނީ އަނިޔާތައް ކ ްށެވރިކ ރ މާއި ނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދެމެންެގންދާ ލާއިޠީފަލަސް ،ލ މާއި އިޮގވަ 

އްޭޖެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި ރާ، ދިެވހިލައި އިރައްޔިތ ންނަށް އިންސާނީ ަޙއްޤ ތައް ކަަށަވރ ކޮށްދިނ މަްށ ޮގވަ 
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 167 ަގާވއިދ ެގ ށް ހާމަކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގާވމީ މ ޖ ތަމަޢަގ  ދޭތެރޭަގއި ދެކޭ ޮގތް ބައިނަލްއަ  މައްސަލައާ

ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަށް ލިބިދީފައިާވ އިޚ ތިޔާރ ެގ ދަށ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން

 ،ހ ށަހަޅާލަން ބޭނ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ީމގައި އިނިގޭރސި ތަރ ޖަމާއެއް ؛. ިއްއަޒރްތެރި ރައީސްމެެވމި ަގރާރ  ހ ށަހަޅަ

 ރި ކަމަަކށް ާވތީެވ.ގ ޅ ން ހ  އާންޓަރނޭޝަނަލް ޮކމިއ ނިޓީމިކަމަކީ އި

   

Declaration to call on the International community to end the Israeli occupation and 

annexation of more Palestinian land and to the denounce and stop the continued in human 

aggression of Israel.  

This draft declaration is to express the stand of the People Majlis of the Republic of 

Maldives to take a stand and encourage to call for the end of  Israel occupation and 

annexation of Palestinian land and to denounce continued in human aggression of Israel 

an call the international community to accept Palestine as an independent sovereign state. 

Declaration; Whereas the Maldives always believes that the state of Palestine will be 

established within the 1967 borders and East Jerusalem as its capital and, Whereas the 

annexation of more Palestine land is an obstacles to creation of two-state solution and, 

Whereas the continued aggression against the people of Palestine and the continuation of 

the fragrant violation of in human dignity and human rights and it’s against the 

international law. And calling for the end of this atrocities is an effort to stop the Israeli 

aggression and, Whereas, the Maldives being a member of United Nations, calling on the 

international community to stop the non-compliance to the UN Security Council 

resolutions by the state of the Israel is deemed important and, Whereas, the Maldives 

have always been close brothers and sisters of Palestinian people and continue to work to 

maintain the brotherly relationship, and at this difficult time for the people of Palestine, 

the solidary of the people of Maldives is expressed by the People’s Majlis of the 

Maldives will be an encouragement to the countries working for the rights of Palestinian 

people and international organizations working to ensure human dignity and human 

rights and the establishment of a viable state of Palestine. This draft resolution submitted 

under the provisions granted the members under the ruling 167 of the Majlis of the 

Maldives is to express the concerns of the Maldivians to the international community on 

the issue of illegal occupation and annexation of  Palestinian land by Israel and to 

denounce and call to the end to the atrocities being committed to call for the restoration 

of human rights and Palestinian people. 

 

 ޝ ކ ރިއްާޔ.
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 އަޅ ަގނޑ  ަވގ ތ ެގ ަބހ ސްެގ ރ  ރާދެްއިވ ަގއިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވަ 

ޙަސަން  މެންބަރ  އްަޒތްތެރި އި ދާއިރާެގ  ިވލ ފ ށީ ،ަވނީއަރ  ލަނީ. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މިއިމި ހ ޅ ަވ

 . ށްޢަފީފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޢަފީފ  ަޙސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ިވލ ފ ށީ

އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަށް ނޭދެނީސް.   ން،ާވހަކަދައްކާނަ ފ ރ ޞަތ  ދެއްީވމާ ށްއަޅ ަގނޑައާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ާވމީ މ ޖ ތަމަޢ ން ހ ރިހާ އެންމެންގެ  ގ  ކަމެއް ބައިނަްލއަ އަބަދ ެވސް ެއދޭއަޅ ަގނޑ މެން  ؛އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ނ ެގ ރައްޔިތ ން މިއަދ  އެޅެމ ްނދާ ހާލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޠީތެރިޮކށްދިނ ން. އާދެ! ފަލަސްކާޙައްޤ ތައް ެވސް ރައް 

 ލިެބންޖެހޭ ޤައ މެއްެގ ޙައްޤ  ެއ ނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށްޠީހޭ ޙައްޤ  އަދި ފަލަސްޖެަވޒަންކ ެރޭވ. އެ މީހ ންނަށް ލިބެން

ޔިތ ންެގ އް މީހ ންނަށް ލިބިދިނ މަކީ ދިެވހި ރައްޔިތ ން އަބަދ ެވސް އެެދމ ންދާ ކަމެއް. މި މައްސަލަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަ

މި މަްއސަލަ  ،ބ ނީތީލި އްފ ރ ޞަތެ ންްނ ޮގތެްއ ނިންމަތ ގ ޭޅ ޮގ މިއާ ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ،މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި

. ިއއްޒަތްތެިރ ންށް ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަަވާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނަ ިވ ިވލިނިގލީހ ށަހެޅ އް

ގ ޅިފަިއާވ ކަމެްއ.  ސ ލްޙައާ ެވސް  މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އަދި މި މައްސަލަައކީ ަވރަށް ކ ރީއްސ ރެ މެދ އިރ މަތީެގ ؛ރައީސް

ނ ގެ ޠީނ ަވތަ އެއްބަިއަވންތަކަން ގ ޅިފައި މި އޮތީ ފަލަސް ެވރިކަން ތީެގ ސ ލްޙައާދެ! މެދ އިރ މަ .މެދ އިރ މަތީެގ ޤައ މެއް

ގ ިޅެގން   އ ފެއްދ މާޓްސްޓޭ ނޫނީ ަވނަ ައހަރ  އިޒްރޭލ ެގ ޤައ މ  1947އެ މީހ ންެގ ޙައްޤ ތައް ލިބިެގން.  ނަށްމީހ ން

ނަށް ފާހަަގކ ރެޭވ ޮގތ ގައި ިމ ަގނޑ މެންައޅ  ،ައއިއްަސ މި އޮތީ ެވސް ހަމައަށް ދެން އ ފެދ ނ  ކަންތައްތައް ިމއަދާ

ދ ިނޔޭެގ އަމަންއަމާންކަމަށް ނ ަވަތ  ؛ިގނަަވރަށް  ތަންތަން،ެގ ަވރަށް ިގނަ ޔޭމައްސަލަިއެގ ސަބަބ ން ދ ނި 

އަޅ ަގނޑ މެން އެދެނީ، ޚާއްޞަކޮށް  ންސ ލްޙަެވރިކަމަށް ަވރަށް ބޮޑ  ބ ރޫތަކެއް އަރަިއެގން އެަބދޭ. އަޅ ަގނޑ މެ

ޅ ަގނޑ  ެވްސ ނ މަށް. އާދެ! އަދ ނިޔޭެގ ބާރ ަގދަ ޤައ މ ތަކ ން މި މައްސަލައަށް ަޙއްލެއް ހޯދައިދި ، އެދެނީދިެވހިން މި

 ،ދައިންފައޮންނަ  މ ެގ ޙައްޤ ނ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ެއ މީހ ންެގ ޤައ މީ އ ެފއްދ ޠީފަަލސް ،ކ ރަން އިނޭގތޯބޫލ ަގ

އޮތް. އެހެންީވާމ، އެ ަޤއ މެްއ އެބަ ެގއެ މީހ ން ؛ްއދ މ ެގފެއިޒްރޭލ  މީހ ންނަށް ެވްސ އެ މީހ ންެގ ަޤއ މެއް އެ

ދީފަ. އެހެންީވމާ، އިކަނޑައަޅަ ން އ ެޅޭވނެ މަގ  މި އޮތީ ޔޫ.އެނ  ެވސް ހަމަ ޖެހިޖެހެިގން ސ ލްޙަެވރިކަާމއެކ ށް ނަމީހ ން

ސް ެވނ  ޤައ މ  ޠީއާެދ! ފަލަސް ؛ދެ ޤައ މ  ެވސް އ ފެދިެގން ،ކ  އެން ެވސް ސ ލްޙަެވރިކަމާތ ފަރާ ޮގތަށް ދެއެ

މި ދެ ޤައ މ  ޖެހިޖެހިެގން  ،އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެން ބޭނ ން ،އ ފެދިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ަބލަން ބޭނ ން އިނޭގތޯ
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ަބޔަކ  އަނެްއ ނ ެގ ރައްޔިތ ންނާިއ ިއޒްރޭލ ެގ ރައްޔިތ ން އެއްޠީސްލަރިކަމާެއކ  އ ޅެމ ން އަންނަ ތަން. ފަސ ލްޙަެވ

 ،ންއ ެގންދި ޭވ މަަސްއކަތްތައް ކ ިރއަށްެގންދެކ ރިއަށް  އެ ތަންތަނ ެގ ،ސައްކަތްތަާކއިގ ޅިެގން އިޤ ތިޞާދީ މަ ބަޔަކާ

ދ ނިޔޭެގ ޓެކްޮނލޮޖީެގ ޒަމާނ ގައި  ދ ނިޔޭެގ ؛ދެކެން ބޭނ ންާވ ދ ަވހެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްން މިއީ އަޅ ަގނޑ މެ

ފަންނީ ބޭފ ޅ ން  ިގނަޭރަގިއ ަވރަށް ތެއޭެގތިބި. އެބަ ހިޖ ރަކޮށްފައި މީހ ން ށްިއޒްރޭލަަވރަށް ިގނަ ަޤއ މ ތަކ ން 

ޮގެތްއަގިއ ޮގތެްއަގިއ  ން ަވރަްށ ޮބޑަށް ކ ިރއަރާފަިއާވ ޤައ ެމއް. ޚާއްޞަތ ޖީެގ ޮގޓެކްނޮލޮމިއަދ  ރޭަލކީ އިޒް ،ތިބ މާއެކ 

ކ ރަމ ންދާ އެްއ  ންެގން އެންމެ ރަނަގޅަށް ދަނޑ ެވރިކަށްޮގތ ން ދ ނިޔޭަގއި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނ ންކޮގ ޅޭ  ދަނޑ ެވރިކަމާ

އެއްބަފާ ބްރަދަރްސ މެންެގ ެއްއބަނޑ ޑ ކޮށްެގން އަޅ ަގނބޭނ ންޖީ އާދެ! މި ެޓކްނޮލަ ؛ޤައ މ  ެއއީ. މި ކަންތައްަތއް

ންެގ ހ އެ މީ ،ންތ ރޭލ ެގ ސަރ ާކރ ެގ ފަރާއިޒް ނ ެގ ަރއްިޔތ ންނަށްޠީފަލަސް ،ނޫނިއްޔާ ސިސްޓަރސް ކަމ ަގިއާވ

 ކަމަށް އެއްބަފާ ބަެއއްއެްއބަނޑ އެއީ އަދި އެ މީހ ންނަށް  ،ނ މަށް އެހީތެރިެވ ތަަރއްޤީކޮށްދިކަންަތއްތައްެގ ދިރިއ ޅ މ 

 ؛މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެން ބޭނ ންާވ ކަމަކީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ކަންތައްތައް ކޮށްދިނ ން ހ ންނަށްއެ މީ ،ދެކި

އިދިނ ން. ދ ނިޔޭގެ ދައަަވސް ޙަްއލެއް ހޯ އްސަލައަށްދަ ޤައ މ ތަކ ން މި މަަގދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ބާރ  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

ބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ މިއީ ނ ާވނެ ކަެމްއ ަގަގނޑަކަށް ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ން މި މަސައްކަތް ކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ އަޅ  

ފެޭނ އެބަތި ހާލ  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ެގ ރައްޔިތ ން މިއަދ  އެޅެމ ންދާ ނިކަމެޠީފަލަސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަށް. ކަމަ

ނ ެގ ކ ޑަކ ދިންެގ ޠީފަލަސް ،ކޮންމެ ދ ަވހަކ  އެކިެއކި ނިއ ސް ޗެނަލްތަކ ން. އަދި އެ މީހ ންނަށް ލިބެމ ންދާ އަނިޔާ

ެވސް ތަނެއްަގިއ އެއް މިއީ ،ތަން ެވެގންދާނ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ެގދޮރ  ހަލާކ ޠީސްލަފަ ،ތަން ފ ރާނަ ެގއްލިެގންދާ

މެން އެޭދ ކަމެއް ނޫން. އެތަން ފެންނާކަށް ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެްނ ޔަކަށް އެ އަނިާޔ ލިބެން އަޅ ަގނޑ އެްއެވސް ބަ 

 ދ ނިެޔއިން މީާވގ  މި މައްސަަލއަށް ބައިނަލްއަ ކ ރިއަށް ޮއތް ތާނގައި ،ނީކ ރަމީދ އްނޭދެން. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އ 

އިްއޒަތްޔތެިރ  ޔާއި ަޙއްލ ެވެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްދީެގން މި މައްސަލަ އަަވސް ޮގތެްއަގ އިތ ރ  ސަމާލ ކަމެއް

 ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ، އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައި ޮއތް މައްސަލަގައި ެވސް ޓޫ ިވލިނިގލީށް. ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފަ

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ ަފއި އެަބޭވ.ާވަރއްސްޓޭޓް ސޮލިއ ޝަްނެގ މަފްހޫމް ަވރަށް ސާފ ކޮށް ފާހަަގކ 

 .މެންބަރ 
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 ާވހަކަދެއްެކވ ން:ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިާރެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށި

 ނ ން ެވސް ޒަމާންތަކެއް ޤީނާއި ިއޒްރޭލ ެގ މައްސަަލއަކީ ހަމަ ޔަޠީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ފަލަސް

 އޮތް ޮގތްދޭތެރޭގައި  ނ ެގ ަރއްޔިތ ންނާޠީލަެއއް. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ްނެގ ިހތ ގައި ފަލަސްެވފަިއާވ މަްއސަ

ނ ެގ ޠީސްއަބަދ ެވސް ފަލަ ،ެވސް ޖެހޭ ަކމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ދޭންއިމިއީކީ ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހަމަ ކިޔަ

 ،ެވސް ނަމަެވފަިއާވނެ. އެހެންތ  ހަމަ އެީކގައި ތިބި ަބއެްއކަން ހަމަ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ެވސް ސާބި ،ެއކީަގއި ރައްޔިތ ންނާ

 ށްިދެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަަގރާރެއް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަިދ މިފަދަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ަގރާރަށް 

އަާދކ ރަން.  ށް ހަމަ ޝ ކ ރ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި ސަޢ ދ  ޙ ަސއިނަ ެދްއިވ ކަމަށް ަޓކައި ިވލިނިގލީ އިހ ށަހަޅ އްަވ

މި ދައްކާ  ގައިމެން މި ދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ އަޅ ަގނޑ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޫން.   ކީނ ެގ ރައްޔިތ ން ެވްސ މ ސްލިކަމަށް ީވތީޠީހަމައެކަނި އަދި ފަލަސް ،ނޫން ކީެއއްީވތީ  މ ސްލިމަކަށް ،ާވހަކަައކީ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ން ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކައެއް. އިންސާނަކަށް ީވތީ އަޅ ަގނޑ މެ ،ާވހަކައަކީ  ދަންނަާވއަޅ ަގނޑ މެން މި 

މިލިއަން ަރއްޔިތ ންެގ ތެެރއިން އެަތކެްއ  5.5 ތިބަނ ެގ މިޠީދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ފަލަސް

 އިންސާނީ ޙަްއޤ ތަކ ން މަހ ރޫމްކޮށްފައިާވިއރ ގައި އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންޙައްޤ ތައް،  ރައްޔިތ ންނަށް އިންސާނީ

ޚާއްޞަކޮްށ  ،ކީ ދައްާކ ާވހަކައަ ެވސް ބަލަިއަގންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަން. ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން މިއެްއޮގތަކަށް 

 ތައް ޚިދ މަތްޙީ ޞިއްތަޢ ލީމާއި  ،ފެނާއި ،ކަރަންޓާއި ތިބަ ަރއްޔިތ ންނަށްބޭންާކއި ޣަްއާޒަގިއ އެ ެވސްޓް

ކަެމއް  ެވސް ބަލަިއަގނެޭވނެަގނޑ މެންނަށް އެްއޮގތަކަށް ލިބެމ ންދާއިރ  މިއީ އިންސާނެއްެގ ހަިއސިްއޔަތ ން ައޅ ނ 

ަވރަްށ  އޮތް ސްޓޭންަޑކީ އިން މިކަމ ަގއި ނޫންކަން. މިއަދަށް އަޅ ަގނޑ މެން އައިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން ދިެވހިރާއްޖެ

ން ެވސް މިކަމ ަގިއ ސަރ ކާރ  ައޅ ަގނޑ މެްނެގ ާވމިއަދ  އ ފެދިފައި ،އަޅ ަގނޑ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ސްޓޭންޑެއް. ސާފ 

 ނ އެއްބަްސެވވ  ެގ، އޭރ ެލވ ނ  ޮގަތށްއިއަހަރ  އެކ ލަވަ  1965ދެކޭ ޮގތ ަގއި ހަމަ  ންއަޅ ަގނޑ މެ  ،ހަމަ ސްޓޭންޑަކީ

ނ ެގ ެވސް މިނިަވން ދައ ލަެތއް އޮްނނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމަ އެާއއެީކަގިއ އިރ މަތީ ޤ ދ ްސއަކީ ޠީޮގތަށް ހަމަ ފަލަސް

އަދި ާވންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާރ ން ެވސް  ،ކަމާއި ރާ ކ ބޫލ ަގ ެވރިރަށް ކަމ ަގއި  ނ ެގޠީފަލަސް

ބަރ ގައި ެވްސ ންނޮެވ 14 ފަހ ން ެވސް އެންމެ ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްަލން ކީަގއިއެއާއެ  ތް. އަދި ހަމަދެކޭ ޮގ

ދިެވހި ސަރ ކާރ ން ަވރަްށ  ްއޔިތ ންެގ ފ ރާނަ ެގއްލ ނ  ހަމަލާނ ެގ ރަ ޠީފަލަސް 33ލ ން ދިން ޢ ދ ާވނީ ހަމަލާ، އިޒްާރއީ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ާވހަކަ  ؛ބޮޑަށް ކ ށްެވިރކޮށްފަިއާވކަްނ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގޮކށްލަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ދިެވހި  ދެ!ހެނީ. އާޖެމި މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ަރން  ،ދައްކާއިރ ަގއި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ޮގތް ެވްސ މިކަމ ގައި އެބަ އިނޭގ.  ބިރައްޔިތ ން ތި . ދިެވހިސަލަެއއް މިއީއްފ  މަރައްޔިތ ން ަވރަށް ސާ

އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މިފަދަ ަގރާރެއް މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިެގން، އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ެގ 
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ނ ން ެވސް މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެޭވ ހަމަ ޤީެއއީ ހަމަ ޔަ ،ާވނަމަ ބިއްޖެ ކަަމށްއެންޑޯޒްމަންެޓއް ލި

ރާރަށް ަގރީތި މެސެޖެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެވސް މި 

 ީއސް.ޯވޓ ދެްއވ ން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ އިތާއީދ ކޮށްދެްއަވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީއަރ ަވީނ، ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީށް. އަޙްމަދ  ސަލީމަ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ނ ެގ ބިންތައް ނ ޙައްޤ ްނ ޠީައނިޔާެވރިކަާމއި އަދި ފަލަސް  އާދެ! ިއޒްރޭލ ެގ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ގ ޅިެގްނ ރަްއޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ަގރާެރްއެގ ސިަފއިަގއި މި މަްއސަލަ  ންދާ މައްަސލައާރެމ އިޒްރޭލ ން ފޭ

ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ެގނެސްދެްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި ިވލިނިގލީ

އެންމެން މި  ންނާމާން ހާލަތެއް. އަލ ަގނޑ މެަވރަށް ބިރ ެވރި،  ދަނީ ަވރަށް ރައީސް، ދ ނިޔެ މި ަވގ ތ  ެދކެމ ން މި

ޮގތ ން ދ ނިޔެ މިހާރ   ެޔ ދެކޭނެ އެންމެ އެންމެ ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ތެރޭަގއި. އިޤ ިތޞާދީނި ފަހ ެގ ތާރީޚެއްަގއި ދ ބީތި

ނ ރައްކާތެރި ނ ާވ ފަދަ ފައިފެނި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ދާ ނ ރައްކާތެރި ހާލަތަކީ މީެގކ ރިން ދ ަވހަކ  މި ދެކެމ ން

މި ދަނޑިަވޅ ެގ ެވްސ  ،ރ ެވރި ހާލަތެއް. މި ކަހަލަ ހާލަތެއްގައި ދ ނިޔެ އޮްއާވ، އިޒްރޭލ ެގ ޮބޑ ަވޒީރ  ނިންމެީވބި

މި ތިބީ   އަޅ ަގނޑ މެން !ބިންތައް ފޭރ މަށް. ބައްލަާވއިތ ރ  ނ ެގ ޠީޕަަވިއެގން ނ ޙައްޤ ން ފަލަސްއްހިބޭނ ން

އެ ބަލިން ސަލާމަތްާވނެ ޮގތްތަކަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ، ތެޭރގައި. އެަކމ ެގ ބިރ ެވރިކަމ ެގ ތެރޭަގއިބަލިމަޑ ކަމެއްެގ

ން އަތ ލ މަށް ޤ އްޙަނ  ،ަބެއއްެގ ބިން ފޭރ މަށް ތެްއގައިަވގ  ިއެގން. މިކަހަލަލައްލައިިވސްނ މާއި ފިކ ރ  ދީއެންމެންެގ 

 އި ޤީޤަތ ަގޙަނޑަށް ހަމަ ކޮންކަހަލަ ިވސްނ މެއްެގ ތެރެއިންތޯ ެއއީ އަޅ ަގ ،އްޖަތެއްެގ ތެރެއިން ޙ ކޮންކަހަލަ  ިވސްނާނީ

 ނޑަށް ނޫސްަތކ ން ފެންނަ ައޅ ަގ އެއީ  ،ނ ެގ ބިންޠީފަލަސްކަެމއް. މިހާރ   ނ ެގެނވ ނ އިިވސްނާ ިވސްނަ ެވސް ިވސްނާ 

 30ތ ރ  %ެގ އިބޭންކ ހިފާފަިއާވ ެވސްޓް ،ަވނީ އިން ފެިށެގން އިޒ ރޭލ ން އިޢ ލާންކޮށްަފއި މިއިޖ ލަ 1ޮގތ ަގއި 

 މިނިަވން ންޠީސްފަލަ ،ޮގަތކީ ާވ އެ ،ހެންވެއްޖެނަމަ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްތެރެއަށް ލ މަށް. އެއިޒ ރޭލ ެގ މ ށ 

މީދ  ނިމ މަކަށް ައއ ން. މިނިަވން މ ސްތަޤިއްލ  އްއ  ދާދައ ލަތެއްެގ ޮގތ ގައި ޭބްއވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން

ކަމަކީ.  ތަކެްއ ބަންދ ކ ރ ން. މިއީ މީެގ ނ ަރއްކާގ ނަށް ނޭާވެއއް ލެޭވނެ ހ ރިާހ މަޠީސްއ މެްއެގ ޮގތ ަގއި ފަލަޤަ

އ ޭޅ ބިމެއްަގއި މެ ހިފާފައިާވ ކޮން ،ޮގތ ން ަވަރށް ސާފ ކޮށް އެނގޭ  ނިގން ހިކައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ކ ިރން 
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ޒާތ ގެ  އ މަކ ން ފެންނަޤަނިޔޭެގ ެއްއެވސް އެެހން ާކއި ތ ރާތަކަކީ ދ ރައްޔިތ ނަށް ެއ ޖައްސާ އ ނދަގ ލަ ެގނ ޠީސްފަލަ

ޅ ންެގ ޮގތ ަގއި އ ޅޭ މަންޒަރ  މީހ ންެގ އަމިއްލަ ބިމ ގައި އަ  އެ ،އަމިއްލަ ަވޒަނ ަގއި ެގމީހ ން  ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެ

 އްޖެ.ެވ ކަމަކަށްއާންމ  އެކަން މިހާރ   މިހާރ  ދެން އެއްޮގތަކ ްނ ދަންނަަވންޏާ ، ނޑ މެންނަށް ފެނިފެނިއަޅ ަގ

އ ޅެނީ ހަމަ މިދެންނެިވ ބާަވތ ެގ އިތ ރ  ޗެޕްޓަރެއް. އެހެންީވމާ، ިމީއ  އަނެއްާކެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން މި

 ނ ެގ ިއތ ރ  ބިންތައް ހިފ މަށް މި ޠީސްކަމެްއ. އިޒ ރޭލ ން ފަލަ ކ ށްެވރިކ ރާ ނ ހަނ ަރއްޔިތ ން އަޅ ގނޑ ެގ ދާއިާރެގ 

ކަެމްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލ ކ ރާނެއ ިލަގމ ، ތ ާރކ ނ  ަރއްޔިތ ން ަގބޫ އިހޯރަފ ްށޓާ ؛ކަަތކީކ ރާ މަސައް

ކ ށްެވިރކ ރ މ ަގއި  ންޮގތަށް މިކަން އެންމެ ހަރ އަޑ ން ކ ށްެވިރކ ރަން. އަދި މިކަ ލާފައިާވއި ޮގވަ އެހެންީވމާ، ަގރާރ ަގއި 

ތެރި ރައީްސ ަކމެއް. އިްއޒަތް ފާހަަގކ ރާމިއަދ  ކަމީ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އ ފަލާއެކ  ވި ދިެވހި ސަރ ކާރ ން އިސްނެންެގ

ނޑ މެނަށް އެނޭގ ެވސް އަޅ ަގ ސަބަބ  މިފަދަ ފިޔަަވޅެއް އެޅ މަށް އަަވްސެވަގތްއިޒ ރޭލ ން މިކަހަލަ ދަނޑިަވޅެްއގައި 

މިހާރ   ،ކަމާއި ބ  ކ ޑަތަންަވމ ން އަންނަޚާނޑ މެންނަށް އެބަ އިނޭގ އެމެިރކާެގ އިންތިަވރަށް ރަނަގޅަށް. އަޅ ަގ

ޮބޑަށް އެހީތެރިެވދޭ ސަރ ކާެރއްކަން.  ޒ ރޭލ ެގ ބޮޑ ވަޒީރަށް މިފަަދ ކަންކަމ ަގއި ަވރަށްއެމެރިކާަގއި އޮތް ސަރ ކާަރކީ އި

އެަބ ޮގތ ން ނަތީޖާ ނ ކ ންނާނެ ޮގތްތައް ަވރަށް ރަނަގޅ   ކަންކަން ހ ރި އިިޚޔާލ  ހޯދ މ ެގ ޯވޓ ތަކާ  ،ނަމަެވސްއެހެން

އިޒ ރޭލަށް ލިބެން އޮތް ފ ރ ޞަތެއް ގެއްިލެގން  ،މަނަ ބޭނ ން މިޮގތަށް ނ ހިފަިއފި ކ ެރޭވ. މި ދަނިޑަވޅ ެގޕްރިޑެކްޓ 

ފަރާތްތަކަކ ން ަގބޫލ ކ ރޭ.  ކަމަށް ަވރަށް ިގނަ ކ ރަނީއިތ ރަށް ހިފ މަށް މަސައްކަތް ދާނެކަމ ެގ ބިރަށް ބިންތައްއިހިނަގ

ަރއީްސ  ދެްއަވމ ން އިއްޒަތްތެރިއިަވވަ ނޑ ނެްނެގ މަޖިލީހަށް އިއް ދެންމެ މި ަގރާރ  އަޅ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ؛ތްތެރި ަރއީސް ޒަ. ިއއްއި ކަމަށްކޮށްފަގ ޅ ން އޮތީ ސަސްޕެންޑ   ިދެވހިރާއްޖެއިން އިޒ ރޭލ ެގ ެގއަޅ ަގނޑ މެން ،ިވދާޅ ވި 

ާވމީ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ާވލަކީ. ބައިނަލްައގ   ގ ޅ ްނ ބޭއްޭވނީ ކޮންޮގަތކ ންތޯ ެއއީ ޤީޤަތ ގައި އިޒ ރޭލާ ޙަ

ެގ ަގރާރ ތަކަށް ބޯލަނބާ ބަެއއް ބައެްއ ނޫން. އދ. އ ސޫލ ތަްއ ަދންނަ ާވމީއިނަލްއަގ  ެއއް ނޫން. ބަބަ ނޫނ  ދަންނަާގ

ކަމަށް  އަެނއްކޮޅ ން ެއައށް ބޯލަނބާ އެއްޗެއް ،ނެއްތޯ އެއްކޮޅ ން ާގނޫނާއި ަގވާއިދ  ހިފައިެގން އ ޅ ނަސްނޫން. ކިހި

ނ  މިނިަވން  ޠީ. ފަލަސްޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާއަ ކ ރާނީ ކިހިނެއްތޯމެއްގައި މަސަްއކަތްޕްލެޓްފޯ އްއެ ،ނ ދަންނަ ނަމަ

ނޑ  ަވރަށް އާޭދހާއެކ  ދިެވހި ސަރ ކާތ ަގިއ ދައ ލަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ާގއިމ ަވންދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމައަޅ ަގ

ޑަކަްށ ނއްޖަތެއް އަޅ ަގޙ  ،ެއއްެވސް ގ ޅ ެމްއ އިޒ ރޭލާެއކ  ނ ބޭްއވ މަށް. ބާއްަވންޖެހޭ ެއއްެވސް ސަބަބެއް  ،ދަންނަަވން

ތް  ދަނީ ފޯ ިއޒ ރޭލ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ން އެ !ަވަޑއިަގންަނާވއި ިވސްނަ ެވސް ނ ފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއި ޤީޤަތ ަގޙަ

އާ ސީދާ މ ޅިން ޚިލާފަށް. ހިފާފައިާވ ބިންތަކަށް ހިފި މީހ ންެގ އާބާދީތަްއ  49ޖެނީާވ ކޮންެވންޝަންަގއި އަރޓިކަލް 

ބ ނޭ. ހިފާފައިާވ ބިންތަކަށް އިޒ ރޭލ ެގ ރަްއޔިތ ން ެގަނއ މަށް  ަވރަށް ސާފ ކޮށްނ ެގނެޭވނެކަން އެ ކޮންެވްނޝަންގައި 

ކ ރިމަީތ  ެގައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ،ރިޓީ ދޭޕްރިއޮ ،ަވޒީފާ ދޭ ،ެގދޮރ  ދޭ ،ދޭ އިންސެންޓިްވ ،ދޭ އިނާމ 
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 ާދއިމީ އިހިފާފައިާވ ބިމެްއަގ ،ޮގތ ން ެރގިއ ޭލޝަންސްަގިއ ބ ނާ ްގހޭ !ކަމެއް. އަެނއްޮކޅ ން ބައްލަާވ ހިނަގމ ންދާ

މިލިއަނ ން   ،ހާހ ން ހާހ ން ،ސިންާގތިޑެދަނީ ބޮ މ ން އެޅައަ ެގދޮރ  !ޭވނެ. އެަކމ ން ބައްލަާވނެ ބަދަލ ތަކެއް ނ ެގ

ާވއިދ ތައް އެބަހ ރި. ހަމަ ބަރާބަރަށް ދ ނިޔޭެގ ކ ރިމަތީގައި މިދެންނެިވ ާގނޫނ ަތކާއި ަގ ެގންދަނީ. ޅަމ ން އެެގދޮރ އަ

ކ ރަމ ންާދ  އެއް. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ޮގތަކަށް ކަންތައްަތއްހަމަ ،އ ސޫލެއް  ،ަގާވއިދެއް  ،ާގނޫނެއް ޭގއިޒ ރޭލަކަށް ނޭނ

 ށް ޤީޤަތ ގައި ައޅ ަގނޑަކަޙަސަސާފެްއ ން އި ،ޮގތ ން ގ ޅ މެއް ބޭްއޭވނެ ެއއްެވސް ހަމައެއް ެއކ ަގއި ސިޔާސީ ބަޔަކާ

ިދެވިހ  ،ަވނީނަމަ ޮގތް ކަމަށް ކަން އޮތްތ ގައި އެޤަޤީޙަ  ކ ރެިވފައި އޮތް ގ ޅ ން އެއީޑ  ންޕެސަސްނ ިވސްނޭ. 

ޮގތ ަގއި ގާއިމ ކ ރ މަށް  ެގދައ ލަތެއް ެގނ ޠީފަލަސްލަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ ސަރ ކާރ ން ަވރަށް ރަނަގޅ  މެސެޖެއް އިޒ ރޭ

ކ  އެެވސް ސިފަެއްއގައި ގ ޅ މެއް އިޒ ރޭލާ ަވތެްއެގ ެއއް އެްއެވސް ބާ  ންދެންލަހ ރި ހ ރިހާ ހ ރަސްތަކެއް ނައްތާ

އަދިެވސް އެއްފަހަރ  ައޅ ަގނޑ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން  ؛ދިެވހިރާއްޖެއިން ނ ބާްއާވނެަކން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނ  ޠީފަލަސް ،ލ މ ގައި ަވރަށް ސާފ ކޮށް ބ ނަން އެބަޖެހޭއި ޮގވަ ލާ އިދިެވހިރާއްެޖިއން މިކަމ ގައި ޮގަވ ؛ދަންނަާވލަން

ާވ ިބންތަކ ގައި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ހިފާފައި ،އްެގ ޮގތ ަގއި ާގއިމ ކ ރ މަށް ހ ރި ހ ރަސްތައް ނައްތާލ މާއިދައ ލަތެ

 މީހ ން ވަޒަންެވރިކ ރ މަށްޓަަކއި އިޒ ރޭލ ްނ  ގައިއަދި އެތަންތަނ  ،ހ އްޓާލ މާއި ތައްއަޅަމ ންދާ ެގދޮރ  އެޅ މ ެގ ްޕރޮްގރާމ 

މިހާރަށް ހ އްޓާލ މަށް މި ަގރާރ ގައި އިތ ރަށް ައޅ ަގނޑ މެން ޮގާވލަންޖެހޭނެ. ނ ޙައްޤ  އިނާމ ތައް ދިނ ން މިހާރ ން ދޭ 

ނޑ މެން އެދެންޖެހޭނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދިނ މަށް ދިެވހި ސަރ ކާރ ަގިއ އަޅ ަގއަދި މިކަންކަމަށް ަވކާލާތ ކޮށް 

 ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ހަދާ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ ެގ ކ ީރަގިއ ނ ެގ ާގނޫނ ޠީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަލަސް

ހަދާ މަޖ ލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ  ާވހަކަދަްއކަން ދިއ މަށް. ނ  ާގނޫނ ޠީފަލަސް ،ަވތެއް ދެއްާވަފއިޢ ނޑަށް އެަބއޮތް ދައަޅ ަގ

 ހ ރީ. އެހެންީވމާ، ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ދަތ ރ  ހަމަ  ަވތ  ަގބޫލ ކޮށް ދާހިތ ން މިނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް އެ ދައ  ދެން އަޅ ަގ

ހަދާ މަޖިލީހަށް ދިއ މަށް. އަދި އަޅ ަގނޑަށް ާގނޫނ ޠީނ ެގ ސް ފަލަ ށް،ނަޠީނަން ފަލަސްނޑ  ބަލާ ކ ރެޭވތަނ ން އަޅ ަގ

އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ވ ރެ  ކ ރާ ބަހ ސަކަށްޤީޤަތ ގައި ސިޔާސީ ފ ރ ޞަތ  ހޯދަން ޙަމި ބަހ ސަކީ އަޅ ަގނޑ މެން  ،އެނގޭ 

ަވަނ  2008އްލެއް ހޯދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހިންާގ ބަހ ސެއްެގ ޮގތ ަގއި މިކަން ދެކެން. އަޅ ަގނޑަށް ޙަބޮޑަށް އެދެން 

ނ  ަވރަްށ ޠީފަލަސް ،ޤީޤަތަކީޙަމ މާ ޖެހެންދެން އެ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ފެނ ނ  އެއް ރ ެގ ނިހަަވނަ އަ 2011އަހަރާއި 

ކ ރަން. އަދި އިޒ ރޭލ  ެވސް އެދޭ ދިެވހިރާއްޖެއާ ެއކީަގިއ  ރާއްޖެއާ ެއކީަގއި އެިކއެކި މަސަްއކަތްބޮޑަށް އެދޭ ދިެވހި

 މައްސަލަަތކާ ގ ޅޭ  ހ ރިއ މާ ދޭތެރޭަގއި ޤަމި ދެ  ށްފެނ މ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންނައަޅ ަގނޑަްށ ފެންނަކ ރަން. މަޝްަވރާ



2020 ލައިޖ  20                                              ސާލްޖަނަ ވަ  12 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

20 

 

ނާ މަޝްަވރާކޮށް ާވހަކަަދްއކަމ ން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ނޑ ެމންދެ އާބާދީ ެވސް އަޅ ަގމި ޮގތ ން އަބަދ ެވސް ައއީ 

 . ށްއަރ ަވނީ ފޮނަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖަފ ރ ޞަތ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

އިދާރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ިވލިނިގލީެގކަމަށްޓަކައި  ހ ށަހަޅައިދެްއިވމިފަދަ ަގރާރެއް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑ މެން ކަންބޮޑ ާވ މައްސަލަެއއް. ައޅ ަގ ،ސަލައެއްމައްށް ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. މ ހިންމ  ދ  ޙ ސައިނަޢ މެންބަރ  ސަ

ަވންދެން ލާއިންސާީނ ނ ަގއި ތިބި ރައްޔިތ ންނަށް އެތަެކއް ޒަމާންތަކެއް ޠީފަލަސްއަޚ ްނެގ ޮގތ ގައި ނޑ މެންެގ އަޅ ަގ

ދިމާިވ  މާދ ަވސްކޮޅަކަށް ެގަނއިއް ލޮކްަޑއ ނެނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި އ ޅެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަނިޔާތަެކއް ލިބެމ ންދަނީ. 

 ،ފެނާއި ؛ތިބޭތާ އިޮލްކޑައ ްނަގ ނ ެގ ރަްއޔިތ ން މިޮގތަށްޠީކ ރެިވެގން. ފަލަސްބޮޑަށް އިހ ސާސް ދަތިކަން ަވރަށް

 ކީޤީޤަތ ގައި މިކަމަޙަެވއްޖެ.  ެވ ތިބޭތާ އެތަކެއް އަހަރ ތަކެއްހ ރިހާ ކަމަކ ން މަހ ރޫމ  މި ،ކެއ މާ  ،އިއާނަރ ދަމާ

އ މ ތަކ ްނ ޤަާވމީ ބައިނަލްައގ ދ ނިޔޭަގއި އްލެއް ހޯދަން ަވރަށް ބޮޑަށް ލަސްެވފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. ޙަ

ނ  ޠީއް ކޮްށެގްނ އަޅ ަގނޑ މެން ފަލަސްހ ރި ކަމެ  ެވސް މިކަމ ަގިއ ކ ރެެވން ކ ެރިވެގން އަދި ާރއްޖެއިންމަޝްަވރާ

މި މަސައްކަތް ކ ާރއިރ ަގއި ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން .ކ ަރންޖެހޭދޭން މަސައްކަތްއިއްލެއް ހޯދަޙަރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ން 

ހަމަތަކާ  ެލވ ނ އިެއކ ލަވަ އެއިރ ަގއި  ،ޮގތަށް ެލވ ނ އިަގއި އެކ ލަަވ 1967އެްނމެ ކ ރިން  ،ޮގތަށްދެންނެިވ ދެންމެ 

 ޮގތަށް  މ ކ ެރޭވނެާގއި ަވިކ ދައ ލަތެއް ،ދީއިހޯދަމިނިަވންކަން  ެގ ރަްއޔިތ ންނަށްނ ޠީން ފަލަސްޮގތ ެގ މަތީ ވާ އެްއޮގތް

ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،. އަދި އިޒ ރޭލަީކ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  އެބަޖެހޭބައްޓަންެވެގންދާން

އ ެމއް. ޤަކ ރަމ ންދާ ތި މަސައްކަތްއެްއޮގަތކަށްެވސް ބެލ މެއް ނެކަށް އ ސޫލ ތަކާއި ާގނޫނ ތަފާހަަގކ ރި ފަދައިން، 

ފޮނަދޫ އަިދ  ؛ެވސް  އްލެއް ލިބެންދެން އަޅ ަގނޑ  ދާއިާރެގ ރަްއޔިތ ންޙަކަމަށް މިހަމަ  ެވސް އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ 

ފ ރ ޞަތ ަގިއ  މިނޑ  ެވސް ިއޒ ރޭލާ ެއކީަގއި ގ ޅ ން ާބއްަވން ބޭނ ންނ ާވ ާވހަކަ ހަމަ އަޅ ަގ މާމެންދޫ ރައްޔިތ ން

ނ  ރައްޔިތ ންނަށް މިނިަވންކަން ލިބ މާ  ޠީސްފަލަ ؛މަންޑޭލާެގ ބަހެއް ޮއންނާނެ ،ފައިށްފާހަަގކޮށްލަން. މަންޑޭލާ ފާހަގަކޮ

ނޑ މެްނެގ އަޅ ަގ ،ރަންފާހަަގކ  ެވސް ކަމަށް. ހަމަ އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ާވހަމައަށް އަހަރ މެންެގ މިނިަވންކަން ފ ރިހަމަ

އިރ  ދަްއކާކ ރާ އިންސާނީ ަޙއްޤ ތަާކިއ އެނޫންެވސް ޙައްޤ ަތކ ެގ ކަންތަކ ެގ ާވހަކަމި ަވކާލާތ މެން ޑ ނއަޅ ަގ

 ނޑ މެން މިއަޅ ަގ ،ނަމަނީވަ  ނ ކ ެރޭވ ކަމ ގައިރައްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ ތައް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަށަަވރ ެގ ނ ޠީފަލަސް

 ާވމީ ފަރާތްތަކާ ބައިނަލްައގ ، އްެލއްޙަސަލައަށް އަަވްސ މި މައް ތާނގައެއް ނޫން. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ތިބެނީ ތިބެންޖެހޭ

ކަމެއް. އަދި  އަޅ ަގނޑ  ަވރަްށ ބޮޑަށް އެދޭދިއ މަކީ އްލެއް ލިބިެގންޙަައަވސް އެީކގައި ާވަހކަދެކެިވެގން ނަމަެވސް 

 ބާ ޙަރައީސަށް މަރ  ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ަގއިެއކީ އ ާފެވރި ޚަބަރާތިފާހަަގކ ރެްއިވ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ނަްށ ޠީފަލަސް ަމސައްކަތްތަކ ން ޖެއިން މިކަމ ަގިއ އިސްނަަގިއެގން ކ ރާދިެވހިރާއް އްޔާ އިރާދަކ ެރއްވި  ދަންނަަވން.

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ.  ލިިބެގންދާނެ.ލެއް އްޙަ އަަވސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އަޅ ަގނޑަށް ކ ަޑކ ަޑ ނޯޓެއް ލިބިއްޖެ. ކ ޅ ދ އްފ ށީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ޮގތ ން ޝައ ޤ ެވރިކަން ހ ިރ މިންަވރ  ަވރަށް އަަވހަްށ  ަނށް ކޮށްފާނެ ދަތ ރަކާ ގ ޅޭޠީއެއީ ފަލަސް ،ޖަމްޝީދ 

ެވސް އެފަދަ ދަތ ރެްއ   އަޅ ަގނޑ ، އިރާދަކ ެރްއިވްއޔާދެއްވައިފި. އެހެްނީވމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނޯޓަކ ން ހާމަކޮށް

ދީެގން. ރި ެމންބަރ ންނަށް އިސްކަންތެިއއްޒަތްކ ރާނަމަ ކ ރާނީ އެހާ އަަވހަށް އެކަމަށް ޝައ ޤ ެވިރކަން ބަހައްޓަަވއިެގން 

 ސަނީފަށް. هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  ،އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ސަނީފް ާވހަކަދެއްެކވ ން:هللا ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ  ތިނަދޫ

 ދެމިެގން،ދ ނިޔޭެގ ިދގ  ،ލ ކަމަށްޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ  ައަވްސެވަގްނނަނީ މި މަޖިލީހ ެގ ސަމާ

މި މަޖިލީހާ ހަމައަށް   ގެ ޚެއްަގއި ހިނަގމ ްނދާ މިފަދަ އ ނދަޫގ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް އަޅ ަގނޑ މެންތާރީދިގ  

ދަށް ޝ ކ ރ  ޢ ހެޅ އްީވތީ ސަށަ ދ  ޙ ސައިން ހ ޢ ތޮަޅށް ނިސްބަތްާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަ އަެގ ހ ަވދޫންނޑ މެަގއަޅ 

މިކަހަލަ   ރިޔާސަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްލިމ  ،ނީނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަަވ، ރިާޔސަތަށް އަޅ ަގދަންނަަވން. އެހެންީވމާ

ފިޔަަވޅ ތަެކްއ އަޅ ްއާވތީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ައަވސް ިއ،ހަމަ އިޖާބައެއް ދެްއަވެއހާ ފ ރި ށްަވތ ަތކަޢ ދަ އ މ ތަކ ެގޤަ

މިީއ ފ ދޭަވރަކަށް ޒަމާންެވެގން  ،ންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވހިތް އޮތީއިްއޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށް ެވްސ ޝ ކ ރ  ދަ

ސްނ ންތަެކްއ ިވސްނަންޖެހޭ ިވ މަށްޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ މެންރ އްލ ކ ޙަ ސަލަ ާވ މަްއސަލައެކޭ. މި މައްފައި ދިގ ލަިއެގން ޮގސް

 ކ ރ މ ެގަގއި ކަންހިނާގފަިއ ހ ރި ޮގތް ތަރ ތީބ އެބަހ ރި. ޖީލ ތަކެއް އ މ ތަކ ެގ މެދ ަގއި އެބަހ ރި. ފަރ ދ ންެގ މެދ ގައިޤަ

ޒަމާނީ  އެންމެ ،އެންމެ ފ ރަތަމަ ބަޔަކ  އާބާދ ވެ  އެއީ ދ ނިޔޭަގއި. މެިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހ ރި ތެރޭގައި

އްދ . ޙަާވ ސަރަ އެ ބިން  ެގސްރާީއލްބިން، އި ެގނ ޠީހިސާބަކީ މިއަދ  ފަލަސް ތްތަެނއްަގއި އޮއެ ތަމައްދ ން  އިތަހ ޒީބާ

 ،ހ ގައިފާިއތ ކ ރަމ ން ދިއ މަށްފަ އްދ ަގިއ މ ސްލިމ ން އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާ އެީކގައި އެަތއް އަހަެރއްހައެ ސަރަ

ެއ  ،ލަްތ އ ފެދިކ ރަްއަވމ ން ދިަޔއީ. އެ ދައ ެތއް އ ފެއްދ މަށް މަސައްކަތް ލަިއްސރާއީލް ދައ ަވނަ އަހަރ ަގިއ  1947

 ،ސް ެއއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްނަށް ނިސްބަތްާވ މީހ ން ެގންޮގންތިބި ޔަހޫދީ ގައިތަކ  އެިކ ކަންކޮޅ  ދ ނިޔޭެގ ،ވެ ދައ ލަތް ބޮޑ 

ަވނަ އަހަރ ގައި އދ.އިްނ  1967 ކ ެގ ތެޭރގައިހަމަނ ޖެހ ންތަ ޮގސް އެ އ ފެދ ނ ދައ ލަތެއްެގ ސިފަ ލިބިެގން 

ބިމާއި  ށް އޮންނަންޖެހޭ އިސްރާީއލަ ،ނަށް އޮންނަންޖެހޭ ބިމާއިޠީއެއްބަްސވ ންތަެކއް ެއއްބަސްެވވ ނ . ެއއީ ފަލަސް
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ތ ން ރަްއޔި ެގރާއްޖޭެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ ދިެވހި ކ ެރވ ނ . މިއަދާ ހަމައަށްއެއްބަްސވ މެްއގައި ޮސއި ހިެގންކ ރެޓ ޗާ

ނޑ މެން ދައ ލަތް އ ފެދިެގން ދާންޖެހޭނީ އެޮގތަށްމެ. އަޅ ަގ ޮގތ ަގއިޮގތ ގައި އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން ދެކޭ ދެކޭ

އަނެއް ބަޔަކީ މ ސްލިމ ން  ،ެވފައި ކަމަށް އެްއބަޔަކީ ޔަހޫދީން .އޮތ ންަވނަ އަހަރ ގައި އޮތް  1967 ެވސް ތާޢީދ ކ ރަނީ

ވ ރެ އިންާސނީ މައްސަލައެްއ. އިންސާީނ  ށްނި އޮތް ތަފާަތކީ ދީނީ މައްސަލައަކަމީަގއި ހަމައެކަ ،ސް ޔަިވ ކަމަށް

ޅި ދ ނިޔޭެގ ސަމާލ ކަމަށް އޮތީ މ  ތި ެގއްލ ންތަެކއް ލިބެމ ންދާ މައްސަލަޚިލާފަށް އިންސާނ ންތަކަކަށް ބޮޑެ އ ސޫލ ތަކާ

ދަރަޖައިެގ  އިންސާނ ންނަށް އެހާ ދަށ   ،ޑަށް ކަންބޮޑ ާވ އެއް ސަބަބަކީބޮމެ ންެވސް އެ އަިއއްސަ. އަޅ ަގނޑ މެން

ނާ ދީނީ ޮގތ ން ނޑ މެންައޅ ަގ ،ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ަވނީ ދި އަޅ ަގނޑ މެން އެްނމެއް ލިބެމ ންދާތީެވ. އައަނިޔާތަކެ 

މެންެގ ޑ ދިއ މަކީ އަޅ ަގނ ބަޔަކަށް އަނިޔާަތކެއް ލިބެމ ން މ ސްލިމ  ،ެވފައި އެްއޮގތަކަށް ތިބި މ ސްލިމ ން ކަމަށް

 ،ތާއަބަދ މެ ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ހަށިަގނޑ ަގއި އެ ރިހ ންތީވާ ނ ދާނެ ކަމަކަށް ެވސް އެ ރިހ ން ފިލައިެގންއި ގަ ހަށިަގނޑ 

ާވ  ނޑ މެންއަޅ ަގ ،އަބަދ މެ ެއކަން ހ ންނާނެތީެވެވސް ތާ އިނޑ މެން ހަށިަގނޑ ަގއަނިޔާ ލިބެމ ން ދަންޏާ އަޅ ަގއެ 

އ މެްއ. ޤަ އަޅ ަގނޑ މެންނަީކ ަވރަށް ކ ަޑކ ޑަ  ،ކ ރަނީނޑ  ަގބޫލ  އަޅ ަގ ،ކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް. އެހެންނަމަެވސް

ރ ެގ ނިންމ ންތަކަށް ަހމަ ސަރ ކާ ސަރ ކާރަށްއަޅ ަގނޑ  ެވސް  އްަޞކޮށްޚާމިއަދ  ހަމަ  .ިދެވހިރާއްޖެ ،ދިެވހިރާއްޖެއަކީ 

ނޑ މެން ދެމ ްނދާ ޯވޓ ތައް. އަޅ ަގނާ އެއްކޮޅަށް ޠީަރކ ްނ ފަޚ ރ ެވރިެވރިކަމާ އެީކގައި ފަލަސްއ ފާކ ރަން. ެއއީ ސަރ ކާ

ޤީޤަތ ަގއި ހަޓ ތަކެއް. ބޮޑ ެވެގންދާ ޯވޓަކީ އޭެގ ޑިމާންޑް ަވރަށް ޓަރނޭޝަނަލް ޯވފަަހރ  އިން ބައެއް ،ކަމަކީ ހިތާމަކ ރާ

 އި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޯވޓ ގަ  ،ެވސް. އެހެންނަމަެވސް ކޮރަޕްަޝނ ެގ ާވހަކަ ދަްއކަމ ންދޭ އެންމެން އިޭއގަ  ؛ދިެވހިރާއްޖެ

އް ނޫން. އެ މިންަވރަކަށްތޯ މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން ބަހ ސްކ ރާ މައ ޟޫހިނަގނީ ކިހާ ކޮރަޕްޝަނ ެގ ފައިސާ

 ،މިންަވރަކީ ޅޭހ ށަހެ ،ފައިސާ ބެހިެގންދާ ެގ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ނެޭގ ޯވޓ ަތކ ަގއިއ މ ތަކ ޤަކަްޕަގާއއި  ޯވލްޑ ފީފާެގ 

އަާޅކިޭޔނެ މިންަވރެްއެގ ފައިާސއެްއ  އ މ ގައި ފައިސާ ދޭ މިންަވރާޤަ މި ނޑ މެންއިންސާނެްއެގ ިސކ ނޑިއަްށ އަޅ ަގ

ނޑ  އެދެީނ ކަމެއް. އަޅ ަގ ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ިވސްނަންޖެހޭއީ މި ބަހ ސެއް ނ ކ ރެޭވ. މި ކ ނޫން. އެކަމަ

ޓެއް ށްެވ ން އ ޅެޭވނޭަރއްޔިތ ންނަށް ެވސް ހަމަޖެހިލައިެގ ެގލް ިއސްރާއީ ނަްށ ެވސް،ރައްޔިތ ން ެގނ ޠީސްފަލަ

އެޮގތަްށ  އ މ ، އަޅ ަގނޑ މެންޤަެގ މި ދިނ މަށްަޓކައި އަޅ ަގނޑ މެންއިކ ރ މަށްަޓކައި އެފަދަ ފ ރ ޞަތ ތަކެއް ހޯދަގާއިމ 

 ،ޮގތަށް ކ ރާަވކާލާތ  ނަށް މިނިަވން ދައ ލަތެއް އޮތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފެށ ނީއްސ ރެޠީފަލަސް ޚާއްަޞކޮށް ،ތާއީދ ކޮށް

 މ ސްލިމ  ެގނ ޠީތިނަދޫ ރައްޔިތ ން އަބަދ ެވސް ތިޭބނީ ފަލަސް ؛ތާއަބަދަށްމެ އެޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަވކާލާތ ކ ރ ން 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ރިއްޔާ ޝ ކ  އެކ ަގއި ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން.  ރައްޔިތ ންނާ
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ޮގތ ން ބަހ ސަށް އިތ ރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ގ ޅޭ  ރާރާަގ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި

ަވރަްށ ؛ ޮގތ ން  ގ ޅޭ ިއަގތ މާލަރާރ  ބަަގމި ަގޑީަގއި  އަޅ ަގނޑ  ޯވޓަށް ައހާ ނ ޭވ. ެއހެންީވމާ އެދިަވޑަިއެގންފަެއއް

އަރ ަވނީ މަޑ އްަވީރ ފ ރ ޞަތ  . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިހ ރީރިފްރެޝްނ ެވ  ޝިންއަޅ ަގނޑ ެގ މެ !ބޮޑަށް މާފ ކ ރައްާވތި

 ށް. މަޑ އްަވީރ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަ

 

 :ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކވ ންމަޑ އްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް 

 ސް ސާއްޚަ  ންެގ މިޠީށް ފަލަސްހައިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ ފ ރަަތމަ މި ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް ނ ހަނ  އިޚ ލާސްތެރިކަމާ ިގލީނމައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއިވ ކަމަށްޓަކައި ިވލި

 ހާސް އަހަރެއް  ެގ މައްަސލައަކީ އެަތއްލ  ނާއި އިޒްރޭޠީފަަލސް ؛ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝ ކ ރ  އެީކގައި

މީހ ންެގ   އެަތއް ަރއްޔިތ ންނެްއ އެތައް ަބޔަކ  އެެގނ ޠީާވމީ މަްއސަލަެއއް. ފަލަސް ގ  އަަވރަށް ޮބޑ  ަބއިނަލް ،ެވފަިއާވ

 ޓަކައި  ހ ންެގ އަމިއްލަ ފ ރާނަ އެތަނ ެގ މިނިަވންކަމަށްމީ ޔަކ  އެ އެތަްއ ބަ ިއ،އަމިއްލަ ވަޒަނ ން ނެރެލަ

ާވހަަކ  ދައްކަނީ. މި ތަޅ މ ގައި މިމި ޤ ރ ބާންކޮށްފައިާވ މ ހިންމ  މައްސަލަެއއްެގ ާވހަކަ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ނީ މައްސަލައަކީ އިންސާމި ެވސް  ގައި ާވހަކަދެެކޭވއިރ ހ މަޖިލީ ދައްކާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ މިއަޅ ަގނޑ މެން 

 ޙައްޤ ތަކަށްޓަަކއި ަވކާލާތ ކ ރާ މައްސަލަެއްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ސިފަކ ރ މަްށ މަސައްކަްތކ ރި ކަމ ަގއި 

އެންމެ  މީެގ ފެށ މ ަގއި  .ާޅޮކށްފ  މާެއއަށްވ ރެ  ،ދ ރަށް އޮތީ ެއއަށްވ ރެ މާ  މީެގ ޙަޤީޤީ ފެށ ން އައިސްަފއި ،ިވޔަސް 

ޤައ މ ގައި އިސްލާމީ  ތެރެއިން އެ ތަކ ެގމެދ ގައި އޮތް ދާޚިލީ ހަމަނ ޖެހ ންޤައ މ ެގ ދެ ދެ ،އޮތީ  އައިސްފައި ބޮޑަށް

އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރަްނ ފެށ ނ  ހިސާބ ންޤައ މ ަގިއ ިއްސލާމީ ޙަޟާރަތ  ރައްކާތެރި  އެ ،ަވހ ދަތ 

ެގ ނ ޠީެވސް ފަލަސް ދ  ޙަީޤޤަތ ގައިމިއަ ،ިވަޔސް އޮްތކަމ ގައި ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އެކަން އެހެންަގއެންމެން މިއަދ  އެބަ 

ަގއި ދިރިއ ޅޭ ކ ދިންެގ ެއއްެވްސ ނ ޠީފަލަސް .ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ހީނ ކ ރާހާ ނިކަމެތިކަމ ގައިދިރިއ ޅެމ ންމީހ ން 

ލަތެްއ ހާދިރިއ ޅެޭވނެ  އިއެީކގައި ާވަހކަދައްާކލަ ބަލެއް ނެތް. އެތަނ ެގ ޒ ާވނ ންނަށް މިއަދ  މިނަިވންކަމާމ ސްތަޤ 

ން ދިޔައިރ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ ލޮބ ެވތި ޠީލަތަކަށް ފަލަސްހާތް. މިފަދަ ނިކަމެތި ނެ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ފެންާނކަށް

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެްއގައި ދިިރއ ޅޭ ކޮންމެ މީހަކ   ،ިދެވހިރާއްޭޖެގ ެވރިކަންކ ރި ކޮންމެ ފަރާތަކ ން ،ރައްޔިތ ން

 ސާބަށް ހިން ާވކަން މިހާހިއެކ ަގއި ދިެވ ނާޠީއެީކގައި ފަލަސް ެވސް އޮތީ ަވރަށް އިޚ ލާސްތެރި ހިތަކާ ހަމައަށް މިއަދާ

 . އެހެންނަމަެވސްެވސް ތިބީ ހަމަ އެޮގތ ެގ މަތީގައި ެވސް މިއަދ  . އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިާރެގ ރައްޔިތ ންެވސް ހާމަކޮށްދީފަ

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެްއ  ދެއްކި ކަމ ގައި ިވޔަސް ވާހަކަ ގައި މިހ މަޖިލީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ާވހަކަ  ެއކަމަކ  މި .ބޫެލއް ނ ކ ރެޭވަގކަމަކަށެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ބޮޑ  ޙައްލެއް ލިބޭނެ ލައަކ ންނެއް މާމައްސަ މި
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ކަމެއް. މިކަން  ކ ރާމ ޒިހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލާ ،ދެއްކ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ްނ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ

 ާޚއްޞަ  ،ބ ން އެތައް ބޮޑެތި ެގއްލ މެްއ މ ޅި ދ ނިޔޭގައިދަނީ މިއީ މީެގ ސަބަ ެވެގން މިޒިމ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލާ

ެވސް  ަވރަކަށް އިޒްރޭލ ެގ މީހ ންނަށް ެގ މީހ ންނަށް އަދި ކޮންމެެވސްނ ޠީހިސާބ ގައި ދިިރއ ޅޭ ފަލަސް ޮގތެްއގައި އެ

 މައްސަަލއިަގއި މި ؛ހިތާމައަކީ ،ާވތީ. އެހެންނަމަެވސް މީެގ އ ނދަޫގަތއް ކ ރިމަިތެވެގންދާ މައްސަަލއަކަށް

 ށް މި އަ .ިވޔަސް އދ ކަމަށް ދ ނިޔޭގައި އޮތް . މި. އދއޮތީ އެްއކޮށް ފެއިލްެވފަ ބައިނަލްއަގ ާވމީ ދ ނިޔެ މި

 ،މައްސަލަިއގައި ެއޅ ނ  އެްއެވސް ފިޔަަވޅެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ފެންނާކަށް ނެތް. ދޭދޭ ޤައ މ ތަކ ެގ މެދ ަގއި 

 ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ،ނަމަ އްކަތްތަެކއް ކ ެރވ ނ ތެރި މަސަޞްެވސް އިޚ ލާ ޚާއްޞަކޮށް އަރަބި ަޤއ މ ތަކ ން

މ ސްލިމ ންެގ މެދ ަގިއ  ،އެހެންނަމަެވސް. ލަތ ަގެއއް ނޯންނާނޭހާއޮްތ  ލަތ  މިއަދ  އެހާެގ ނ ޠީފަލަސް

ެއކީަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޚާއްޞަކޮްށ ޔަހޫދީންެގ ަމަކރ ެވރިކަމާިއ ހީލަތްތެރިކަމާ ،އެއްަބއިަވންަތކަން ކ ަޑވ މާއި 

ނަކީ މިއަދ  އަޅ ެވތިކަމ ެގ ޠީޭއެގތެެރއިން ފަލަސް .ަވނީ ހީނ ކ ރާހާ ދަށ  ދަރަޖައަށް މ ޅި އިސްލާމީ ދ ނިޔެ ެވއްޓިފަ މި

ަޤއ މ ެގ  ނިކަމެތިކަމ ެގ ތެޭރގައި އެތައް ހާސްބަަޔކ  ޭވނާއި އާހ ެގ ތެޭރަގއި ދިރިއ ޅެމ ންދާ ޤައ މެއް. އެ ،ތެރޭަގއި 

 މަސަްއކަތްތަެކއް ކ ރަްނ. އެކަްނ ކ ރ މަށްޓަަކިއ އްމެން އެބަޖެހޭ އެތަ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  ސަލާމަތަށްޓަކައި

އް ކ ރ މަްށ އަޅ ަގނޑ  ާތއީދ ކ ރަން. މަސައްކަތެ  ޤައ މ ން ކ ރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަގ ފަހިކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ މި

ނަށް ޠީމަށްޓަަކއި ފަލަސްއެހެންނަމަެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިޒްރޭލަށް ކ ރާ ދަތ ރެއްެގ ޮގތ ަގއި ޭއެގ ދޮރ  ހ ޅ ވ 

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަންޖެހޭނެދޭތެރޭގައި ސ ާވލ  ދަތ ރެއް ކ ރ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނިޔަތާ

 ،ބެނީ ފައިާދއެއްތޯލި އެއިން ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޒިޔާރަެތއް ކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށްޠީފަލަސް ،ިވސްނަންޖެހޭނެ

ާކެވސް ބޭރ ެގ ދ ނިޭޔަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިތ ރ  ބަދ ނާމ ތަކެއް ލިބިެގްނ ނޫނީ އޭެގ ސަބަބ ން އަެނއް

މިއަދ  ޮގތ ަގއި  ކ ރ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޔަތްކޮށްެގން މަސައްކަތްޢާދޭތެރޭ ރި މިކަންކަމާ .ހިނގައިދާނެތޯ

 ޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ދާންޖެހޭނެމަގ ން އަ ށް ެވސް އޮތް ަޤއ މީ އަދި ދީީނ ާވޖިބެއް. އެ ހަމަޖިލީ އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ަވަރށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ިދެވިހރާއްޖެއަށް މިކަމަށް ކ ރެެވން ؛ޝ ކ ިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ،އޮތީ ކޮންކަެމއްތޯ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަ ސ ާވލ  އ ފައްދާ. އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރ ަގއި އ ޅެފައި އޮތަތީ

 ދޮރ ެގ ަވރަށް ިގނަ މީހ ންނަކީ ރެފިއ ޖީން. ން ަރއްޔިތ ންެގޠީއެނޭގ. ފަލަސް ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް މިކަން އެބަ

ދ ނިޔޭގައި ހިނާގ ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ނ ަވތަ ޕާމަނަންޓް   ކ ރަމ ން މ ޅިމީހ ން އާދޭސް އެ .މީހ ން ނެތިފައި ތިބި
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ބައެއް.  ީމހ ންނަކީ ހ ނަރ ެވރި ކަެމއް ެއއްެވސް ބަޔަކަށް ދެެވން އޮތްތޯ. އެ ބާަވތ ެގ އެްއެވސް މި ،ރެސިޑެންސީެއއް

ތަކ ގައި ތިބޭނީ ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޤައ މ ަތކ ެގ އެންެމ ފަންނީ މަޤާމ  ރ ން، ޓީޗަރ ްނ، އިންިޖނިއަރ ން، ލޯޔަރ ން، މިޑޮކްޓަ

ޫޔރަޕ ެގ ިގނަ ަޤއ މ ތަކަށް ބެްއލެިވޔަްސ، އަދި ާޚއްޞަކޮްށ  ،އިނިގރޭސިިވލާތަށް ބެއްެލިވޔަސް ން މީހ ން. ޠީފަލަސް

ރެފިއ ޖީންނަކީ ަވރަްށ  ،ެގ ރަްއޔިތ ންނަކީނ ޠީށް ބައްލަވައިފިއްޔާ ފަލަސްނަމެދ އިރ މަތީެގ ޤައ މ ތަކ ެގ ެތރެއިން ލެބަނާ

ެވސް އަޅ ަގނޑ   އެ ދެ ރައްޔިތ ންނަކަށް ؛ދެ ރައްޔިތ ން ،ބޭފ ޅ ން ން ދެޠީތަނަަވސް ބައެއް. ރާއްޭޖގައި ފަލަސް

ތ ގައި މިދިޔަ ހ ރިހާ ވ ނ . ޙަޤީޤަނ ދެ ޮގތެއް ހޯދައެއް ތަނ ގައި ހަމަޖެހިެގން އ ޅެޭވނެ ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި

 ފަންޑަށް ެވދިޔަ  އެ ؛ދ ްސ ފަންޑ ޤ ެވސް، އެއީ  ނ ެގ ަނމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ެއއްކ ިރހާ ލާރިޠީއަހަރެްއގައި ފަލަސް

ކަމެއް. އަިދ  އ ަފއްދާމީހ ން ސ ާވލ  ެވސް ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ެތރެއިން ަވރަށް ިގނަ ޮގތް

ދީްނ  ،ދިޔަ ާވހަކަަތކަކީ ެގ ނަމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ދަްއކަމ ންެގންނ ޠީއި މިދިޔަ ހ ރިހާ ދ ަވހ  ފަލަސްއެއަށްފަހ ގަ 

ދިަޔ ާވހަކަތަްއ. ޙަޤީޤީ ޙައްެލއް ެގން ކަތަކ ެގ މޭރ މ ން ދެކެެވމ ންސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ބޭނ ްނކޮށްެގން ދެެކޭވ ާވހަ

ެގއްލ މަށް ައޅ ަގނޑ މެން ޙަޤީޤީ އެހީތެރިކަމެއް  ،ނިޔާއަށްންނަށް ލިބެމ ންދާ އަރައްޔިތ  ން ޠީނ ަވތަ ފަލަސް

 އެހެްނީވމާ،ނ ެވސް އ ޅޭ.  .ނ ެވސް ނެތް .ތަކެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނޯޭވން އިންތިޒާމ ރާއްޖެއި ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މި

 ،އޮތް ކަމަކީ ކޮަބއިތޯ ނެތް ކަމަީކ ކޮބައިތޯ ިވސްާނއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެެވން

ިވސްނ ން ިވްސނ ން ބ އްދިެވރި. އަޅ ަގނޑ   ޅ ަގނޑ މެންނަކީ ެވސް ބަެއއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދެކިެގން އެއަ

 އަރ ަވނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާއަށް. ފ ރ ޞަތ  މިހާރ  މި

 

 ެކވ ން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ ާވހަކަދެއް

ިގލީ ާދއިރާެގ ނން ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރަމ ންދާ އަނިާޔ ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި ިވލިޠީފަލަސްޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ރާރ ަގއި ަގމަނިކ ފާނ  އެ  ެވސް ހަމަ ަވރަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެ ރާރަށް އަޅ ަގނޑ ަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްިވ 

މީހ ން ެގދޮރ ން  އެ ،ނ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ދެމ ންދާ ލާއިންސާނީ އަިނޔާާއއިޠީފަލަސް ،ފާހަަގކ ރަްއާވފަިއާވ ފަދައިން 

 ޮގތް ރާއްޖެއިން ޖެހޭ ހަރ ކަށި އިބާރާތ ން ކ ށްެވރިކ ރަން. އަދި މި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ގައިދޭތެރޭ މީހ ންނާ  ބޭރ ކޮށް އެ

 ،އާއި ހަނިމާދޫ ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ މ ން އައީ ެއޮގތަްށ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ކ ރަ ެވސް އެކަން ސަރ ކާރ ން މިހާތަނަށް

ެގ ރައްޔިތ ންނަށް އިޒްރޭލ ން ނ ޠީހިިރމަރަދޫެގ ރައްޔިތ ން ހަރ ކަިށ އިބާރާތ ން ފަލަސް ،ާއއިފިނޭ ،އާއިނައިާވދޫ 

ޮގތް.  ސްެވ މިކަން އޮންނާނޭ .ޮގތް ެވސް މިކަން އޮތް ކ ރަމ ންދާ އަނިޔާ ކ ށްެވރިކ ރަން. މިއީ ފެށ ނީއްސ ރެ

ފަސާަދ އަނިޔާައކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ާއއެޭކ ނ ބ ނެޭވނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަނިޔާެވރިކަާމއި ފިތ ނަ

ޚިލާފ  އަނިޔާތައް. ިމކަމ ެގ  ދެމ ންެގންދަނީ ކަނޑަެއޅިެގން އިންސާނިްއަޔތާެގ ރައްޔިތ ންނަށް ނ ޠީއ ފައްދަިއެގން ފަލަސް
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 ރޭލ ން އެކަނި ކަމަކީ. އިޒް އެއީ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ލަދ ަގންނަންޖެހޭ  ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ާބރ ތައް އޮތ ންފަހަތ ގައި

ތިމަންނާއަކީ  ،ީވތީ ންނަށްމ ސްލިމ  ،ދ ނިޔޭެގ ބާރ ހ ރި ޤައ މ ތައް ޭއެގ ފަހަތ ގައި ޮއެވެގން  ،ކަމެއް ނޫން ެއއީކީ  ކ ރާ

ިމީއ  ؟އޮތީ ،ދަނީ. ދ ނިޔޭަގއި ކޮން އިންސާފެއްޯތ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްެގންައނިޔާ ދެމ ން އެ ،ކޭ ބ ނާތީެވމ ސްލިމެ

ހަމަހަމަކަމޭ ކިޔަިއެގން ދ ނިޔޭެގ ޮބޑެތި  ،ީސއޭ އިންސާފޭމިއަދ  ޑިމޮކްރެ ،އޮތް ޙަޤީޤަތް. އެހެންީވމާ ފެންނަން

 . ހަމަ ފަނެ އަތ ލަިއަގއޮތީ ިތާވނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަމިއްަލ ޤައ މ  އެ ރީ ާވހަކަ ނ ދެްއިކއްޔާ މާ ޤައ ތަކ ން އެ

 ؛ީވތީ މައެކަނި މ ސްލިމަކަށް ަރއީސް. ހަ ރިެއކ  އަމިއްލަ ެގދޮރ ަގިއ ދިރިއ ޅޭނެ ފ ރ ޞަތ ތަެކއް ނެތް އިްއޒަތްތެއިއެއާ 

. ދ ނިޔެ އެަވނީ އެކަން ކ ރ މަށް ފެއިްލެވފަ ޫނން. މ ޅި ކަމެއް މިީއީކ ބަލައިަގެނޭވނެ؟ މިއީތޯ އިންސާފަކީ

ެގންދާ ޮގތ ން. ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިއީކީެއއް އިޒްރޭލް މީހ ން  ޔޭެގ ބާރ ހ ރި ޤައ މ ތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ންފެއިލްާވންޖެހ ނީ ދ ނި

މިއީ ހަމަ ރަނަގޅަށް އަޅ ަގނޑ ެމން ދައްކަންޖެހޭ ާވހަަކއެއް.  ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކަމެއް  ކ ރާ  އެކަނި

 ،އިމީހ ންެގ ބިންތައް ހިފަ ިއ،މީހ ންެގ ެގދޮރ  ނައްތާލަ އި،މަލ ތައް ހިންގަ ޢަރޭލަކަށް އެކަންެޏއް އެފަަދ އަނިާޔެވރި އިޒް

. ކިތަްއ ނެމ ެގ ފ ރިހަމަ ިޒންމާ އ ފ ލަންޖެހޭކަމަލ ތަކެއް ނ ހިންޭގނެ. މީެގ ފަހަތ ަގއި އޮތް ަޤއ މ ތައް މިޢަމިފަދަ 

މިީއ  ؟ލެވ ނީއިއިލާތޯ އަނިޔާެވިރ ޮގތ ގައި މަރަ ޢާކިަތއް ؟ އިލާތޯ ބިަކކ ރީޢާކިތައް ؟ ންމ ތޯ ހިންީގޢާޤަތ ލ 

ކަންކަމަކީ ނ ާވ ކަމެްއަގިއ  މި ،ކިއް ނ ދެދޭތެރޭގައި ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ދައްކަްނޖެހޭ ާވހަކައެއް. ިމކަންކަމާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ެވސް މިއަދ  ާވހަކަެދއްކޭކަށް  އްމިނިަވންކަމޭ ިކޔަިއެގނެ ،ހަމަހަމަކަމޭ ،ދެކިެގން އިންސާފޭ 

ނ  ރައްޔިތ ންެގ ޠީފަލަސް ،ެއއްޮކށް ނ  ރައްޔިތ ންނާޠީއަކީ އަބަދ ެވސް ފަަލސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނެތް. ރާއްޖެ

ދެކޮޅަށް ާވހަަކދައްކަމ ންދާ ޤައ މެއް. މިކަްނ  ނ  ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ންދާ އަނިޔާއާޠީފަލަސް ،ގައިޢ ދިފާ ކ ެގޙައްޤ ތަ

އަބަދ ެވްސ  ،ނެ ބައެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީއަނިާޔއަށް ތާއީދ ކ ރާ ،އޮންނަންޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ މެންނަކީއެޮގތ ގައި ދެމި

 މަލ ތަަކކީޢަދާ ިމފަދަ އަނިޔާެވރި ދ ނިޔޭަގއި ހިނަގމ ން ،އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމ ެގ ާވހަކަދައްކާނެ ަބއެއް. އެހެންކަމ ން 

ނިާޔއަީކ ރާ އަކ  ކޮްށ މ ސްލިމ ންނަށް ީވތީ ިއޒްރޭލ  މީހ ން އެޞަާޚއް ،ީވތީ ނ  މީހ ންނަށްޠީކޮށް ފަލަސްޞަޚާއް

މިކަމ ަގއި  ،ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  އަިދެވސް ސަރ ކާރަށް ޮގާވލަންބާރާތ ްނ ކ ށްެވރިއިރާއްޖެއިން ހަރ ކަށި 

ކަންކަްނ ބައްޓަންެވެގން ދިއ މަށް.  ހަރ ކަށި އިބާރާތ ން ކ ށްެވިރކޮށް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ންާވ ޮގތަށް މި

 ކ ރާ މީހ ންނާ ދެމ ންދާ އަނިޔާތައްއެ ބަޔަކަށް  އި،ބައެްއެގ ޤައ މ ން ބޭރ ކޮށްލަ ،އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ މެއް ނޫން 

 ، ނ ޠީރަނަގޅ  ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ބަލަިއަގނެެގނެއް ތިބޭކަށް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ފަލަސް އެްއކޮށްނެއް، ެއއީ

ވަޒަނ ަގިއ  ެގެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ މީހ ންނ ޠީނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ފަލަސްޠީފަލަސް ،ނ ެގ ބިންޠީފަލަސް

އެ މީހ ން  ،ންެގ ދިރިއ ޅ ްނ އާރާސްތ ކޮށްހ ނ ެގ ރައްޔިތ ްނނަށް އެ މީޠީދިރިއ ޅ މ ެގ ަޙއްޤ  ލިބެންޖެހޭނެ. ފަލަސް

އ މ ން ާވ ކަންތައް ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެ މީހ ންެގ ޤައެ މީހ ން ބޭނ ން ،ބޭނ ންާވ ކަންތައްަތއް ހިންގ މ ެގ ހަރަކާތްތައް 



2020 ލައިޖ  20                                              ސާލްޖަނަ ވަ  12 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

27 

 

ދ ިނޔޭަގއި ތިބ މ ެގ  ،ތިބެ މިހ ރިހާ ކަމަކ ން ބަރީަޢެވ ،ލިބެންޖެހޭނެ. މިއީ ދ ނިޔެ ދަންނަ އިންސާފަކީ. އެހެންނަމަެވސް

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނެތި އެތައް އަހަރ ތަކެްއ ަވންދެްނ ޤައ މ ަގއި އ ޅެމ ން އެ މީެދއްއްއެްއެވސް އ 

ާވނެ ޮގތް އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަން ،ބ އްދިާއއި ،އޭނަެގ ިފކ ރާއި  ދެން ،އިންސާނަކ  އެ ހާލަތަށް ދިަޔއިމާ

ސީަތކަށް ދ ނިޭޔެގ ެއންމެ ބޮޑެތި ޑިމޮކްރެ ،ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންނަމަެވސް ކަމެއް  އޮޅިފަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ

 ،ކޮށް މި ހ ރިހާ ކަމެއް ިއ،ްއ ހިންަގމަލ ތަޢަކ ރަމ ންދާ ޤައ މ ތަކ ން ފަހަތ ގައި ތިެބެގން މިފަދަ ައނިޔާެވރި ާވޢ ދަ

ސީއޭ ިއއްޒަތްތެރި ދަނީ ތިމަންނާމެންނަކީ ހަމަ ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑ  ޑިމޮކްރެ އަދިެވސް އެ މީހ ން ބ ނަމ ން އެ

މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އަބަދ ެވސް ؟ މިއީތޯ ޙައްޤަކީ؟ މިއީތޯ އިންސާފަކީ؟ ައކީމިއީތޯ ޑިމޮކްރަސީ  ރައީސް.

ެއ  ،ދޭތެރޭގައި އަނިާޔެވިރެވ ަވކި ބަޔަކާ އި،މަލ ތައް ހިންަގޢަދޭތެރޭގައި ޒާތީ  ކަމެއް. ަވިކ ބަޔަކާސ ާވލ ކ ރަންޖެހޭ 

ނޫން. މިއީ  ދާ މަސައްކަތަކީ ބަލަިއަގނެޭވނެ ކަމެއް މި ސްލ  ނައްތާލ މަށްޓަކައި ދ ނިޔޭަގއި ކ ރަމ ންމީހ ންެގ ނަ

ެއޅެންޖެހޭނެ. އދ. މަޖިލީހަށް  ދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅ   ާގ ފަރާތްތަކާމަލ ތައް ހިންޢަމަލ ތަކެއް. މި ޢަޚިލާފ   އިންސާނިއްޔަތާ

 ، މިިމއީ މިއަދ  ދ ިނޔޭެގ ހާލަތ . އެހެންީވމާ ނ ޭވ. ތަންީފޒެއް ،ރާރ ތައް ފާސްކ ެރޭވގަ މިއަދ  ކަމެއް ނ ކ ރެވ ނ . 

 ،ނެ. އަޅ ަގނޑ މެންކަންކަމަކީ މި ދ ނިޔޭގައި ނ ހިނާގ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ދެކި ތިބޭކަށްނ ާވ

ންޖެހޭނެ. ެއއްކޮށް ަރއްޔިތ ންނަށްޓަަކއި ދޭ ނ ެގ ރަްއޔިތ ންނާޠީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވެވން ޮއތް އެހީތެރިކަމެއް ފަލަސް

އްޔާ މިއަދ  ގައި އަޅ ަގނޑ ެމން އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްކ ރަން. ކޮށްެގން ނޫނިކަމ މިއަދ  އިސްލާމީ ހ ރިހާ ޤައ މަކ ން މި 

މީދެއް ައޅ ަގނޑ މެންެގ ނެތް. އަދިެވްސ ހަމަ ީވަވަރކ ން އްެވސް އެ މީހ ން ތިބޭނެކަމ ެގ އ   ަގއި ތިބަ ހާލަތ އެ މީހ ން އެ

ދަނީ  ހިތަށްއެރި މީަހކ  އިޒްރޭލ  މީހ ން އެ ދަނީ. ދަިތ ހާލ ގައި ނިކަމެތިކަމާެއކ  އ ެޅމ ންދާއިރ ގައި އަނިޔާކ ރަމ ން އެ

ދަނީ.  ސ ންނާފަތިކ ރަމ ން އެ ،ހަލާކ ކޮށް އިޒ ރޭލ ެގ ީމހ ން ބޭނ ންީވމާ ެގދޮރ  އެ މީހާެގ ،އެރި މީހަކ މަރަމ ން. ހިތަށް

ނ ެގ މީހ ންނާ  ޠީމަލ ތައް ފަލަސްޢަނޫން ދ ނިޔޭގައި ކަްނކަން ހިނަގންޖެހޭނެ ޮގތަކީ. ނާތަހ ޒީބ  ފޭރ މ ެގ  އެިއކީ

ންކަމަކީ ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއަގންނާނެ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލ ގައި ހިްނަގމ ން އެ ެގންދަނީ. އިޒ ރޭލ  ީމހ ން އެ ކ ރާ ކަ

މިހާރ ެގ  ،މިހިނދ ން މިހިނދަށް ެވސް އެ ކަންަކން ކ ށްެވރިކޮށް  ،ކަމެއް ނޫން. ައޅ ަގނޑ  ަސރ ކާރަށް ޮގާވލަން

ރައްޔިތ ން ތިބިކަން  ދިެވހި ްއކޮށްއެ ނ ެގ ރައްޔިތ ންނާޠީ ފަލަސް ،ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ަތއް ިއތ ރަށް ތަންފީޒ ކޮށް

 ދިނ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.ހާމަކޮށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއކެވ ން: 

އަރ ަވނީ ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .
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 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:

ނ ެގ ބިންތަކަށް ެވރިެވަގތ މަށް ކ ރަމ ންެގންދާ މަސައްކަތް ޠީއިޒ ާރއީލ ން ފަލަސް ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ޚިލާފ  އަނިޔާތައް  ނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދެމ ން ެގންދާ އިންސާނިއްޔަތާޠީފަލަސް ،ލ ާމއެކ އިޮގަވ ހ އްޓާލ މަށް

ޒަތްތެރި ެމންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން މި ިވލިނިގލީ ދާއިރާެގ ިއއް އިަލއި،އަނިޔާަތއް ހ ްއޓާލ މަށް ޮގަވ ،ކ ށްެވރިކޮށް 

ރާރަށް އެްއޗެއް ދެންނެވ މ ެގ ކ ރިން އެ މަނިކ ފާނަށް ަވރަށް ަގާވ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްާވަފއި

މި މަްއސަލަ މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނެސްދެްއީވތީ. އިްއޒަތްތެިރ  ،ެއކީަގއި ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން ތެރިކަމާޞްލާއިޚ 

ނ ެގ ޠީނަކީ އަަބދ ެވސް ދިެވހި ަރއްޔިތ ްނެގ ހިތްތަކ ން ޖާަގ ލިބިެގްނާވ ޤައ ެމއް. ފަލަސްޠީފަލަސް ؛ސްރައީ

ދެަވނަ ބޮޑ   ؛ރައްޔިތ ންނަކީ އަބަދ ެވސް ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ލޯބި ލިބިެގންާވ ރައްޔިތ ންތަެކއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 ތ ހ މަތ   ކަމ ެގމިލިއަްނ ަޔހޫދީން މަރާލި 6މްޕ ތަކެްއގައި ހަނގ ރާމައިަގއި ޖަރ މަނ ެގ ކޮންސަންޓްރޭޝަން ކޭ

ހޭދަކ ރަމ ން އެ ދަނީ.  ހިސާބަށް ެވސް އެކަމ ެގ އަނިޔާަގއި  ނ  މިއަދާޠީއި ފަލަސްއެކަމ ގަ  ،ނ ެގ ބޮލ ގައި ެއޅިޠީފަލަސް

މަތ ކ ރާ ހ ނަށް ތ ޠީކަމަްށ ފަލަސް މިިލއަން ޔަހޫދީން މަރާލި 6ލިޔ ްއާވފައި އެބަޭވ،  ލިޔ ންތެރިން ބައެއް ތާރީޚ  

 ނ ން ކ ރިޠީނ ެގ ރަްއޔިތ ން ނ ަވތަ ފަލަސްޠީއަދި ެއއީ ފަލަސް ،ކަާމއި މަތ ތަކަކީ ެއއީ ަވރަށް ޮބޑ  އަދަެދއްހ ތ 

ނ ެގ ޠީފަލަސް ،ނ ެގ ބޮލ ގައިޠީއ މ ތަކ ން ފަލަސްޤަނޫންކަން. އެހެންނަމަެވސް، ހ ޅަނގ ެގ ބާރ ަގަދ  ކަމެއް

މަހ ރި ކަމެއް. ެއ ތާހި ،ރައްޔިތ ންެގ ބޮލ ަގއި މި ިއލްޒާމ  އަޅ ަވއިެގން ިމއަދާ ހިސާބަށް ެވސް އަންނަކަމީ މިއީ

އަނިޔާ އެ ލިބެނީ މިއަދ    ؛ދަނީ ހަލާކ ަވމ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ެގ ޖެނެރޭޝަންތައް އެޠީއަނިޔާތަކ ން ފަލަސް

 ،ތިޞާޞީ ބާރ ޚްއި ،ފ ރިހަމަ މިނިަވންކަމާއި ، ބާރާއިދަތީނަކީ ސިޔާޠީފަލަސް ރ އްސ ރެއޭނަކީ، ޠީފަލަސް

އަޅ ަގނޑ  މ ިޅ ؛ ދ ނިޔެ ޅިމ  ދަނީ.  ޑ ާވލަން މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެނނ ެގ ބާރ  މ ޅި ދ ނިޔެއިން ެވެގން ކަޠީފަލަސް

ނަކީ ަވިކ މިނިަވން ޠީ. ފަލަސްނ ކޮށްދެވ ނ  އްލެއް ޙަ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި މައްސަަލއެއް  ،މި ދަންނަަވނީ އޭދ ނިޔެ

ލިބެމ ންދާ އަނިޔާ  ނ ެގ ރައްިޔތ ންނަށް ޠީނޭޅ ނ . ފަލަސް ކަށް ކަނޑަެއއްނަލަތެއްެގ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންއ ދަ

ެވްސ އެއް  ؛މ ންނ ެގ އަންޢާޠީމި ދެންނެީވ މ ޅި ދ ނިޔެއިންނޭ. ފަލަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ހ އްޓ ވ ނ . އެހެންެވެގން

ހިމެނޭ. ހ ޅަނގ ެގ  އ މ ތަެކއް ެވސް އެބަޤަހަމަލާދޭން ހަތިޔާރ  ިވްއކާ  ށްރައްޔިތ ންނަ ޢ ޞޫމްތިޔާރެއް ނެތް މަހަ

އެކަމެއް ނ ހ ްއޓ ވ ނ . ޔޫ.އެްނއަކަށް ެވްސ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އ މ ތަކ ން އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރ  ިވްއކަނީޤަ

އ މެއް ޤަ ެވސް އެއްލާނެ ބޮޑ  އަޑ އ ފ  . މިކަމާމި ކަމެއް ނ ހ އްޓ ވ ނ  ެވސްކަށް އ މަޤަ  ނ ހ އްޓ ވ ނ . ެއއްެވސް

ނ ެގ ރަްއޔިތ ން އެންމެ ޠީައޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަން ފަލަސް .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ

ނ ެގ ޠީމ ތަކ ެގ ރައްޔިތ ންނާިއ ފަލަސްއ ޤަޔޭެގ އެހެން ނިތަޢ ލީމ  ލިބ މ ަގއި ދ  ،ެވރޫމ އަސާސީ ކަންކަމ ން މިއަދ  ަމޙ 
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 މިނިަވންކަެމއް ނެތް  ،. ސިޔާދަީތ ބާރެއްަވނީ ނިގ ޅަިއެގންފަ ތަފާތ . ތަޢ ލީމ  އ ނެގނ މ ެގ ަޙއްޤ  އެ ރައްޔިތ ންނާ

 ،ންއްކަދަ  މި ހ ރިހާ ަކމެއް ހ ންނާނީ ނިގ ަޅއިަގެނިވަފއި ދެއްޯތ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މި ާވހަކަަތއް ، ަވނީނަމަށްކަމަ

އިްއޒަތްތެިރ . ނޫން މި މަންޒަރ ތައް ބަލަން މިީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކެްތާވަވރ ެގ ާވހަކަތަެކއް އަދި މަންަޒރ ތަކެއް

ނ  ޠީއެޕަލް އަިދ ޫގގ ލް މެޕ ން ފަލަސް ،ދިޔައީ ޫގގ ލް މެޕ ންއިހަށްދ ަވހ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިިވެގން ؛ރައީސް

ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަްނީވ. އެ ދ ަވހ ން ފެށިެގން ައޅ ަގނޑ   ކަމެއް  ެމއްކަނެގ ކޮންނޭ ށް އ ނިކ ރި ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑަކަ

ނ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ންކ ާރކަށް ނ ެވސް ނެތިން އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ.  ނ ން ެވސް ޫގގ ލް މެޕެްއ އަދި ބޭނ މެއްޤީޔަ

ޒިޑެންޓް ެވސް ީމެގ ތިން އި.ޕީ.ޫޔެގ ްޕރެކ ރީެގ އަ  ،ޭވތޯ ައޅ ަގނޑ  ބަލާނަން. އަޅ ަގނޑަށް ެފނ ނ ޅެބޭނ ންނ ކޮށް އ 

ނ  ޠީން ފަލަސްގ ިޅެގން ކ ަރއްާވަފއި އޮތް ްޓީވެޓއް. ޫގގ ލް މެްޕ އަދި އެޕަލ  ކަމާމި ،ދ ަވސްކ ރިން ހަމަ މި އިޫޝަގއި

ތަކ ން މެޕް. ކ ރަްއާވފަ މަނިކ ފާނ  އޮތް ަވރަށް ރަނަގޅ  ަވރަށް ަވރ ަގދަ ޓްީވޓެއް އެެގން ގ ޅި  އ ނިކ ރެްއވ މާ

ަގނޑ މެންެގ ހިތްތަކ ން ޅ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަ ކ ރެިވދާނެ ރަޖިސްޓަރރީ ަކމާއިނ  އ ނިކ ރެިވދާނެޠީފަލަސް

ނ  ޠީނަަވން އޮްތ ާވހަަކއަކީ. މެޕްތަކ ން ފަލަސްނ  އ ނިނ ކ ރެޭވނެ ާވހަކަ. އެީއ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދަންޠީފަލަސް

ނ  ޠީެގ ރަްއިޔތ ންެގ ހިތްތަކ ން ފަލަސްމި ދިެވހިރާއްޖޭ ،ނޑ މެންެގ ހިތްތަކ ންއެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގ .އ ނިކ ރެިވދާނެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ނިނ ކ ރެޭވނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ޝ ކ ރިއްޔާ ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ން ޫގގ ލ  ްނެވެގްނ މި އ ޅެނީ ލައެީކަގއި ބަ މާހ ސިމިހާރ  ، ންމ ބަލައަޅ ަގނޑ  ެވްސ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ  ދެންމެ ސ ާވލ އ ަފއްދަމ ން ެގންދެީވ  ،ނ  އ ނިކޮށްފައި އޮްތތޯ. އ ނިކޮށްފައި އޮތްނަމަޠީފަލަސް

ނޑ  މި . އަޅ ަގރޭހަލިޔެފައި ދަންނަާވނީ. ތިޔަ ބާަވތ ެގ ކަންތަްއ ނ ކ ރަ ؟ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ ެމން ހަދާނީ

 . ލިޔެފައި އ ނިނ ކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  މި ބަލައިލަނީ ނަންއ ނިކޮށްފަިއާވނަމަ ދަންނަާވ ،އަޅ ަގނޑ މެން .ބަލައިލަނީ

ަގނޑ ެމނަށް ޙަޤީޤަތ ގައި ދިެވހިން ޅ  ޮގަތކީ ކޮބައިތޯ. ދެން އަ ެއކަން އޮތް ، ދަންނަވައިފިންށްމަޢާންއަޅ ަގނޑ  އަމީން

ދެންނެިވހެން ެއއް ރާސްާތއެއް އެަބޭވ. ައޅ ަގނޑ  މި ،ކިތަންމެ މަެގއް ހ ރި ޓެންމިކަމ ގައި ފަރ ާވ ބޮޑަށް ެބހެއް

ރަީއސް މައ މޫންެގ ެވިރކަން ފ ރަތަމަ  ؛އެ މީހ ންެގ ޑޮކްޓަރ ންނާ ،ރާސްތާއަކީ އެ މީހ ންެގ ިއންޖިނޭރ ންނާއި

ައއި އޭރ ަގއި ހަނގ ރާމ ކ ރަމ ން  ދެން ެދއްިވ.ަތނ ގައި ޕީ.އެލް.ޯއެގ އޮފީެހއް ގާއިމ ކޮށް ފަށައިަގނެވ ނ އިރ ގައި މި

ދިެވިހ  ؛މެ ެވސް ބޭރ ަގިއ އޮތް ކަރާގ އާނިބޯޓެއް ެގ މަތިންދާދެން އަޅ ަގނޑ މެން  ،ފައި ެވ ކަމަށް ދ ަވސްަވރ 

ރަފާތ  ރާއްޖެ ޢަރ  ސިދި ޔާނ ެގ އޮފީހެއް މިތަނ ގައި ހ ރި. އަޠީ ފަލަސްސްކަޔަދެން ކޮންމެ  ބޯޓެއް.މަތިންދާ

އަދި  ،ާއއި(ޕީ.އެލް.އޯ)ޮއަގނައިޭޒަޝން ރޭޝަން ބަލި ލަްސޓަިއންޕެރަފާތ ެގ ޢަރ  ސިމިހާރ  ޔާ ދެން ަވަޑއިެގންެނިވ.

 ައޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ަގިއ ެއއީކީ ،އ ޅ ންއ ޅޭ  މި ެދ ޖަމާޢަތް އެކ ނ ެވ ރ ިޅެވިރކަމ ަގިއ އެ ،އިފަހ ން ހަމާސްއާ



2020 ލައިޖ  20                                              ސާލްޖަނަ ވަ  12 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

30 

 

 އް އެ ،ްނެގ ތެޭރގައި އެކ ެވރިކަން ގާއިމ ކ ރެވި ނ  ރައްޔިތ ޠީ ނޫން. ފަލަސް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެން ބޭނ ްނާވ މަންޒަެރއް

އެއް އަތ ން  ؛މަޝްަވރާކ ެރިވ އ މ ތަކ ެގ ތެޭރގައި ިމކަމާޤަ އަޑަކ ން އިސްލާމ ންެގ ތެޭރަގއި ނ ަވތަ މެދ އިރ މަތީެގ 

 ،ދީ ާގތްަގނޑަކަްށ. އަދި އިތ ރަށް ސަޢޫރަބިްއޔާ އިްޒރޭލ  ަގބޫލ ކ ރޭޢަދީ ސަޢޫ ،ދެކޭއިރ ަގއި އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ

ަވންހަިއެގ  ޝިމްހާ. އެންމެ ބޮޑ  ބ ރައެއް އ ފ ލާން މި ޖެހެނީ ޖޯޑަންއަށް. އެއީ ރޭލ ެގ ގ ޅ ން ގާއިމ ަވމ ންދަނީއިޒް

 ިއގެ ތ ގައި ހާޝިމް ަވންހަޤަތަން. ޙަޤީ  ބައިތިއްބާފައި ތިބި ،ަފއިރަބިއްޔާއިން ެގންޮގސް ބާއްާވޢަދީ ޅ  ސަޢޫދަރިކޮ

ދެން ާވހަކަދެއްކ މ ަގިއ  ،ޮގާތއި  ހ ޅަނގ  އައްސޭީރގައި. އަޅ ަގނޑ މެން މި ކަންކަމ ގައި ދެކޭ ބޭފ ޅ ން އެ ތިއްބެީވ

އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހޭނެ. ޝ ކ ރިްއޔާ  ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭށްލަސްއެކީަގއި ެވސް އަ ހ ންނަ ޖޯޝާ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފޮނަދޫއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 .ށްޝާހިދަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:ޝާހިދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނަދޫ ފ 

މައްސަލަ. މި މައްސަަލއަށް  މިއީ މިހާރ  ދ ނިޔޭަގއި އޮތް އެންމެ ދ ަވސްީވ ެއއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝ ކ ރިއްާޔ 

ެއ  ،ނ  ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރޭޠީމ ގައި މ ޅި ދ ނިޔެ އަބަދ މެ ކަނޑިނޭޅި މަސަްއކަތްކ ރޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ފަލަސްއްލެއް ހޯދ ޙަ

 ނ  ދ ނިޔެއަްށ ަވަޑިއަގތް ހިސާބ ން ފެށިެގްނ އެއީ މ ސްލިމ ްނެގ ބިމެއްކަަމށް. އިބްރާހީމްެގފާ ނ  ބިމެއްޠީބިމަކީ ފަލަސް

ކަށް ެއތަނ ގައި އެްއެވސް ަޙއްޤެްއ ޔަމީހ ން ނޫން ބަ ކަމަށް. އެ އެއީ އެ މީހ ންެގ ބިމެއް ،ކަމަށް. ޔަހޫދީން ަގބޫލ ކ ރޭ

ނަސްލީ ތަޅާފޮޅ މ ެގ  ންެގީމހ  ކަމަށް ެއ މީހ ން ީވތީ. މި ދެބައި  މޫާސެގފާނ ެގ ދަރިކޮޅ ެގ މީހ ން ،ކަމަށް ނެތް

ލިބޭނެ ކޮްނމެެވސް މަެގއް ހޯދަންޖެހޭ.  އްލެއް ޙަޮއެވޭވކަށް ނެތް. މީެގތެރެއިން  ށްދ ިނޔެއަކަ ެގތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން

ނާއި ޠީ. އަދި ފަލަސްެއއްބަސްެވަފއި އެބަޮއޭވ ަވކި ޮގތަކަށް ށްަވނަ އަހަރ  ދ ނިޔެއަ 1967ތެރެއިން  އެ މަޝްަވރާެގ

އެ މަަގށް އެކަން  ދިެވހިން ބ ނަމ ންދަނީ .ތްއެބައޮރާރ ެވަފިއ ގ ެވސް ެއކަމަށް އެއްބަްސެވ އި  ލ ޢީއިސްރާ

ަގއި ދ ނިެޔ އިބަދ  މި މައްސަލައަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިން ެވސް މި ބ ނަނީ އެހެން. ތާއަ ކަމަށް. ެގންދެެވންޖެހޭނެ

. މި ަމއްސަލަިއަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން ޑ  މަްއސަލަެއއްގ ޅިފަިއ ޮއތް ބޮ އާޙަ ތް. ދ ނިޔޭެގ ސ ލްނެނިމެންދެން ތިބެޭވކަށް 

ނ  ރައްޔިތ ން ޠީޢ ކ ރ މ ގައި ކޮންމެ ަވގ ތަކ  އަޑ އ ފ ލޭނެ. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމނަކީ ފަލަސްނ  ދިފާ ޠީފަލަސް ދިެވހިންނަށް

އ މ ަތކ ން ެވސް ޤައެހެން  ނ ެގ ދިފާޢ ަގއި ދ ނިޭޔގެ ޠީއެޮގތަްށ ފަލަސް ީވީތ. އަދި ހަމަ ށްފަދައިން މ ސްލިމ ންނަ

ެގ ދިފާޢ ަގއި ެވްސ ލ އީިއސްރާ ،އ މ ތައް ައޑ އ ފ ލާއިރ  ޤަ ނ ެގ ދިފާޢ ގައި ދ ނިޔޭެގ ަބއެއް ޠީ. ފަލަސްއ ފ ލާއަޑ  

ސިޔާސީ ބޮޑ   ،ނެތި ެރެވންއްލ ކ ޙައ މ ތަކެއް އެބައ ޅޭ. ދީނީ މައްސަލއެއްެގ ޮގތ ގައި މި މައްސަލަ ޤައަޑ އ ފ ލާ 

ހޯދެން އޮތް އްެލއް ޙަ. މެދ މިނ ެގ ޮގތ ން ހައްލ ކ ރ މަށް ެވސް ދ ނިޔެ އޮީތ ނ ކ ޅެދިފަ ސިާޔސީ ،ސަލައަކަްށެވމައް
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 ށްމަވ  ކަމަށް އ މ ޤައ މ ތަްއ ަގބޫލ ކ ރާ ދެ ޤަ ހާއ މަކީ ދ ިނޔޭަގއި ހ ރިޤަ. ދެ ދ ންއ މ  އ ފެޤަ ދެ  ،ހަމައެކަނި ޮގަތކީ

 އ މ ތައް އެދޭ.ޤަ ދ ނިޔޭެގ ިގނަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ާގތ ގައި ހަމަ އެއްެވސް  ރާިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ިގިވަޔސް ރަނަގޅ .މާސްްކ ނެން ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އެހެން މެންބަރަކ  ނެތް.

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ްނ:ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ  ފ 

އްލ ކ ރ މަށް ދިމާާވ ޙައ މ ތަކ ން ެއދޭ. ރައީސް ކ ރިން ތި އިާޝރާތްކ ރެްއިވ ފަދައިން މި މައްސަލަ ޤަ ދ ނިޔޭެގ ިގނަ 

ނ ެގ އެތެރޭެގ ކޯޅ ން. ެއެވސް ޠީސްފަލަ ،ނަމަ. މިސާލަކަްށ ދަންނަާވތްއެހެން ބައިަވރ  މައްސަލަަތްއ ެވސް އެަބއޮ

ނ   ޠީ އްލ ީވމާ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ފަލަސްޙައެކަން  .އަށްއްލ ވ މ ެގ ކ ރިޙަމި މައްސަލަ  ،ލަެއއްއްލ ާވންޖެހޭ މައްސަޙަ

 ޚާއްޞަޮކށް ،އ މ ތަކ ެގ މެދ ަގއި ޤައްލ ާވނެ. ހަމަ އެޮގތަށް ދ ނިޭޔެގ ދޭދޭ ޙަހ ރި މައްސަލަތައް  ތެރެއިން ކ ރަން

 އ މާ ޤައ މ  އަނެްއ ޤައ މ ތަކ ގައި ެއއް ޤަ  ެގމެދ އިރ މަތީ ،އ މ ތަކ ަގއިޤަމ ސްލިމ   ،އ މ ތަކ ަގއިޤަ އިސްލާމީ

މީކީ ހަމައެކަނި މި މައްސަލަިއެގ  ؛އްލ ވ މަށް ދަތިޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޙަކޯޅ މ ން ެވސް މި މަްއސަލަ ކޯޅޭ

ޮގތ ން  ތްއޮ މާ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. ދ ިނޔެ ބެހިފައި މި ވ ރެ  ކަށްއްލ ކ ރެެވން އޮތް މައްސަަލއަޙަކަިއެގން ާވހަކަދައް 

ގ ޭޅ މިންަވރ  ބޮޑ . ައޅ ަގނޑ މެނަށް ކ ެރެވން އޮްތ  އ މާޤަ  އްއ މ  އަނެ ޤަ އެއް  ،ާލމެހި އ މާޤައ މ  އަެނއް ޤަ އެއް 

ދައްަކއި ާވހަކަ އ މ ތަކާޤަޮގތަށް ދ ނިޔޭެގ ިގނަ  ހަމަ މިހާރ  މި ދައްކާ ޟޫޢ ަގއިއ މި މަ ،ަގއި ކަމަކީ މި ޓޮޕިކ 

 ،ހޯދި އްެލއްޙަ އެކ ަގއި މި މައްސަަލއަށް ައަވސް ެގ ރަޙ މަތްފ ޅާهللا . އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ސ ލްޙަެވޭވނެ ޮގތެއް ހޯދ ން

ރަްއޔިތ ންނަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޭޅ  ެގނ ޠީއަޅ ަގނޑ މެންެގ އަޚ ންނާއި އ ޚ ތ ންެގ ޮގތ ގައި ތިބި ފަަލސް

السالم عليكم وތ ދެއްވ ން. މެ ތިބ މ ެގ ފ ރ ޞައ މެްއެގ ޮގތ ަގއިެވ ާތއަބަދ ޤަމ ސްތަޤިއްލ   .މިނިަވން، ކަހަލަ އ ފާފާަގތި

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.. وبركاته هللا حمةور

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ނ  ޑޮކްޓަރެްއ، ޠީފަލަސް އިމަގ ަގއިޅަ  ،ނަދޫގައިއަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށްަވނީ ފ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

ރައްޔިތ ން ހަމަ ރ ޅިބާއޭ  ގެ އ ޅ މ ން ދާއިރާ  ނ  އިންޖިނޭރެއް މަސަްއކަތްކ ރަންޠީޗަރެއް، ފަަލސްނ  ޓީޠީލަސްފަ

މެއް ހ ެވްސ ކ ޑަ މިްނަވރަކަށް ެވްސ ދެކޮޅ ޖެއެްއޮގތަށް ،ެވސްއަންނާނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ަދްއކާ ާވަހކަިއަގިއ ެއްއޮގތަކަށް
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 ،އ ޅޭ އެްއޗަކީ ބޯފެން ނ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ނެތިެގންޠީފަލަސްނެތ ނީމާ ބައެއް ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރެވނީ. 

ހޯދ މަށް   ،ެމއް، ަތޢ ލީމ ، ޞިއްޙަތ ، ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތެއް. ހަމަ އެ ކަންކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްކަރަންޓް، ބޯހިޔާަވހިކަ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ . ދަނީ މ ްނ އެދ ަވއެ ރަްއޔިތ ންެގ ިގނަ ބަިއަވރ  ރައްޔިތ ން މ ޅި ދ ނިޭޔެގ ެއތަންމިތަނ ގައި ދ ަވމ ން

ޮގތ ން ޮގެތއް  ގ ޅޭ އަހާ ަގޑީަގިއ ބަހ ސާ ހިސާބ ން މި ނިމ ނީ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ  ޯވޓަށް މި ބަހ ސް މި

 މި މެދ ކަނޑާލީ ސަަޔށް. މިހާރ   މެން އަޅ ަގނޑ  ނިންމައިދޭނަން.

 

 {ށްއަ 11:10އިްނ  10:30 :ޅ ކޮގ ތ  ސްަވހ }

 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ސްރައީބ  ނައިގެ މަޖިލީހ   ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7

 

 :ދެްއެކވ ންރިޔާސަތ ން ާވހަކަ

ހ ރި މައްސަކަތ ެގ މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތަށްފަހ   އަޅ ަގނޑ މެން މި ފަށަނީ ނ ނިމި ަވގ ތ   މި `.

ތައް ހ ށަހެޅ މަށް. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްަތްއ ހ ށަހެޅ މަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޕޯޓ ޮކމިޓީ ރި ،އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ާވނީ

ތ ޅާޫދ  -7.1ހ ރި މަސައްކަތް. އެޖެންޑާ  ން. ނ ނިމިިތއްބެވ ން ެއދެ ތަްއޔާރ ެވަވަޑއިެގން ންކޮމިޓީތަކ ެގ މ ަގއްރިރ 

ޖިންސީ ކ ށ ެގ ) 2014/17ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ްއާވފަިއާވސާން ޙ ސައިން ހ ށަހަޅ  ޙިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

އިްއޒަތްތެރި  ަކަވން ެއދިަވަޑއިަގންަނާވާވހަކަފ ޅ ދައް ހ ސް ކ ރިއަށްެގްނދިއ ން.ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަށް އިޞްލާޙ  (އަާގނޫނ 

 ަވޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން. ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދި

 

 ާވަހކަދެއްެކވ ން: ރޮޒައިނާ އާދަމްދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްއޑޫ މީދޫ 

 ،ބެހ މާއި ކ ަޑކ ދިންނާ ،ފ ރައްސާރަކ ރ ާމއި ،ރޭޕްކ ރ މާއި ،ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މާއި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން ބިރ ަގންަނ  މި ކަންތައް ،ޯގނާކ ރ މާއި ންނަށް ޖިންސީކ ޑަކ ދީ ،ންނަށް އަނިާޔކ ރ މާއިކ ޑަކ ދީ

އެޅ މ ަގއި މި ކަންކަމ ަގއި އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް އަދި މ ެވފައިާވކަން ފާހަަގކ ެރެވނީ. ން ދަރަޖައަށް މި ރާއްޖޭގައި އާ

 ދޫެވެގންދާ  ނެތިެގން މީހ ން ރަނަގޅަށް ހެކި  ،ތަނާއި ޙަލާއިން މީހ ން ދޫެވެގްނދާމަރ  ކޯޓ  ،އިނާތަ ޖެހޭ ފަހަތަށް

ާބަވތައް  ެގމި ޯގނާ  ދަނީ. މިހެން ދޫެވެގންދާ ކޮންމެ މީހަކީ މި މަންޒަރ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން މި ،އިނާތަ

ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ  މީހެއް.  މަ އެހެން މީހަކަށް މިފަދަ ޯގނާއެއްހަަވނަ ފަހަރަށް ެވސް ބަލާއިރ ަގއި ދެ
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ދޭތެރޭ އެްއެވްސ  މެދ  އޭނައާ ކަމާ ދި އެ ކ ރިނެތި އަ ކ ރ މެއްޓްލ ޓޭ ރީހެބިށްެވސް ަވރަކައެހެންނަމަެވސް، ެއއް 

ނ ން ޤީތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންީވމާ، ޔަ ރެއަށް ޫދެވެގންދާތެ ެގފިޔަަވެޅއް ނޭޅި އަނެްއކާ މ ޖ ތަމަޢ 

ކ ރ މަށް ކ ރަންެޖހޭ ެވސް ސިސްޓަމ ަގިއ މަްއސަލަތަކެއް ހ ރިކަން އެަބ އެނޭގ. މި ަމއްސަލަތަްއ ރަނަގޅ 

ާވ ބިލަީކ މަސައްކަތްތަެކއް ހ ރިކަން ެވސް އެނޭގ. ެއޮގތ ން ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައި

 ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން މިކަމ ގައި ައޅ ަގނޑ މެނަށް އިތ ރ  ކ ރިއެރ ންތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމެއް

މެދ   އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މ ޖ ތަމަޢ ގައި މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ،ަގނޑ  ދެކެން. ައޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަންޖެހޭކަމ ގައި އަޅ  

ފަދަ ހާދިސާތައް ދިމާީވމާ ކަންކ ރި މި ،ދޭތެރޭ. އަޅ ަގނޑ ެމން ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ މީހ ންެގ ހޭލ ންތެރިކަން ކ ޑަ މިންަވރާ

ކަމަށް ދައްާކ  ކަމެއް މިއީ އޭނާެގ ސަބަބ ން ީވ ،ދިމާލަށް އިނިގލިދިއްކޮށް  މީހާެގ ބަދަލ ގައި އަިނޔާ ލިބ ނ  މީހާއާ

މި  ،ަގއި ޮގތ ގައި ފ ރިހަމަެވެގންދާއިރ   ނިޒާމ  ވަށާޖެހޭ ނިޒާމެއްެގ ާވހަކަތައް ައޑ ިއޭވީތެވ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅިން

 ެގންއަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި ނިޒާމ  ރަނަގޅ ވެ އޮީތ ހަމައެކަނި ާގނޫނަކ ން ެވސް ނޫން. ން ހޯދެ އްލެއްޙަކަމަށް 

މަދަރ ސާއަށް  ޭގތެރޭގައި ދަސްޮކށްދޭން އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަށް  އެންމެ ތ އްތ އިރ ން ފެށިެގން ،ދާއިރ ަގއި

ފ ަރްއސާރަކ ރ މާއި، އަންހެނ ންނަށް  ،ާމއިރ ޖިްނސީ ޯގނާކ  ؛ހޭޖެސާަގއި ަދސްކޮށްދޭން އެބަމަދަރ  ދިޔައިމާ

ންެގ ށް އެ ކ ދީއަހަމަ ކ ދިންނާ ގައި މިހިރަ މައްަސލަތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެޢ މަތަްސ މ ޖ މިހެންޮގ ،އަނިޔާކ ރ ާމއި

ންނާނީ މި އިރ ަގއި އެ ކ ދިންނަށް ހ މޭެވެގން ދިަހއެްއ، އެާގަރ، ބާރަ ނިސް ބޮޑ  ޮގިކޔައިެދމ ންންލެެވލްަގއި ިކޔައިދެމ 

ކ ދިންެގ ޮގތ ގައި އެ ެގ ންޖެހޭ ކަންތައްތަކ ރާނ ކ  ،ތ ަގއިކ ެގ ޮގތަތައްއި ކަންށަެގންފައި މިއީ ނ ބަކަންކަން އަ

ްސ ެވކޮންމެ ،މިހާރ  މި ެގންގ ެޅޭވ އެޕްރޯަޗކީ ނަށްންސިކ ނޑިއަށް ހ ންނާނީ ިވްސނިފަ. އޭެގ ބަދަލ ގައި އަޅ ަގނޑ މެ

މީހެއްެގ ފަހަތ ން ެވސް  ،ީވމާ  ސް ކަެމއްެވނޑ މެން ދައްކަން މި ަފށަނީ. ކޮންމެީވމާ ދެން އެ ާވހަކަ އަޅ ަގ ކަމެއް

ތްތައް ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ކައްސަކ ރަންޖެހޭ މަ ށްެވންޝަނައަޅ ަގނޑ މެން މި ދ އްަވއިަގންނަނީ. އޭެގ ކ ރިން ޕްރި

ތަން ފެންނާނެ. ދެން   ަކން ާވމިެވސް ންނަށް އަބަދ މެކަމެކޭ. އެހެންނޫނިއްާޔ އަޅ ަގނޑ  މ ންންނަާވނީ ަވރަށް މ ހިދަ

ރަނަގޅ ކޮްށެގން  ސްޓަމ ސި ،ހެންީވމާަވނީ. އެ ޅެންެޖހިފައި މިއ  އަޅ ަގނޑ މެން ދަބ ދިނ މ ެގ ކަންަކމ ގައިއަ މީހަކަށް

ހޯދ މަށް   ޙައްލ  ށް މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ދަރިންނަ

މި ކަންކަްނ  ،ހިންގައި ސްެއެވއަރނަސް ޕްޮރްގރާމް، ހި ދީޗެއެއް ންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ ތަކާޓަކައި އެ ކ ދިންނަށް ދޭ

މައިންބަފައިން  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. ކ ޑަކ އްޖަކ  އިންޓަރނެޓް ބޭނ ންކ ރަން ފަށާއިރ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން

އި އެ ަގއިންޓަރނެޓް ބޭނ ންކ ރ މ  ،ން އެބަޖެހޭދޭސްކޮށްދަތެރެއިން ެވސް އެ ކ ދިންނަށް ެގ ރ ސާދަެވސް އަދި މަ

ިވެގްނާވ ކަެމއްކަން ިމއީ. ިތ ނ ރައްކާތަްއ ެވްސ ހަމަ އެކ ލެަވރަށް ބޮޑެ ،ަގއި މަޖާކ ރެވޭއިރ   ޅެކ   ކ ދިންނަށް ޭގމ 

އެ ކ ދިން އިންޓަރނެޓް  ،ން ކިޔައިދީ ކަނެ ކަންދިމާެވދާ ،ހޭލ ންތެރިކ ރ ވައި ެއކަމ ަގއި އެ ކ ދިން ،އެހެންީވމާ
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އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކ ދިންނަށް އެބަ  ޮގތްއެކ  ެއކަްނ ކ ރެޭވނެ ޮގތްތަ ރައްކާތެިރކަމާމ ގައި ސޭފްކޮށް ނ ަވރ ބޭނ ންކ 

ެގން ޖިންީސ ެވ ކަމަކަށް އެީކގައި ޮބޑ ެވެގން އަންނަ ަދރިފ ޅަށް އަޅ ަގނޑ މެން ލަދ ެވތިއެއާ  . އަިދ ހަމަހޭކިޔައިދޭންޖެ

މި ާވހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނާގނެ ޮގާތއިހިކަންކަން  ،ޮގތާއި ނ ަވތަ އެ ކ ްއޖަކ  ބޮޑ ީވމާ ބޮޑ ާވ ،ޯގނާކ ރ މާއި 

ކަންޖެހޭ. އްފަިއ ހ ރީމާ ޭއެގ ނަތީޖާ ަވރަށް ޯގސް. ބެލެނިެވރިން ެވްސ ދަރިން ނ ކެެވެގން ދައްކާ  ކަމަކަށްތިމިއީ ލަދ ެވ

ފަހަރަށް ބެލެނިެވރިންގެ  ެއއްބަތަކ ަގއި މިފަދަ ާވހަކަތައް ދެއްކީމާ އަދި ސްކޫލ  ހޭ.ރ ން ެވސް ދައްކަންޖެޗަޓީ

ފޮތްފޮތ ަގިއ  ްށޭވ ސްކޫލ ަގއި މިކަހަލަ ާވހަކަތައްއެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެބަ މައްސަލައަކަ ،ހޭލ ންތެރިކަން ކ ޑަކަމ ން

ން އެބަޖެހޭ.  ދޭކޮށްާވހަަކތައް. މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ދަސްނީމަ. އެކަަމކ ، މިއީ ިކޔައިދޭންޖެހޭ ދިކިަޔއި ލިޔެެގން

ަތކ ންނެއް މީހަކަށް އެޅ މ ެގ ާވހަކަ. ހެދ ން ަވކި އަާޅ ޮގމި މަޢ ލޫމާތ ތައް ހިއްސާކ ަރން އެބަޖެހޭ. ދެން އޮތީ ހެދ ން

ަލއަްށ އް އަމިސް މީހަކީ ެވ ައޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ،ކީަކމަޖެހޭ ންައޅ ަގނޑ މެން ިވސްނައަނިޔާކ ާރކަށެއް ނ ޖެހޭނެ. 

އަނިާޔެވރިާވްނ  ،ވ ން. މީހަކަށް އަނިާޔެވރިވ މަކީ  ަބޔަކަށް ެވސް މ ޖ ތަމަޢ ެގ ރީތި ހަަމތަކ ެގ ތެޭރަގއި ހިފެހެއްޓޭ

މެންނަށް އަޅ ަގނޑ  ،ން އެކަްނ ކ ރީމާެގށެއް ނ ޖެހޭ. އަދި އެހެން މީހެއްެގ ކ ށެްއ ހޯދައިއެހެން މީހެއްެގ ކ ށެއް ހޯދާކަ 

 އޮންނަ ސްެވިރެވެގން ތިބ މަކީ އަބަދ ަރއްކާތެ ؛ދޭކަށް ެވސް ނ ޖެޭހ. ރަނަގޅ ރ ތްަވހިތެރޭަގއި  ެގޢ ަގއި މ ޖ ތަމައެކަމ 

ެގން ހ ންނަ ހެދ މަކ ން މީހަކަށް  ޔާމ ން ލައިއްނޫނި ، ޮގތަކ ން ޅޭއ ، ކަމެއް. ެއކަމަކ ، މީހަކ  ކ ރާ ކަމަކ ން

ދާނެ އަނިޔާެވރިކަން ހިތ ގައި ނެތް މީހެއް. މީހަކ  ކޮންމެ ޮގތަކަށް ނ ޖެހޭ. އަނިޔާކ ރާކަށް ނ ެވސް ނިޔާކ ާރކަށްއަ

 ،މީހަކަށް އަނިޔާކ ރާނީ ހަމަ އަނިޔާެވރިަކން ހިތ ގައި އޮންނަ މީހެއް ،ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރަން ހ އްޓަސް ،ހ އްޓަސް

 ެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ  ޮގތަށް  ، އެފަދަ މީހ ންނަށް ހިތްަވރ  ލިބޭއަނިޔާކ ރަން ބޭނ ންާވ މީހެއް. އެހެންީވމާ

ނ ާވނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ހޭލ ންތެރިކ ރަން އިތ ރ ކ ރާއިރ ަގއި ކ ަޑ ރެިވެގންއްޓަންކ ބަތެރޭގައި ާވހަކަަތއް ެވްސ 

ކަމެްއ ކަމަށް ނ ަވތަ އެ މީހާއަށް  ށް ެވްސ، ކ ޑަ މިންަވރަކަށް ެވސް އަނިޔާކ ރާ ީމހާ އެ ކ ރަނީ ރަނަގޅ ކަންަވރަމި

، އެހެންީވމާ ނ ާވނެ.ަކއިދޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން ާވހަކަތައް ަބއްޓަްނކޮށްެގންއް ަދއްއެކްްސކިއ ޒެ

ލަމ ން ެވސް ދަންނަާވނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލ  ފާސްކޮށް އަދި އިްއޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑ  ނިންމާ

ހ ށަހަޅ އްާވަފއިާވ ބިލ  ެވސް  ލް ނަސީމްމެންބަރ  މީކާއި މެންބަރ ، ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި

 ،ަވޅ ތަެކއް އެިޅެގންޔައެީކަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ހަރ ދަނާ ފިމިއާ ،ކ ރ މަށްފަހ ސްފާ

ރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއާޔ ން ފ ހެލެޭވނީ. ަވކޮްށެގން އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަތައް މި މ ޖ ތަމަޢ އެެވއަރނަސް ބިލްޑ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން
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އިަހަވންދޫ ދާއިާރެގ  ؛އެދިަވޑަިއަގްނނަާވ ދައްަކަވންފ ޅ ކަ މެންބަރ . ާވހަްއޒަތްތެރި އިޝ ކ ިރއްޔާ  ަވރަށް ބޮޑަށް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ .  

 

 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ާރ ކ ލ ަގނޑ  ަގބޫޅ  ދާ ބިލަކީ އަ މި ސްކ ރަމ ންބަހ ން މިއަދ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެ

 ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،މ  ބިލެއް. ަވކިން ޚާއްަޞކޮށްންދ  އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ަވރަށް މ ހިއަތ ަގއި މިޮގ

ނަށް ހ ށަހަޅާފައިާވ ިއޞްލާޙަކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މ ެގ ާގނޫ ؛ހ ށަހެޅި

ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ޖިންސީ ޯގނާައކީ  ؛ތްތެރި ަރއީސްޒަމ  އިޞްލާޙެކޭ. ިއއްންހިށް މ ރަަވަވގ ތަށް ހަމަ  ށް މިމ ޖ ތަޢަ

 ްއެގ ތެރޭގައި ޖިންސީ ޯގނާނ ާވނެ. މ ޖ ތަމަޢެކޮށްެގންލ  ަގބޫ ތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންކަެމއްެގ ގޮ ދަިއެގ މިއީ އާ

ތްތެިރ ޒަަވރ  މައްސަލަތަެކއް ހ ންނާނެ. އިއްބައި ހެނިހެންަވރ  ގ ޅިފަިއާވ އެދިމާާވނެ ެއތައް ބައި ،ވެއްޖެނަމަމ ންއާ

ާނކ ާރ ެއ ާވހަކަ، ޖިންސީ ޯގ ،ހ ންނަށް ެވސް ޖިންސީ ޯގނާކ ރ ން އެއީ ތި މީކ ޑަކ ދިންނަށް ެވްސ، ބޮޑެ ؛ރައީސް

ަގނޑ މެން އަޅ   ަގއިަކމެއް ކަމ  ާވހަކަ ދެްއކ ން ނޫނީ އެކަމަްށ ފިޔަަވޅ އެޅ ން ެއއީ ެއްއެވސް ހާލަތެއްގައި ސިޔާސީ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ ން އެއީ ބޮޑ  ޢީ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. މި އިްޖތިމާޢީތިމާޖްނ ާވނެ. މިއީ އިންކިެގދެ

 ،މިއަދ ެގ ޙަޤީޤަތަކީ  ؛ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މ  ންޓަކައި ކޮންމެހެން މ ހިށްލަދަމާެގ ޖީޤައ މ ެގ މާ މި

 ؛ތެިރ ރައީސް ޒަތްރޭ. ިއއްކެތްތަކަށް އެބަ  ައނިޔާ ލިބޭ ފަރާން ާވހަކަ ދަްއކަެގއްތަކ  މިފަދަ ކަްނތަކ ރެްއީވތީ ދައިރާ

ން ލިބޭ ަރއްކާތެިރކަން ތ ޮގ ވ ެރ މިއަދ  ާގނޫނީ ޔެއަށްއް އި ،ޤަތަކީަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީ ،ލިބެނީއެކަމަށް އެ ހިތްަވރ 

މާއި، ާގނޫނީ އެްނމެ ފ ރިހަމަ ހިޔާަވހިކަ ،ޖެހެނީކ ރަންލ ސް ަގބޫެވމަެވސް، އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑޭ. ެއހެންނަ

 ،ށް އެ ރަްއކާތެިރކަން ފޯރ ކޮށްދީެގން މެނ ވީ އަރިހަމަރައްކާތެރިކަން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ނ ލިބޭކަން. މިއަްށވ ެރ ފ 

ީސ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޖިން .ތްތެރި ަރީއސްޒަނެކަން. ިއއްން މިކަން ސަލާމަތްނ ކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ 

ިތ ފަދަ ބޮޑެ ޓީިއ، އެންަޒއިންސާނެްއެގ ކ ރިމަގ  ެއއްކޮށް މަރައިލ ން. އިންސާނާ ޑިޕްރެޝަނާއިފ ރައްސާރައަކީ 

މީހަކަްށ  ތި ފ ރައްސާރަތައް އެަބޭވ. މ ޖ ތަމަޢ ގައި ބާީކކޮށްލާކަމ ަގއި މިފަދަ ބޮޑެ ސްލެއް ބަލިތަކަށް ދިއ މ ެގ އަ

 ޅ ރަނަގ ،ކ ޔަހި ދަރިެވރޭ. ޙަޤީޤަތ ގައި ރަނަގޅ  ދިކ ފ ރައްސާރަތައް ބޮޑ  ދައ ެރއް އެބަ ައދާހެދ މ ގައި މިފަދަ 

އަމިއްަލއަށް  ެވ،މ ޖ ތަމަޢ އިން އެކަހެރި ިއ،ތަކެްއެގ ތެރެައށް ވައްަޓއިލަލައިންސާނަކ  އެަތއް ބަިއަވރ  ބޮޑެތި މައްސަ

 ؛ތްތެރި ރަީއސްޒަނޑ މެންނަށް އެބަ ފާހަަގެވެގންދޭ. އިއްންތައްތަކ ެގ ތެރެއިން އަޅ ގަ ކަންޒަރ  މިފަދަ ކަހެރިާވ މައެ

އެކ . ޒަމާންތަކެއް ކ ރީަގއި މިފަދަ މ ޖ ތަމަޢ ެގ ބޮޑ  އެއްބާރ ލ މަކާ  ،ނީޭވއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންަކން ރަނަގޅ ކ ރެ 

 އެތައް ދައްކާ ފަރާތްތައް ފަދަ ާވހަކައެ ނ ނ .ފެން ބާކީެވެގންދާ މަންޒަރ  ތައް ދަްއކާ ފަރާތްތައް މ ޖ ތަމަޢ ކަާވހަ
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 ސް،ެވހެންނަމަތަމަޢ  ބަލައިަގްތ ދ ަވްސަވެރއް ެވސް ދިޔަ. އެޖ ކަމ ަގއި މ  ރ  ާވހަކަެއއްތ ހ ދައްކަނީ ޯގސް، ހަޑި

އަނިޔާތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކ ެގ  ؛ިއރާދަކ ރެއްީވތީ އެފަދަ ާވަހަކތައް ދައްކާ ފަރާތްަތކ ގެ  ،ދ  އ ފާކ ރަންޖެހެނީމިއަ

ތަން ެވސް އިތ ރ . އެންމެން ެވސް ަގބޫލ ކ ރޭ  ޑ ބޮ  މިައދ  މާރެށްވ އަޔެ އްން ކ ރާ މަސައްކަތް އި މ ޖ ތަމަޢ  އްޤ ަގއިޙަ

  ދަރި ލަމިއްއަްއކަތްތަކެްއ ކޮްށެގްނކަން ތިމާެގ ސަ ޙައްޤ ަގިއ މަގެ ފަރާތ  އެ އްކަން.ޙަޤީޤަތ ގައި ެވްސ ެއއީ ިވކްިޓމެ

 ،މާޔަތަކީ ހިތްތަކަށް މިއަދ  ދޭ ތ ގައި އަނިާޔ ލިބޭ ފަރާޙަޤީޤަ  ؛ރަީއސްތެރި ތްޒަެވސް މާދަމާ ސަލާމަތްާވނީ. އިއް 

ކަމަށް ެވސް. އަމިއްލަ ކޮއްޮކ، ދައްތަ  އް ނޫން. މާދަމާ އެ ެވދާނެ އަމިއްލަ ދަރި ތެމާޔަހި ހަމައެކަނި އެ ފަރާތަށް ދޭ 

 ރާތަކަށް ފ ރިހަމަ ާގނޫނީިރކަމަށް ޓަަކއި ިމފަދަ އަނިޔާ ލިބޭ ކޮންމެ ފަކަމަށް ެވސް. ެއ އެންމެންެގ ރައްކާތެ

ކޮންމެހެން  ،ރައްކާތެރިކަާމއި، ފ ރިހަމަ ިއންސާފ  ފޯރ ކޮށްދޭނެ ނިޒާމެްއ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ާގއިމ ކ ރ މަކީ އެއީ 

ރިކަްނ ނޫނީ ރައްކާތެއަޅ ަގނޑ މެން ާގ .ތްތެރި ރަީއސްޒަކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއް މ ންެވސް މ ހި

 ދެންނެިވހެން އަޅ ަގނޑ  މިޒ ގައި ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ މަިއަގނޑ  އެއް އަމާމ ދިނ މ ެގ ބޭނ ށްފޯރ ކޮ

ށް ރަްއކާތެރިކަން ލިބި، އަނިާޔ ލިބޭ އަތްތަކަށް ފ ރިހަމަނިޔާ ލިބޭ ފަރާން އެްއކޮށް ފ ހެލައި އަތެރެއިން މިކަ ެގޢ މ ޖ ތަމަ

ދ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ންނައަށް މި އަނިޔާ ލިބެއޭ ބ ނަްނ ކެރޭަވރ ެގ ކަމަކަށް މިކަން ހެޅ ގައި ތިމަފަރާތްތަކަށް ފާ

 ،ޙަޤީޤަތަކީ ސްެވހެންނަމަކ ީރގައި ެވސް މިކަން އޮތްލެއް މަދެއް ނޫން. އެ ރޭގައި ީމެގތެޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ރައްކާތެރިކަން  މާޔަތާއިހި. އެއީ އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ  މަދީހ ރޭ މީހ ން އެ ދ ަވެގން ތެދ ެވ ބ ނެލަން ކެއިމިކަމާ

ބަލައިަގންނާތީ.  ންޢ އް ކަމަށް މ ޖ ތަމައެ ރ  ާވހަކަތ ނ ލިބޭތީ. އެފަދަ ާވހަކަތަްއ ދައްކާ ފަރާތްތައް އެ ަދއްކަނީ ހަޑިހ 

 ،ހޭ ފ ރިހަމަ ބަދަލ ތައް ެގނެސްރ  އަޅ ަގނޑ ެމން ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަންޖެދާ ދ ަވސްަވ މިއަދ  އެކަން ބަދަލ ެވެގން މި

ން ޢ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިރާދަކ ެރްއިވްއޔާ މާދަމާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަ ،މަކ ރ ން އެއީ ހަާގނޫނ ތައް ފ ރި

 ؛ރައީސް  ތްތެރި ޒަތްކ ރެޭވނެ ަކމެއް. ިއއްމަބަލ  ސަލާޤ ެގ މ ްސތަމާމާދަެގ ައޅ ަގނޑ މެން ،މިކަން އެްއކޮށް ފ ހެލެވި 

އް. މިއަދ  އްކަތެމ  މަސަންމ ހި  ،އި އޮތް ބޮޑ ފަގ ޅި މާެގ މ ސްތަޤ ބަލާދަމާ ސް މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގެވ ޤީޤަތ ގައިޙަ

 ،ތެރެއިން މި ކަންަކން ފ ހެލައިެގން މެނ ީވ ެގޢ މ ޖ ތަމަ ،ބިނާކޮށްެގން މެނ ީވއް ޢެރަނަގޅ  މ ޖ ތަމަ

ތި އަސަރ ތަެކއް ކ ރާެނކަން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ންީސއަށް ަވަރށް ބޮޑެއެފިޝެޤައ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާދަމާ މި

ކ ެގ ތައަޅ ަގނޑ ެގ އ އްމީދަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ތަކަށް މި ެގންނަ އިޞްލާޙ  ؛ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނީ ކަންތައްތަކ ްނ ެއއްކޮށް ސަލާމަްތެވެގންިދއ ން. ެގ މ ޖ ތަމަޢ  މިފަދަ ނޭއްާގންމެްއިވްއޔާ ައޅ ަގނޑ ރެ ކ ތެރެއިން އިރާދަ

  ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ދެއްިވ ފ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔާސަތ ން
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 ތްެތރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް.ޒަމެންބަރ . ދެަވނަ ފ ރ ޞަތަކަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިއް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ާވަހކަދެއްެކވ ން: ރޮޒައިނާ އާދަމްދާއިރާެގ މެންބަރ  އަްއޑޫ މީދޫ 

އޭރ  ަވގ ތ  ހަމަީވމަ  ،އަޅ ަގނޑ  ަދއްކަން ހ ިރ ބައެއް ާވހަކަ އަދި ނ ނިމި ހ ރީމަ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ދޫ ތ ޅާ ،ށްލަން އަދި ބޭނ ންޭވއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮ ؛ދ ނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ  ދެަވނަ ފ ރ ޞަތަކަށް އެ

ފ ލ ހ ންެގ ދައ ރ   ރިހަމަކޮށްާވ އިޞްލާޙ ގައި މިހާރ  ހަމަ ަވރަށް ފ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްާވފައި 

ތާ ދައްކަން ބޭނ ންވާ  އަޅ ަގނޑ  މި ެތއްަގއިޮގ މެން މި ާވހަކަ ޚާއްޞަިވފައި އޮްތކަން. އަޅ ަގނޑ ޔެ ެވސް ލި

ކ ރަން ފ ލ ސް މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓ  ،ޮގތަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ަވރަށް ިގނަފަހަރ  ދިމާާވ ،ސަބަބަކީ

 ނ ަވތަ އެ މީހަކަށް މި ކަންކަާމއި ،ތަނ ަގިއ ހ ންނަ މީހެއްެގ ތަޖ ރިބާ މިކަމ ގައި ނެތ މ ން އޮފީހަށް ދިއ މ ން އެ

ކަމެއް ނ ިވސްނޭ.  މ ންކަމ ެގ މ ހި ،ނ ވ މ ންލިބިފައި ތައްޓްރެއިނިންތ ން ދޭންޖެހޭ ޮގ ޅޭގ  މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ

ެވެގންދާ މީހާ އެތަްއއިރެއް  ކަށް ިވްކޓިމަ ނ ަގންނަާވ. ށް އެނިގަވަޑެއއްކަޑީލްކ ރާނެ ޮގތެއް ެއ ބޭފ ޅ ންނަ މިކަމާ

ފައި ދެން އޭނަ ބަޔާނެއް ަނާގކޮށްަފިއ . ބައިންދާފަިއ އެތައް ަގިޑއިރ ތަެކއް އިަވންދެން އެބަ ބައިންދާ ފ ލ ސް އޮފީހ ގަ 

. މިީއ މި ކަްނކަން ހިނާގފައި ހ ރި ޮގތް ޭވ ނ އްސް ަޚބަރެެވގ ޅޭ ެއއް  ކަްށ އެކަމާއަ ފޮނ ަވއިލާ ޮގތަށް އޭނަ

ފަހަރަކ  މިހެން ެވެއކޭ. އެކަމަކ ، ަވަރްށ  ތްތެރި ރައީްސ، ކ ރީަގއި ެވސް. އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަަވން ކޮންމެޒައިއް 

ންތަކ ަގިއ ޝަސްޓޭ ،ކ ރަން މީހ ން ދާ ތަންތަނ ަގއި ، ޚާއްޞަކޮށް ރިޕޯޓ ށްްއެގ ފ ލ ހ ންނަދެކަމެއް ިގނަ އަދަ މ ންހިމ 

ލޫމާތ  ލިބި މީގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ޮގތް ަވރަށް ޢ ޮގތ ން މަ ގ ޅޭ ޑިއ ީޓގައި އެ ތިބޭ ފ ލ ހ ންނަކީ މި ކަންކަމާ ،ތިބޭ

 ،ޖިންސީ ޯގނާއެއް ކޮށްެގން  މީހަކ  މިސާލަކަށް ،ެގ ނާޒ ކ ކަމާއި ކަމ ވ ން. މި ށްރަނަގޅަށް ސާފ ެވފައި ތިބޭ ބަޔަކަ

މީހާ ފ ރަތަމަ ހ ންނާނެ   ކޮށްެގން، ފިރިމީހާ އަނިާޔކޮށްެގން މިކަހަލަ ކަމެއްަގއި ފ ލ ސް އޮފީހަށް ދާއިރ  ެވސް އެޕްރޭ

. ައދި އެހެން ބޮޑ  އަނިާޔއެއް އިތީގަ ނ ދާނެ، ދާނެތޯ ނ ދާނެތޯ މި ސ ާވލ ެގ މަމެންޓަލް ސްޓޭޓަސްއަީކ ެވްސ ދާނެ

ލެިވފަިއ ނ އަޅާ އާދައިެގން އޭނަންަވންދެން ބައި ނގައި އެަތއްއިެރއްތާއެ ކ ރަން ދިޔައިމާޓްއެކަން ރިޕޯ ،ސް ޮގލިބިެގން

ެއިވޑެންްސ  ، ފީްލާވ ޮގަތށް ާވހަކަދެެކިވންހެޅޭކަމެއް ޯގސްކޮށް އ  ެގކ ރެޭވ ސ ާވލ ތަކ ން އޭނައަށް އޭނަ. ހ ރޭ

ހަަމ  ން ދިަޔއިމާކަމި ކަން މިހެން ،ނ ކ ެރިވތްކަެއިވޑެންްސ ހޯދ މ ެގ މަސައް ނަަގންޖެހޭ ޮގތަށް ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް 

 ،ދިމާޭވ ފިރިމީހާ އެބަ ެތއްަގއި މިކަން ޮގ ރަކ  އަނިާޔކ ރާ މީހ ން ސަލާމަތްެވެގން އެބަޭދ. ޚާއްޞަހަފަ އެތައް

ން ހެންެގ މެދ ަގއި ހިނާގ ކަންކަމ ަގއި އަންހ މީ ބިމީހާއަށް ޯގނާކ ރާ ހާލަްތތަކ ަގއި ނ ަވތަ ަރއްޓެހިެވެގްނ އ ޅޭ ދެއަނ

މ ކަން ންން ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މ ެގ މ ހިހ   ކަންކަމަށް ފ ލ ލަމިކަހަ ،ީވމާހެން. އެއިކ އްޖާއަށް ޯގނާ ލިބޭ ހާލަތްތަކ ގަ 

 ،ޔަސް ިވ މ ަގއިނ ިވކަފޮީވ. އަދި ައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫެނއްަގއި ލިެޔފައި ން ބޭނ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެންފަރސަިއޒްކޮށްލަން
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އް ންނާނެ ނަތީޖާއެކ މިއިން ނ  ،ނ ކ ރާ ކަމަށް ަވންޏާޒ ތަންފީ ކ ރަން ހ ންނަ އިދާރާތަކ ންޒ  ކަންކަން ތަންފީ ެވސް މި

ެވްސ  ންފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއި ،ލަން ބޭނ ންަވނީާވނައަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަން ؛، އިއްަޒތްތެރި ރައީސްއެހެންީވމާނޯންނާނެ. 

ސްެވެގންދިަޔއިމާ މި ކަންަކމ ގައި މަްސއޫލ ެވެގން އ ޅޭ ެދއްަވިއެގން މި ާގނޫނ ތައް މިހެން ފާ އްޚާއްޞަ ސަމާލ ކަމެ

 މިކަމ ެގ ަގއި މަސަްއަކތްކ ރާ މީހ ންނަކީއްކަތްތަކ  ސަމިފަދަ މަ ،ތަކާއި ެއްއޗެހި ދީފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޓްރެއިނިން

ހ ންނަނީ  ާވން އެބަޖެހޭ. ތިމާެގ ިވސްނ މ ަގއި ސިމްޕަތައިޒްކ ެރޭވެނ މީހަކަށް ށްިވކްޓިމަ ،ސާސްކ ރެވި ހ ބޮޑ މިން އި

 ،ކަމެއް ހެދި ނ ަވތަ މީހަކ  ރޭޕްކ ރަނީ އޭނަ ކ ރި ކަމަކާ ،ކަމެއް ހެދި  ކ ރަނީ އޭނަ ލައިެގން ހ ންނަ ހެދ މާ ޕްމީހަކ  ރޭ

މީހަކ  މިކަހަލަ ނެ ެވސް ސިމްޕަތެޓިކް ނަޒަރަކ ްނ ނ ދެކެޭވއްއެ  ދޭތެރޭ ިވކްޓިމާ ؛ަކށްތަ ޮގ ންއެހެ އެހެންނޫނިއްޔާ

މަކީ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ އެީއ ަވރަށް ޮބޑ  މައްސަލަެއކޭ. ފިރިމީހާއަށް ބ ތަންތަނ ގައި މި ކަްނކަން ކ ރަން ބޭތިއް

މީހާ ކައިރިއަށް އަންހެނަކ   ކ ރެޭވ ފ ލ ހެއް ބައިންދައިެގން އެ އަނބިމީހާ ގައިަގއި ތެޅ މ ެގ ޙައްޤ  އޮންނަ ކަމަށް ަގބޫލ 

ންނާނެ. ބޮޑ  ކ ިރއެރ މެްއ ނ ލިބޭނެ. އެ މައްސަލަ ބަާލނެ ޮގތެއް ެވސް ނޯ ޭއނައަކަށް މާ ސަން ދިަޔއިމާއްޖަލަމައްސަ

އަށް ރި ތައްަތއް ކ ން، ޓްެރއިނިންގ ެހދ މ ެގ ކަނީ ެވސް ކ ރިއަށް ެވސް ނ ޮގސްފަ. އެހެންީވމާމައްސަލަ އޮންނާ

އެ މީހާއަކީ މިކަހަަލ  ،ކަތްކ ރަން މީހ ން ނަާގއިރ ަގއި ެވސްއްެގންދާއިރ  ެވސް އަދި މި ޑިޕާޓްމަންޓ ގައި މަސަ 

ެއްއ އަދި ޓްރެއިނިން ޔާއްާވން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނި މެއް ހ ންނަ މީހަކަށްޤ ެވިރކައ ދޭތެރޭަގއި ޝަ ކަންތައްތަކާ

ފ ރ ޞަތަކަށް  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިތ ރ  ،އް ނ އެއް ެނރެޭވނެ. އެހެންީވމާ މީެހއްެގ ނެތް އެްއޗެ އެ ،ިވޔަސް  ދިންކަމ ގައި

އަދި  ،ހޭލ ންތެރިކަން ބޮޑ  ދޭެތރޭ ތަށް ބަލާއިރ ަގިއ މިއަށްވ ރެ މި ކަންކަމާޮގ ނާގެވސް ހިމި ކަންކަން މިހާރ  ،ދ ނީއެ

ގ ހޯދަން ބޭނ ންެވފައިާވ ފަރާްތތަކަށް މިފަދަ ޓްރެއިނިން މި ކަންކަމަކީ ބޮޑެިތ ކަންކަމ ެގ ޮގތ ަގއި ދެިކެގން ަޙއްލ 

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔާމަށް. ޝ ކ ރިއްއ ެގންދިކ ރިއަށް ދީެގން 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ލް އަޙްމަދ  ނަސީްމ މީކާއި ަގޮލޅ  ދެކ ނ  ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  7.2އެޖެންޑާ ނަންބަރ  ން ދެ -{ 7.2} 

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ށް އިޞްާލޙ (އަޖިންސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނ ) 2014/17 ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވ ާގނޫނ  ަނންބަރ 

ދަްއކަަވން އެިދަވަޑއިަގންަނާވ އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ިއންނެވިއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް ާވހަކަފ ޅ 

އެްއެވްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. އެހެންީވމާ، އެ ދެ ބިލަށް )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ (  އެދިަވޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން.

  ޯވަޓށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިަގ 1:30 ެވސް މިއަދ 
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  ކަންކަން ޅާ . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަ 8

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ްނ ބަންދ ކޮށްފައިާވ ޔޫރަޕިއަްނ ެގ 19-. ޮކިވޑ 8.1ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންަކން. އެޖެންޑާ 

ހިމެނޭ ސޭފް ޤައ މ ތައް އެ ަޤއ މ ތަކ ެގ ބޯޑަރ ަތކ ން އެތެރެެވޭވ  ،ާލއިރ އިެގ ޯބޑަރ ތައް އަލ ްނ ހ ޅ ަވންޔޫނިއަ

ކަންކަމާ  ިހމެނ މަށް ކ ރެިވދާނޭ ެއ ލިސްޓ ަގއި ިދެވހިރާއްޖެ ،ލިސްޓ ަގިއ ދިެވހިރާއްެޖ ހިމެނިފައިނ ާވކަން ފާހަަގކޮށް

ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް    ޮކމިޓީންޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ޮގތ ން ޤައ މީ ސަލާމަތާއި ގ ޅޭ

 މައްޗަންޮގޅީ ެދކ ނ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް.  ،ކޮމިޓީެގ މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވައިެދްއާވނީ

 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ާވހަކަދެއްެކވ ން:

ތިޞާދީ ޮގތ ން ނ ރަނަގޅ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ  ަބންދ ކޮށްފައިވ މ ެގ ސަބަބ ން ިއޤ ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ފަތ ރ ެވރިން  ފ ރާ މީހ ންނާއި ލ މ ންެވސް ރާއްޖެއަށް އެތެެރާވ އަދި އިބޯޑަރ  ހ ޅ ަވ ،އަސަރ ތަެކއް ކ ރަމ ންދާއިރ 

ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ ކަންތައް ލ މ ން އިބޯޑަރ  ހ ޅ ަވާވނެތީ  ކޮރަންޓީންެގ މ އްދަތ ގައި އެަކހެރިކޮށް ތިބ މަކީ ތަކ ލީފަކަށް

އިންތިޒާމ ެވަފއިާވނެ ޮގތް މަޢ ލޫމާތ  ހޯދަން އަދި ޔޫރަޕިއަްނ ޔޫނިއަންއިން ނެރ އްާވަފިއާވ އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ޯބޑަރ ތަކ ގެ 

އެ ޤައ މ ތަކަށް ހިމެނޭ ސޭފް ލިސްޓ ގައި ދިެވހިރާއްޖެ ހިމެނ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާަތކ ން ތެރެއިން 

ަގތ ން. އަދި އެ ލިސްޓ ަގއި ހިމެނ މަށް ޓަކައި ސަރ ާކރ ން ކ ރައްަވމ ން ެގންދަާވ ނެދެ މަސައްކަތެއް ކ ރަްއާވފަިއޭވތޯ

ޮގތ ެގ މަޢ ލޫމާތ   ވާ ެގންދަ މ ންގ ޅޭ ވ ޒާރާަތކ ން ޢަމަލ ކ ރަްއަވ އެކަާމ ގ ިޅެގން ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ ،މަސައްކަތްތަާކއި

ްނ ނ އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަ ،ސާފ ކ ރ ން. އަދި އެ ލިސްޓ ގައި ދިެވހިާރއްޖެ ހިމެނިފައިނ ާވ ސަބަބ  ދަނެަގތ މާއި

އެފަަދ  ،ަވއިއޮޅ ންފިލ  ތޯ އިމ ކ ެރިވފަިއޭވާގއ ެލއް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ޙަފަދަ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރި މާ ބޫލ ކ ރާަގ

އަޅ ަގނޑ މެން މި  ؛ނެަގތ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެކަްނކަން ދެ ،އިންތިޒާމ ތަެކއް ހަމަޖައްސަާވފައިާވނަމަ

 ރިޒަމް އަިމނިސްޓްރީ އޮފް ޓ  ްޒ، ފޮރިންގ އެެފއާ މިނިސްޓްީރ އޮފް ަގއި ފަރާތ ެގ ތެރޭބައްދަލ ވ މ ަގއި ަބއްދަލ ކ ރި

ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ން ބަންދ ކ ރެިވފަިއާވ 19-ކޮިވޑ   ،ލާކަމ ަގއި ވެއްެޖއްޔާއިކަމަށް ބަލަކަންހޯދ ނ   ހިމެނޭ.

ާލއިރ  އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ބޯޑަރ ަތކ ން އެެތރެެވޭވނެ ޤައ މ ަތއް ހިމެނޭ  އިޑަރ ަތއް އަލ ން ހ ޅ ަވޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަްނެގ ބޯ

އެ ލިސްޓ ަގއި ދިެވިހރާއްޖެ ހިމެނ މަށް ކ ރެިވދާނެ  ،ކަން ފާހަަގކޮށްގައި ދިެވހިރާްއޖެ ހިމެނިފައިނ ާވސޭފް ލިސްޓ 

އެތެރޭެގ ޤައ މ ތައް ހިމެނޭ  ން  ނެރ އްާވފައިާވ އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ބޯޑަރ ތަކ ންޔޫރަިޕައން ޔޫނިއަނ  ،ކަންކަމ ެގ އިތ ރ ން

އަދި މަސައްކަތްތަކ ެގ  ،ާވނަމަޮގތ ން މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރެިވަފއި ގ ޅޭ މާސޭފް ލިސްޓ ގައި ދިެވހިާރްއޖެ ހިމެނ  
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 ރާ ކ ބޫލ ަގން އަދި ާރއްޖޭަގއި ޔޫރަިޕއަން ޔޫނިއަނ  ،ތަފްސީލާއި އެ ލިސްޓ ަގއި ިދެވހިރާއްޖެ ހިމެނިފައިނ ާވ ަސބަބ 

އެކަމ ެގ ަމޢ ލޫމާތ  ހޯދަން މި ކޮމިޓީން   ،އިމ ކ ރެިވފަިއާވނަމަާގއ ލެއް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ޙަ ފަދަ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރި މާ

ހ ރިހާ  -1ބައްދަލ ވ މ ަގއި އެްއކ ރެވ ނ  މަޢ ލޫމާތ ެގ ައލީަގިއ ހޯދ ނ  ކަންކަން ތިީރަގިއ ެއަވނީެއެވ.  ިވ ދެބޭއް

ންެގ ަރއްކާތެރިކަމަށް ލާނީ ަރއްޔިތ ންނާއި ފަތ ރ ެވރީއިފަރާތްތަކ ން ގ ޅިެގން ކ ރި ަމސައްކަތ ން ރާއްޭޖެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ަވ

 -2ކަން. ޖޫްނަގއި  32ަވނީ މި ތާރީޚ  އިޢ ލާންކޮށްފައި  ،ަގއި ކަމަށާއި 15ޖ ލައި  އަޅަންޖެހޭ ހަރ ދަނާ ފިޔަަވޅ ަތކާއެކ  

 ،މަސައްކަްތ ދެގ ނައަްށ އިތ ރ ކޮށްފިނަމަ ފެތ ރ ން ކޮންޓްޯރލްކ ރަން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މިހާތަނަށް ކ ރި 19-ކޮިވޑ  

ލާެނ އިން ބަންދ ކ ރަން ނ ޖެހޭނެކަން. ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ަވލ މަށްފަހ  އަލ އިއަންނަ މަހ  ހ ޅ ަވ ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ 

ދ ނިޭޔެގ  ،ކަމަށާއި ނޫންްސ ލާނެ ދ ަވސް އިޢ ލާންކ ރ ން ލައިދ ަވސް އިޢ ލާންކ ރ ން. ާރްއޖޭެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ވަ 

ޖެ ހިމެނޭކަން. ނިސްބަތ ން ރައްކާތެރި ފިޔަަވޅ ތަކާެއކ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ބޯޑަރ  ހ ޅ ަވއިލާ ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭގައި ރާއް

އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ރާއްޖެއަށް  ަވގ ތާ ހަމައަށް މި އެ ،ާގެގ ސަބަބ ން ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ  ބަންދ ކ ރިއިރ ެގ ރ19ޯ-ކޮިވޑ  -4

ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ފަތ ރ ެވރިން. ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރ  ޖ ލައި  ސަތޭކަ ނ ަވދިހަ ދެ ހާސް ހަ ތިންަވނީ  ޒިޔާރަތްކޮށްަފއި

އަހަރ  ރާއްޖެ ެގަނއ ންކަން.  ސަތޭކަ ފަްނސާސް ހާސް ފަތ ރ ެވރިން މި ލަ އަށްާޓެގޓަކީ ޖ މ  ،ލާއިރ  އިަގއި ހ ޅ ވަ  15

 ،ލާއިރ  އިހ ޅ ވަ  ައދި ބޯޑަރ  ،ފަތ ރ ެވރިންނަށް ރާއްޖެ ނާދެޭވެނކަމާއި ،ޤައ މ ތަކ ެގ ބޯޑަރ  ބަންދ ޮކށްފައިާވނަމަ

ފަތ ރ ެވރިން އައ މ ަގިއ ދަތިތަކެްއ  ،ޓީންާވންޖެހޭނަމަނަމަެވސް ޤައ މަށް ޮގްސ އަލ ން އަނބ ރާ ކަަރން

ށް  ޢަޟޫއ ަވރަށް ފ ޅާ ާދިއރާއެްއގައި މި މަ  އި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީަގ .. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްންނެކަކ ރިމަތިާވ

ެއއީ  ؛އި ލިސްޓ ަގ ތާގައި ިއޢ ލާންކ ރާތާނަގއި ދެން އަންނަ ހަފ  ކ ިރއަށް އޮތް އިސްކ ރެިވފަހ ވ ނ . އަދި ބަސްކ ރެހ ބަ

 އި ދެން އަންނަ ލިްސޓ ގަ ، އެހެްނީވމާއޮތީ.  މި އި ެނކަމ ަގތާއަކ ން ލިސްޓ  އާކ ރާތާއަކ ން ދެ ހަފ ކޮންމެ ދެ ހަފ 

ެވސް އަިދ ކޮމިޓީގައި ތިއްެބިވ އެހެން  ކަމ ގައި މިނިސްޓަރ އޮތްދިެވހިރާއްޖެ ހިމެނޭނެކަމ ެގ ަވރަށް ބޮޑ  އ އްމީދެއް 

ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ން 19-ކޮިވޑ  ،ލާކަމ ގައި ވެއްެޖއްޔާއިިވދާޅ ިވ. ދެން މީެގ ނިންމ މަށް ބަލަެވސް  ބޭފ ޅ ން

އެތެެރެވވޭ  ންއެ ޤައ މ ަތކ ެގ ބޯޑަރ ތަކ  ،އިރ  އިލާބޯޑަރ ަތއް އަލ ްނ ހ ޅ ަވ ން ޔޫނިއަންެގބަންދ ކ ރެިވފަިއާވ ޔޫރަޕިއަ

އެ ލިްސޓ ަގއި ިދެވހިރާއްޖެ ހިމެނ މަށް  ،މެނިފައިނ ާވކަން ފާހަަގކޮށް ަގއި ިދެވހިރާއްޖެ ހިޤައ މ ތައް ހިމެނޭ ސޭފް ލިސްޓ 

ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް ޮކމިޓީން ހ ށަހެޅ ންތަކެއް މި  ،ޮގތ ން ދިރާސާކޮށް ކ ރެިވދާނެ ކަންކަމާ ގ ޅޭ

ަވނަ  25ހަރ ެގ އަ މި ގެ ަވނަ ދ ަވހ  ބޭްއިވ ކޮމިޓީ  2020ޖ ލައި  1ރިޕޯޓ ގައި ހ ށަހަޅާފަިއާވނެެއެވ. އަދި 

މެދ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންގެ   ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  ފާސްކ ރ މާ ،ބައްދަލ ވ މ ަގއި މި ރިޕޯޓ ގައި ހިމަނާފައިާވ ހ ށަހެޅ ންތަކާއެކ 

ޒިރ ިވ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ ންނެެވ. ހާނީ ކޮމިީޓެގ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ފައިަވފާސްކޮށް މި ިރޕޯޓ  ،މެދ ގައި މަޝްަވާރކޮށް

 މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިްއޔާ. އަޅ ަގނޑ   ؛ރައީސް ރި އިްއޒަތްތެ
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ސްކ ރަްއަވން އެދިަވޑަިއަގްނނަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ހ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ބަ

 ޖާބިރ .   هللا . ކާިށދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  ޢަބްދ އިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެިދަވަޑއިެގންެދއްވ ން އެދެން

 

 ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

މ  މަސައްކަތެްއ ންސަރިވސް ކޮމިޓީން މިހާ މ ހި ގ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް އ ާފވެއްޖެ ފޮރިން

ާއއި ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ެގ ޯބޑަރ ާރއްޖޭެގ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްސް ؛ކޮށްދެއްީވމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީެގ ރާްއޖޭެގ  މި ؛މިނިސްޓްރީެގ ގ . ދެން ފޮިރންންާވނެއޮންނަ އިާވހަކަދެެކިވފަ  އާކޮންޓްރޯލްސް

އޮފް އޮޕަރޭޝަންްސ އަންޑަސްޓޭްނޑ ާވންޖެހޭނެ. ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީއެްއ ހ ރ މަކީ ބައިަވރ  ާގތްތިާމެގ  ޓްކޮސް

ތަްއ ފްލޯ އިބަރިބަރިއަށް މިނިސްޓްރީަގ ،ނ ގ ޅޭ މީހ ންނަށް ބޮޑ ކޮށް ވަޒީފާދީ ކަމާ ،އައ ލާދ  މީހ ންނަށާއި ،މީހ ންނަށާއި

ރާއްޖެއާއި ޔޫރަާޕ  ،ނޫން. ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ލ ކ ރާ ފޮރިން ސަރިވްސއެއްބޫަގނޫން. އެއީ އަޅ ަގނޑ   ހަދާފައި އޮތ މެއް

ާގނޫނ ތަްއ  ތަާކއިޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންސްެގ ޤަދަރ ެވރި ބަިއަވރ  ަގާވއިދ  ،ދޭތެރޭގައި ަވރަށް ާގްތގ ޅ ްނ އޮންނާތީ

އެއްކޮްށ  ރިކަމާއަމާނާތްތެ ،އެްއކޮށް ެވސް ބަރާަބރަށް ރެސްޕެކްޓާ އިދަނީ މި މަޖިލީހ ަގ އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ،ކަންތަކާއި ެގ މީހ ން ހިތްހަމަޖެހޭ ޮގތަށް އެންަވޔަރަންމަންޓްންޔޫރަޕިއަ ،ބޫލ ކޮްށެގން. މަސްެވރިކަމަްށ ހެދިފައި ހ ރިަގ

ެވސް.  ތިބީ ތިބ މ ެގ މައްޗަށް މިދާނެތީ ތިބިެވމީހ ން ހިތްބަރ  ެގެވސް ނ ބާނާ ޔޫރަޕ  މަސްކޮޅ   ،ެވސް  މަސްެވރިކަން

ފޮރިން  ،ރިސްޓ ންނަށް ނައި ސަބަބަކީއަދިެވހިާރއްޖެއަށް ޔޫރަޕ ން އަންނަ ޓ  މ ގައިޔ ދިދިޔަރިޒަމް ހ ޅ ިވެގންއަޓ 

އަޅ ަގނޑ   ،އި ަދއްކަން އޮިތއްޔާ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބަލާނީ. އިތ ރ  ާވހަކައެއް އަޅ ަގނޑ  ީމަގ މިނިސްޓަރ  ފެއިލްވެއްޖެ

ބޭނ މަކ ތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ.  ހ ރީ ޮކން އިެގ ވ ޒާރާތައް ހެދިފަރ ަތއް އަރ ަވން. ރާއްޖޭއަރެ މައްޗަށް މި ިގވ ޖެހޭނީ މިއަށް

ކަންތަްއ  އިަގބޭރ ކޯޓ ން ކ ރާނީ ޢަދްލ އިންޞާފަށް. ކ ންހ ކޯޓ ން  ީވމާފޮނ  ނިންމަން ކޮންމެ ކަމެއް ކޯޓ ން

 ލ ގައި އެޅ ވޭ ަބއިަވރ  ދަރަނިތައް ރައްޔިތ ންެގ ބޮބައިަވރ  އި،އެްއެވސް މީހަކ  ނ ހިފަ ތްތައްއަޙައްލ ކ ރ މ ެގ އިޖ ރާ

ހަމަ އާ  ެވސް މިއީ މިއަދ ،  ދާކަން ފާހަަގކ ރެޭވ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއ ފ ލާނ ޮގތަށް ަވޒީފާަގއި ތިބޭ މީހ ން ޒިންމާ

ސްޓ ން އަރިޓ   400 .ދ ަވސް ކަހަލަ ދ ަވެހއް. އާ ދ ަވހަކަށް އިންތިޒާރ  އެަބ ކ ރެޭވ ނޫން. މިއީ ހަމަ ކ ރީ ދ ަވހެއް

އައީ. ތިޔަ ބ ނާ ބޮޑެތި ބޯޓ ފަހަރ  އަދިއެއް އަދި ފަހ ން ރާއްޖެއަށް  ންޓްރޯލްސް ހ ޅ ާވލިހަމައަށް ބޯޑަރ ކޮ މިއަދާ

އަްށ  18އެެވސް މިހާރ   ނީ.މަތިން ލިބެމ ން އަންނަ  ރެވ ރ ފިޔާއަށް  18ޑޮލަރ   ލަތ ެގ މާރ ކޭޓ ެގނ އެއް އާދޭ. ަދއ 

 ެވސް އެ ،ރެންސް އެބަހ ރި. އެީއ މޯޭގޖ  ިވއްކާލީމާޑިފަ ދައ ރ ކ ރ މ ަގއިެވސް ޑޮލަރެއް ަގންނާކަށް ނ ލިބޭ. ބޭންކ ތައް 
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ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ  ެވސް ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭނެ. މި  ، ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކ ންއެހެްނީވމާ .ތަންފީޒެއް ނ ކ ރެޭވ

ަވިކ  އިން ޔޫނިއަްނގަ ޫޔރިޕިއަ. ހ ރިއޮފީސް އެބަ އިޖަރ މަނ ެގ ބާިލންަގ އޮފީސް. ހ ރިއެބަ އިބާލިންގަ  ،ސަރިވސް

ހަމަ ެއާއއެްއކޮށް ދ ނިޭޔެގ ބޮޑެިތ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކ ަގއި އެމްބަީސތައް އެބަހ ރި. ަވރަށް ޮބޑ  އޮފީހެއް އެބަހ ރި. 

އެމްބަީސއެްއ  އި . ޗައިާނަގއެމްބަސީެއއް އެބަހ ރި އިއެމްބަީސއެއް އެބަހ ރި. ިއންޑިާއަގ އިކޮސްޓެއް ެއއީ. ސްރީލަންާކގަ 

ހ ންނަންާވނެ.  އިއެބަހ ރި. ޮވޝިންޓަންަގ އިނިއ ޔޯކ ަގ ؛ރާއްޭޖެގ އިއެބަހ ރި. މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އެންެމ ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ގަ 

ކޮސްޓް އޮފް  ހަމަ  ؛ނަށްއަޅ ަގނޑ ެމންނަތީޖާއެއްތޯ ެވެގްނ ކޮންއޮޕަރޭޓ  އްހ ރިހާ އޮފީސްތަމި  ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 

ީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަވގ ތ  ސަާލމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ަވގ ތ ން ރަ ާރއްޖޭެގ  ،ސް ކ ޑަކ ރަން ިމއަދ  އެބަޖެހޭއޮޕަރޭޝަން

ބައިެވރިެވެގން ކޯލިަޝނެކޭ ކިޔަިއެގން ހަދަިއެގން  ެއންމެން ،އޮތް މަތިބަރ  މި ފިޔަަވޅ ތަކެްއ އަޅަން. ޞަން ާޚއްަވގ ތ 

  ން ލިއްޔަތ  އަާދކ ރާ މިންަވރ  ބަލާ ކޮމިޓީއޫޖިލީހ ެގ ސަރ ކާރ  މަސްކިޔާ އެތި މި މަ މި އ ޅޭ ސަރ ކާރ  ކޯލިޝަނޭ މި

ަވރަށް މީހ ން ލަިއެގން  ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި ސަރ ކާރަށް ބޭނ ންނ ާވ އެބަޖެހޭ ބަލަން. ޤައ މީ ސަލާމަތާ

ޕާޓީތަކ ެގ ެއކްޓިިވސްޓ ންނާއި މ ޅިން މި އޮޕަރޭޝަނަށް  ،ތިިބ ޕާޓ ނަރ ން ސެޓިސްފަިއކޮށް އިއ ޅެނީ ކޯލިޝަްނގަ  މި

ފޮރިން  ؛އެހާ ފަރިތަފ ޅ  ،ން އެހާ ޚަރަދ  ބޮޑ ކޮށް ެގންދާއިރ ަގއި އޮޕަރޭޝަޝަން ބޭނ ންނ ާވ އެޑްމިނިސްޓްރޭ

ހ ރި މިނިސްޓަރަކ   ތަޖ ރިބާެވްސ  ރެވ  މައިކް ޕޮމްޕޭއަށް ،ތިބި  އިއެހާ ިގނަ ދ ަވހ  މަސައްކަތްކ ރަްއާވފަ އިސަރިވްސަގ

ެވސް ަގނޭ  ަވރަށް ލަދ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ.  ،ހ ރެެގން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނީ ަވރަށް އެހެން ކަހަަލ ޮގތެއް 

ެވްސ  ކޮންމެ ބަަޔކ ޖެހ ނީތެީވ. ަޤއ މާ ދޭތެރޭގައި މިހާ ހެޮޔ ތެދ ބަހެއް ބ ނަންއަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްލަ 

 އާ ރކަމަށް. ޖަރ މަނ  ިވލާތ ެގ ޗާންސެލަ ތިމާއަށް ކ ރެޭވނެ ކަންތަކާއި ނ ކ ެރޭވނެަކން ހ ންނަންާވނެ ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެަގ

 އި އިެގން މި މަޖިލީހ ެގ ސްޕީކަރ  ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާއިން ޖަރ މަނ ެގ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްަގގ ޅަިއެގން ާވހަކަަދއްކަ 

ހަމަ މިމޭރ މ ން  .ށްަވނީ. އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަަވން ރައްޔިތ ންެގ މޖިލީހ ެގ ަރއީސައިރާއްޖެ ހިމެނިފަ

 . ެވސްށް ތައް ކޮށްފިްއޔާ ހަމަ ޝާހިދަރަނަގޅަށް ކަން އިރާދަފ ޅ ކ ރެްއިވއްޔާ ،ޝ ކ ރ ދަންަވން އެބަ ބޭނ ްނޭވ

އިރ  ލި ސް ހ ޅ ާވބޯަޑރ ކޮންޓްރޯލް ؟އ ޅެނީ ފަސްޖެހިެގން މި ޝ ކ ރ ދަންަވން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ށްކީްއެވެގންތޯ ޝާހިދަ

ެވސް މި ޤައ މަކަށް  މިލިއަން ޑޮލަރ  100ނ ޭވ. ލިބ ނ  އެއްޗެއް ސާފ  ދަތ ރ  ކ ރީމާ 80ނެތީމަ.  އްޔޫރަޕް ޤައ މ ތަ

މިލިއަން މިާތ  200އެ  ،މިިލއަން ލިބ ނ ނަމަ 200 ؟ެވސް. ދެން އެހެން ިކޔަނީނޫންތޯ އި ޮގތ ަގ ެގއެއިޑ   ނ ލިބ ނ 

ކޭޝް އަތަްށ  ،މިލިއަން ދޭން ބ ނަނީ. ދޭން ބ ނ މާއި 200 ؛ކަމަށް ލިބ ނ  މިލިއަން 200މިތާ  ؟އޮންނަންާވނެނޫންތޯ

ތިހެން ތިީވ. އެހެންނޫނިއްޔާ  ތާނެތީމަ .ނާކަށް ެވސްރަށަކަށް އަން މީހ ން ނޫޅޭ މި ން ޔޫރަިޕއަން ޔޫނިއަ ،އެރ މާއި

  ތަކ ެގ ތެރެއިންތާ ދެން މި އެހެން ބޯޑަރ  ؛މީހ ން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްސް ންޔޫނިއަ ންމިހާރ  ޔޫރަޕިއަ ؟އަންނަންީވނޫންތޯ

 ،ިރަޒމަށް ބަރޯސާކޮށްެގން އ ޅޭއަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ޓ ީވ މި ޮގެތއްތޯދަޫގނންޖެހޭނީ. ކިހާ އ ރަށަށް އަންނާ
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ންާވ ޮގތަކަށް ރިޒަމަށް ބަރޯސާކޮށްެގްނ ތިބިއިރ  މަސްެވރިކަން ަވިކ ބަޔަކ  ބޭނ އަދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވިރކަމާިއ ޓ 

މީހ ން ެގނެޭވެނަވރ ެގ ޚާރިިޖއްާޔއެއް މިތާކ  ނެތް. ދާޚިލީ ސިޔާސަތ ެގ  ެގޔޫރަޕ  ށްޓ އަރިޒަމަ .ކ ރަން މި ޖެހެނީ

ފިރިހެނަކ   ިއ،ކަމާ އެބަހ ރި. އަންހެނަކަށް ބަލައިފިއްޔާ އެންމެން ރޭޕްވެއްޖެަވރ  ްޕރޮބްލަމްސް ތެރެއިން ނ ލާހިކ  ބައި

 ޤައ މ .... ޮގސް މި މިހެން ެވސް ނޫނޭ. މިހެން ެވސް މިތާ އޮތީކީ ނެއްރޭޕްކޮށްފިއްޔާ ދާނެ ތަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 -8.2އެޖެންޑާ  ،ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކ  އެދިަވަޑިއެގންފައިނ ާވތީެއއްެވސް ދެން ާވހަކަފ ޅ ދައްކަަވން އެހެން  -{ 8.2}

 ގެ ަވނަ މާއްދާަގިއާވ ޮގތ   113ެގ (ކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރިކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ޑަކ ) 2019/19ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ޕަރސަންެގ މަޤާމަށް މީހަކ  އައްޔަްނކ ރެްއވ މަށް ޓަކައި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ސްޑްސް އޮްނބަންޗިލްޑްރަ ،މަތީން

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް  ޖެންަޑރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް  ،ފޮނ އްާވފަިއާވ މައްސަލަ 

 ހިންނަަވރ  ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖީހާން މަޙްމޫދ .   ،ހ ށަހަޅ އްވައިެދްއާވނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ 

 

 ހިންނަަވރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޖީހާން މަޙްމޫދ  ާވހަކަދެއްެކވ ން:

 2019/19 ،ލަނީއިއެކ  އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅަޔާ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސެގ އިޒ ނަ

ޗިލްޑްރަންސް  ،މަތީން ަވނަ މާއްދާަގއިާވ ޮގތ ެގ 113ެގ (ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ަރއްކާތެރިކ ރ މ ެގ ާގނޫނ )

ަވަނ  2020ޖޫން  15ށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް އްޔަންކ ރެއްވ މަޢަޕަރސަްނެގ މަޤާމަށް މީހަކ  ސްޑްއޮންބަ

 ،ލާފައިާވ ރިޕޯޓ . ެއޮގތ ންއިފަހ  ކޮމިޓީން އެކ ލަވަ  ހ ށަހަޅ އްާވަފއިާވ ނަން ދިރާސާކ ރ މަށް ދ ަވހ  ބޭއްވ ނ  ޖަލްސާަގއި

ޗިލްޑްރަންްސ  ،ންމަތީ ޮގތ ެގ ިއާވަވނަ މާއްާދަގ 113ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއކާތެރިކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ެގ 

އްޔަންކ ރ މަށް ޓަަކއި ރައީސ ޖ މްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތ ްނެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ާވފައިާވ ޢަސަްނެގ މަޤާމަށް ރޕަސްޑްއޮންބަ

މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ޓަކައި ހިއ މަން  ނިޢ މަތ  ޝަފީޤްެގ ނަންފ ޅ . އަލްފާޟިލާ މ. މާފ ށީޭގ ،ނަންފ ޅަކީ

ަވނަ  116 ެގ2019/19ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ލަ ދެ ބައްދަލ ވ މެއް ބާްއަވއި ޮކމިޓީން ޖ މ ޖެންޑަރ  ރައިޓްސް އެްނޑް

ަވނަ  201އަދި ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ،މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ާރ ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަޭވތޯ ބެލ މަށްފަހ 

 ފަރާތ ެގ ފައިާވޅާނަން ހ ށަހަ ިއ،އް އެކ ލަަވއިލަފ ންެގ މައްޗަްށ ޕެނަލެްއޒަަވމ  4 ،މަތީން މާއްދާަގިއާވ ޮގތ ެގ

 ރ ތ ޝަ 6މިޮގތ ން މި ާގނޫނ ަގއި ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ކޯ ނ ަވތަ މައިަގނޑ   ފަިއާވނެ.ޝަރ ތ ތައް ހަމަޭވތޯ ބަލާ

އަދި ރައްޔިތ ންނަށް  ،ރ ވ މ ންކަމަށް ކޮމިޓީެގ ޕެނަލ ން ކ ރި ދިރާސާއިން ކަށަަވ ެގ ހަމަާވއަލްފާޟިލާ ނިޢ މަތ  ޝަފީޤް
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ަޝކ ާވ ހ ށަހަޅ ްއަވން ހ ޅ ިވ ފ ރ ޞަތ ގައި އެްއެވސް ފަރާަތކ ން އެްއެވސް ަޝކ ާވެއްއ ، ހ ޅ ާވލި ފ ރ ޞަތ ަގއި

 ޞަ ޚާއް ؛ެގ އެއްެވސް މައްސަލައެއް ޝަފީޤް މަތ ޢ ނިއަދި ރަސްމީ އެއްެވސް އިދާރާެއއްަގއި  ،ނ ާވތީާއއިހ ށަހަޅާފައި

ން ދިރާސާކ ިރއަށް ކޮމިޓީ ، ޝަރ ތ  ހަމަވ މ ންޮގތެްއަގިއ ާގނޫނ ގައި ަބޔާންކ ރާ ފަދަ އެްއެވސް މައްސަަލެއއް ނެތަތީެވ

ޖޫން  24 ،ން ދެކޭ ޮގތް. މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މ ެގ ޮގތ ންކޮމިޓީ ނީހ ށަހަޅާލަ މިދެން  އަޅ ަގނޑ  .ޔަެގންދި

ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި އަލްފާޟިލާ ނިއ މަތ  ޝަފީޤާއެކ  ކ ިރއަށްެގންދިަޔ  31ަވނަ ދ ަވހ  ކޮމިޓީެގ  2020

އްެގ ޮގތ ަގިއ އެ ފަރާތ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ކޮމިޓީއަށް ކަށަަވރ ކޮށްދެޭވނެ ފަރާތެއް ނ ަވތަ ރެފަރެލެ ،އ ާއއިއިންޓަރވި 

 ރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ަވޙީދާ ކޮމިޓީއާ ރްލަގިއޑް އެސޯސިޭއޝަނ ެގ ކ ީރެގ ޗީފް ކޮމިޝަނަމޯލްޑިްވްސ ަގ ،ބައިެވިރިވ

މަތ  ޢ އަލްފާޟިލް ނި ކ ރެވ ނ  ަކންތައް އަޅ ަގނޑ  ިހއްސާކޮށްާލނަން.ހިއްސާކ ރި ކަްނކަމަށް ބަލާއިރ  ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ 

ކ ދިންނަށް ކިޔަވައިދިނ މ ަގިއ ތ އްތ  ،އެސޯިސއޭޝަނ ެގ ޗީްފ ކޮމިޝަނަރކަމާއި ރްލަގިއޑްމޯލްޑިްވސް ަގ ،ޝަފީޤަކީ

ާޤމަކީ ަވކި ފަރާތަކަށް ނ ޖެހި މަ ޕަރސަންެގސްޑްޗިލްޑްރަްނސް އޮމްބަ ،ިގނަ އަހަރ ތަކެއް ހޭދަކޮށްފަިއާވ ފަރާތެއް ކަމާއި

މަތ  ޢ އަލްފާޟިލާ ނި ،ވީއިރ   ދައ ލަތް ނ ަވތަ ސަރ ކާރ  ިޒންމާދާރ  ކ ރ މ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް 

 ،އިންސާފ ެވރިކަމާެއކ  މަސައްކަްތކ ރާނޭ ފަރާތެއް ކަމަށާއިަވރަށް  ،މިނިަވންކޮށް ޝަފީޤަކީ ަވކި ފަރާތަކަށް ނ ޖެހި

އްެގ ޮގތަށް ކ ރެޭވ މަަސއްކަތް ަވަރށް ފ ރިހަމައަށް މިހާތަނަށް ެވސް އަާދކޮށްފަިއާވ ފަރާތެްއ ކަމަށް ރެފަރެލެހަާވލ 

ރސަންެގ ޕަސްޑްކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކޮށްދީފަިއޭވ. އަދި ޗިލްޑްަރންސް އޮމްބަ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ަވޙީދާ ،ބައިެވިރިވ

ހިއްސާކޮށްދީފަިއޭވ. އަިދ  ކިބަިއގައި ހ ރި ކަމަށް ދޭހަާވ މަޢ ލޫމާތ ތައް ކޮމިޓީއާ ސިފަތައް އޭނާެގ މަޤާމ ެގ 

ކޮށްފަިއާވ ފަރާތެްއ  އިމ ކ ރ މަށް ޔ ނިސެފ ެގ އެހީާއއެކ  ިގނަ މަަސއްކަްތތަކެއްާގދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕްރީްސކޫލ ތައް 

 ަޙއްޤ ތައް ަރއްކާތެިރކ ރ މ ެގ ަމސައްކަތްކ ާރ ފަރާތްތަކ ެގ ާވމީ ކ ަޑކ ދިންެގގ ަބއިނަލްއަ ާރއްޖެއިްނ ބޭރ ެގ  ،ކަމާއި

ޔޫ.އެން.ސީ.އާރ .ސީެގ ދަށ ން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހ ންނަ  ،މަސައްކަތްތައް ަވރަށް ާގތ ން ބަލާ ފަރާތެއް ކަމާއި

މައްސަލަަތއް  ގ ޅޭ ންނާކ ަޑކ ދީ ،ފ ރިހަމަކޮށްފައިާވކަމާއި  ަވނަ އަހަރ  ޓްރޭނިންގ  2013ޓްރޭނަރެއްެގ ޮގތ ަގއި 

 އިސިލ ކ ރ މ ަގހާތަޢ ލީމ   ،އްލ ކ ރ މ ަގއި އެ ކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކ ރ މަށް ައބަދ ެވސް ިއސްކަންދެްއާވކަާމއި ޙަ

ން ފާހަަގކ ރަން. ރާއްޖޭަގއި ގ ޅޭ ކަްނކަން ކިަޔާވފައިާވ ފަރާތެްއކަން ކޮމިޓީ ބޮޑަށް ރައިޓްސް ބޭސްޑް ެއޕްރޯޗާ

މ ކ ރ މަްށ ކ ރެވ ނ  މަސަްއކަތްތަކ ެގ ތެރެއިން ޔ ނިސެފ ެގ ޮކންސަލްޓެންޓެއްެގ ޮގތ ގައި ސްކޫލ ތައް ގާއިޕްރީ

 ،ާވމީ ފެންަވރ ެގ ސިާޔސަތ ތައް ހެދ މާއި ގ އަދި މަސަްއކަތ ެގ ތެެރިއން ބައިނަލްއަ  ،މަސައްކަތްކޮށްަފއިާވ ކަމާއި 

އަދި އެފަދަ މަސަްއކަތްތަްއ  ،ކޮށް ތައް އެަފދަ މަސައްކަތް ،ހަާވލ ެވ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މ ެގ ޓާްސކާޕްރޮގ ރާމ 

ރސަންެގ ޕަސްޑްދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ގައި ޗިލްޑްަރންސް އޮމްބަ ،ކަމާއި ދަސްކޮށްދީފައިާވ ފަރާތެއް 

 ދިެވހިާރްއޖޭެގ ކ ޑަކ ދިްނެގ ކަންކަމާ ،ދިރާސާކޮށްފަިއވ މާއި އިބަލަ ެއކަށަައޅާފަިއ ހ ންނަ ޮގތްތައް މަސްއޫލިއްޔަތަށް



2020 ލައިޖ  20                                              ސާލްޖަނަ ވަ  12 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

45 

 

ތަަކީކ ާގ ތަޢ ލީމީ ޕްރޮގ ރާމ ެއޮގތ ން ާރއްޖޭަގއި ހިން ،ތައް ދިރާސާކޮށް ރާމ ްގޓްރީތަކ ްނ ހިންާގ ޕްރޮ ގ ޅޭ މިނިސް

ަވންދެން އެ ދާއިރާއިން  ދ ަވސް  ިގނަ ،ތަކެއްކަން ކަަށަވރ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްކޮށް ރައިޓްސް ބޭސްޑް ޕްރޮގ ރާމ  

މަތ  ޝަފީޤަކީ މަސައްަކތްކ ރ މ ގައި ަވކި ފަރާތަކަށް ޢ ނި ރެވ ނ .މަސައްކަތްކޮށްަފއިާވ ފަރާތެްއަކން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ 

މިހާތަނަށް  ،ންެގ ބަސްއޭނާއަކީ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ެވސް ކ ަޑކ ދީ ،ކަމާއި ފަރާތެއް ޖެހިފައިނ ާވ ކަމަށް ފާހަަގކ ރެޭވ

 ،ަގއިއޭޝަްނގައި ކ ަރމ ން އައި މަސައްކަތ ރްލަގއިޑް އެސޯސި ަގެއއީ  ؛ކޮށް އޭނާ ކ ރަމ ން އައި މަސައްކަތްޞަޚާއް

ކ ޑަ އަންހެންކ ިދން އަދި ފ ރާަވރ ެގ އަންހެން ކ ދިންެގ ޙައްޤ ގައި ަބސްބ ނެިވފަިއާވ ފަރާތެއް ކަމަްށ ކޮށް ޞަޚާއް

ކ ދިންެގ ކ ޑަ) 2019/19 ާގނޫނ  ނަންބަރ  ؛ކޮމިިޓެގ ނިންމ މަކީ މިޮގތ ންެގ ދިރާސާއިން ފާހަަގކ ރެިވފަިއޭވ. ކޮމިޓީ

ރސަްނެގ ޕަސްޑްޗިލްޑްަރންސް އޮމްބަ ،ންަވނަ ާމއްދާަގއިާވ ޮގތ ެގ މަތީ 113ެގ (ޙައްޤ ތައް ަރއްކާތެިރކ ރ މ ެގ ާގނޫނ 

މަތ   ޢ އަލްފާޟިލާ ނި ،ކ ރ މަށްޓަކަިއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްާވފަިއާވ ނަންފ ޅ  އަދި ފަރާތްއްޔަންޢަމަޤާމަށް 

ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ބައިެވިރިވ ހ ރިހާ މެންބަރ ންެގ  31މަށް އެކަށީެގންާވ ކަމަށް ކޮމިޓީެގ ޒިންމާ އަދާކ ރ މި  ޝަފީޤް

 .ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި .ލަބިއްޔަތ ން ފާސްެވަފިއާވަކންޣ އަ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ދައްަކަވން އެދިަވޑަިއަގްނނަާވ އެްއެވސް ިއްއޒަތްތެރި މި ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ  މެންބަރަކ  އިންނެވިއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންެދއްވ ްނ އެދެން.

 ޖާބިރ . 

 

 ޖާބިރ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި ރައީްސ  ށްކ ޑަކ ދިްނެގ ކަންކަމަ ިއ،ސްމަނެއް ހަމަޖައްސަޑްއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޮމްބަ

 .ން ނިންމަާވފަިއާވ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަދި ކޮމިޓީ ،ޮގތަށް  ފަިއާވއެދިަވޑަިއެގން

ލައްަކ  5 ،މިަވރ ގެ  ،ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންހާ ިގނަކޮށް ޅ ކ ރަމ ން މިދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން ރަނަގ

އިނިގރޭިސ ބަހ ން އޭ ޓ  ޒީ ހ ރިހާ  ،މީހ ންެގ އާބާދީެއއް އޮންނަ ަޤއ މެްއގައި ަބިއަވރ  މިނިަވން މ އައްސަސާަތކާއި 

ނަތީޖާ ެވސް އަންނަްނާވނީ ކ ެރެވނީ މިއިން ކޮންމެ ކަމެްއެގ މީދ އްދަނީ. އ  އަކ ރ ތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖަްއސަމ ން މި

މީދ ކ ރަން އެ މަަގށް ކަމަށް އް ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތ ންނަށް. ައޅ ަގނޑ  އ  ރފޮނިމީރ ކަމާއި އޭެގ ފ ރ ޓް ބެއަ

އެންްޑ އޮން  ؛ަވނަ އަހަރ ން ފެށިެގން ިމ މަޖިލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ޭވތ ކ ރި 2004ދަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ަގއިއަސާސީ، އޭރ އޮންަނ ޤާނޫނ  ަގއިއޭރ  .ންެގނައިއަސާސީއަށް ެވސް ބަދަލ ިއ ޤާނޫނ އޮފް މި ޭވތ ކ ރި ތާރީޚ ަގ

ދޫކޮށްލާފައި  މިފަހަރ  ހ ންނަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރަންނަމާރިއެއްކަން ލިޔެފައި އޮންނަނީ. އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން 
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ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔއަކީ އިންސާނީ ރަނަގޅ   މިހާރ  ރަންނަމާރިއެއް ނޫން. މިހާރ  ހ ންނާނީ ރާއްޖޭެގ އިްއޒަތްތެރި

 ކާ ިޙކ މަތްތެރި ރަނަގޅ  ބޭފ ެޅއް. ދެން، ޔާމީނެްއ ނޫން. އޭނަ ދެން މިހާރ  އެހެރީ އޭނަ ރަންނަމާރިއަ  ،ޤަދަރ ެވރި

މެދ   ލ ކ ރ މާބަދަގެއަްށ . ދެން، ޭއނަ ފަ، އޭނަ އެހެރީ އެހެން ދިމާލެއްަގއި ބަހައްޓާދާން އ ޅ ނީ. އެހެްނީވމާ ކައިިރއަށް

ެއއްެގ ންއަންޑަސްޓޭްނޑިކޮންެމެވސް ެވސް  އީއަޅ ަގނޑ ެގ މައްސަަލއެއް ޮއތީކީ ެވސް ނޫން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ

އެކަހަލަ  އި،އޭނަ މިހާރ ން މިހާރަށް ރައްޔިތ ންނަށް ދީފައި ެގއަްށ ބަދަލ ކޮށްލަ 33ނެިގ ލާރީެގ % ،ދަށ ން

އެަބބ ނޭ. ަވަގށް ނަަގއިފި، ަވްއކަންކޮށްފި، ެގދޮރ  އަޅައިފި.  ކަމަށް ިގސިސްޓަމެއްތާ މީަގއި އޮންާނނީ. ަވަގށް ނެ 

މި ކޮޅަށް. އިއްޒަތްތެރި  ތާއަތ ލަން އެބަޖެހޭއޭެގފަހ ން  ައއިމާ އޭތިޮކޅ  ވައިރަސް މިހާރ  މި ކޮރޯނާ؟ ދެން، ކޮބައިތޯ

އި ރިޕޯޓ ެގ ތެރޭގަ މި  .މިއީ ހަމަ މިކަހަލަ ކަމެއް ؛ޮގތ ން ބެހޭ ދެން އޮތީ ރެިޒެޑންޓްސް ިވސާއާ ؛ރައީސް

މިތާ ކިހިނެއްހޭ  ނ ދީޑެންްޓސް ިވސާ ސިރެ ؛އަކީ ޑެންޓްްސ ިވސާ ސިރެ .ދަނީތާ ހަަމ މިތިބެެގން އަޅ ަގނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ މެން ެއްއޗެްއ ބ ނި. އެކަމަކ  ިމ ޤައ މ ގައި ަވކި  ަބއިަބއި ިވްއކާލަން އ ޅ ނީމާ މި ަޤއ މ ެގ؟ އ ޅޭނީ

ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކ ާރ  ެގންސްމަން ެވސް ތަްއޔާރ ޮކށްޑްއޮްމބަ ހަމަ ،ިގންތިެއއްެގ ބަަޔކ  ަވކި އ ސޫލެއްެގ ދަށ ން

 5. ރާއްޖޭަގއި މިތިބި ެވސް ަގިއޑްލައިްނސްތަކެއް އ ފެއްދިެގން ލިބެްނާވނޭ އިރ ޑެންޓްސް ިވސާ ދޭސިރެހަމަ ޮގތަށް 

ލައްކަ މީހ ންނާ ދޭތެރޭގައި ޮވލިއ މެއް ނެްތ  5 ބަޔަކ  ނެތޭ ދ ނިޔެއަކ އެއް. ިވަޔފާރިކ ރާނެ އެއްކޮށް ލައްކަ މީހ ންނާ

 ؟ރިސްޓ ން ނާންނަންޏާ ިކހިނެއް ރިސޯޓ  ހިންަގނީއަިދެވހިރާއްޖެއަށް ޓ ؟ ޮވިލއ ެމއް އޮތީބިޒަންސްަގއެއް. ކޮން

މީހ ން  ،މަހ ރީމިތާ މަސް ނައިްނ ރެ ތަންކޮެޅއް ިގވ ނ ކ ރަންޏާ ދިެވހިން ކާަވރަށްދިެވހިރާއްޖޭަގއި މަސް އެކްްސޕޯޓ 

ން މީހ ން މިކޮޅަށް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. ތަންކޮޅެއް ތަހ ޒީބ ، ކިަޔަވިއެގްނ ، ބޭރ ން ދެ ތިން މިލިއަމަދީ. އެހެންީވމާ

ެއ  ،ެގނެސް ތަނަށް  ެއއް ލައްކަ ިވހި މީހ ންނެއް ނޫން މި ބަންާގޅ  ،ޓެކްނިކަލް ހ ރިހާ ަވްއތަރެއްެގ މީހ ން ،ތިބި

 ރ ން އެަބއި އޭލާނެ. އި. ދެން މި ސަރ ކާރ ގައި އެ މީހ ން ފޮނ ަވން ހެދީހެއޭރ ެގ ސަރ ކާރަށް އެ ؛މީހ ން ވިއްކަިއެގން

 ،އާ ބެޗެްއެގ މީހ ން. ދެ ތިން މިލިއަން މީހ ން ނެތި ކިހިނެއް އާބާދީައކ ން އެްއެޗއް އްލ ީވ. ދެން، އަންނަންީވޙަ

ރ ެގ އާބާދީއަީކ ަވރަށް ކ ޑަކ ޑަ އާބާދީެއއް. ޤަޠަރ  މިސާލަކަށް. ޤަޠަ ބައްލަާވ ؛ެގންތާއެހެންެވ؟ ކ ރާނީއަރފ ރ ޓ  ބެ

އަންަޑސްޓޭންޑ ާވން ެއބަޖެހޭ. ޮވލިއ މެއް ނެތިއެްއ  އި، މީަގއެހެްނީވމާ ؟މީހ ންނެއް އެބައ ޅޭތޯރ ަގއި ކިހާޤަޠައެކަމަކ  

އ ޅެނީ.  އޮތީމަ ީމއްޗާޗާއިއޭއް  ،ޭގހާއި  ،ފަހ ން ތެލާއި މެެއން؛ ރަކީ ެވސް ަވރަށް ދަތި ހާލ ަގއި އޮތްޤަޠަނ ާވނެ. ހަމަ 

. ަވރަްށވ ރެ އެ މީހ ންނަށް ބޭނ ންާވރ ގައި ޤަޠައ ފަްއދާނެ ިގނައިން  ެވސް މާ ެވސް ތަރ ކާރީ އެކަމަކ  މިހާރ 

އަދި މިނިަވން  ،އަޅ ަގނޑ މެން ލަިއެގން ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކ ރ މާއި އް ސްމަނެ ޑް، އޮމްބައެހެންީވމާ

 ހަމަ ަވރަށް ތަރ ހީބ ދެން. ހަމަ  ށްމިކ ރާ މަސައްކަތަ އި ނަންނަން ކިޔަ ެއކި އެކި އި،މ އައްސަސާަތއް އ ަފއްދަ

މި ރާއްޖޭަގއި  .ކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭނެފ ޅ ދ މަނހަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ހަމައެާއއެްއކޮށް މި ާވހަކަ ެވސް 
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ބައި ަރއީސެްއ ކ ޑަ. ބައިކ ޅަ ރެ އާބާދީވ ހަމަާވ ަވރަށްމި ރާްއޖޭގައި ރަީއސަކ  ެވސް ކ ފޫ  ،ކަމާއިއާބާދީ ނެތް

އެންމެ  ދ ނިޔޭެގ މި ދެންމި މަޖިލީހ ގައި އޮންނަންާވނީ ެވސް. މިއީކީ  ންބައި މެންބަރ ހ ންނަންާވނީ. ބައިކ ޅަ

ކ ރަންޖެހޭ ޤައ މެއް ނޫންތާ. ޚަރަދ  އެހާ ބޮޑ .  ކ ރާ ަވރަށްވ ރެ އޮޕަރޭޓ ތަހ ޒީބ ެވފައި ތިބި ބޮޑެތި ޤައ މ ތައް އޮޕަރޭޓ 

ވ ޒާރާަތކ ަގއި ތިބި ބޭފ ޅ ން  ދަނީ. ސަރ ކާރ ެގ ރ ފިާޔއަށް އަަރިއެގން މި 20ނޫން. ޑޮލަރ   އެއް ލިބެނީކީއާމްދަނީ

. ކޯޓަށް ދެން  ދާށޭ ބ ނަނީ ޓެއިަނރތައް ިވއްކާލީމަ ެވސް ކޯޓަށް ބ ނަނީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކޯަޓށް ދާށޭ. އަޅ ަގނޑ  ކޮން

ކޮްށެގން އ ޅެނީ. ަރއްޔިތ ންެގ  ދީެގންނޭ ތިކަންކަލޭމެން ރިޝްަވތ  !ނއ ހޫ ؛ނަނީކ ރީމަިއ ބ ންކ ހ ކޯޓ ން  ދިޔައިމާ

ކ ރަންޖެހޭނެ. ިވޔަފާިރ ލާ މީހ ން އަމިއްލައަށް ޑިޝިޝަން މޭކ  ތަންތަނަށް ،ބ ިނއިރ ަގއި އޭޙައްޤ ތަކަށް އަަރިއަގތީ

ލައްަވފާނެ އެމް.ޑީައކަށް.  ކ ެވސް އ ޅޭ މީހަމައިދާނ ގައި ނ   ިވޔަފާރީެގ ށް. ބޮޑެތި ކ ންފ ނިތަކައިނޭގ މީހ ން ލާންޖެހޭނީ

ޖެހޭ. މި  ން އެބައެކްޓިިވްސޓެއްެގ ތިމާެގ މީހަކަށް ީވ ކަަމށް ެވސް. ކޮންމެެވސް އ ސޫެލއް ގާއިމ ކ ރަބޮޑ   މާއެ ެވދާނެ 

ާވން އެބަޖެހޭ. މިހާރ  މިއީ ަވގ ތ ކޮެޅއް. މިީއ ާވން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާްއޖެ އޮޕަރޭޓ ރާއްޖެ އެބަޖެހޭ އޮޕަރޭޓ 

އޮތީ ައއިްއސަ. މި ހިނދ ކޮޅ ން އަރަިއަގންނަން އެބަޖެހޭ.  ހިނދ ކޮޅެއް. އަހަރ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔާ ހިނދ ކޮޅ  މި

ނަންތަްއ  އި ހ ރިތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ގަ  ،މިކަަހލަ ކަންތައްތަްއކޮށް އި،ލަ ސްމަނ ންޑްކަހަލަ އޮމްބަން މިޤީއަޅ ަގނޑަށް ޔަ

ކިޔަިއެގން ައޅ ަގނޑ މެން ދާިއރ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަޤއ މ  ތަހ ޒީބ ކ ރ މަށްޓަކައި އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިްވ އޮޕަރޭޝަންްސ 

ނ ކޮށް  މަސަްއކަތެއް ؛ދިމާނ ާވނެ. އަނަގާއިއ އަތާ  އަތާޚަރަދ ކ ޑަކޮށް ެގންގ ޅެން އެަބޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަނަގާޔއި

ކ ރަންީވމަ ކަމަކ ނ ދާނެ. ިތމާެގ ަގިއަގިއ ނެތްަވރ ން އޮަޕރޭޓ  ،ަތއްޕާހ ން ތަންތަނަށް އަިއއްސާ އްހެކޮންމެެވސް މީހެ

ަގއި ތިބި ބަޔަކަްށ މި ސަރ ކާރ  ދަނީ. މި ސަރ ކާރ ަގއި އެބަތިބި ަވރަްށ ޤާބިލ  ަވޒީރ ން ެވސް. އެހެން ފެނިެގން މި

 ؟ނ ޖެހޭނެ. އެހެން އެންމެން ކޯޓަށް ފޮނ ަވންޏާ ކޮބާ ސަރ ކާރެއް އޮތ މ ެގ ބޭނ މަކީކަމެއް ކ ރަން ނޭނިގެގން އ ޭޅކަށް

ބާރ  ަވިކެވފަިއ  3ހިންެގްނޖެހޭނެ.  އެޑްމިނިްސޓްރޭޓިްވ އޮޕަރޭޝަން ،ަގންޖެހޭނެ. ސަރ ކާރ  ހިންގ މަކީސަރ ކާރ  ހިން

ކ ރ ން. ސަރ ކާރ  އޮޕަރޭޓ  ސަރ ާކރ ާވނެ  މ ޤައްަދސް ކަމަކަށް އޮތީ. ސަރ ކާރ ަގއި މަތީ އޮތް ނިޒާމެއް މި

ހަދަން އ ޅޭ ެއއްެޗއް އިްއޒަތްތެރި  ހަާވލ ކޮށްފައި އަޅ ަގނޑަކަްށ ނޭނެގ މި މީހ ން އެންމެން ކޯޓާ  ،ނ ެވއޮޕަރޭޓ 

ކަންކަން އިނޭގ އެންމެނަްށ  މި ،ާވންއ ޅޭ ޮގތާއި  ،އި ރައީސް. ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން މި ތިބީ އަޑ އަހަން. ަވމ ންދާ ޮގތާ

ބާރަށް ކ ިރއަްށ ޑެންސް ިވސާ ީދެގން ބާރަށްސި ކަންތައްތައް ރެ ނ ެވފައި ެވސް މިހާރ . އާބާދީ މަދ ވ މ ެގ ސަބަބ ން

 މި  ެވސް ސްމަލ ކ ރަން މި މަޖިލިޢަކ ރާ ޮގތަށް ފ ރ ޓް ބެއަރ ،ލާަބއާއި  ،މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ހެވާއި ެގންޮގސް 

އޮތީ. އެހެންީވމާ، ަވކި ަވއްތަރަކަށް ަވކި ހިސާބަކަްށވ ރެ މަތިން  އަސާސީ ބަދަލ ކ ރެޭވ ޮގތަށް މި. ޤާނޫނ އޮތީ ހޮާވފަ

ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް ކ ެރެވންީވ. ެވސް ަގނެެވންީވ، ބިްނ ެވސް ަގނެެވންީވ، ރަށްރަށް ެވސް ަގނެެވންީވ.  މ ދާ

 . ހޯލްޑް ދޭންޖެހޭނީ ރީ މާނައަކީ ފްަގތ މ ެގއެްއެވސް ރަށެއް ހިފަިއެގން 
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ފ ރ ޞަތަކަށް އެދިަވަޑިއެގންފަިއާވ އެހެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކ  ނެތް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ންިމނިސްޓްރީ އޮފް ޓ އަރިޒަމ  2އަދި ޓ އަިރޒަމް ޒޯނ   1. އއ. މަތިެވރީެގ ޓ އަިރޒަމް ޒޯނ  8.3އެޖެންޑާ  -{ 8.3}

ގ ޅިެގން އއ. މަތިެވިރ ކައ ންސިލ ން ހ ށަހަޅާފަިއާވ  ނިންމ މާދޭން ނިންމި އަަހރަށް ކ ްއޔަށް 50އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއާވނީ ކޮމިީޓެގ  ެގން ދިރާސާކޮށް ނިންމެިވ ޮގތ މައްސަލަ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ 

 .ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް ،އްރިރ މ ޤަ

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،2ރިޒަމް ޒޯނ  އައަދި ޓ  1ރިަޒމް ޒޯނ  އަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އއ. މަތިެވރީ ޓ  

ގ ޅިެގން އއ. މަތިެވރީ ކައ ންސިލ ން  ނިންމ މާޭދން ނިންމި އަހަރަށް ކ އްޔަށް 50ފަރާތްަތކަށް ޒަމ ން އަމިއްލަ އަރިޓ 

އއ. މަތިެވީރ  ،މި ރިޕޯޓަކީ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .ާލމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ ،ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ

އަހަރަށް  50ން އަމިްއލަ ފަރާތްތަކަށް ރިޒަމ އަ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓ  2ރިޒަމް ޒޯނ  އައަދި ޓ   1ރިޒަމް ޒޯނ  އަޓ 

 ލިބ މާ އަށްމަތިެވރި ަކއ ންސިލ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ. ގ ޅިެގން އއ ނިންމ މާ ކ އްޔަށް ދޭން ނިންމި

ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓޭ. މި ރިޕޯޓ ަގިއ ހިމެނިފައިާވ ޖަދ ަވލ ތަަކީކ  ން ދިރާސާކޮށްގ ިޅެގން ެއ މައްސަލަ މި ޮކމިޓީ

އއ. މަތިެވރީ ކައ ންސިލ ެގ  ،ެގންދިޔަ ޮގތް. މި މައްސަލައަކީން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ރިޕޯޓ ެގ ބައެކޭ. ކޮމިޓީ

އެ  އިމ ގައި ބަޔާންކ ަރއްވަ ބިމެއް ކައ ންސިލަްށ ނޭނިގ ކ އްޔަށް ދީފަިއާވ ކަ  ހިނާގ އެ ަކއ ންސިލ ެގ ޞްތިޞާޚްއި

 16ަވނަ އަހަރ ެގ  2019ން ޮގތ ން ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ ގ ޅޭ ކައ ންސިލ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަެއކޭ. މި މައްސަލައާ

. އޭން ބައްދަލ ކޮށްފައިވެ މި ކޮމިޓީ ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ަގިއ އއ. މަތިެވރީ ކައ ންސިލ ެގ އަންނަނިިވ ަކއ ންސިލަރ ންނާ

 .އަސްލަމް، ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ އަޙްމަދ  ައލްފާޟިލް  .ތިފް، ކައ ސިލ ެގ ަރއީސްޢާ ޟިލް އިސްމާޢީލްއަލްފާ

ަވނަ  16ަވނަ އަހަރ ެގ  2019ން މި ކޮމިޓީ ދެ!އަލްފާޟިލާ ސަމާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ ، ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރ . އާ

ން ނިންމާފައިޭވ. މި މައްސަލަ  ކޮމިޓީބައްދަލ ވ މ ަގއި މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ސަބް ކޮމިޓީއެއް ހޮވ މަށް

، ސަބް އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  މައްޗަްނޮގޅީ ؛ދިރާސާކ ރ މަށް ހޮިވ ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ

ދި ތ ޅާދޫ އަ .އަދި އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ ، ސަބް ކޮމިިޓެގ ަނއިބ  މ ޤައްރިރ  ،މ ޤައްރިރ  ކޮމިޓީެގ 

ަވނަ  3ން ނިންމެިވ ކަންކަން މި ރިޕޯޓ ެގ މެދ  ސަބް ކޮމިޓީ މި މައްސަލައާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،މަްއސަލައަކީ މިަވނީއޭ.  ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ކޮމިީޓެގ ހ ށަހެޅ ންތަކ ެގ ޮގތ ަގއި ަބޔާްނކޮށްފައި އެ

ޮގތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގ ޅޭ  މައްސަލައާ ،ާވތީ ހަޅާފައިާވ މައްސަަލއެއް ކަަމށްޮގތ ން ހ ށަ ގ ޅޭ ރިޒަމާއަޓ 
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ިރޒަމ ން އަ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ ން މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކޮށްފައިާވނޭރިޒަްމެގ ބަހެއް ހޯދ މަށްޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީއަޓ 

ދެއްާވފަިއާވ ލަފާފ ޅާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއއ. މަތިެވރީެގ ބިން ކ އްޔަްށ ދީފައިަވނީ  ،މަޢ ލޫމާތ  ދެއްާވފައިަވނީ

ރިޒަމ ްނ މި ކޮމިޓީއަްށ ފޮނ ާވފަިއާވ އަަކމަށޭ. މި މައްސަލަިއަގިއ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޓ   ންއެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގ މަތީ

 ޅޭ ގ  މި މައްސަލައާ ؛. ކޮމިޓީެގ ހ ށަހެޅ ންތައްހިމެނިފައިާވނޭ ގައި 3ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ ކޮޕީ މި ރިޕޯޓ ެގ ޖަދ ަވލ  

ން ބޭއްިވ ބައްދަލ ވ މ ަގއި އެ ަކއ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން ދައްކާފަިއާވ ޮގތ ން އއ. މަިތެވރީ ކައ ްނސިލާއެކ  މި ކޮމިޓީ

 ޔަްތކ ރ މަށްފަހ  މި މައްސަލައާ ޢާރިޒަމ ން ފޮނ ާވަފއިާވ ލިޔެިކޔ ންތަކަށް ރިއަމިނިސްޓްީރ އޮފް ޓ   ،ާވހަކަފ ޅ ތަކަާށއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ؛ަވީނއޭ. ކޮމިީޓެގ ހ ށަހެޅ ން  ކަންކަން ތިރީގައި ަބޔާންކޮްށފައި އެން ހ ށަހަޅާ ޮގތ ން ކޮމިޓީ ގ ޅޭ

ހައ ްސ ެގސްޓް ރިސްޓްއަހޮޓާ، ޓ  ސްޓްރިއަލާފަިއާވ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ގައި ޓ  އިރިޒަމ ން ެއކ ލަވަ އަޓ 

ާގނޫނ   ،ބެހޭ އ ސޫލ ަގއިވާ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް ކައ ންސިލ  މެދ ެވރިކޮށް ބިން ކ ްއޔަށް ދިނ މަށް ބިން ކަނޑައެޅ މާ

ފ ށ އަރާ މާއްދާަތއް  އާ(ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ  ިދެވހިރާްއޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް) 2010/7ނަންބަރ  

ިރޒަމަށް އެންގ ން. އަން ިއޞްލާޙ ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގ މަތީ އ ާވލ މަށް ނ ަވތަ އެ ާގނޫނާ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ) 2010/7ާގނޫނ  ނަންބަރ   -2 ހ ށަހެޅ ން

 ެގ ތެޭރަގއިވާ ޞްކައ ންސިލ ެގ އިޚްތިޞާ ،ަވނަ މާއްދާެގ )ފ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިަވނީ 2-56ެގ (ާގނޫނ 

އެ ކ ލި  ،ނަަގމ ންދާނަމަ ރާއަކަށް ކ ލިފެލޭ ހަރ މ ދަލ ން ސަރ ކާރ ެގ ެއއްެވސް އިދާނޫ ،ންތަކާއި ބި ،ަވސީލަތްތަާކއި

ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގއި ެއ މަސް 6މަލ ކ ރަން ފަށާތާ ޢަ ށްބަަދލ ާވނެ އިންތިޒާމ  ބ ެނިވދިޔަ ާގނޫނައަށް ކައ ންސިލ ެގ އާމްދަނީ

ގ ޅިެގން ހަމަޖައްސަންާވެނ ކަމ ގައޭ. ީވާމ، އއ. މަިތެވރީ ކައ ންސިލ ެގ ދެ ބިން  އެ ަކއ ންސިލަކާ  ާކއިއައިދާރާ

ދެމެދ   ޮގތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ އަރިޒަމާއި ރިޗް ކ ލަބ  މޯލްޑިްވސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑާ ބެހޭ ކ އްޔަށް ދިނ މާ

އެ އެއްބަްސވ މަކީ  ،ކ ރ މ ެގ ޮގތ ންލ ޤ މަންފާތަކާއި ޒިންމާތައް ކައ ންސިލަށް ނައެއްބަްސވ މ ގައި ެވފަިއާވ 

ެވފައިާވ ެއއްބަްސވ މެއް ޮގތަށް އެ އެއްބަްސވ ން ދެމެދ   ޕްަރއިެވޓް ލިމިޓެޑާ  ކައ ންސިލާއި ިރޗް ކ ލަބ  ޯމލްޑިްވސް

ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ) 2010/7ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،އޮތީ  މި އިށަހެޅ މެއްަގަވަނ ހ  3އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަދި 

އެ ާގނޫނ ތަކ ެގ  ،އެހެން ާގނޫނ ތަކާއި މަލ ކ ރަމ ންދާޢަިދެވހިރާއްޖޭަގއި  ،އި(އާ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ 

 ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބޭ ބާރ ތަކާ  ންމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ލާ މަށްބިން ދޫކ ރ  ،އ ސޫލ ަތކާއި  ،ަގވާއިދ ަތާކއިދަށ ން ހަދާފައިާވ 

އެ ކަންކަން ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  އި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ން ދިރާސާކ ރަްއވަ  ފ ށ އެރ ންތައްޮގތ ން ހ ރި  ގ ޅޭ

ށް ފާހަަގާވ އަޅ ަގނޑ މެންނަ ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ެގންދިއ ން.ކ ިރއަށް ގ ިޅެގން މަސައްކަތް ކަމާ ގ ޭޅ މ އަްއސަސާތަކާ

ަގވާއިދ ތަެކއް  އިއ ސޫލ ތަކަކާ  ،އިނޫނަކާ ާގ 12މިހާރ ން މިހާރަށް ެވސް އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ،ޮގތ ަގއި މިހާރ ެވސް

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް  ؛ފ ށ އަރާ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެދެން އެކަމ ގައި ނޫނާާގއެބަޭވ ލާމަރ ަކޒީ 
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މިހާރ ން މިހާރަށް   .ށް ެވސް ހ ށަހަޅާނަންމަސައްކަްތކޮށް ެއޓަރނީ ޖެނެރަލަެވ ައޅ ަގނޑ މެން އިސް .މަސައްކަތްކ ރަން

ފ ށ އަރާ. އެ ކަންކަން  ޫނނާާގބަހ ރި ލާމަރ ަކޒީ އ ސޫލ ަތކެއް އެ ،ަގާވއިދ ތަާކއި ،ނޫނ ތަާކއިާގންޖެހޭ އިޞްލާޙ ކ ރަ

 ެގއިޚްތިޔާރ   ނޫނ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރ ތަކާއިާގލާމަރ ކަޒީ ޙަޤީޤަތ ގައި ޙައްލ ކޮށްެގން ނޫން ޮގތަކަށް 

އަިދ  1 އއ. މަތިެވރި ޓ އަިރޒަމް ޒޯން ؛ހަަގކ ރަން. ކޮިމޓީެގ ނިންމ ންނ ކ ރެޭވނެކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާބޭނ ން

ނިންމ މާ ގ ޅިެގން ކ ްއޔަށް ދޭން ނިންމި އަހަރަށް 50 ކަށްއަިމއްލަ ފަާރތަ ންމިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓ އަރިޒަމ ، 2ޓ އަރިޒަމް 

ންބަރ ންެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ަގިއ ޮގތ ން ކޮމިޓީެގ މެ ގ ޅޭ އެ ަކއ ންސިލ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައާ 

ަވނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި މި ރިޕޯޓ   25ަގއި ބޭްއިވ މި ޮކމިޓީެގ މިއަހަރ ެގ  2020ޖ ަލއި  6 ،ޝްަވރާކ ރ މަށްފަހ މަ

އަދި  1ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ އއ. މަިތެވރީެގ ޓ އަރިޒަމް ޒޯން  ،. ީވމާއޭތަޅ މަށް ހ ށަހެޅ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމި

ނިންމ މާ  އަހަރަށް ކ އްޔަށް ދޭން ނިންމި 50މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓ އަިރޒަމ ން އަމިއްަލ ފަރާތްތަކަށް ، 2ޒޯން  ޓ އަރިޒަމް

ްނ ގ ިޅެގން އެ ަކއ ންސިލ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގެތއްެގ މަތީ

ކ ރެިވަފއިާވނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  އެޓޭޗ  ެވސް  ަވލ ތައްއަދި މިއާެއކ  ޖަދ  .ދެްއވ މަށް އެދެމޭނިންމަވައި

އެއް  އިަގވާއިދަކާ  8 ،ޫނނަކާއިާގ 3ިމހާރ ން މިހާރަށް ެވސް  މިހާރ ެވސް ،ފާހަަގކ ރިހެން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ކ ރިން

ަހަގކޮށްލާނަން ެއއީ ކޮންކޮން ަވރަކަށް ފާެވސް ާވ. ައޅ ަގނޑ  ކޮންމެޟްތަޢާރ  ނޫނާާގއ ސޫލެއް އެބަޭވ ލާމަރ ަކޒީ 

އެޮގތ ން ބަލާއިރ ަގިއ  ަގވާއިދ ތަެކއްޯތ ެވސް. ެވސް އަދި ޮކންކޮން އ ސޫލ ތަކެއްތޯ ެވސް އަދި ކޮންކޮންތަކެއްތޯ ނޫނ ާގ

ެވސް އެއީ ލާމަރ ކަީޒ ނޫނ  ާގބެހޭ  ބިމާ .ކަން އެބަ ފާހަަގޭވނޫނަާގނޫނ  އެއީ ފ ރަތަމަ ާގބެހޭ  ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތާ

ބެހޭ  އިޞްލާޙ ކ ރ މާ ޫނނ ތައްާގބަެއއް  ؛ބައެއް މާއްދާތައް އެބަ ށްނޫނެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަާގފ ށ އަރާ  ނޫނާާގ

 ަގާވއިދ  . ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ނޫނާާގެވްސ އެބަޮއޭވ. އެެވސް އެބަ ފ ށ އަރާ ލާމަރ ކަޒީ  ނޫނެއްާގކިޔާ ނޫނ  ާގ

ބެހޭ ކަްނކަމަށް  ަފތ ރ ެވރިކަމާ ،ހިންގ މ ެގ ަގވާއިދ   ޕްލޭންކ ރ މާއިހިރާއްޖޭެގ ބިނާެވށި ިދެވ .ނޫނާާގ ލާމަރ ކަޒީފަށ އަރާ 

ދިރިއ ޅ މަށް ދޫކ ރާ  ،ބެހޭ ަގާވއިދ  ށާއި ބިންބިމާއި ފަޅ  ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މަށް ޓަަކއި ޕްރޮޕޯޒަލް ހ ށަހެޅ މާރަށްރަ

ބެހޭ ަގވާއިދ . ލޯކަްލ  ބިންދޫކ ރ މާ ށްސަރ ކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ ބަންޑާރަ ޯގތި ފިޔަވައި އެެހން ބޭނ ންތަކަށް

ހަާވލ ކ ރ މ ެގ   ހިނާގ ސަރަޙައްދ ގައި ިހމެނޭ ދައ ލަތ ެގ ބިންތައް ަކއ ންސިލ ތަކާޞް ޞާތިޚްކައ ންސިލ ތަކ ެގ އި

 ،ތަްއ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ އ ސޫލ  މާރާތްތަކާއި ަވސީލަތްއިާގއިމ ކޮށްފަިއާވ  ،އަތޮޅ ތައް ހިްނގ މަށް ބޭނ ންާވ ،ަގާވއިދ 

ލޯކަލް ކައ ންސިލ ަތކ ެގ  ،ބެހޭ ަގވާއިދ   ހަާވލ ކ ެރޭވ ބިންތައް ިވޔަފާރި އ ސޫލ ން މ ޢާމަލާތްކ ރ މާ މިނިސްޓްރީތަކާ

 ކާެބލެހެއްޓ މަށް ކައ ންސިލ ތަ  ަގއި ހިނާގ ސަރަޙައްދ ަގއި ހިމެނޭ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބިންަތއް ހިންޞްޞާތިޚްއި

ދިރިއ ޅ މ ެގ ބޭނ މަށް ނޫން އެހެނިހެން   ،ަގވާއިދ  ބެހޭ  ކައ ންސިލ ަތކ ން ބިންތައް މިލްކްކ ރ މާހަާވލ ކ ރ މާއި

މިހާތަނަށް ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރި ަބއެއް  ންކޮމިޓީ ެގިމއީ އަޅ ަގނޑ ެމން ،ބޭނ ންތަކަށް ބިންދޫކ ރ މ ެގ ަގާވއިދ 
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ައަވހަކަށް އެޓަރނީ ެޖނެރަލްެގ ކިބައިން އަޅ ަގނޑ  ީވހާ  މާ،އެހެންީވއ ސޫލ ތައް. ، ަގާވއިދ ތަކާއި  ،ނޫނ ތަކާއި ާގ

އެ ނޫްނ  .ކަށް ެގނައ ންޔައެއްހަމަ ނޫނާާގނޫނ ތައް ލާމަރ ކަޒީ ާގމި  ،މި ަގވާއިދ ަތކާއި  ،މި އ ސޫލ ތަކާއި ،އެދެން

އ ސޫލ  ރާއްޭޖަގިއ އެ އަދި  ،ާވ ބާރ ތަކާއި އިޚްތިޔާރ ަތއްދީފައި ނޫނ ންާގލާމަރ ކަޒީ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ައޅ ަގނޑ   ؛ން އޮތް ހަޤީޤަތެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނ ދާނެކަން ެވްސ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާތަންފީޒ ެވެގން

ހިނާގ، ބ ނާ އ ސޫލ ން ނޫން ޮގތަކަށް  މިނޫނ ަގއި ާގހަމަ ލާމަރ ކަޒީ  ެވސް ނިސްބަތްާވ ހ ޅ މާލެ ސަރަޙައްދަކީ

ކ ންފ ންޏެއްެގ ދަށ ަގިއ  ؛ތ ަގއި ަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތ ން ފާހަަގކ ރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހިނަގމ ންދާ ތަނެއްެގ ޮގ

ކ ންފ ންޏެއްެގ ދަށ ްނ މ ނިސިޕަލް ޚިދ މަތްތައް ދޭ އ ސޫލަކީ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ އ ސޫލެއް ނޫން. ެއއީ  ،އޮވެ 

 ތަކ ރާރ ކޮށް ައޑ ހަރ ކޮށް އެތައް ތަެނއްަގއި ެވސް ދެްއކި ާވހަަކއެްއ. ެއީއ އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން ކެމްޕޭނ ގައި

އައި ތަެނއް ޙައްލެއް ކަށް އެ ަކމަކަށް ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަ ަގއި ރ  އިިމހާތަނަށް އައި .ތަެކއްދައްކާފަިއާވ ާވހަކަ

 .ސީއާ ދެމެދ  ެއއްބަްސވ މަކަްށ އަިއސްެގްނ އ ސޫލ ަތކެއްޑީ ނ ފެނ ނ . އަޅ ަގނޑަްށ އިނޭގ ސިޓީ ަކއ ންސިލާިއ ެއޗް.

ސިީޓ ަކއ ންސިލ ްނ  އޮތްއިމ ކ ެރިވެގން ބަދަލ ތަކެްއ ެގނައ މ ެގ މަްޝަވރާ އެބަދޭ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރ  ާގ

ެވްސ  ނ ާވކަންލާފަިއާވ އެއްބަްސވ ަމށް އެއްބަސްއިަލަވކ .ސީން ހ ށަހަޅާފައި ޮއންނަ ހ ށަހެޅ މަކަށް ނ ަވތަ އެޑީއެޗް.

މާލޭެގ ސަރަޙައްދ ަގއި ހިމެނޭ ބ ނާ ޮގތަށް ނޫނ ަގއި ާގރ ކަޒީ ލާމަ ،ަވނީމ ހިންމ  އި އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ. މީަގ

 ހ ޅ މާލޭ ،ގައި ހިމެނޭ ބައެއް. އެހެންީވމާ، ހ ޅ މާލޭެގ މ ނިސިޕަލް ޚިދ މަތްތަކާއިޞްޞާތި ޚްމާލޭެގ އި ،ހ ޅ މާލެއަކީ

 ޮގތ ން އޮތް ހަމަެއއް. ނޫނީާގއެއީ  .ާވނީ ސިޓީ ަކއ ންސިލ ެގ ދަށ ަގއި ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭންނަންއޮ ޞްޞާތިޚްއި

ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. ސަބަެބްއ ެގ ބޭރ ން އެ ހ ޅ މާލޭެގ ކަންތައްަތއް ހިނގ މަކީ ރަނަގޅ  ކަމެއް  ެގއެ ހަމައި

ތަނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އައިސް މިހިރީކީ ކ ންފ ންޏެއް ތަމްސީލ ކ ރާކަށް ނޫން.  އަޅ ަގނޑ  މި ،ޮގތ ަގއި ދެކެނީ

ށް ހ ޅ މާލެ ރައްޔިތ ން ތަމްސީލ ކ ރ މަ މީހެއް. ހ ޅ މާލޭ ރަްއޔިތ ން ަތމްސީލ ކ ރާއަޅ ަގނޑަކީ  ،ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި

ނޫނީ ޮގތ ން ރަްއޔިތ ްނ ާގެވސް އެބައެދޭ. އެހެންީވމާ، މިއީ  ންރ އި ކައ ްނސިލަޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައ ންިސލާ

މި ކަމަށް އެތެރޭގައި އޮންނަ އިންތިޒާމ ެގ  ،ހ ރި ކަންކަން. އެހެންީވމާ ހަމަ އަޅާފައިނޫނ ަގއި ާގއަދި  ،އިންތިޚާބ ކޮށް

ޅ ަގނޑ  ކ ރިން ެވސް އަ ؛ކަށް ނޫން. ީވާހެވސް އަަވހަ ަގބޫލ ކ ރެޭވނެ ކަެމއް އޮތ މަކީތެރެއިން ކަންކަން ހަމަނ ޖެހި 

ެގ ދަށަށް މ ިނސިޕަލް ޚިދ މަތްތައް މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލ   ހ ޅ މާލޭެގ ،ފާހަަގކ ާރ ފަދައިން ތަކ ރާރ ކޮށްހަމަ 

 ަގއި ބެލ މ އަޅ ަގނޑ  ބެލި ؛ފަރާތ ން ެގޓަކައި އަޅ ަގނޑ  އަދި އެ ކަމަށް. ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ކަމެއްބަދަލ ެވެގން

 އި،ގަ އަދި ސިޓީ ކައ ންސިލ  އި ކ ންފ ންޏަކާ ތެރޭގައިއޮތީ ސަރ ކާރ ެގ  ންޖެހޭ ބަދަލެއް ނެތް. މިެގންނަ ށްނޫނަކަާގ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އް ފައި އޮތް ޮގތެެވއަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިންިތޒާމ ތައް ރޭިވަފއި އޮތް ޮގތ ން ކަންކަން 

ޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއއްބަސްވ ަމކަށް އާެދެވންާވެނ. ަގބޫލ ކ ރެޭވނެ ކަމެްއ ނޫން. އަ މެންނަށްެއއީީކ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. 
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ޓަކައި ައޅ ަގނޑ ެގ ފަރާތ ން އެ ކަމަށް  .ާވނެނޫނ ގައި އޮތް މަަގްށ ެގންދެެވންާގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންކަން 

މި ރިޕޯޓަށް  ތަކަށް ެވސް ދޭނެކަމ ެގ ޔަޤީންކަން އަރ ަވން. އަދި ައޅ ަގނޑ  އެދެންދޭންޖެހޭ އެއްބާރ ލ މެއް ހ ރިާހ ފަރާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކޮށްދެއްވ ން.  ންޏާ،ެގންނަން ބޭނ ންާވ ބަދަލެއް އޮތް ކަމަށް ަވ އި،ން ބަހ ސްކ ރައްވަ ތި ބޭފ ޅ 

 އޮތް ޮގތަށް ފާސްކޮށްދެްއވ މަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ާވނަމަ، މި ރިޕޯޓ  މިކަމަށްނޫން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާވހަކަފ ޅ  ދައްަކަވން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކ  އިންނެިވްއޔާ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ސަން. ޙަފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންެނވ ން އެދެން. ދިއްަގރ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިކ ރާމް 

 

 ހަކަދެްއކެވ ްނ:ާވ ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިާރެގ ދިއްަގރ 

ޓ އަިރޒަމް މިނިސްޓްރީން ބަޔަކަށް ދިނ މަށް   2، 1ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މަތިެވރި ޓ އަރިޒަްމ ޒޯން 

ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ެވްސ  ގ ިޅެގން ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީން ތައްޔާރ ކޮށްަފއިާވ ރިޕޯޓާ ެބހޭ ހަމަޖައްސާފައިާވ ހަމަޖެއްސ މާ 

 ،ށް މިހާރ ެވސް ބަދަލ ތަކެއް ެގެނިވނޫނަާގލާމަރ ކަޒީ ން ބޭނ ން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެްއޗެއް ދަންނަާވލަ

ކ ރ ަވން މަސައްކަތްކ ާރއިރ ަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ހަމަ ޮގންޖެހ ންތައް ލާމަރ ކަޒީ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެމން ރަށްރަށް ބާރ ެވރި

އެ މަސައްަކތެއް ކ ރ މަށް އ ޅެން ފެށ މ ން  އި،ަރން އިސްނަގަ ކ  އްތެ ހ ރިކަން ފާހަަގކ ރެޭވ. ަކއ ްނސިލ ތަކ ން މަސައްކަ

ެއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ކައ ންސިލ ަތކ ަގއި ތިއްަބާވ ބޭފ ޅ ން އެްއ ކަމަކަށް އެ ކަންކަން ނ ހިނާގކަން 

އެ ަކންކަން ނ ކޮށް މަޑ ން ތިބެން   ،މަސައްކަތްކ ރ މަށް ފަށާިއރ  ކ ށްެވރިެވދާނެީތެވ ިއެގންއިސްނަގަ ކަންކަން ކ ރ މަށް 

 ޭއ،ތިެބެވ މ ސާަރ ނަަގިއެގން އެބަ ނ ކޮށް ތިބިްއޔާ އްމަަސއްކަތެ  ،ެވސް ފާަހަގކ ރަން. އެޮގތ ންކަން ބޭނ ންާވ

 ތަން ހަމަ ތިބޭ ިވސްނ މ ގައިމި  .މޭޮގތަކީ ދެން ތިބ  އެހެންީވމާ، އެންމެ ރަނަގޅ  ކ ށްެވިރއެއް ތިމަންނަމެން ނ ާވނޭ.

ނ ދޭ. އާދެ، މި ެވްސ ކ ރިއަކަށްއެްއޮގތަކަށް  ،އޮތް ހިސާބ ގައިހަމަ  އޮންނަނީ ފެނޭ. ދެން ރަށްތައް މިެވސް އެބަ

މިކަން ޓ އަިރޒަމް  ،ދަްނނަާވނީއަޅ ަގނޑ   ާވނަމަ ކަމަށްއެްއޗެއް ދަންނަާވ  އި ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަަލއިގަ 

ެގ އ ސޫލެއް  ާވނީ. ދެންކަެމއް ޮކށްފައިކޮްނމެެވސް ބަޔަކ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި މި ،ކޮށްފައިމިނިސްޓްރީން 

 ކޮށް ނިންމާފައި އެ ބަަޔކ  ،ކަމ ަގއި ިވޔަްސ ެވސްޮގތަކަްށ ކޮށްަފއި އޮތް  ކަމެްއ އަދި ކޮންމެއެ  ،ޮގތ ން މި ފެންނަނީ

 ަވރެްއެގ ފިަޔަވެޅއް އެޅޭ  ދެން އެ ބަަޔކާ ދެތޭރޭަގއި އެްއެވސް. ންނަނީތަން މި ފެ ަވޒީފާަގއި ނެތިދާ ،އެތަނ ން ަވިކވެ 

ަވތަ ސަރ ކާރ  ނ ތަނެއް ނ ފެނޭ. ނިކަމެތި ަރްއޔިތ ން އަބަދ ެވސް ސަފަރކ ަރން މި ޖެހެނީ. އަބަދ ެވްސ މިނިސްޓްރީ 

 ،ންޖެހޭ ކަމަށް ާވނަމަތ ަގއި ދޭެގ ޮގސޭޝަނެއްންކޮމްޕަ މިސާލަކަށް  އިންރަްއިޔތ ންެގ ފައިސާ . ތަން ކ ށްެވިރެވފަިއާވ
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މިއަްށ އެބަޖެހޭ ޙައްލެއް އަންނަން. ޙަޤީޤަތ ަގއި. ެވސް މި ދޭންޖެހެނީ. މިއީ ަވރަށް ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ މަްއސަލައެއް 

ނ ަޙއްޤ ން  ،އެބަހ ރި ހަމަ ނ ޙައްޤ ން މ އްސަނދިެވފަިއ ެވްސ ސަރ ާކރ ގައި އ ޅ އްާވަފއި ތިއްެބިވ ބޭފ ޅ ން ެވސް

ެއ  ިއ،ނ ޙައްޤ ން ކޮންކަެމއްތޯ ކ ރެިވފައި ަވނީ ބަލަ ފަރާތްތަްއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ އްސަނދިެވފަިއާވ

 ންޮގތ  ދެން ލާމަރ ކަޒީކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ރަްނ.  އެެޅންޖެހޭނެފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅ 

ލާމަރ ަކޒީ  .އް ނޭނޭގއް އަންނާނީ ކޮންދ ަވހަކ ްނ ކަމެކްަޝނެލެ އޮތީ އަނެްއާކެވސް އި ރ  މިހާމި ؛ތައް ކައ ންސިލ 

ރަށްރަށ ެގ  ފަހ ން އްެގއިލެްކޝަނެ ،އިލެކްޝަނެްއ ބޭްއިވ .ަވނީ ށް ަވރަށް ރަނަގޅ  ބަަދލ ތަކެއް ެގނެިވަފއި މިނޫނަާގ

ކަށް ޔަ ހ އްދަ ނޫނިއްޔާއެހެން . ދެންއޮތީ ފަހ ން ކަންތައްތައް ކ ރެޭވ ޮގތަށް މިލޭންޑް ޔޫސްޑް ޕްލޭނެއް ހެިދެގން ޭއެގ

 ކ ެރިވފައި އެަބޮއޭވ އެތައް ދ ަވހެްއ ަވންދެންއަނެްއކާެވސް އެ ާޕކ  ކަްށ އެދި ފޮނ ވ މ ންޔަ ހ އްދަ .އެދެން އެބަޖެހޭ

 . މިހެން ކަންތައްތަްއ ނ ކ ރެިވފައި ކައ ންސިލ ަތކ ން ތިބެންޖެހ މަކީ މިއީ ަވރަށް ދެރަ ހާލަތ  އިނޭގތޯ މާލޭގައި.

އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ކިހިނެއްތޯ ރަށްރަށ ެގ ހާލަތ  ބަދަލ ކ ރާނީ މިހެން ކަންކަން މަޑ ޖައްސާފައި ާބއްަވންޖެހޭ ަކމަށް ާވނަމަ

މަޖިލީހަށް އައިްސ  ރަށްރަށަށް ޮގސް ކެމްޕޭންކޮށްެގްނ ރަށްރަށ ެގ ހާލަތ  ބަދަލ ކޮށްދެޭވެނ ަކމަށް ބ ނެ ،މަޖިލީހަށް ަވދެ

ދެން ކައ ންސިލ ތަކާ އެްއކޮށް  ،ކޮމިީޓ މަސައްކަތްކޮށްފައި  އިދަްއކަށް ާވހަކައަޅ ަގނޑ މެން ދެން ބިލ ތަކަ

ލާއިރަށް އަބަދ ެވްސ އިަކއ ންސިލ ތަކ ެގ ބާރ  ބޭނ ންކޮށްެގން ކ ރިއަށްދާން ހަމަ ހިފަ ،މަސައްކަތްކ ރަން ނިކ މެ

ތަންކޮޅަށް  ހެންީވމާ، މިއަްށވ ރެތަން މި ފެންނަނީ. އެ ހަމަ މަޑ ޖެހޭ .ތަން މި ފެންނަނީ ަވރަކަށް މަޑ ޖެހޭ ކޮންމެެވސް

އަންނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަންކަން ބަދަލ ެވެގންބޮޑަށް ކަންކަން ކ ރަން އ ޅޭ ބަޔަކަށް ކ ރެޭވނެ ޮގތަށް އެަބޖެހޭ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. . ހިފީއާދެ! މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން

 

 ސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާ

 .ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ މަތިެވރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ޒަރީރ  ަޙސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިެވރި

މނިސްޓްރީ އޮފް ، 2 އަދި ޓ އަރިޒަމް ޒޯން 1މަތިެވރި ޓ އަރިަޒމް ޒޯން  ރަީއސް. އއ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ކައ ންސިލ ން މަތިެވރި ގ ޅިެގން އއ.  ނިންމ މާއަހަރަށް ކ އްޔަށް ޭދން ނިންމި 50ޓ އަރިޒަމ ން އަމިއްލަ ފަރާތްަތކަށް 

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ،  ޮގތ ން  ބެހޭރިޕޯޓާ  ޮގތ ެގ ނިންމިދިރާސާކޮށް ހ ށަހަޅާފައިާވ މަްއސަލަ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީން 

ިމ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ެވސް އެބަހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް. ޙަޤީަޤގ ަގއި މި ރިޕޯޓ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ރަްއޔިތ ންެގ ސީާދ އަތޮޅ ެގ އަދި ދާއިރާެގ  ،ސީދާ ރަށ ެގމިއީ ޖެހ ނީ ެވސް މައްސަލަ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއަްށ ހ ށަހަޅަން
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ިމއީ އެ ރަށ ގައި ކޮށްފައި އޮްތ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޅިފައި އޮތް ަވރަށް ބޮޑ  މައްސަލަައކަށް ާވީތެވތާ ގ ޙަލަޞްމަ

ެގ މި ެގސްްޓހައ ސް މިއީ ހަމަ ކ ޑަަވރެއްެގ ރިސޯެޓއްަވރ  ތަނެއް. ރޫމ  33 .ްނޓްއެންމެ ބޮޑ  އިންެވސްޓްމެ

ިމ މި ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ގައި ޙަޤީޤަތ ގައި  ؛ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން އިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  މީަގ

ިމ  ،ތަން ރަްއޔިތ ންެގ ޙަޤީޤީ ބޭނ ން މި ެއ ރަށ ގެ ރިޕޯޓ ަގިއ މ ޅިން ެއ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންެގ އިހ ސާސްަތއް ނ ަވތަ 

މާ ްއޔަށް ދިނ ލަބަށް ކ ރިޗް ކ މަޝްަވރާކ ެރިވެގްނ  ހަމަެޖހޭ އ ސޫލެްއެގ ތެެރއިން ަކއ ންސިލާ ރާެގސްޓްހައ ްސ އަނބ 

އާދެ! އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ   .ޮގތ ން އެ ބޭފ ޅ ންެގ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ޙައްެލއް ެގނެިވަފއެއް ނެތް ބެހޭ

ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ހ ރި އެންމެ ބޮޑ  ެއްއ  ،މަތިެވރި ކައ ންސިލ ން އަދި މަތިެވރި ރައްޔިތ ން ؛ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

ން ޑޮލަރ ެގ ބޮޑ  އަމިލި ަފސްާގތްަގނޑަކަށް  ،ެގ ޮބޑ  ެގސްޓްހައ ސްރޫމ  33އީސް، މި ކަންބޮޑ ވ މަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ދެމެދ  ަވނީ  މަތިެވިރ ކައ ންސިލާ އަދި އިއާ މޯލްޑިްވސްރިޗް ކ ލަބ  އިންެވސްޓްމަންެޓއް. މި އިްނެވސްޓްމަންޓް 

ިރޗް ކ ލަބ  ގައި  2019 ބަރ  ންޓެސެޕް 8 ން. އެ ޭބފ ޅ ންެގ ލިޔެކިޔ ންަތއް ދަްއކާ ޮގތ އެްގރިމަންޓެއް ހަދާފަ

ތަނ ން  އެ އެއްަބސްވ މ ެގ ދަށ ން މި .ދެމެދ  އެބައޮތް އެްއބަސްވ މެއް ހަދާފަ ަކއ ންސިލާ މޯލްޑިްވސްާއއި މަިތެވރި

 .ަވަރކަށް އަހަރ އޮތް މ އްދަތަކީ ާގތްަގނޑަކަށް ހަތަރ ގައި ބާކީ ެއްގރިމަންޓ  .އެްއ ބިން ކ ްއޔަްށ މި ދެެވނީ ެގ1ޒޯން 

މީެގތެެރއިން  ،ަވރަކަްށ އަހަރ . ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މި ބިމަކީފަސް އޮތް ބިމ ެގ މ އްދަތަކީ  ަގއި މި 2 ޒޯން ދެން

ައކަފޫޓ .  46880 ލަ އެްއކޮށްލީމާޖ މ  21280.25 ،ގައި މި ހިމެެނނ2ީައކަފޫޓ . ޒޯން  25600 ،ބިމަކީ  ެގ1ޒޯން 

މަތިެވރި ކައ ންސިާލ  އިލަބާކ   ރިްޗ ކަށްހޮޓަލެއް މިއީ. ިމ ބިން މިހާ ކ ރ  މ އްދަތަ  ރޫމްެގ ަލްގޒަރީ ބޮޑ   33

 ،ނަމަެވސް ޙަޤީޤަތ ަގިއ ބ ނާ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ސީ.އެސް.އާރ   އަިދ އެ މ އްދަތ  ކ ރ ީވމާ ،ަވނިކޮށް އެއްބަްސވ މެްއ ހަދާފައި

. އެހެންނަމަެވސް، މި  އޮތީ އެްގރިމަންޓެއް ހަދާފަ ލަބާ ެއްއކޮށް މިއެ މ އްދަތައް ބަލާފައި އެ ެއްގރިމަންޓ ގައި ރިޗް ކ 

ޓަކައި މަޝްަވާރކ ރަމ ން މަތިެވ ކައ ންސިލާ މިތަން ކ އްޔަށް ދިނ މަށް އިލަބާ ދިގ  މ އްދަތަަކށް ރިޗް ކ  ؛މަޝްަވރާތައް

ލަބ ން މަތިެވރި ކައ ންސިލަށް އަިދ މަތިެވރި ރައްޔިތ ންނަށް ރިޗް ކ  ،ން ބޭނ ންދަނިކޮށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮްށލަ

ެގ ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ  ،ޚިޔާނާތްތެރި މަކަރ ެވރި ރޭވ މެްއެގ ދަށ ން ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ަވދެ ،ލާފައި އިއޮޅ ވަ 

ހިނަގމ ންދާ ަދއްކަމ ން. ިމ ކަންތައްތަްއ ާވހަކަ އަހަރަށް ބަދަލ ކ ރ މަްށ ދިޔައީ 50ތެރެއިން މި އިްނެވސްޓްމަންްޓ 

 29ކައ ންސިލ ން ަވނީ  ަބޔާންޮކށްންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ރަްއޔިތ ޚަބަރ  އެ ރަށ ެގ ަކއ ންސިަލށް ލިބިެގން އަދި 

ެވސް ެއކަން ނ ކ ރަން . އެްއޮގތަކަށްފޮނ ާވފަެވސް އެއް ޓީަގއި ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ސި  2019 ބަރ ންސެޕްޓެ

ދޭތެރޭަގއި ހަދާފައި ޮއތް އެްގރިމަންޓް ެވސް ަވީނ  މޯލްޑިްވސްއާރިޗް ކ ލަބ   އި. އަދި މަތިެވރި ކައ ންސިލާނީ ބ ނެފަަވ

މި ސިީޓގައި ެވސް  މަިތެވރި ކައ ންސިލ ގައި ހ ރި ކަންޮބޑ ވ ންތައް އްކޮށްއެއާއެ  . އަިދ ހަމަމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ާވފަ

އަހަރަށް   4ތިމަންނަމެން  މކައ ންސިލ ން އަދި މަތިެވރި ރައްޔިތ ން އެދެމ ންދިޔައީ  . މަތިެވރިއެބަހ ރި ބަޔާންކޮށްފަ
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 ލާފައި ހ ރީ   ރަށްހެދިއިރ ގައި އެ މީހ ން ީސ.އެސް.އާ ކ ަލބާ ައހަރ  އެްގރިމަންޓަށް ރީޗް 5 އަނެްއ ބިން ،އެއް ބިން

 ނ ަވތަ ޓެންޑްއެްގިރމަންޓް އެކްސް، އަހަރަްށ ހަދަމ ންދާއިރ ަގއި  50، އެ ޕީރިއަޑަށް ބަލައިެގންނޭ. އެހެންީވމާ

ެއކަށީެގްނާވ  ށް ދޭއިރ ގައިލޯންްގ ދިގ  ޕީރިއަޑަކަ ައހަރ ެގ 50 އޭބަދަލ ކ ރަމ ންދާއިރ ގައި ތިމަންނަ އެބަ ބޭނ ންެވ

ރީން ކަންތައްތަެކއް ިހމަނަން. ދެން މިނިސްޓް އިޖ ތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ،ާވހަަކއަީކ ަރށ ެގ ތަރައްީޤއަށް އް.ސީ.އެސް.އާރެ

 އި ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މީގަ  ރާނެ ަކމަށް. އެހެންނަމަެވސްއެހެން ެއޮގތަށް ކ  ،ެވސް ިވދާޅ ަވމ ންދިަޔއީ

 އަނެއްކާ އެ ،ެއްގރިމެންޓެއް ހަދާފައިަވނިކޮށް އްކޮށްއެ ރަށެއްެގ ބިން ރަށ  ކައ ންިސލާ ،ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ނ ކ ތާއަކީ

 އ ސޫާލއިދިޔަ ލާމަރ ކަޒީ ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ތެރެއިން ހިންަގމ ން  ؛ބިން ހަމަ އެ އެްގރިމެންޓް ހެދި ފަރާތް

މަތިެވރި ކައ ްނސިލ ން މިހ ރިހާ ާވހަކަތަކެއް  ،މަލ ތައް ހިނަގމ ން ދިޔަ ހިނދ ގައިޢަޚިލާފ  މި  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާ

ެގ ެގ ބަހެއް ނެތި، ކައ ންސިލ އިން ަވރަށް ތަފްސީލ ކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންާގފަިއަވނިކޮށް ކައ ންސިލ  އާސިޓީ ޒަރީ

 އަހަރ  ބާކީ 4 ،އޮތް ސީ.އެސް.ާއރ ެގ ދަށ ން އިއަހަަރށް ކ ރީަގ 50ކަށް ޔަށް، ހަމަ ކ އްލިކަޔަބަހެއް ނެތި ހަމަ ކ އްލި

. އިއްޒަތްތެރި އޮތީ ލާފަ އަހަރަްށ ހެދި އެްގރިމެންޓް ެވސް މި 50ސީ.ެއްސ.އާރ ެގ ދަށ ން  އްެއްގރިމެންޓެ އޮތް

މަތިެވރި ކައ ންސިލ ން  ؛ށް ދޭން އޮތްފަރާތ ން ކ އްޔަ ރައީސް، މިއީ ބަަލއިަގެނޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެހާ ތަނަްށ އެ

، ގައި ލާފަެއއް. އެހެންީވމާާވހަކަެއއް ނެތް މި އެްގރިމެންޓ  މި ؛މިލިއަން ރ ފިޔާ 1.9ކ އްޔަށް ދޭން އޮތް ރިޗް ކ ލަބަށް 

، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބޮޑ  ެގއްލ ެމއް މިއީ. އެހެންީވމާ މަތިެވިރ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދިޔަ ަވރަށް އިމަތިެވރި ކައ ންސިލާ

އަލ ން  އްކޮށްއެ ހ ރި ބައެއް ކަންބޮޑ ވ ންަތއް ހ ރ މާރިޕޯޓ ަގއި  މި ކޮމިޓީެގ؛ މި ކޮމިޓީގައި މިފަދަ ،ލަންހ ށަހަޅާ

ސާސްތަކަކީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ ެގ ހ  ރައްޔިތ ންެގ އިއެއީ މަތިެވރީ އަނބ ރާ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއަްށ މި ރިޕޯޓް ފޮނ ާވލަން. 

ފަހ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވީނ  ަގން ފެށިސާސްަތއް. މިއީ ާލމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހިންހ ެވސް އި

ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް  ޮގތަކަްށ އެ ލ އިމިހާ  ،ބޮޑ  އިންެވސްޓްމެންޓެއް މިހާ ފަސޭހަ ޮގތަކަށް މިހާ އިރަށެއްގަ 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގގައިމ  ެވސް ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ރަނަގޅ  ެއއްެޗއް ނ ލިބޭ ޮގތަށް ހަމަ

 ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްޮކޅ ފަިއން ޖެހ ން.  އިނޫނ ގަ ލާމަރ ކަޒީ ާގ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް. 

 

 ވ ްނ:ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެ
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އް އްަގިއ ަވރަށް މ ހިންމ  ބަހ ސެޢެަވރަށް މ ހިންމ  މައ ޟޫބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ! ަވރަށް

ކ ރި އެންމެ މ ހިންމ   ަވނަ މަިޖލީހ ން  19ެގންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މި

ބ ކ ރި ބަޔަކ  މެދ ެވރިކޮށް ޚާާގތ ން ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްތައް ރައްޔިތ ން އިންތި ނާރަްއޔިތ ން  ،އެއް މަސަްއކަތަކީ

 ޞައް ޚާ ،ކަސް ަވރަށް ބ ރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް ޔަދިނ މަށް އެ ާގނޫނަށް ެގންަނންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނައ ން. ކޮންމެ

ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރެއްިވ ހ ޅ ހެންޭވ ،އްރިރ ޤަޮގތެްއގައި ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތްތެރި މ 

ޕ ޅ  ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ފާހަަގކ ރަން. ަވރަށް ބ ރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރ މަށްފަހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނ މަސައްކަތް

ހަމަ  ކަމެއް ކ ރަން ، މި ެފންނަނީމި ކަމ ެގ ނަތީޖާ ފެންނަޮގތް ބަލަން މަޑ ކޮށްެގން ތިއްބާ ިއ،ލަ ހަމަޖެހ މ ެގ ނޭވާއެއް

ން. ދެންމެ މި ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅ އްަވމ ން ތަ ފަހ  ހ ރަހެއް ކ ރިމަތ ަވމ ންދާ ކަށްަކށް ހ ރަހަސިލަންނިކ ންނަ ކޮންމެ ކައ 

މިއީ  މި ކ ރަން. ާގނޫނެްއ އިޞްލާޙ  12އެންމެ މަދ ެވެގން ެވސް އެބަޖެހެއޭ  ،އްރިރ  އެ ިވދާޅ ީވޤަކޮމިޓީެގ މ 

ާގތ ން ކަމެއް  ރޭިވފައި އޮތް ޮގތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއްެވސް ޮގތަކަށް ރަށެްއެގ ރައްޔިތ ންނާ ސިސްޓަމ 

، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެހެންީވމާ. ހަދާފަ އިދަންތ ރަޖަހަ ިއ،ރީ މަޅިޖަހަނ ދިނ މަށް ޓަކައި އެަތްއ ާގނޫނަކަށް އެހެކ ރިޔަ

 ންބި 2 ސިްނާގއޮތް މައްަސލައަކީ ބޮޑ  ލެޭވކަށް ނެތް. މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މިއިއަދި މިހިސާބ ން މަސައްކަތް ނިންމަ

ިއެގން ޑ  ކޮންޓްރެކްެޓއް ހަދަބޮ  ،ަހާވލ ކޮށް ނ ލަިއ މާލޭ ސަރ ާކރ ން ބަޔަކާ މަތިެވރި ރަްއޔިތ ންނަށް އެނގ މަކާ

ނިޒާމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ މި ެގންދަނިކޮށް މިކަން މި ހާމަީވ. ށް އަމަސައްކަތް ކ ރި 

 މޮހޮނަށް އޮިޑދޭ ާވހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ައޑ އަހަން. ހަމަ އެޮގތަށް މި !ޮގތް. ބައްަލާވ ާވރ ތަިވއިރ ަގއި މިކަން އޮތް

 އިބިމ ގަ  ،ކ ރ ންެއ ބިން މިލްކ  .ަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ަރއްޔިތ ންނަށް ބިން ދީފަ 23ނޫނ ެގ ލާމަރ ަކޒީ ާގ ،އޮތީ

ޮގސް ނ ކ ރެޭވނެ ހަމަ އެްއެވްސ މިހެން ،އެކީ ޮކންޓްރެކްޓް ހެދ ންޮގތ ން އެހެން ފަރާތްތަކާ ގ ޅޭ ބިމާ ،ކ ރ ންިވޔަފާރި

ޓ އަރިޒަމް ޒޯން ކަނަޑއަޅާ  ،ޮގތަކީ  ާވ !ކަށް. އެކަމަކ  ބައްަލާވތަކަަވނަ މާއްާދެގ ދަށ ން ނެތް ކައ ންސިލ  23ކަމެއް 

އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ޮއންނަނީ ެބހޭ ކަމަކަށް ނ ޭވ. ެއކަން އެހެން ާވންޖެހޭ ސަބަބަކަށް މި ހިސާބ ން އެއީ ކައ ންސިލާ 

ަވނަ އިޞްލާޙ   8ނަށް ބެހޭ ާގނޫ ފަތ ރ ެވިރކަމާ ،މަޖިލިސް އައ މ ެގ ކ ރިން ޮއތް މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައި އޮވޭ 

ޅާ އަރަށްރަށ ެގ ބިމ ެގ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ރަންބިސް ،ޮގތަކީ ާވ ެގނައ މ ެގ އިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާޙ ެގ ދަށ ން މި

ޮގަތކީ.  ާވހަަކއިަގއި ާވ އަޅާ ދޫނިތައް މި ލިބެނީ ކައ ންސިލަށް. އެީއ އެދޫނިތައް އަންނަނީ މައި ސަރ ކާރަށް. ާގބިސް 

ބިމ ެގ  އެ  ،ޓ އަރިަޒމް ޒޯންެގ ޮގތ ގައި ކަނަޑައޅާ ހިސާބ ން ، ްޕލޭން ފާސްކޮށްފައި، ލޭންްޑ ޔޫސްއެހެންީވމާ

އިްއޒަތްތެރި  ހ ރަހެއް އެބަ ކ ރިމަތިޭވ 2ހިސާބ ން  އަންނަނީ ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ދަށަށް. އެ ބާރ ެވރިކަން މި

ރަށް ދ ރ ގައި މިސާަލކަށް އޮްތ މީހ ން ަވ އާޒިޝަން ކޮސްްޓ. ކިހިނެއްތޯ މާލެއެކ އި ޭލންޑް  ،ރައީސް. ފ ރަތަމަ ހ ރަހަކީ

ކ ިއިޒޝަން ކޮސްޓް ރިސޯެޓއްެގ ފެންަވރަށް ކަނަޑއަޅާފަިއ އެ  ދިރިއ ޅޭ ރަށެްއަގިއ އޮތް ަތންކޮޅެްއގައި ލޭްނޑް
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 ،އެީއ ެއްއ މައްސަލަ. ެދަވނަ ކަަމކީ ؟ދެން ކޮން އިންެވސްޓަެރއްތޯ އެކަމަށް ޝައ ޤ ެވިރަވނީ ކ ރީމާއިޢ ލާން

މާ ޓ އަރިޒަމް އިކޮޅ  ދިޔަ މީހ ން އ ޅޭ ރަށްރަށ ެގ ބިންކޮޅ  ،މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށަށް މިޮގތަށް ހ ރި ބިންކޮޅ ކޮޅ ފަތ ރ ެވރިކަ

، އެްއެވްސ އެހެންީވމާޑޮލަރ  މިއަންަނނީ.  8 އަންނަނީ، ާގނޫނ ެގ ދަށ ން އެޕްަލއިކ ރާ ޓެކްސް، ބިމ ެގ ޓެކްސް މި

 ންޓ އަރިޒަމްެގ ާދއިރާއި މީހ ން އ ޅޭ ރަށްރަށ ަގއި ނެއް ނ ދޭ މަގ ފަހިެވެގހާލެއްގައި އިންެވްސޓަރަކަްށ 

އަދި ެއ  ،ނ ދިނ މަށް ޓަކައިކ ރާކަށް. މާނަައކީ ލޯކަލް ޓ އަރިޒަމް ާރއްޖޭެގ ީމހ ން އ ޅޭ ރަށްރަށ ަގއި ހިންިގޔައިންެވސްޓ  

އޮީތ  ޮގތ ްނ މި އެޅ މ ގެ އެކަމަށް ހ ަރސް ؛މަންފާެއއް ލިިބދާނެ ކަމަށް ،ރޮނގ ން ރަްއޔިތ ންނަށް ތަނަަވސްކަެމއް

 ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަްނ ަވރަށް ރަނަގޅަށް މިހާރ  މި އެހެންީވމާެގެނއްސަ. ަވަނ އިޞްލާޙ  8ާގނޫނަށް  މ ެގޓ އަރިޒަ

ކ ރ މަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަްއ ދ  ރަނަގޅ ޞާގ ޅިެގން ރަށްަރށ ެގ އިޤ ތި ަތކ ން ކޮިވޑާއޮތީ ހާމަާވން. ަކއ ންސިލ 

ތަކަކަށް ނެތް އިސްެވ ލިއިރ ގައި ފަތ ރ ެވިރކަމ ެގ ދާއިރާއިން ަކއ ންސިލ  ލައިން ބަ ެވެގކ ރަން ތައްޔާރ  

، އަޅ ަގނޑ މެން އެހެންީވމާ. ެވފައޮތީ ކ ރިމަތި ޮބޑ  ހ ރަސް މި އޮތް ކ ެރޭވކަްށ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިމަސައްކަތް

ނ ަވަތ  ،ަވަނ ިއޞްލާޙ  އ ާވލ ން 8އެބަޖެހޭ މ ހިންމ  ސަމާލ ކަމެއް މިކަމަށް ދީެގްނ ޓ އަިރޒަމް ާގނޫނ ެގ 

ކ ރަން. މާއްދާ އިޞްލާޙ  ކ ެރޭވނެ ޮގތަކަށް އެތަކަްށ ޭއެގ ޙަޤީީޤ ބާރ ެވރިކަްނ ލިބޭ ޮގތަްށ މަސައްކަތްކައ ންސިލ 

ކ ާރ ެއއްެވސް ކައ ންސިލަކަްށ، ެއްއެވސް ފ ރ ޞަތެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ އެނޫން ޮގަތކަށް އިސްަނަގއިެގން މަސައްކަތް

ބެހޭ ކޮމިޓީތަކ ންނާއި އަދި ިމކަންކަމަށް ޝައ ޤ ެވިރކަން ބަހައްަޓާވ  މަޖިލީހ ެގ ކަމާ ކ ރަްނ މި. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ނެތް

ތަކަށް ލޯކަްލ ކައ ންސިލ  އި،ކ ރައްވަ މަސައްކަްތ އަަވހަށް ފ ރިހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އިސްނަންަގަވއިެގން މި

އަިދ  ،ެގންދެޭވނެ ޮގތަކަށް ށް އައެކ ަގއި ކ ރި  މީހ ން ޝާމިލ ވ މާ އެ ،ކ ަގއިއެ  ަބއިެވރިވ މާ ެގމީހ ން ޓ އަރިޒަމް އެ

ެގ ބަސް ރަނަގޅަށް އޮންނާނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ކަނޑައެޅ މަށް ކައ ންސިލ  އަގ ެގ ޮގތ ން އ ފ ލޭނެ ޮގަތކަށް މި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ަވރަށްދިޔ ން. ެވެގންއިޞްލާޙ 

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެވ ން:

ން އަމިއްލަ މ މިނިސްޓްީރ އޮފް ޓ އަރިޒަ، 2އަދި  1 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އއ. މަތިެވރި ޓ އަރިޒަްމ ޒޯން

ން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ގ ޅިެގން މަތިެވރި ކައ ންސިލ  އަހަރަށް ކ އްޔަށް ދޭން ނިންމ މާ 50ފަރާތްތަކަށް 

 ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ާވހަކަދައްކަމ ން
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މަސައްކަތް ކޮށްެދއްިވ  ކޮމިީޓެގ ފަާރތ ން މި ،ފ ރަތަމަ ަކމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނ ންަވނީދާއިރ ަގއި އެންމެ 

ށާއި އަދި ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒަ ،އްިރރ ޤަކޮމިީޓެގ މ ޓަކައި ކަމަށް

ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތްތައް  ؛ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ްނނަަވން. ދަ ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  މެންބަރ ންނަށް ަވރަށް އިއެންމެހަ

ޙަޤީޤަތ ގައި ކޮމިީޓެގ މަސަްއކަތްތަްއ  ،ބޭނ ންޭވ ލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކޮށްލަންއި ދިޔަ ޮގތްތަކަށް ބަލަށްއަކ ރި

ކަމެއް އެބައޮތް ނައްޓާލަިއެގން ޮގއްސަ.  ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ތެރެއިން ެއއް ންމ ގައި ިވަޔސް ކޮމިޓީކަފ ރިހަމައަށް ދިޔަ

ސަން ޒަރީރ  ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން ދެންމެަގ މަތިެވރި ާދއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޙަ ،ބޮޑަށް އެެދން އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް

މަތިެވިރ  ،މައްސަލަ އިތ ރަށް ދިރާސާކޮށް މި ންކ ރަން. އަލ ންބަލ ން ކޮމިޓީހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

ެގ ފަރާތ ން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ލާމަރ ަކޒީ ކޮމިޓީއަށް މި ހ ށަހެޅި މ ޅި މައްސަލައަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ކައ ންސިލ  

އިއްޒަތްތެރި  އްެލއް ހޯދައިދިނ މަށްޙައެދިފައިާވ ކަމަށް  ،އ ޅޭ ކަމަށް ބޭނ ންެވެގން މި ،ށްމަހޫމައްސަލަިއެގ މަފް އެ

ތެރޭަގއި މ އްދަތ  ެގ އަހަރ  5 ،ބިން 2 ؛މ އްދަތ  ހަމަަވމ ންދާ ބިމެއް ،ެގ ފަރާތ ން އެދިފައިަވނީަކއ ންސިލ  ؛ރައީސް

އެ ކައ ންސިލަްށ  ،ެގން އެ ރަށ ެގ ަރއްިޔތ ންނަށްގ ޅި  ކ ރ މާ މ އްދަތ  އިތ ރ ައހަރަށް  50ބިން  2ހަމަަވމ ންދާ 

ދިޔ ން. އަދި ކ ރިން ދީފަިއ ލިބިެގން ދިޔަ މާލީ ެގއްލ ން. ސީ.އެސް.އާރ ެގ ދަށ ން ލިބެން ހ ރި މަންފާތައް ނިގ ޅިެގން 

އްލ ާވނެ ޙަ އޮތ ން ނިމ މަކަށް އައ ން. މިކަންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެެވން އޮތް ކަށްއޮތް ކ އްޔަްށވ ރެ ބޮޑ  ކ އްޔަ 

ބޮޑ  އެދ މެއް. އެނިގަވަޑިއަގންނަާވެނ  ެގ ެވސް އަދި ރައްޔިތ ްނެގ ެވސް ަވރަށްޮގތެއް ހޯދ ން އެއީ ކައ ންިސލ 

ަގއި މިކަހަލަ ޮގތަށް ބަާލއިރ ގައި އަިދ ބީޗް ފްރޮންޓ  ޓ އަިރޒަމް ކ ިރއަރާލޯކަްލ ަވގ ތ  ިދެވހިރާްއޖޭގައި  މި ،ފަދައިން

ޮގތެްއަގއި ލާމަރ ކަީޒ  ޞަޚާއް ،ރަށެއްެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކީ އެކަމ ެގ ސަބަބ ން އެދިޔ މަ ބޮޑ  އެސެޓެއް ލިބިެގން

ބޮޑ  ކ ރިއެރ މާއި މަންފާތަކެއް  އެކީގައި އެރަށެްއެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ ަވރަށް އައި ބޮޑ  ބަދަލާ ާގނޫނަށް އަލަށް މި

 ބޭފ ޅ ންނާ ރ ެގ ޓ އަިރޒަމް މިނިސްޓްރީެގ އިސްދިަޔިއރ ގައި އޭމައްސަލަ ފެށިެގން އަޅ ަގނޑ  މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ާވހަކަ ެދއްކ ނ . މިކަން ނ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާރ ކޮށް އެެދމ ން ދިޔައިން. އިއްޒަތްތެިރ  ދިގ ކޮށް މި ަވރަށް

އީ ކ ރަމ ން. ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހ ން ދިޔަ މ ެގ މަސަްއކަތް މިެގަނއ އޭރ ެގ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ބޮޑ  ބަދަލެއް  ؛ރައީސް

ނިންމ ން  ދ ަވހަށް މި ބިމ ެގ މައްސަލަ ނިންމިއަހަރ  50ކ އްލި ޮގތަަކށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭނިގ  ،އެހެންނަމަެވސް

ދ ަވހަށް ބަޔަކަށް އެްއޗެއް ދިނ މ ެގ އަހަރ  50އަޅ ަގނޑ  ހަރ ކަށި އިބާރާތ ްނ ކ ްއެވރިކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިޮގތަްށ ަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މަްއސަލައަކީ ޭވތ ެވދިޔަ ސަރ ާކރ ެގ ތެޭރަގިއ ެއޮގތްއެކީ ހަމަ ެއއާ  ؛ކ ރިން

ކ ިރ ޖެނެރަލް އޮފީހ ެގ މަސައްކަތް ރނީދިޔަ މައްސަަލއެއް. އޭރ ެގ ެއޓަތަކ ެގ ތެރޭގައި ހިމެނިެގންއޮޅ ންބޮޅ ން ާގނޫނީ

އޭރ ެގ  ތަށް އެކަމެއް ނިންމަން. އެީއ އެކަމ ެގ ޙަޤީޤަތަކީ.ކ ދިންެގ ިވސްނ ން ހ ންނާނީ އޭރ ެގ މައްސަލަ ނިންމި ގޮ 

ކ ާރ ބޭބޭފ ޅ ން ެވްސ މ ތަކ ގައި ނޫން އިދާރީ މަސައްކަތްޤާސިޔާސީ މަ  ،ިތއްބެިވ ބޭބޭފ ޅ ން އިޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގަ 
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 ރައީސް. މީެގ އަސްލަްށ އެކަްނކަން އޮތް މިޒާޖަކަށް ިއއްޒަތްެތރި އިކ ރަމ ންދާނީ އޭރ ަގއިްއޒަތްތެރި  ރައީސް، ރިޢާަޔތް

ބޭފ ޅ ން ބެދިެގންދާނެ އިއްޒަތްތެިރ  އެ އިައސްލަށް ޮގއްސިްއޔާ މީގަ  އީބޭފ ޅ ން ބޭނ މެއް ނ ާވނެ. އެ ދާކަށް އެ

މައްސަލަ  ބޮޑަށް ެއދެން އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމިީޓެގ ފަރާތ ން މި ، އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަވރަށް އެހެންީވމާރައީސް. 

ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އިދެންމެގަ ، ާގނޫނ  12ން ފާހަަގކ ރި ޓީކޮމިަރން. މިއަށްވ ރެ ބޮޑަށް ދިރާާސކ 

ލާމަރ ކަޒީ  ،. އެހެންނޫނީފ ށ އަރާ ާގނޫނ ތައް ލާމަރ ކަޒީ ާގޫނނާ ،ިވދާޅ ިވ ފަދައިން އިްޞލާޙ ާވން އެބަޖެހޭ އެ

ކަމެއް މިދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަކަްށ ނ ލިބޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހ ޅ މާލޭެގ ރައްޔިތ ްނ މީރ ާގނޫނ ެގ ފޮނި

 ކ ންފ ނީެގ ދަށ ގައި އޮންނަންޖެހޭނީ ،ނީ އެ ހާލ ގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެޗް.ޑީ.ީސެގ ދަށ ަގއި އަބަދަށް އ ޅެންޖެހޭތާ

ިގނަ  މިކަން ނިމ މަކަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި މިކަންކަން ބަދަލ ާވން އެބަޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވރަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ހ ރި ބިންތަްއ  ތަކ ން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަްށ ދޫކޮށްފައި ހ ރި ބިންތައް. ައދި ދޫކ ރެެވންއެބަހ ރި ަކއ ންިސލ  އިރަށްރަށ ަގ

ދަނީ ލިބޭނެ ކަށް އާމްތަތަންތަން ކ އްޔަްށ ދީެގން ިވޔަސް ެވސް ކައ ްނސިލ  އެ ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް. ެވސް އެބަހ ރި

ކ ރ މަކީ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ކ ރި މަސަްއކަްތ މަގ ފަހި ށްޮގތަ

ކަންކަްނ އިޞްލާޙ ެވެގން ައއިސްެގން.   މިދެންނެިވ ޮގތަށް މިަމސައްކަތް ފ ރިހަމަެވެގންދާނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ

ާވ މަތިެވރި ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާެވފައި  ،ަވގ ތ  މި ކޮމިޓީ ރިޯޕޓ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވަލން ބޭނ ންަވނީ މި

ނ މަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ވ މަށް ކ ރެެވން ހ ރި މަސަްއކަތްތަެކްއ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ކޮށްދިކަންތައްތަކ ން ސަލާމަތް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަަވން.  ކަމެއް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން:މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  

ފާއިތ ެވދިޔަ ެވރިކަންތަކ ަގިއ ، ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރޭވޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހ ށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓ 

ަރއްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ ތައް ކަށަަވރ ކޮށްދޭން  ،އަދި ޒަމާނ ްއސ ރެން ރާއްޭޖެގ ބިންބިން ބޭނ ންކ ރާނެ އ ސޫލ ތަާކއި

 ިއ،ދަމަހައްޓަ ތައްިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރ ކާރ  ސިޔާސަތ  .ރަށްބޮޑަށް ފާހަަގކ ެރޭވއިން ަވމި ކޮށްފައިާވ މަސަްއކަތާ

ބ ެގ ތެރޭގައި ދައްކާ ާވހަކަތަަކށް މި ޯވޓ ދެނީ ރައްޔިތ ން. ޚާބ ެގ ތެޭރގައި ޯވޓ ލާއިރ  އިންތިޚާއިންތި ރައްޔިތ ން

އޮޅ ންބޮޅ ންތަްއ  ،ބޮޑ  މައްސަލަައކީ މަޖިލީހަށް ދިމެާވފައި އޮތް އެންމެ ައޅ ަގނޑަްށ މިހާރ  މި ،އެހެންނަމަެވސް

ރިޕޯޓް ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ  ެވްސ  މި؛ އެތައް ކ ރަން ބަލާިއރ ިމކަން ރަނަގޅ ފައި އޮތްަވރ ން އިލާއޮޅ ވަ 
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ލޭންޑް ޫޔސް ޕްލޭނެއް އޮތީކީ ނޫން. އެބަޖެހޭ މިހާރ . ބަދަލ ެގންނަން އެަތއް ިގނަ ާގނޫނ ތަކަށް  ،ފާހަަގކ ރެްއިވ

ކ ރެޭވނެ ޮގތެްއ އޮީތކީ ނޫްނ. ރ ްއަގސް އިންދާނެ ތަނެްއ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އޮީތކީ ނޫން. ބިން ބޭނ ން އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

އިންދާ ަގސް އ ފ ރާލަނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ފާއިތ ވި  ؛ ނޫން. ަގސް ހަްއދާނެ ތަނެއް އިނެގނީެގނިކީނއެ

ސަރ ކާރ ަގިއ  ެގއެމް.ޑީ.ޕީ .ޓޭޓް މޮޑެލްރިއަލްސް މެން ހަދާފައި،އް އަޅ ަގނޑ ެވރިކަމ ަގއި ަވރަށް ހީލަތްތެރި މޮޑެލެ

ހާސް ރ ފިޔާ  30 .ސޯޝަލް ަހއ ސިންގ ެއއީ ެވްސ އަނެްއކާ ،ަތކާއި އެްއޗެހި ެވސްމާލޭ ފްލެޓ  ދިންއޭރ ަގއި 

މިލިއަން ދައްކަންޖެހ ނީ އިއްޒަތްތެރި  ދެ ިވޔަފާރިައކަށް. ޓްސްޓޭރިއަލް ތަން ބަދަލ ީވ ދީެގން ަވދެޭވ ށްއެްޑާވންސަ

ތައް ދޭން ނިންމާފައި ހ ރި ފްލެޓ  ގައި ަރއީސް ނަޝީދ  ެވރިކަމ ަގިއ އޭރ  ދީަފއިމާލޭ ޕްރޮްގރާމ ރައީސް. ެވށިފަހި 

މިލިއަްނ  2 ،ސްޭޓޓް ކ ންފ ންޏަކަށް ބަދަލ ެވކަށް ރިއަލްޔަ ކ އްލި ،ހ ރީ. ލިޔ ން ެވްސ ދީފައި ހ ރީ. އެހެންނަމަެވސް

ރަށްރަށ ެގ ބިންތަކ ަގިއ ، ތްތެރި ރައީސް، މި ބިންތަކ ަގއި ޖެހ ނީ. މިހާރ  މި ެވެގން އ ޅޭ ޮގތަކީ ިއްއޒަރ ފިޔާ ދައްކަން

އިންޓެްގރޭޓެޑް ޓ އަިރޒަމް  ؛ަގއި އިންޓެްގޭރޓެޑް ޓ އަރިޒަމް ކޯޕަރޭޝަން 2017ެވސް ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން އަނެއްކާ 

ން ބިންތައް ެއއީ އަޅ ަގނޑ  މިަދންނަާވ ބިންކާ ކޯޕަރޭޝަން. އެ ކޯޕަރޭޝަނ  ،ެވސް ަހދާފައިކޯޕަރޭޝަން އަނެއްކާ 

 ،ކޯޕަރޭޝަންެގ ނަމ ަގިއ ކޯޕަރޭޝަން އ ފައްދާަފއިިޑެވލޮޕްަމންޓް މޯލްޑިްވސް އިންެޓްގރޭޓް ޓ އަރިޒަމް ފެށީ. ކާން

ެގސްޓްހައ ސް ސިާޔސަތ   ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ  ؟ކިިހނެއްތޯ މި ހެދީ ެވސް.ރާއްޖޭެގ އެކި ދިމަދިމާލ ން ބިންކާންފެށީ އަނެއްކާ 

ހ ރި ހ ރިހާ ބިމެއް  ަހއ ްސ އަޅަންެގސްޓް ،ނަށް މަންފާއެއް ކ ރަން ފެށީމާމ ޅި ާރއްޖޭަގއި ރަްއޔިތ ން ންއިެގދަމަހައްޓަ

އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ކޯޕަރޭޓް ަގަވރަނަންސް ޯކޑެްއ ޮއޭވ. ިވޔަފާރިކ ރާނެ އިންތަެކއް ޮއޭވ. ކޯޕަރޭޝަނަށް ނަަގން. 

 ކޯޕަރޭޝަން، ހ ޅ މާލޭ . ގ ޅީފަޅ  ކޯޕަރޭޝަން، ތިަލފ ށީލަ އަދަދ  ެވސް ނޭނގޭ ކޯޕަރޭޝަންތަކ ެގ ޖ މ  ސަރ ކާރ ެގ

އެއީ ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ  ކީ ޮގސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން. މިހާ ކޯޕަރޭޝަނަމިހެން ،ޑިެވލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ކޯޕަރޭޝަންެގ ދަށ ން ަރއްޔިތ ން ައޅ ެވިތކ ރ ން. މި  ،ެގންނަނީ ެގ ތެރެއަށް މިސަރ ކާރ  ހިންގ މ ެގ ނިޒާމ  ،އޮެވަފއި

ކާށިދޫެގ ބިންތައް ނަާގފައި އެބަހ ރި. ރައްޖޭެގ އެކި ދިމަދިމާލ ން  ،އިންޓެްގރޭޓް ޓ އަރިޒަްމެގ ދަށ ން އެބަހ ރި ނަާގފައި

 ،. ތ ންބ ރީެގ ނަމ ަގއި ކާށި ހައްދާ ރަށެއް. މ ޅި ބަރެސްދޫ ެވސް ަނާގފަ ،އޮތީ . ބަރެސްދޫ އެއެބަހ ރި ބިންތައް ނަާގފަ

ެވސް މ ޅި ރަށް ބަހަން ނިންމާފައި   ށްެގންކޮކ ރީ. އިޢ ލާންތަން ެވސް އިޢ ލާން ްގރޭޓް ޓ އަރިޒަމްެގ ނަމ ގައި އެއިންޓެ

މަށް ޓަކައި ބިނާެވށީެގ ކ ރ ރަްއޔިތ ން ބިންެވރި ދިެވހި ،އޮތީ. އެކަމަކ  މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ ނ ކ ތާއަކީ

 ކަނަޑއެިޅއްޖެހެން. މިއީ ނ  އަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ މިހާރ  މަޖިލީހަށް ަވދެއްޖެހެން. ޯގތި ދޫކ ރެޭވނެ ޮގތްަތއްާގނޫ

ލަސްެވެގން އ ޅޭ މައްސަަލއަީކ. އަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރ ކޮށްދޭނަން. 

. ކިތަންމެ ަވރަކަށް ބަޔަކ  ންކަންތައް ނިންމައިދޭނަ  ަވނަ މަޖިލީހ ން އެ 19 ،ންމަޖިލީހ  މިޯގތި ެވސް ދޫކ ރާނަން. 

އ ޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ  ިވސްނަންޖެހޭ.  ލަސްެވެގން މި އެހެންނަމަެވސް ؛އަދި ލަސްެވެގން ެއއްެޗއް ބ ންޏަސް



2020 ލައިޖ  20                                              ސާލްޖަނަ ވަ  12 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

61 

 

ބެހޭ   ބިންބިމާ އަޅ ަގނޑ މެން ؛ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެލާފައިއޮތީ އޮޅ ވަ  ަވރަށް މިިއނ ލެޭވ ކ ރީނ ން ޮގސް ގ ޑަޑ  ަގޑ ބަ

އިންދާނެ ތަންތަނާއި، ޯގތި ދޫކ ރާނެ ތަންތަނާއި، މި ޕްލޭންތައް ަވރަށް ަގސް ޭޖެގ ރަްއިޔތ ންނަށް ދިެވހިރާއްޮގތ ން، 

ްއިވ ޝ ކ ރިްއޔާ ދެބޫލ ކ ރެޭވ. ަގކ ރާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މަން ހާހ ބޫލ ކ ާރ ޮގތ ަގއި މަޖިލީަގއަަވހަށް އަޅ ަގނޑ  

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ . 

 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ާވހަކަދެްއކެވ ން:

މިނިސްޓްީރ ، 2އަދި ޓ އަިރޒަމް ޒޯން  1މަތިެވރި ޓ އަރިޒަމް ޒޯން އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އއ. 

ގ ިޅެގން އެ ކައ ންސިލަްށ  ނިންމ މާ އަހަރަށް ކ އްޔަށް ދޭން ނިންމި 50ން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އޮފް ޓ އަިރޒަމ 

ބައެއް މެންބަރ ން  ނޑ  ެވސްން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . އަޅ ަގހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ

ބޫލ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ަގއަދި މި ރިޕޯޓ  އެންމެ ފ ރިހަމަ ނޫން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ،ފަދައިން ފާހަަގކ ރެްއިވ

 ،ހަާވލާދީފަ. އޭެގ )ފ( ަވނަ މާްއދާއާ 2-56ލާމަރ ަކޒީ ާގނޫނ ެގ  ،މި ރިޕޯޓ ގައި ކޮމިޓީެގ ހ ށަހެޅ ންތަކ ަގއި އެބައޮތް 

ޖެހިެގން އޮްތ )ފ(ަގއި އޮތް ާވހަކަ. މި މާއްދާެގ )މ(ަގއި  ،ހަާވލާދީފަ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން ށް އައޭެގ )މ( 

ބިންތަާކއި ނ އ ފ ލޭ  ،ލަތްތަކާއިސީ ތެރޭަގިއާވ ވަ ޞްިތޞާޚްއެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަަމެވސް، ކައ ންސިލ ަތކ ެގ އި

ބަދަލ ާވނެ  އެ ކ ލި ަކއ ންިސލ ެގ އާމްދަނީއަށް ،ަގމ ންދާނަމަނަމ ދަލ ން ސަރ ކާރ ެގ ެއްއެވސް އިދާރާއަކ ން ކ ލިހަރ 

ގ ޅިެގްނ  މަސްދ ަވހ ެގ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަކ ްނ އެ ކައ ންސިލަކާ 6މަލ ކ ރަން ފަށާތާ ޢައިންތިޒާމ  މި ާގނޫނަށް 

މި ބިން  ތިެވީރެގމަ ؛ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް ނޫ ހަމަޖައްސަންާވނޭ. މިއީކީ ެއއްެވސް ދެބަްސވ މެއް އޮތް

އޮންނަންޖެހޭނީ މަތިެވރި ކައ ންސިލަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމން ފާސްކޮށްެގން މިތިބަ ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި ަވރަށް 

ނޫން. ރަށ   ދައްކަނީކީ ރަެށްއެގ ސްކޫލެއް ހިންާގ އިމާރާތެއްެގ ާވހަކަެއއް ސާފ ކޮށް ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް އެްއޗެއް. މި

 ނ ަވތަ ހެލްތ  ސެންޓަރ ހިންާގ ތަނެއްެގ ާވހަަކއެްއ ނޫން. މި ،ަތނެއްެގ ާވހަަކއެްއ ނޫންާގ ހިންކައ ންސިލ  އިދާރާ 

ރަށ   އެ ،ރަށ  ރައްޔިތ ންހަމަ އެ ެވސް ނޫން.  އޮތް ތަނެއް އިދައްކަނީ ސަރ ކާރ ން ެއއްެވްސ އިންެވސްެޓއް ކޮށްފަ

އެހެންނަމަެވސް، މިދިަޔ  .ހަދާފައި އޮތީ އެީކގައި އެއްބަްސވ މެއް  ކައ ންސިލ ން އެންމެ ފ ރަތަމަ ރިޗް ކ ލަބާ

އެ ރަށ ަގއި އޮްތ  ،ކައ ްނސިލާ ނ ބައްސާ މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށްެގން ،ސަރ ކާރ ން ަގވާއިދަށް ެގނަިއ ބަދަލެއްެގ ތެރެއިން

އަހަރަށް  50ެގ ތެރޭ ހިމެނޭ އެންމެ ހިތްގައިމ  ތަން ޞްތިޞާ ޚްރަށ ެގ އިއެއެންމެ ހިތްގައިމ   ،އެންމެ ހިތްފަސޭހަ
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 މި ،ދައްކަނީ. އެހެންީވާމ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ހަމަ ސާފ ކޮށް ދަންނަާވލަން އޮތް ާވހަކަ މި އިޔަށް ދީފަކ އް

ކަމާއި ރަށ ެގ ދ ރަތީ މ އްސަނދިގ ތަން އޮންނަންޖެހޭނީ މަތިވެރި ކައ ންސިލަށް. އަޅ ަގނޑ މެން ދެއްކީ ރަށ ެގ 

ތިބީ. ދެން   ތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ފާސްކޮށްެގން މިލަތްތައް އެ ރަށަކަށް ފޯރ ކޮށްދޭ ާވހަކަ. ެއޮގސީަވ

ލާމަރ ަކީޒ  ،ގ ިޅެގން ކަމެއް މި ާގނޫނާ ފަދަިއން ަވރަށް މ ހިންމ  ފާހަަގކ ރެްއިވ ްއރިރ  އެޤައަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީެގ މ 

އެ  .ިއަވރ  ާގނޫނ  އެބަހ ރިއެްއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ ެމން އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ބަ މަްޤޞަދާ ެގމީ ،ގ ޅިެގން ާގނޫނާ

އަދިެވްސ  ،ެގންދަން. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަާވލަންމަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެން ެއބަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ކ ރިއަށް

ެއކ  މަތިެވރި ަކއ ންސިލ ން ރިޗް ކ ލަބާ ،ާސފ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަެޖހޭ ބ ނެދޭން ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ަވއިެގން

އޮތް ބިން އެއީ މަިތެވރި ކައ ންސިލ ެގ މަތިެވރި  އިދީފަ ިވޔަފާރިކ ރަން ރިޒަމް އައް ހަދަިއެގން ޓ  އެއްބަްސވ މެ

 ތަކަށް ނިގ ޅަެއްއ ނ ަގނެޭވނެ. ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން އެްއެވސް ފަރާރައްޔިތ ންެގ ަޙއްޤެއް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. މިއަށްފަހ   ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންޭވރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

ެވސް  ށްކޮމިީޓ ރިޕޯޓަ ، މިހަމައަށް ޮގްއސަ އޮތިްއޔާ  ޯވޓަކާ ެވސް މި ކޮމިީޓ ރިޕޯޓ  އިލާފައިއަޅ ަގނޑ މެން މެދ ކަނޑަ 

 .ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންޭވރ ޯވޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންަނަވން. 

 

 ކެވ ން:ާވހަަކދެއް ޝަހީމް ޙ ސައިން މެްނބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންޭވރ 

 50ން ރިޒަމ އަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ  2، 1ިރޒަމް ޒޯން އަމަތިެވީރެގ ޓ  އއ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހެޅި  ގ ޅިެގްނ އެ ަކއ ންސިލ ން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަ ނިންމ މާނިންމިއަހަރަށް ބިންތައް ކ އްޔަށް ދޭން 

ެއ  ،ަނަވމ ން މިއަންނަ ާވހަަކއަކީ ޮގތ ެގ ރިޯޕޓ . އަޅ ަގނޑ މެން ދަން މައްސަލަ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 ،ލަތްތައް ބޭނ ންކޮށްެގން އެ ރަށެްއެގ ކައ ންިސލ ން އެ ރަށް ތަރައްޤީކޮށްސީެއ ރަށެއްެގ ަވ ،ރަށެއްެގ މ އްސަނދިކަާމއި

އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން ކިޔާފައި ކައ ންސިލ ތަކަްށ  އިކ ރިއަރ ާވ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކިތަންމެ ބާރ ލާފަރަށް  އެ

ދަނީ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ނާގކަންއަޅ ަގނޑ މެން މިތަނ ން ާގނޫނީ ބާރ ެވރިކަން ދިން ނަމަެވސް، އެކަން އެހެން ނ ހި

މަތިެވރި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ  ،ފެންނަމ ން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ތާީއދ ކ ރަން

މި  ،ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ  ،ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާަގ ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ މަށް. އަޅ ަގނޑ  އެއަށް 

މަތިެވރި ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ދިރާސާކޮށް އިތ ރަށްއަލ ން  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށް ެގްނޮގސް

އަލ ން މި ރިޕޯޓ  ތަޅ މަށް  އިޞްލާޙ ަތއް ެގނެސް  ،މިއަށް ބަދަލ ތައް އިމެންބަރ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރި މިންަވރަށް ބަލަ
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އެ  އެކ  ެވިވފަިއާވ ެއއްބަްސވ މ ެގ ދަށ ްނ ެގސްޓ ން ެގަނއ މަށް ކ ރެިވފައިާވ އިންެވސްޓ މަންޓްކ ލަބާ ޗްރިެގނައ މަށް. 

 ގ މަކާ ކަމެއް. އެ ރަށ ެގ ކައ ންސިލަށާއި ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެނ ގ ޅިފައި ހ ރި ެގ އެތައް ބަެއއްެގ އ އްީމދާރަށ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،އަހަރަްށ މާލޭަގިއ ހ ރި މިނިސްޓްރީއަކ ން ދީފަ. އަޅ ަގނޑ މެްނ މިދަންނަަވނީ 50އޮތީ  ނ ލާ މި

މާލޭަގއި ހ ރި  ،ބިސްއަޅާ ތ ނޑިދޫނި ްނނަ އެންމެ ރީތި ސިޔާސަތަކީ ރަށ  ޖީބަށް ޮޑލަރ . ކޮންމެ ރަށެއްގައި އޮ

ތެރޭަގިއ ރަށ  ،ދެން އެ ރަށ ަގއި  ،ށް ދިނ މަށް ފަހަށްއަހަރަށް ލާރި ިގނައިން ދޭ ބަޔަކަ 50މިނިސްޓްރީއަކ ން 

ދަނީ ހަލާކ ަވމ ން.   އެ އެތައް ބައެްއެގ އިްނެވސްޓ ަމންޓް ހ ރި  އިކޮށްފަރިޒަމ ެގ މަސައްކަތްަތއް ކ ރަން އިންެވސްޓ އަޓ 

ޞަތ  ލިބިެގން. ތެރޭގައި ހަދާ ެގސްޓ ހައ ްސތަކަކަށް ފ ރ ޒަމް ތަރައްޤީކ ެރޭވނީ ަރށ އަރިލޯކަލް ޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިގނަ ރަށްތަކ ަގިއ  ،އެހެންނޫންނަމަހެދިެގން. ތަންތަނަކީ އެންމެން ބޭނ ންކ ރަން ހ ރި ތަނެއްެގ ޮގތ ގައި  ންޓްބީޗް ފްރޮ

ންނަނީ ަވރަށް ކ ޑަ ތަންކޮޅެއް. ހ ރިހާ ިވޔަފާރިއެއް ެއއްތަނަކަްށ އޮދިމާލ ގައި  ރަނަގޅ  ބީޗާންޓ ގައި ބީޗް ފްރޮ

ޮގްތ  ހައ ްސތަކަށް މީހަކ  އަންނަެގސްޓްހަދާފައި ހ ރި މީހ ން ޯގީތަގިއ ޯގތި ،ތެރޭަގއި ރަށ  ތެޭރަގއި ެގއޭ  އި،ލިބިފަ

 ތަން މި ނ ކ ެރޭވ ިވޔަފާރިހައ ްސެގ ކިޔާ ެގސްޓް ރަށ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ،ދިމާނ ީވމާ، އޭެގ ެގއްލ ން މ ޅި ރަށަށް

ަގިއ ގޭ އްޑޫ. ތޮއްޫޑގައި ހަމަ ޭގތޮ ނަާގނަން އއ.ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ެގރަނަގޅ  މިސާލެއްހަމަ އަންނަނީ. 

 50 ތަންތަނަށް މީހ ން އާދޭ. އެއީ އަދި އެ އި،ަހއ ސް ހަދަހަދަނީ. ހަމަ ރަނަގޅަށް ޭގޭގގައި ެގސްޓް ހައ ސް މިެގސްޓް

 ންޓ ން ތަންތަން ދޫކ ރަން ނ ފަށާތީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ެވސް ދަންނަަވމ ން އަންނަ އަހަރަށް ބީޗް ފްރޮ

މަނީ   ންއެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީައކީ އ ާވލަންޖެހޭ ތަނެކޭ. އެއީ ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ރައީސް ޔާމީ ؛އީާވހަކަައކީ މި

 3 ،ނެތް ކ ންފ ންޏެކޭ އިިރޒަމާ ބެހޭ އެއްެވސް ކަމެއް ކ ރެިވފަ އައޮތް ތަނެކޭ. ޓ  އިލޯންޑްރިން ކ ރ މަށް ހަދާފަ

މިލިއަން  15އިމާރާތްކ ރ މަށް  ންނެއް ނެތިިވޔަކަްށ ޑީޓެއިލް ޑްރޯ މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރ  އޮތީ ދަާރފައޭ. ބަރެސްދޫ ެވސް ބަ 

  ،ބެލ މ ންބެލި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިފައި އޮތީން މިހާތަނަށް ކ ރި ކަމަކަށް ރ ފިޔާ ަވނީ ދޫކޮށްފައޭ. އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ

ޮގތަށް މައްސަލަ ނިންާމ  ން ބ ނާބޭފ ޅ  އެ ،އިކޭސް މެނޭޖ މަންޓ  ސިސްޓަމެއް ކޮންމެެވސް ކޯެޓްއގައި ާގއިމ ކ ރ މާ

ރިޒަމަްށ ޚާއްޞަކޮްށެގން ހެދިފަިއ އަދިނ ން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއީ ޓ  އިއް އަޅަ މެކޮންމެެވސް ކޯޓެްއެގ ަބޔަކަށް ޖި

 ރ ެވރިކަމާ އެީކގައި އެ ޚ ފަ .ރިސްޓ ން ެގންނަން ކޮށްފައި ހ ރި މަސައްކަތްއަޓ  ،ހ ރިކ ންފ ންޏަކ ން ކޮށްފައި އޮތް 

ކޯޓެްއަގއި ސީ.އެސް.އާރ ެގ  އް ސިސްޓަމެ ކޮށްފަިއ ހ ރި މަސައްކަަތކީ މިއީ. ޭކސް މެނޭޖ މަންޓް ،ިވދާޅ ަވނީބޭފ ޅ ން 

ދިނ މަށް. އެކަމަކ  ހިކިފައި ހ ރި  އިއް ކޮންމެެވސް ކޯޓެްއެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ހަދަޖިމެ  އި،ދިނ މާއިދަށ ން ހަދަ

ލާށޭ. ރަށ  ޖީބަްށ އިއެމް.ައއި.ޓީ.ީޑ.ސީ އ ަވ ،ޑ  މިދަންނަަވނީނ ޭވ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނ ދިމަލެއް  ފަނޑިޔާރަކާ

މިކަހަލަ ތަންތަނަށް ަވދެ  ހެރޭ.އެ ރަެށއްެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ރަށެއްަގއި ިވޔަާފރިކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެ ،ޑޮލަރ 



2020 ލައިޖ  20                                              ސާލްޖަނަ ވަ  12 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

64 

 

. ޝ ކ ިރއްާޔ އަތްބާނަން ނަހަދާށޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ން ދިން ބާރ ެވރިކަން ރަށްރަަށށް ދޫކޮށްލާށޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ގައި ޯވޓަްށ އެހޭނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  1:30ެވސް މިއަދ   ށްމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 ަގއި.1:15މަސައްކަތް ފަށާނީ 

 

 {ށްއަ 13:18އިްނ  12:35 :ހ ސްަވގ ތ ކޮޅ }

 (ޝީދ ސް މ ޙައްމަދ  ނައީރައީސް، ރަ ގެމަޖިލީހ   ؛ވީނެންއި ތ ގައިސަޔާ)ރި

 

 :ދެްއެކވ ންސަތ ން ާވހަކަރިޔާ

 އަށް. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލ  އެންަވޔަރަންމަންޓް 8.4ައއިަޓމ   ޅ ަގނޑ މެން މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ`. އަ

ެދއްާވީނ އިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވ އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖ  ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  . ހޯރަފ ށީދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ހޯރަފ ށީ  ،އްރިރ ޤަކޮމިޓީެގ މ 

 މެންބަރ .

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

އާދެ، ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލ ެގ މަސައްކަތް ނިންމާ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ެމއް. ކަ ބޮޑ  އ ފަލެްއ އިހ ސާސްކ ެރޭވ ދިޔ މަކީ ަވރަށްއަޅ ަގނޑަށް ލިބިެގން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  

 މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ތްަވނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ނިޔަތްަގ 19 ،ސަބަބަކީ

ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮމިީޓަގިއ  ރަ ަވރަށްަވރަށް ބ  ،ެއކ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލ ެގ މަަސއްކަތް ހިމެނިފައި އޮތ މާ

ަވނީ ކޮމިޓީން  ކ ރިމަތީގައި މި ެގމަސަްއކަތް ނިންމާލ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެން އި،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ރައްވަ 

ެގ ފެށ މ ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ކޮމިޓީ ؛ެއކ  އެ ބިލ . އެހެންކަމ ން އިއްޒަތްެތރި ރައީސްެގނައި އިޞްލާޙ ަތކާ

ކަމަށް ދެްއިވ އަދި މި ،ހޭދަކ ެރއްިވ ަވގ ތާއިކަމަށް މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިކަމަށް ބެހެއްޓެިވ ޝަޢ ޤ ެވރިކަާމއި

އެހެންީވމާ، ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އަދި ހަމަ  ؛މިއްޔަތ އްފ ރިހަމަ އަހަ

ރ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ އެިކެއކި ވ ޒާރާތަކ ންނާއި ޑިޕާޓ މަންޓ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެާއއެކ ގައި ބިލ  ފ ރިހަމަކ 
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އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ބިލ ގެ ދެއްިވ އެހީތެރިކަން ެވްސ މި ފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. 

 62ބާބ  ބެހިެގންަވީނ  9މެނޭ. އަދި ިމ ބާބ  ބިލ ަގިއ ހި 9ލަ ޖ މ  ،ލާއިރ ަގއި އިށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ބަލަސްޓްރަކްޗަރަ

ފެނާއި   ،ބިލ ެގ ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދ . ދެަވނަ ބާބ ގައި ހިމެނެނީ ،މާއްދާއެްއެގ ޮގތ ގައި. ފ ރަތަމަ ބާބ ގައި ހިމެނެނީ

ަވނަ ބާބ ަގިއ މ އައްސަސާތަކ ެގ ދައ ރ   3ގ ޅޭ މައްދާތައް. ައދި ބިލ ެގ  ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ލިބ މ ެގ ޙައްޤާ

ތަފާތ  އެކިެއކި  ،ާވނީޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެ. އަދި ހަތަރ ަވނަ ބާބ ން ފެށިެގން ހަތްަވނަ ބާބ ެގ ނިޔަލަށް ހިމެނިފައިބަ

ދޭ  ފެާނއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް  ،ތިމާެވށި ރައްކާތެރިކ ރ މާއި ،ލަތާއި ސީތަފްސީލ ތައް. އޭެގތެޭރގައި ފެނ ެގ ަވ

މިހެންޮގސް އޮޕަރޭޝަނަލް ަބއިތަްއ  ،ންސް ދިނ މާއި ަލއިސަ ،ރީކ ރ ާމއިއަދި އެ ފަރާްތތައް ރަޖިސްޓް ،ފަރާތްތަކާއި

ހަމައަށް ހިމެނިފައި އޮންނާނެ. އަދި ހަމަ އެާއއެީކގައި މި ބިލ ަގއި ފެނާިއ  ހަތަރ ަވނަ ބާބ ން ފެށިެގން ހަތްަވނަ ބާބާ

އެކަމާ ގ ިޅެގން ފިޔަަވެޅއް  ،ގ މާއިއެ ތަޙ ޤީޤެއް ހިން ،ގ ޅޭ ޮގތ ން ތަޙ ޤީޤެއް ކ ރަންޖެހޭނަމަ ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތާ

ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅ ނ  ބިލާ   ؛ާވނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް ހިމެނިފައި ތައްފިޔަަވޅ ަތއް އަޅާެނޮގތ ެގ ާވހަކަ ،އަޅާނަމަ

ާވކަން އަޅ ަގނޑ  މި މެދ ގައި ަވރަށް ފ ޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ބަހ ސްކ ރ މަށްފަހ  މ ހިންމ  ބަދަލ ތަކެއް ބިލަށް ެގެނިވފައި 

މަިއަގނޑ  ބަދަލ  ބިލަށް  14ލަ މިދެންނެިވ ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ޖ މ  ،ރިޕޯޓ ގައި ފާހަަގކޮށްލަން. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް

ިބލ ެގ މަިއަގނޑ  މަޤްޞަދ   ،ލިިއރ ގައި ކޮމިޓީއަށް ފެނ ނީއިެގނެިވަފއިޭވ. ބިލ ެގ މަޤްަޞދަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަ

 ެއ މަޤްޞަދ ތަކ ެގ އިތ ރަށް ެވސް ބިލ ން ހާސިލ ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ބިލ ގައި ،ރ އޮްތއި އިބަޔާންކޮށްފަ

ކަމެއް ކަމަށް.  އެ މަޤްޞަދ ތައް ބިލ ގައި ހިމެނިފައި އޮތ މަކީ މ ހިންމ   ،ާވންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ބަޔާންެވފައި

ެގ ފެނާިއ ނަރ ދަމާ ،ާވ ކަންތައްަތކ ެގ އިތ ރަށްބިލ ެގ މަިއަގނޑ  މަޤްޞަދ ތައް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްދާަގއި ،މިޮގތ ން

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް   ،ޓަށް ލިބޭ ެގއްލ ންތައް ކ ޑަކ ރ ާމއިށްހިންގ މ ެގ ތެރެއިން ތިމާެވ ،ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ ާމއި

އަދި  ،ދިނ މާއިމަތްޚިދ   ާގތ ންރައްޔިތ ންނާ، ވ ން އިތ ރ ކ ރ މާއި ދިނ މ ގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތ ންެގ ބަިއެވރި 

މި ދާއިާރއިން  ،މި ސިނާޢަތް ތަރަްއޤީކ ރ މާއި ،ލަތް ބިނާކ ރ މާއިސީފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ދާއިރާއިްނ އިންސާނީ ަވ

ތިޞާދީ އަދި އިޖ ތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބާރ ިދނ ން ބިލ ެގ މަޤްޞަދ ެގ ެތރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން ާވނީ ރާއްޖޭެގ އިޤ 

 ،އިތ ރ ން ތަކ ެގމިނިސްޓްރީެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ ޮގތ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ާވހަކަ ،އިތ ރ ކޮށްފަ. މީެގއިތ ރ ން

ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކ ަގިއ  ށްފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތަ ިއ،އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން ާވނެ ބިލަށް އިތ ރ ކޮށްފަ

 ،ގ ޅޭ ވ ޒާރާާއއި ކަންކަމާ ލ މ ަގިއ މާލީއިެއ ަގވާއިދ  އެކ ަލވަ  ،ލ މާއި އިޮގތ ެގ ަގާވއިދ  ެއކ ލަވަ  ސަބްސިޑީ ދޭނެ

މިނޫންެވސް ކަމާ  ،ލޯކަލް ަކއ ްނސިލ ތަކ ެގ ބެލެނިެވިރކަމ ެގ އިދާރާާއއި ،ގ ޭޅ ވ ޒާާރއާއި  އިޖ ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ

ންޖެހޭނެ ދިނ މ ެގ ކަންކަން ހިްނަގ އެކ ަގިއ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ރޮނގ ން ސަބްސިޑީ  ޔާ ގ ޅޭ މ ައއްސަސާަތކ ެގ ލަފަ

ދާއިރ ަގއި ފެނަށާިއ ެވެގން ބިލ  ާގނޫނަަކށްމި ާވނެ އިތ ރ ކޮްށފަ. އެހެންކަމ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ކަމަށް ބިލަށް
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ެގންދާ ސަބްސިޑީެގ އ ސޫލ ތަކަްށ ަވރަށް ހަރ ދަނާ އިޞްލާޙީ   ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތަށް ސަރ ކާރ ން މިހާރ  ދެމ ން މި

ހަމަ އެހެންމެ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެގނައި އަނެއް މ ހިންމ   ނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ބަދަލ ތަކެއް އަންނާނެކަން އަޅ ަގ

މި ާގނޫނާއި ާގނޫނ ެގ  ،އިތ ރ ކ ރ ން މި ބިލ ެގ ތެރެއިން. އެޮގތ ން ެވރިކަންލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބާރ  ،ބަދަލަކީ

އި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ރަށ  ފެންަވރ ަގިއ ފެނާ ،ކ ރ މާއިޒ ދަށ ން ހަދާފައިާވ ަގވާއިދ ަތްއ ރަށ  ފެންަވރ ގައި ތަންފީ

ރަށ   ޚިދ މަތް ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ ،ކ ރ މާއިޒ މަޝްރޫޢ ަތްއ ތަންފީ ،ލ މާއިއިމަޝްރޫޢ ތައް ެއކ ލަވަ  ،ރޭވ މާއި

މާލީ   ހޯދަންޖެހޭ ށްފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތަ ،އެކ  ފޯރ ކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ މާއިފެންަވރ ަގއި ހަމަހަމަކަމާ

މިދެންނެިވ ކަހަލަ މ ހިންމ  ކަންތައްތަކ ަގިއ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ދައ ެރއް  ، އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދ މާއިއެހީ

އަގ  ަކނޑައެޅ މ ަގއި ަކއ ންސިލ ެގ  ންމިހާރ  ބިލ ގައި ާވނީ ހިމެނިފަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތ 

 މިހާރ  އޮންާނނީ ހިމަނާފަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ބިލ ެގ މ ހިންމ   ބަހެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލ ގައި

އެއީ ޔ ޓިލިީޓ  ؛އ ފައްދާ މ އައްސަސާ މި އޮޯތރިޓީެގ ނަމ ގައި  ،ފަރާތަކީ މަސްއޫލިއްޔަތ ަތކެއް ހަާވލ ކ ެރިވފަިއާވ އެއް

އްަޒތްތެރި މަޖިލީހ ން މިއަދ  މި  އި  ؛ލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ާފހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވއ ރެިގ

ލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ ވ ޖޫދ ަގިއ އ  ކ ރަްއާވއިރ  ޔ ޓިލިޓީ ެރިގގ  ދީސްބިލ  ފާސްކޮށް އަދި ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބިލ  ތަ

ބިލ ެގ  ،ކ ރާ މަރ ޙަލާަގިއ އެ އޮތޯރިޓީ ވ ޖޫދ ަގއި ނެތްނަމަޒ މި ިބލ  ާގނޫނަކަްށެވެގްނ ތަންފީ ،ނެތްކަން. އެހެންކަމ ން

ނ ެވ އޮތ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަްނ ޒ ާގނޫނ ެގ މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެއް ތަންފީ ،ކެއްންމ  މަސައްކަތްތަމ ހި

ވ މ ެގ ކ ރިން  ބިލ  ާގނޫނަކަށް ،އަރިމަތީ ސ ރ ޚީެގ ތެރޭގައި. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަާވ ާވހަކައަކީ  ،ބޭނ ންާވ ނ ކ ތާއެއް 

އަެންއ މ ހިންމ  ކަމަކަށް ބިލ ގައި  ؛ލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއ ރެިގވ ޖޫދަށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ ޔ ޓިލިޓީ 

 ދ ރަތީ ފެންފަށަލަ ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ މ ހިންމ ކަން. އަދި ެއކަންގ  ރާއްޭޖެގ ރަށްރަށ ެގ ،އަޅ ަގނޑ މެން ހިމެނި ާވހަކަައކީ

ދ ރަތީ ގ ކ ރ މ ަގއި  މަސައްކަތްތައް ޢީ . އަދި ސިނާއޮންނާނީ ހިމަނާފަމިހާރ  ކ ރާނެ ޮގތްތައް ބިލ ަގއި ަވަރށް ސާފ ކޮށް 

ާވނެ. އިަޓކަިއ ހިމަނަންޖެހޭ ާވހަކަތައް މި ބިލ ގައި ހިމެނިފަފެންފަށަލަ ހަލާކ ނ ާވނެ ޮގތަކަށް ކަންތައް ކ ރ މަށް

އިތ ރ ން ބާެބއް ބިލ ގައި ހިމަނާފަ. އަދި މީެގ މި ނަމ ގައި އާ "ތިމާެވށި ރައްކާތެރިކ ރ ން"އަޅ ަގނޑ މެން ާވނީ 

ެގ ޒިންމާތަކާއި ާވޖިބ ތައް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބިލ ަގއި ާވނީ ހިމެނިފަ. އަނެއް މ ހިންމ  ނ ކ ތާައކީ ތަކ ދޭ ފަރާތްޚިދ މަތް

ޮގތްތަެކއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަން  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ނިކަމެތިންނަށް ދިނ މ ގައި ލ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ތަނަަވްސ  ،އޮންނަނީ މ  ޮގތެްއަގިއ ޚިދ މަތްތައް ދެޭވއިރ ަގިއ އިްސކަންދެިވަފއި މިންކަނަޑއަޅާަފ. އާބިލ ގައި އޮންނާނީ 

އެ އޯޑަރ  މ ޅިން ައޅ ަގނޑ މެން އޮންނާނީ ބަދަލ ކޮށްފަ.   އި މީހ ންނަށާއި ފޯރާ މީހ ންނަށް. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލ ަގ

އަދި ިޚދ މަތް ކަނޑާލަންޖެހޭ ފަދަ   ،ިއސްަކންދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ދިނ މ ަގއި  ނިކަމެތިންނަށް ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް

އެކަމ ގައި އިތ ރ   ،ގައި ަވނީނަމަބައެއް ކަމ   ޭވހާލަތެއް މެދ ެވރިވެއްޖެ ނަމަެވސް، އެއީ ނިކަމެތިން ކަމ ަގއި ބެލެ
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އަދި ހަމަ ެއއާއެީކަގއި  ތަފްސީލ ކޮށް ަބޔާންޮކށްފަ.ަވރަށް އޮތީ  ޮގތްތަކަކަްށ ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލ ަގިއ މި

ކަމަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ  ޖެހޭނެހައްޓަންއްަގއި ބަލަތަރެއް ކޮންމެ ރަށެއްެގ ރަށ  ކައ ންިސލެނިކަމެތިންެގ ދަފ 

 ދިެވހި ،. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ެވެގން ައއ މަކީބިލ ގައި ލިޔެފަ އޮންނާނެ

ކާރ ެގ ކެރިފޯރ ންތެރިކަން ސަރ  ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ަވރަށް ފައިދާހ ރި ކަމަކަށް ެވެގންދާނެ. ފެނާއި

ރައްޔިތ ންނަށް ކަށަަވރ ޮކށްދީފައިާވ އަާސސީ ޙައްެޤއް.  ން ދިެވހިން ޤާނޫނ އަސާސީހ ރި މިންަވރެއްެގ މަތީ

މިހާތަނަށް  އެހެންނަމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާގނޫނީ އޮނިަގނަޑކ ން މި ޚިދ މަތް ލިބިދެޭވނެ ޮގތް ދިެވހިރާއްޖޭގައި

 އަދި އެހާމެ ބޭނ ންތެރި ބިލެއް ،ނަރ ދަމާެގ ބިލަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ފެނާއި ،ަފއެއް ނޫން. ެއހެންކަމ ންއޮތީ އެކަަށއެޅި

އަށާއި ިދެވހި ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ެދކެން. މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން ަވރަްށ މ ހިންމ  ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ދިެވހިރާއްޖެ 

 ިދއ މ ން ދިެވހިކަެމއް ނޫން. މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ެވެގން ކަމީ ޝައްކެއް އޮތްާދނެރައްޔިތ ންނަށް ހާސިލ ެވެގން

ރައްޔިތ ންނަށް ފެނ ެގ ޔަޤީްނކަން ލިބިެގންދާނެ. ފެނ ެގ ިޚދ މަތ ެގ ކޮލިޓީ ކަަށަވރ ކ ެރިވެގންދާނެ. އަދި ނަރ ދަމާެގ 

ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ  ދޭ ފަރާތްރައްޔިތ ންނަށް ލިބިެގންދާނެ. ހަމަ އެހެންމެ ޚިދ މަތް  ޚިދ މަތ ެގ ޔަޤީންކަން ދިެވހި

ބާރ ަތއް ާގނޫނީ ޮގތ ން ލިބިެގންދާނެ. މިއާެއކ ގައި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ ަމތަކީ އެްއެވސް ތަފާތ ކ ރ މެއް  ޙައްޤ ތަކާއި

މ ޖ ތަމަޢ ގައި ދިރިއ ޅޭ  ،ދިއ މ ެގ އިތ ރ ންކަމާއެކ  ދެޭވ ިޚދ މަތަކަށް މި ބިލ  ާގނޫނަކަްށ ވ މާެއކ  ެވެގންހަމަހަމަ ،ނެތި

ދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިލަކީ ަވރަށް ބޮޑ  ޮގެތްއގައި މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން އަާޅލެިވެގން މެތިންނަށް ޚާއްޞަނިކަ

ބިލ ެގ ހ ރިހާ މާއްދާތަކަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް   ،ބިލެއް. އެހެންީވމާ

ން މި  . އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅަނީ ކޮމިޓީހާރ ާވނީ ޕޯޓަލްގައި ހިމެނިފައެކ ގައި ބިލ  މި ރިޕޯޓާ ،ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ 

ްށ ަވރަ .އެކ ގައި ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ބިލ  ފާސްކޮށްދެއްވ ން ކޮްށފައިާވ ބަދަލ ތަކާހ ށަހެޅި ރިޕޯޓ ގައި ެއޓޭޗ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ރިޕޯޓަކީ އަދި މީެގ ބިލަކީ މ ހިންމ  ބިލެއް. ސަރ ކާރ ން ޝ 

އޮްތ  ކ ރިއަށް މިއަދި އަމާެޒއް ާރއްޖޭެގ ހ ިރހާ ރަށެއްެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ   ،މެއްކަ ކޮށްމެހެން ެވސް އެދޭ

 ަވގ ތ  މި ނިޒާމ ތައް ރާއްޖޭެގ ރަްށރަށ ގައި ގާއިމ ކ ރެޭވއިރ ަގއި  އ ން. މިދިދެތިން އަހަރެއްެގ ތެޭރގައި ަހމަޖެހިެގން

  ، ޮގތަށް ހެދި ފެންފަހިާވ ދެ ބާަވތެްއެގ ނިޒާމެއް އެބަ ާގއިމ ކ ރޭ. އެއް ބާަވަތކީ ްގރެިވީޓައށް، ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ޕަމްޕ  ބޭނ ންކޮށްެގން   ،އަނެއް ނިޒާމަކީ. ނިޒާމެއްޮގތަކަްށ ހެދޭ  ން ފެން އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް ދެޭވނެްގރެިވޓީ

ން ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއް ެވސް ޙަޤީޤަތ ގައި ަވރަށް ައގ ބޮޑ  މިހާރ  މި އިމިން ދެެވިކއ މް ނިޒާމަކ ން މިކަން ކ ރ ން. 
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 މަސަްއކަތް އައިސް މިން ެރކްަޓރ ޮގތަށް ކ ރަމ ން ދިޔައިމާ. ެއއީ ބޮޑެތި ކޮންޓް ދާމަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން

ަވަނ ނ ވަ  ،ަވަނ ަވނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ ޮގތ ަގއި  2010މ ން. ދިއ ޮގތަކަށް ިމކަން ޮއެވ ކ ރަމ ން ހިންާގ

ެއޮގތ ެގ  .އެ މީހ ން ކިހާ ަވރެއް އެަކމ ގައި ކޮށްފާނެތޯ ރަެށއްެގ ކައ ންސިލަށް ަހއިމާކެްއ ދިނީމާ ،ކ ެރވ ނ އަހަރ  ސާފ 

އަދި އެހެން ެދތިން ކައ ންސިލަކ ން ަވރަށް  ަކއ ންސިލާއި ންާވ ޮގތ ަގއި ހޯރަފ ށީން އަޅ ަގނޑ  ހަނދާމަތީ

ކާނ   ،މިހާރ  ކޮންނަން މި ނަަގނީ ސަތޭކަ ރ ފިޔާ ފޫޓެއް ދިޔަ. ހަތަރ އެކީަގއި އެަކން ހިންަގމ ން ޝައ ޤ ެވިރކަމާ

. ހޮޅިއަކަށް ެވސް ނޫން. ން ކާނ  ކޮންނަަނރ ދަމާެގ އެންމެ ބޮޑ  އަގެއް ޙަޤީޤަތ ގައި ދަނީ ،ކޮންނަން. ހޮޅިަވޅ ލ މ ެގ

ެއ ކޮންޓްރެކްޓ  ބެލެހެއްޓ މަށް. އެއީ ަވރަށް ޚަރަދ  ބޮޑ ކޮށް  ާށއިދަނީ ޑިޒައިނަ ޮގްސެގން މިއަެގއް  ބޮޑ ދެން އެންމެ 

އެިކއެިކ އަދި  ންނާއިކޮންސަލްަޓންޓ  .ކޮންޓްރެކްޓ  ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަސަްއކަތް ،ަގމ ންދާ މަސައްަކތެއްމިހާރ  ހިން

އެީއ  ،ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ގައި މިހާރ  އެބަ އަތޮޅ  ަކއ ންސިލ ތައް ން.ލާެގ ކޮންސަލްޓަންޓ ން މިކަމ ގައި ތިބެންޖެހ ޙަމަރ 

ސެންޓަރ ތަކެްއެގ ޮގތ ގައި އެބަ ބާރ އަޅާ. އަދި އެ ސެންޓަރ ަގިއ ފަންނީ  ،ރިސޯސް ސެންޓަރ ެގ ޮގތ ަގއި

ކ ެރޭވނެ ޮގތަކަށް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  އަާމޒ  ހިފާފައި މަަސއްކަތް ނަށް ބޭފ ޅ ންއިންޖިނިއަރ ންނާއި، ިމ ބާަވތ ެގ ފަންނީ

ކ ރާ ަވރަށް ިގަނ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ،ދޭހ ރީ. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ މި ބިލ  އެބަ ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް ޖާަގ

ން މި އެދޭ ން ަމސައްކަތްަތއް ކ ރާމަސައްކަތް ހިންގ މ ެގ ފ ރ ޞަތަށް. އަދި މި ދެކޭ ނަޒަރިއްޔާތާިއ، ައޅ ަގނޑ މެ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެްއ  ގައިޮގތަށް މިކަން ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ  

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ާކށިދޫ ދާއިރާެގ ލާނަން. އިްށ އަޅ ަގނޑ  ހ ޅ ވަ ، ބަހ ސައެބައޮތް. އެހެންީވމާ

 

 ާވހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ ކާށި

 ،ރައްޔިތ ންނަށް ދެޭވނެ ކަމަށް  އާނަރ ދަމާ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ހިލޭ ފެނާއި

ޤައ މ ތަކަށް ވ ރެން ެވސް އިންޑިކޭޓަރ  ެގ އެްއެވސް ޗާޖެއް ނެތި. އެއީ މިހާ މ އްސަނދި ޤައ މެއް ީވމަ. މިހާރ  ޔޫރަޕ 

ލިއިރ  އެމެރިކާ ެވސް މިހާރ  މިތަނ ެގ އެހީތެރިކަމަށް  އިރީ. އަޅ ަގނޑ  ބަލަމަތީގައި މިތާނެގ މ އްސަނދިކަން މިހި

ރަށ ގައި މީހ ން ެގންގ ޅ މ ެގ އާދަކާދަ ބިާނކޮށްެގން އެްނަވޔަރަންމަންޭޓ  200އޮތީ. އެހެެވެގންތާ  ބޭނ ންެވފައި މި

ެވސް ދެން ކ  ެގސްޓަ  ށް، މިހާ މ އްސަނދި ޤައ މަކ  ޓ އަިރޒަމަނޫން. އެހެންީވމާ ެގން، މަހެއް ެވސް ބޭެނނީކީކިޔައި 

، ިވއްޔާ. އެހެންީވމާ  ތަކެއްނ ޖެހޭނެ. އެހެންތާ ާވނީ. މި ޤައ މ ގައި ިވޔަފާރިކޮށްެގން ެވސް ތިބީ ހ ސްަވގ ންށްއަންނާކަ

ޑީ.އާރ .ޕީެގ ެވރިަކމެއްަގއި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަްށ ފެން ެވސް ހިލޭ، ކޮންމެ ހަމަ މިހާރ ން މިހާރަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

، ކޮްނމެ ބޭފ ޅަކަށް ލޮލ ގައި ރީިތ ދެން އެހެންީވމާ ހާސް ރ ފިޔާ ލިޭބނެ ދ ާވލަކ . ކަނޑ ން މަސް ނެޭގނެ. 30މީހަކަށް 

 ނީ.ފަޓ ލޫނ  ަލއިެގން ތަަރއްޤީކޮށް ތިބޭފަޓ ލޫނ  ެވސް ހަމަ ހިލޭ ެގނެސްޭދނެ. އެންމެން ކޯޓ އައިެނއް އޮންނާނެ. ކޯޓ 
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ނެއް ދެއްތޯ. ކޮށްެގން އ ޅޭހެ ނ ޭވ އެކަހަލަ ކަމެއް  ހިޔެއް ؟ތަްނތާ ތިބެނީ މ ންޑ  ލައިެގންތޯ ނިއ ޯޔކ ާވނީ. އެހެންތާ 

އަދި ޖެކެޓ  ެވސް ލާންޖެހޭ އިނޭގތޯ. އަދި އެަވރަކ ން ނ ފ ދޭ  ،ަގއި ހ ރިިއރ  ހަމަ ކޯޓ ލާފައިއަޅ ަގނޑ  ޔޫރަޕ 

ފިނިެވސް ާވން ފަށާފާނެ މި ޤައ މަށް އިނޭގތޯ. ؛ ނޭގތޯ. ބަިއަވރ  ެއއްޗެހި ާލންޖެހޭނެ. އެ ހ ރިހާ އެއްެޗްއ ެވސްއި

ކަމަށް  ެވސް އަންނާނެ ެވސް ާވނެ އިނޭގތޯ. ހަމަ ސްނޯ މޫސ ން ބަދަލ ަވމ ން މި އަންނަނީ. ަވރަށް އަަވހަށް ފިނި

އްސަނދި ޤައ މަކ ން ީކއްެވެގންތޯ ޗާޖ ކ ރަނީ ރައްޔިތ ންެގ އަތ ން. . ެއހެންީވމަ، މިހާ މ އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ެރޭވ

ނ ާވނެ. ކީއްކ ރަން ދަްއކާ ފީ ދައްކަިއެގންއަޅ ަގނޑ  ނޭދެން ކާށިދޫ ރައްޔިތ ން ެއއްެވސް ކަހަލަ ަކރަންޓ ، ކަރަންޓ 

ީގމަ ެވސް އެެވސް ބެލެނީކީ ނޫން. ކޮށްެގން ތިިބ ެވރިންތައް ަވަގން ނެއެ ލާރި އެންމެ ފަހ ން ޮގސް ވައްކަން  ؟އެްއޗެއް

ހިނާގ. ދ ާވލަކ  އެއްފަހ  ާގނޫނ  ހެދ މ ެގ ބޭނ މެއް ކޮންމެެވސް ޔ ިނފޯމް ސިސްޓަމަކަށް ާގނޫެނއް ހަދަމާ، އެހެންީވމާ

 ށް އަދާނޫން. އެއްެވސް ސަރ ކާަރކަ ހިންަގން އެނެގނީކީ ތަނެއް ނޫން. ސަރ ކާރެއް ކ ރާތިރާމ ހ ނެތް. ިވޔަފާރިއަކީ އި

. ދެން ހ ރި މީހާ ަގއިެވސް ކޯޓަށް. ިވޔަފާރިެވރިޔާ ކޯޓ އަނެއްކާ ހ ރިހާ މައްސަލައެއް. ޯކޓ ން ނިމ ނީމާ ކޯޓަށް ،ހަމައަށް

ާވ ޮގތަކީ. ެއއީ ން. ދެން ތިބި މީހ ން ޖަލ ގައި. އެއީ ިމ ޤައ މ  އޮންނަގައިެވސް ކޯޓ ން. ދެން ހ ރި މީާހ ެވްސ ކޯޓ  

ކަން އިތ ރަށްތާ މި ޤައ މ ގައި މ އްސަނދި ، ސ ިއޒިެލންޑަށް ވ ރެމަ. އެހެންީވމާމިހާ މ އްސަނދި ޤައ މެއް ީވ

 ؟ީވންރިޒާްވގައި ލާރި ނެތީ އެ ަވަގށް ނެީގމަތާ. އެހެންނަމަ ހ ންނާނެތާ. ކީއްެވ ނ ހ ންނާ . ދެންޖެހޭނީންނަންއޮ

ކަމަށް މި  އް ނެތްދޭތެރޭގައި ެވސް ފިޔަަވެޅއް ނޭޅ ނ . އެޅޭެނ ފިޔަަވޅެ  ކ ރި މީހ ންނާން ަވއްކަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ

ރީ. ެގ ސަލާމަތްެވފައި މިހިނކޮްށެގން ތިބީމަ. އަޅ ަގނޑ  ެއކަނި ކަންނޭެއންމެން ވައްކަން ؟ބ ނަނީ. އެއީ ީކއްެވެގންތޯ

އެންމެ  އީފަކީރ  މި އަޅ ަގނޑ  ؟ކ ރަނީދެން ކިިހނެއް މަސައްކަތް  .ތިބީ ަވގ ންނަށް ެވފަ ދެން ތިބި އެންމެން މި

 ެގ ހާލަތާ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  ހ ަގިއ ެވސް. އެހެންީވމާ ޕާޓީއެއް. އެންމެ މީހެއް ހ ންަނ ޕާޓީެއއް މި މަޖިލީ

މިހާރ ން  ،، އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަައކީރައީސް. އެހެންީވމާ ނ  ދޭތެރޭގައި ެވސް ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ިވސްނަންެވއްޖެެއއް

 ،ބަދަލ ކ ރާށޭ. އެކަން ނ ކޮށް މިހާރަށް މި ޤައ މ  ހަތަރ  ސިޓީއަކަށް ބަދަލ ާވްނވީއޭ. ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް މީހ ން

 ؟ހަތެއްތޯ ދިނީނަސޭން ކޮން ޯވލްޑް ބޭންކ  ؛ކިޔަނީ ކީްއެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މިދެކޮޅ ނ ޖެހޭ ފޯމިއ ލާއެއްަގއި 

ނޫންތޯ. ިވޔަފާރި ނެ ޖެހޭޖައްސަންހަމަސް އޮފް ޕޭމަންޓް ބެލެން  ؟ން ކީކޭތޯ ބ ަނމ ން މި އަންނަނީއައި.އެމް.އެފ 

ކ ރަން ނޭނިގ ހަމަ ޕާޓީަގއި މާ ބާރަްށ ކ ރަން އެނެގން އެބަޖެޭހ ނޫންތޯ. ިވޔަފާރި ހޭ ނޫންތޯ. ިވޔަފާރިއެނެގން އެބަޖެ

ފާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް އިމިނިސްޓަރަކަށް ލަ  ެގންޮގސްހަޅޭއްލަާވ ެއކްޓިިވސްޓަކ 

މާ  .ޓ އަރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ނަތ  ޖާބިރ  ލާށޭއަޅ ަގނޑ ެގ ދަރިފ ޅ  އާމި ން،މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙަށް ދަންނަަވ

ދީަފިއ  އިލާފައިކ ރާ ކ ންފ ނިތަކަށް ސަރ ކާރ  ބަހަމަސައްކަތް ގައިޓ އަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ  ،. ީކއްެވެގންތޯ ަވކިމޮޅ ާވނޭ

އެިޅެގން އަތ ން ލާރި ނެީގ. އޭަނއަށް ހަތަރ  މިނިސްޓްރީ ދިނީ. ކަނޑަެގ ރީ. މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް އަޅ ަގނޑ  މިހ 
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ެއއްެވސް  ؛ޮގްސެގން ަކމެއް ޮގތަކަށް ހ ރިހާ ، މިކަހަަލ ނަހަލާލ މަކަރ ެވރި ާވހަކަ ނޫްނތޯ އެއީ. އެހެންީވމާ  ،ދޮގ 

ކ ރަން އެބަޖެހޭ. މެތަމެޓިކ ން   އަޅ ަގނޑ މެން ބެލެންސްންހަރާ  ،ދަނީ. ހަލާލ ކަމެއް ނެތިއޭ މި އޮޕަރޭޓްަވމ ން ހަލާލ 

. ތްދައްކަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ރިޒާްވަގއި ލާރިއެއް ނެ  ާވަހކއިންޖެހޭ. މެތަމެޓިކްސްބައެ ދަްއކަންާވހަކަ

މަހެއް ބޭނޭކަށް އޮތީކީ ނޫން. މަސްކޮޅ  ަގންނާނެ މީހަކ  އަންނަންޏާ އޭނާއަށް ފ ރަތަމަ ގ ދަން އޮންނަށް އެބަޖެހޭ. 

ނ ހިނގ މަކީ ެވސް ބޮޑ   ެވސް ކަެމއް  ކިޔަިއެގން އެއްލަރެންސޭ ޓޮ ރިޝްަވތ  އެހާ ބޮޑ ެވއްޖެ މި ޤައ މ ގައި. ޒީރޯ

ޖެހޭ އ ސޫލެއް ެވސް ނޫނެއް ނޫންތޯ. ންއޮންނާ ،ކޮންމެ ކަމަކަށް ެވސް ކޯޓަށް ދާން ބ ނ މަކީރިޝްަވތެއް ނޫންތޯ. 

ހ ސް ސިޔާސީ މަޤާމ ތައް.   .ހ ސް ސިޔާސީ މީހ ން ؟އ ޅެނީ ނޫން. ކިހިނެތްތޯ ހަދަން މި ިވޔަފާރިެއއް ކ ެރެވން އޮތީކީ

ކ ަޑކ ރަންީވ ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް.  12% ީވ.ކ ޑަކ ރަން  12% ސިޔާސަތ  ބަދަލ ކޮށްށް ސަރ ކާރ ެގ ަވގ ތ ން ަވގ ތަ

ެގ މަނީއަްށ ޒިންމާ އ ފ ލަންީވ. ކާކ ތޯ ންމިނިސްޓްރީތައް ެވސް ބަދަލ ކ ރަންީވ. ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަންީވ. ޓެކްސް ޕޭޔަރ 

ކ  ެވްސ ކޮންމެ ރައީސަ ،ސްއެްއެވސް މީހަކ  ޒިންމާއެއް ޫނފ ލާ. ކޮންމެ މީހަކ  ެވ މީެގ؟ ޒިންމާ އ ފ ލަނީ

ން އެމެރިކާެގ ކިތަްއ ރައީސ  ؟ތަެނއް ބާރަށް ާގމާދޫ ޖަލަށް. މިއީ ކޮންކަަހލަ ެވރިކަމެްއ އޮތްބާރަށް ނިމިެގންދިޔައިމާ

  ނ ލާ  ؟ތޯން ޖަލަށް ލައިފިކިތައް ަރީއސ  އިއިންޑިާޔަގ ؟ން ޖަލަން ލައިފިތޯިކތައް ރައީސ  ގައިޔޫރަޕ ؟ ޖަލަށް ލައިފިތޯ

، މި ޤައ މ  ހިންަގން އެބަޖެހޭ. މި ޤައ މަށް މީހަކ  ، މިތާނަގިއ އެބައ ޭޅ ބަލިމަޑ ކަމެއް. އެެހންީވމާހެންީވމާނޫންތޯ. އެ

ދަނީ. ޤައ މ  ފ ނޑާލައިެގން އޭނާެގ ޯގތި ބަރިބަރިއަށް  ަޤއ މ  ފ ނޑާލައިެގން ކޮންމެ މީހަކ  މި ،އައިސް ނ ހިންާގ

ާގނޫނަށް އަޅ ަގނޑ   ،އީސް، އެހެންެވެގންެނއް ނ ާވނެ. ހިާތމައަކީތަން މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަ  މައްޗަށް ނެޭގ

ތާއީދ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ތާީއދެއް ނ ކ ރަން ދިެވހިަރއްޔިތ ންެގ އަތ ން ެއއްެވްސ ލާރިެއއް ނަާގކަން. ކޮިމއ ނިސްްޓ 

މި ެގންދަނީ އެޮގތަކަށް މިހާރ ެވސް  ؛މި ޤައ މ  ހިންަގނީްވ. ސީދާ ރައްޔިތ ން ބެލެހެއްޓ މ ެގ ކަންތައް  ށްއ ސޫލަ

 ؟ތޯ މި ހަދަނީއްކ ރީމަ ކިހިނެނޫންތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެޓްކސް ޕޭޔަރ ންެގ މަނީ ގ ދާރ  ިބންދާލައިެގން މިތާ މަސަްއކަތް

ށް ޕްރައިެވޓް ސެްކޓަރަ ،ލާފައި މި ބ ނަނީއިކޮންމެ ފަހަރަކ  އަންނަ ެވރިކަން އައިސް ފ ނޑާލަނީ ިވޔަާފރިތައް. ފ ނޑަ

 ؟ލިބެނީ  ދެން ކިހިނެތް ލާރި ޤައ މެއްގައި ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަރ ނ ހިނަގންޏާނަ އޮން އް އެ އިކޮނޮމީބިނާެވފައި އޮންނަ 

 ، ިމއަށްކަމަށް ަވންޏާ ައއީ އަިދ ކިިރޔާ. އެހެންެވއްޖެއަިދ ޓ އަރިްސޓ ން  400. ފަހ ރިހާ ރިސޯޓ ތައް ބަންދ ކޮށް 

ރިާޒްވ  ާވނެ. ރިޒާްވ ނެތިއްޔާ ންންނަރިާޒްވ ހ ންނާނެ. ރިޒާްވ ހ  ސަރ ކާރ ން އެބަޖެހޭ ޮގތްަތކެްއ ހޯދަން. ސަރ ކާރ ަގއި

 ކ ރަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތާމައަކީ މިއިން ެއއްެވސް ކަެމއް ނ ކޮށް މި މަސަްއކަތް  ކ ރ މަށްޓަކައިބިލްޑ 

ށޭ ަވގ ތ ން ކ ރާސަރ ކާރ ެގ މަތި ލ އި ސަރ ކާރ ަގއި މަތި ބަރ ެވފަިއާވ  ،، މި ކަންކަްނ ރަނަގޅ ކޮށް ދަނީ. އެހެންީވމާ

ަވންޏާ   ށްަވގ ތަށް. ރަްއޔިތ ން މިތިބީ ބަލަންށޭ. ރައްޔިތ ން މަގ މައްޗަށް ނ ކ މެެގން މިކަން ކ ރަންޖެހިއްޖެ ކަމަ

 .. އަޅ ަގނޑ .



2020 ލައިޖ  20                                              ސާލްޖަނަ ވަ  12 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ވަނަ 0220  

 

71 

 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

އިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ  އަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 . މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ  ށް. ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރ 

 

 ކަދެއްެކވ ން:ާވހަ ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި ޙައްޤަކީ  ،ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޙައްޤ  ،ނަރ ދަމާެގ ބިލ  ފެނާއި  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 ،ނ ލިބިފައިާވ ޙައްެޤއް  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބަޔާންކ ރާ އަސާސީ ަޙއްޤެއް. ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ންނަށް އެަތއް ޒަމާނެްއސ ރެ

ެވްސ އަދި ިމ  ަވނަ މަޖިލީހ ގައި 18ން ފެށިެގން ަވނަ މަޖިލީހ  17 ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ . ތަކ ރާރ ކޮށް ފެނާއި

ކީްއެވެގންޯތ  ،ނަރ ދަމާ ނިޒާމ ެގ ާވހަކަ. ސ ާވލަކީ މަޖިލީހ ގައި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ ފެނާއި

ަކްނ ށް. އެއީ މައ މޫން ޒަމާނ ގައި. އެއީ ޙައްެޤއްއަކ ރީގައި ދަނީ އަތިރި ؟ފެނާއި ނަރ ދަމާ ނާޅާ އޮތީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

ެގ ނމ ޅި ރާއްޖެ ތަޣައްޔަރ ެވފައި އޮތީ. އޭެގ ފަހ ން ޖަޕާނ  ސަރ ކާރ ން ކަންނޭ އަކީ.ފެނާއި ނަރ ދަމާ ެވސް ނޭނޭގ

 ، ެވްސ ފެނާއި ނަރ ދަމާ ނިޒާމ މާލޭގައި، މާލެ ަވަށިއެގން ައޅާލީ. އެހެންނަމަެވސް މިދިަޔ ސަރ ކާރ ަގއި އަެނއްކާ 

އެއްކޮށް ދޫކޮށްފަިއ  ތަނަކަށް ނަޖިހާ  ރަސްފަންނ  ކިޔާ .އި އެ އޮތީއޮތް ނިޒާމ  މ ޅިން ޚަރާބ ކޮށްފަ މާލޭގައި މި

އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންްޑ  ،ނަރ ދަމާެގ ބިލ ެގ މަަސއްކަތަކީ  ހ ށަހެޅި ފެނާއި މި .ކ ޑަކ ދިން އެތާ ފަތަން އެރ ަވނީ

 ހޯރަފ ށީ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރ ިއއް  ،ން ދިރާސާކ ރިއިރ ގައި ދެންެމެވސް އެ ފާހަަގކ ރެްއވީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީ

ޓަށް ލިބޭ ށްތިމާެވ އިބަދަލ ެގ ތެޭރގައި ިހންގ މ ގަ  14 ބަދަލެއް ެގެނވ ނ  ާވަހކަ. 14ދާއިރާެގ ފާހަަގކ ަރްއަވނީ އެީއ 

އެބަ ފާހަަގކ ެރޭވ. އާންމ  ޞިއްަޙތަށް މާލެ ަވށަިއެގން މިހާރ   އަދި އާންމ  ޞިއްަޙތަށް ލިބޭނެ ެގއްލ ންަތއްެގއްލ ން 

 ފާޚާނާތަކ ގައި ޭބނ ންކ ރާ ހ ރިހާ ކެމިކަލަކާއި  ށްޮގތަށް އެ ދޫކޮށްލަނީ. މ ޅި މާލެއަ ހ ރި ތް ނަރ ދަމާ ނިޒާމ ގައިމިއޮ

އެތައް މިލިއަން ޓަނެއްެގ. އިްއޒަތްތެރި ، ދަނީމާލޭެގ ަވށަިއެގން މި އޮތް ސަރަޙައްދަށް މި ދޫކ ރަމ ން ،ހ ރިހާ ނަޖިހެއް

އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރ ކާރ   ،ނަރ ދަމާ މިއީ ެވްސ ިވަޔފާރިއަކަށް ހެދީ. ފެނާއި  ،ޙައްޤ  ނަރ ދަމާގެ  ފެނާއި ؛ރައީސް

ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ސަރަޙައްދ ތަކެްއގައި ެވސް ސީ.އެސް.އާރ ެގ ދަށ ްނ އެކި ދިމަދިމާލ ގައި ފެނާއި  ފެށ ނީއްސ ރެ

މިެވްސ ހެދީ ިވޔަފާރި މ ދަލަކަށް.  ލާފައިއިއްޓަ ެވސް ެވރިކަން ވަ އަެނއްކާ ، ދިޔައިރ ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތްތައް ފ ޅާކ ރަމ ން

ލާފައި ހ ރި ޭގޭގ އިކޮށްލާ ފެން ކަނޑަހަމައެކަނި މީޓަރ  ޖޫރިމަނާކޮށްލަ އި،މިހާރ ެވސް މާލޭގައި އެބަތިބި އެތައް ެގެއއްގަ 

އަދި  ،އްލ ކޮށްދެމ ން އެ ެގންދަަވނީ. މި މާލޭަގއި ޙަ މި ސަރ ކާރ ްނ ެއކަން ެވސް  ،ެވސް އެބަހ ރި. އެހެންނަމަެވސް

އޮތް އެނަރޖީ  ެވސް ނ ފެޭނ މިހާރ  މިޔޫޓިލިޓީްޒ ރެިގއ ލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ އަޅ ަގނޑަަކށް އެްއޮގތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް 
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ތަނެއް ނ ފެނޭ.  ބެހޭ އެއްެވސް އިދާރާއަކ ން މިކަމަށް ސަމާލ ކަމެއް ދޭ ކަމާ ،ބެހޭ ޓާށްއޮތޯރިޓީ ނ ަވތަ ތިމާެވ

ޓިލިޓީ ރެިގއ ލޭްޓރީ އޮތޯރިޓީ އ ފެދި، މި އޮތޯރިޓީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެްއކޮށް ޔޫ މި ބިލާ ،އެހެންނަމަެވސް

މިހާރ   ،ކ ެރެވީނ. އެހެންނަމަެވސްއަލ ން އ ފަންދެެވނީ. ބެލެނެެވރިކަން  ކ ރެޭވނެ. ާގނޫނީ ބާރެއް މިޖަާވބ ދާރީ

ން ެވސް މާޭލަގިއ ަވަށިއެގްނ ސްޓްރީެވްސ އެކަެމއް ނ ކ ރޭ. ެއންަވޔަރަންމަންޓް މިނިއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ެއއްޮގަތކަށް

ދާއިރ ަގިއ ެވސް ެއކަމަްށ ތެޭރގައި ފަތަމ ން ެގކެމިކަލ   ،ފެންަގނޑ ތަކަށް ނަޖިސް ދޫޮކށްމި އޮތް ހަމަ ކ ަޑކ ދިން ފަތާ

ތެރޭގައި ފަތަނީ ެވސް. ހަމައެކަނި ދަޅައެްއ ެގ އްލެއް. އެއީ ރަސްފަންނެއް ާގއިމ ކ ެރވިއްޖެ. ނަޖިސްަގނޑ  ޙަނެތް 

އެބަޖެޭހ  ޓަށް ލިބޭ ެގއްލ ން ކ ޑަކ ރ މަށްޓަކައިށްަރއްޔިތ ްނނަށް ލިބޭ އާންމ  ޞިއްޙަތަށް އަދި ތިމާެވ . އެކަމަކ ކަނީދައް

ކޮށްފައި ފަޅ ތެރެއަށް ދޫކ ެރެވންޖެހޭ. ފަޅ ތެރެއަށް ނޭޅޭނެ ޮގތަށް ޓްރީޓ   ންމިކަން ކ ރަން. ރަށްރަށ ެގ ަނރ ދަމާ ނިޒާމ 

ފެނ ެގ ނިޒާމަކީ. ބޯފެންކޮޅ  އެންމެ ފަހ ން ިވޔަފާރިއަށް ހަދައިފި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޯ ،އެއީ ނަރ ދަމާ ނިޒާމަކީ

ސަރ ކާރ ން ފެށީ.  ެއެވސް ކޯޕަރޭޝަނެއް. ފެންފ ޅި ބަންދ ކ ރަން ،ފެށީ ބޯފެން އަސާސީ ޙައްަޤކަށް ހަދައިެގން ދޫކ ރަން

. މިއީ ސަމާލ ކަން ދޭންޖެހޭ ފެީށ މާލެއަށް. ތޮއްޖަްއސަން ފެށީ ފެށީ. ހ ރިހާ ޕްލާސްޓިކެއް އަޅަން ފެންފ ޅި ބަންދ ކ ރަން

ކ ންފ ނިތައް. ަރއްިޔތ ންނަށް އެއީ ިވޔަފާރިއަކަްށ  ސަރ ކާރ ެގ ކޯޕަރޭަޝންތަކާއި ،ކަންތައް. ފ ރަތަމަ އިްސާވންޖެހޭނީ

 ގެ އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން ދިޔައީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްށްްއ ނ ާވނެ ކ ރާކަހަދައިެގން ކޮންމެ ކަމެ

ެއއީ މި ރާއްޖޭގައި ހ ރި  ،ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ . އަޅ ަގނޑ  ދ ށިން މާމިިގލީގައި ެވސް ބޯފެާނއިެވރިކަމ ަގއި ފެށިކަމެއް 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ ން ނަރ ދަނާ ނިޒާމ  އަޅައިދިނީ. އެ އެންމެ މ އްސަންޖެއް ނިސްބަްތާވ ރަށެއް. އެ ރަށ ަގއި ެވްސ 

ެވްސ ކޮންމެެވްސ މީހަކ  ދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް ދޫކޮށްލާފައި އަނެއްކާ  ،ެގނފެން އިސްކ ރ  ދޫކޮށްލަން ަވޙީދ  ކަންނޭ

 ަވޅަްށ ނަޖިސް އިންނަރ ދަމާ ،ފެން ؛، ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ބޯފެނާއި ނަރ ދަމާބަންދ ކޮށްފައި ައއީ. އެހެންީވމާ

، ޮގތް ެއއީ. އެހެންީވމާ ހިންދައިެގން ޖެހިެގން ހ ންނަ ަވޅ ން ފެންަވަރިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅ ނީ. މާލެ ޮއތް

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. . މި ދެެވނީ ތަހ ޒީބ  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއަދިކިރިޔާ 

 ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދ ކ ރާ ާވހަކަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދ ހެންޭވރ އަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 .  މެންބަރ އިްއޒަތްތެިރ   ދާއިރާެގ މެދ ހެންޭވރ ށް. ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންޭވރ 
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އާދެ، ޝ ކ ިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ާވަހކަ ފަށާނަން ދެންމެ އެ ާވހަކަ ނިންމާލެއްިވ އިްއޒަތްތެރި 

ދެެވީނ  ހ އްަދއެއް މިތަކ ގައި ހިސާބ ްނ. ޙަޤީޤަތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓ  މެންބަރ ެގ ާވހަކައާ

މ ެގ ހ އްދަ. ނަޖިސް ބޭރ ކ ރ  .ބޭރ ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ިއެގން މޫދަށްހައްޓަޙަޤީޤަތ ގައި ޓްރީޓްމަންޓް ްޕލާންޓެއް ބަ

މާލޭގައި ނޫނީ ަރށްރަށ ގައި މިކަން ނ ކ ެރޭވކަްނ  ،އޮތްއިރ އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މެއްެގ ޮގތ ގައި ާރއްެޖ 

ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް .ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކ ރާ ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންބޫލ ަގމިއީ އަޅ ަގނޑ  

ަގނޑ މެްނެގ އަާސސީ ޙައްޤެއް. އަޅ ަގނޑ މެްނ ޅ  އި އަކ ރާ ޮގތ ގަ ބޫލ  ަގނޫނީ ފެނާއި ނަރ ދަމާއަކީ އަޅ ަގނޑ   ،ނިޒާމަކީ

ަވަހކ  އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ފަހަރެއްަގިއ ެވްސ ދ ންޖެހޭ ޙައްޤެއް. މެ ރަށެއްެގ ކޮންމެ ަރއްިޔތަކަށް ލިބިދޭންކޮ

ޮކންމެ ޚިދ މަތަކީ ހިލޭ، ެވލްފެއަރ ސްޓޭެޓއް ޮގތަށް މ ިޅ ޤައ މ  ހ ރިހާ ކަންކަމެއް ހިލޭ  ،ބޫލެއް ނ ކ ރަން ަގެވސް 

އޮންނަންޖެހޭ ޤައ މަކަށް ބަދަލ ެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ަޤއ މެއް. 

 ،ން ކަމަށް ާވީތެވމަތީެގ ދަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އ ސޫލ ން. ކަންކަން ކ ރަމ ން މި ދަނީ ެއޮގތ  އަޅ ަގނޑ މެން ހިންަގމ ން މި

ޖެހޭ ނ ން ެވސް ހ ރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލައިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިބެޭވކަށް ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޤީހިލޭ ހަމަ ޔަ

ްނަވރެްއަގިއ ރަްއޔިތ ންނަށް ެއ ފެކަީށެގންާވ ރަނަގޅ  ސަރ ކާރ ން އެ ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ދޭ ޚިދ މަތް ނ ންޤީހަމަ ޔަ

ފީއެްއ ނެޭގެނ ޮގެތއް އޮތ ަމކީ ައޅ ަގނޑ  ކޮންެމެވސް ކަހަލަ  ،ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭން ބޭނ ން ކަމަށް ަވީނ ނަމަ

ނޫނީ މި  ، ެވސްކ ރަނީ މި ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓ ަގއިބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ   ކ ރާ ޮގތ ގައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންީވމާ،ބޫލ ަގ

ނ ދާނެ ކަމަށް. ހިލޭ އޮތް ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ޮއެވެގން މ ގައި ޙަޤީޤަތ ގައިާގނޫނަކަށް ބަދަލ ެވެގންާދއިރ  ެވސް މި ކަންކަ

ކަމ ަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފެާނއި ނަރ ދަމާެގ ކަން ން ކަމަކީ ފީެއއް ެނިގެގްނދާނެ ޮގތ ަގއި އޮންނާނެ ކަކަން މި

 .ޮއޭވ ޤާނޫނ އަސާީސގައި ިލޔެފައެތައް އަހަރެްއަގއި އެބަ  ޔަމެްނެގ ައސާސީ ޙައްޤަކަށް މި ޭވތ ެވދި ނިޒާމަކީ އަޅ ަގނޑ 

ހަާވލ ެވެގްނ  މާއްޔިތ ންނަކަށް ލިބިެގެނއްނ ދޭ. އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް ެވރިކަރަ އެހެންނަނަެވސް، އެކަމެއް 

ދަކ ރެއްިވއްޔާ ތިމަންނަެގ ެވިރކަްނ ނިމޭއިރ ގައި މި ރާއްޖޭެގ އިރާ ،ދ ަވހ  ެވސް ިވާދޅ ވީ އިހަކަށްއަިދެވސް  ،ިވދާޅ ވި 

ެވސް ދާތީ ހިސާބަށް  އަދާންނާނެ ކަމަށް. އެހެން ިވދާޅ ަވމ ން މިއޮނިމިފައި  ،ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެޅި

އިރާަދކ ރެްއިވްއޔާ  ،ކ ރަނީބޫލ  ަގ ސްދާކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ެވއަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ އަޅ ަގނޑ  އެ މަނިކ ފާނަށް ހަމަ 

ދާ ާވހަކަ  ނ އ ފެދޭ. މި ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ ިވދާޅ ަވމ ންއްެގ ހިތ ގައި ަޝއްކެ އަޅ ަގނޑ 

. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ހިސާބަށް ފޯރ ކޮށްދޭނެ ރަްއޔިތ ންނާ ެގއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ ެމން

ރައްޔިތ ންނަށް ިލބޭނެ ޮގތް މި ސަރ ކާރ ން ެގ ިވއްޔާ ފެނާއި ަނރ ދަމާ، ސާފ  ބޯފެން އަޅ ަގނޑ މެންއިރާދަކ ރެއް 

ނަން ދިެވހި  ދޭށްޑ މެން ކޮޅ ަގނ ނެތް. އިާރދަކ ރެއްިވއްޔާ އެކަން އަ އްމެދ  އަޅ ަގނޑ ެގ ަޝއްކެ ހަދައިދޭނެކަމާ

އެބަ ހެދޭ.  އިދ ތައް . ަގާވދޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަފާތ  ާގނޫނ ތައް އެަބ ހެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ނަށްރައްޔިތ ން
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ކ ރަމ ން އެބަދޭތޯ  ޒ ތަކ ން އެ ކަންކަން ތަންފީތް ކ ރަްނ ތިބި ފަރާޒ ތަންފީ އެއެއްޮގތަށް  އެހެންނަމަެވސް، އެ ާގނޫނ ތަކާ 

އެބަ  ކ ރަން އެކި ފަރާތްތަކާޒ އެ ތަންފީ، އިލަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާގޫނނ ތައް ހަދައިއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލަ

އެބަ  އެބަ ަހާވކ ކ ރެޭވ. ފ ލ ހ ންނާ އެބަ ހަާވލ ކ ރެޭވ. ަބއެްއ ކޯޕަރޭޝަންތަކާ ޒާރާަތކާހަވާކ ކ ެރޭވ. ބަެއއް ވ 

އޮތް  ނޫނ ަގއިއެ ަކންކަން އެ ާގއެބަ ހަާވލ ކ ރެޭވ. އެހެންނަމަެވސް،  ިސިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނާ .ހަާވލ ކ ރެޭވ

 ލަންޖެހޭ އެ ާގނޫނާ އިޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކަންބޮޑ ާވންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މިައދ  ބަލަނ ދާކަމީ އަޮގތަށް ކ ރަމ ން

އަޅ ަގނޑ މެން އެ ފަރާތްތައް މި މަޖިލީހަށް   ،ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ކ ރަމ ން ނ ދާ ކަންކަން އެްއޮގތަށް އެ ފަރާތްތަކ ން 

ލަްނޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިބަލަ އެބަ ތޯ އެ ަކންކަން ނ ެވެގން މި އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެންހާޒިރ ކޮށް، ީކްއެވެގން

މިސާލަކަށް ކ ިޅަވރ ެގ ާގނޫނ . ިދެވހިރާއްޖޭެގ  ؛ާވަލން ބޭނ ންނަަގނޑ  ހަމަ ކ ޑަކ ަޑ ިމސާލެއް މި ަވގ ތ  ދަންޅ އަ

ދަނޑ ތައް އަޅާނީ.  ޅަބޯންބައެްއކަން ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ފ ޓ ކޮއޮތް ކޮށް އެބަފ ކ ޅިަވރާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގއި ކަނޑައެިޅެގން ސާ

އެއީ ސްޕޯޓްްސ  ޭވއޮކަނޑައެޅިެގން އެބަ .ނީކ ިޅަވރ ެގ ތަންަތން ބިނާކ ރާތައް ައޅާނީ. ދެންެވސް ކ ޅިަވރ  ޯކޓ 

ކި ވ ޒާާރއެްއެގ ެވސް، އެކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވޒީރަކ  އަިމއްލައަށް ަވމަކޯޕަރޭޝަން ކިޔާ ތަނެއް ކަމަށް. އެހެންނަ

، ާގނޫނ ަގިއ ށްދެން ޮކންބައެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންާވ ޮގތަ ،ނަމަ އެ ކަންކަން ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް ަވނީ ދަށ ން

ާގނޫނީ ދައ ލަތެޭކ އަޅ ަގނޑ މެން މި ިކޔަނީ. ާގނޫނ ގައި އޮތް ޮގތަށް ކަންކަްނ އެބަ ހިންަގމޭ މި ބ ނަނީ.  ؛އޮތް ޮގތަށް 

ެދން ަވކި ކީްއެވެގންތޯ އެހެން  ،ކަމަށް ަވނީ ނަމަ ނ ދާިރައށް، އެ ކަްނކަން އެޮގތަށް އެ މޭރ މ ން ކ އެހެންނަމަެވސް

ބަޔަކ  މި ކަންކަން ކ ރަްނ އެ އޮތް ޮގތަށް އ ޅެންީވ. އަޅ ަގނޑަކަްށ ނ ފެނޭ ެއްއެވސް ސަބަެބއް. އެހެންީވމާ، 

ކަން ކ ރ މަްށ ބާރ އަޅަން. އެ ާގނޫނ ަގއި އެ އޮތް ޮގތަށް ިއ ަގޖެހޭ ާގނޫނ  ބެިވ ަވޒީރ ން އެބައްމި ތި ިމއަދ  ،ަވޒީރ ން

 ،މި މަޖިލީހަށް ަވޑައިެގްނ އެ ބޭފ ޅ ން ިވދާޅ ަވނީ ޮގތަށް ކަްނަކން ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، ލިޔެފައި އޮތް

ހޭލައިެގން  ނާަތންކޮޅެއް ހެނދ އަރަނީ ަވޒީރަކ  ިވޔަސް ހެޔޮ، ށްކަށް މި ހިތަޔަށް ކ އްލިހެނދ ނ  ހޭލާއިރަ ހައްތަހާެވސް

 ެޗއް ކ ރާ ެއއްޗެިހން ޖީބަށް ަވންނާނީ ކޯއްމިއަދ ެގ މި އިޢ ލާން ،އަރަނީ ތިމަން ޖީބަށްށްޓާެއކ  ހިތަށްދެފައި ކޮފީތައިށީނ

މި  ،ނެއްތޯދެޭވނީ ކިހިަރއްޔިތ ްނނަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން ޚިދ މަތް އަރަންޖެހޭ އެއްޗަކީ.ށްބާވައޭ. މިެއއް ނޫނޭ ހިތަ

ފިކ ރ ކ ރަންީވ.  އިދޭތެރޭގައި ިވސްނަ ހިނެއްތޯ. މިކަމާދެޭވނީ ކިރައްޔިތ ންނަށް ތަންކޮޅެއް ައގ ހެޔޮކޮށް ޚިދ މަތް

ޖެހޭ ާގނޫނ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މިހާރ  ތިއްބެިވ ަވޒީރ ްނ ެވސް އެބަ ،އެހެންީވމާ، ދަންނަަވން މި އ ޅޭ ާވހަަކއަކީ

ާވިއދ ތަކ ގައި ލިޔެަފއި އޮތް ޮގތަްށ ކަންކަން ކ ރަން. އެޮގތަށް ކަންކަން ކ ރަމ ންނ ދާ ކަމަށް  އި އޮތް ޮގތަްށ، ގަ ިވފަލިޔެ

ލަިއެގން އިއަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ަތއް ނާޅާ، ހަމަެއކަނި ޖީބަށް ަވންނަ އެއްެޗއް ބަލަ އެ ފަރާތްަތކާއި ޭދތެރޭގައި  ،ަވނީ ނަމަ

ަގނޑ  ދަންނަނާވނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަރއްޔިތ ންނަށް ެއ ޅ  އަ ،ނީ ނަމަތިބޭ ަވޒީރ ން ތިބޭ ކަމަށް ަވރަން ކަންކަން ކ 

އެޮގތަށް ކ ރަން . އެހެންީވމާ، އެ ކަންކަން ށް ނ ދެޭވނޭކަދޭންޖެހޭނެ ޮގތަ ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދ މަތްތަކެއް
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އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ނާއިެގ ަވޒީރ ންންކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެޫބލ ަގަގނޑ  އަޅ   ،ބޭނ ން ކަމަްށ ަވނީ ނަމަ މެންޅ ަގނޑ އަ

ސްނ މާިއ ިވރ ންެގ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ އަދިެވްސ މިނިަވން މ ައްއސަސާތަކ ަގއި ތިބި ަރއްޔިތ ްނެގ މެންބަ ،ކ ންފ ނިތަކާއި

ޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  އަށްދާންޖެހޭ. ާގނޫނ ަގިއ އޮތް ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރ މަފިކ ރ  ަވރަށް ބޮޑަށް ބަދަލ ެވެގން 

އެ މޭރ މ ން  ،ަކންކަން އެޮގތަށް އެ ކ ރަނީ ބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ  ނ ން ެވސް ޤީަގނޑ  ބާރ ައޅާނަން. ހަމަ ޔަތަކ ރާރ ކޮށް އަޅ  

 ޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކ ރިއަށްދާނެ ކަމަށް. ަވރަށް ބޮ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ ެދކ ނ  ދާއިރާެގ  ،އަރ ަވނީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ްނބައްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެރިޝ ކ 

 . މެންބަރ އިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫށް.  އިބްރާހީމް ނާޒިލަމެންބަރ  

 

 ާވހަކަެދއްެކވ ން: ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

  ން ޝ ކ ރ  ކޮމިޓީ މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށްފަށ  އްިވ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ަރއީސް. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ރިޕޯޓ  ހ ށަހެ

ރިޕޯޓ ެގ  ،އަކީތާ އެއް ނ ކ މ ހިންމ  އެންމެ  ަގނަޑށް ފާހަަގކ ރެނ ޅ އަ  އް. ރިޕޯޓ ަގއިދަންނަަވން. ަވރަށް ފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެ

ަވރަށް ސާފ .  .ތްޮގ ކަންތައް ކ ރަންީވދެން  ،ދިނ މަށް ނ ކ ޅެދިއްޖެ ނަމަދޭ ފަރާތ ން ޚިދ މަތް ޚިދ މަތް -5.13

ހަާވލ ކ ރެިވެގން މިދިޔަ  ަގނޑ  ނިސްބަތްާވ ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއަޅ 

އެހެންީވމާ، އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް މިހާރ  ނ ކ ޅެދިފައޭ އޮތީ.  ،ކ ރަނީބޫލ  ަގއަހަރ އްސ ރެ ކ ރަމ ން އެބަޭދ. އަޅ ަގނޑ  

ކ ަރން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެންެމ ބޫލ  ަގނޑ  އޮތް ޮގތަށް މިކަން ކ ރ ން ލާޒިމ ކަމަށް އަޅ ަގމިހާރ  މި ރިޕޯޓ ެގ މި 

 ،ަގއި އެންމެ ފ ރިހަމައަށް ދޭން ފެށިފައި އޮތީތ  ރެޭވ ޮގކ ޫބލ ަގދެން  ށްފ ރަތަމަ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް އަޅ ަގނޑަ

ަވސްަވރ . އަިދެވސް ެއ ނިޒާމ  އެ އޮތް ޮގތަށް ން ޤައ މ ަގއި ތިިބ ދ އަތޮޅ  ަގމ ަގއި ިއނިގރޭސީ އަްއޑޫ

ެގންެދޭވ. ާޚއްޞަކޮށް ނަރ ދަާމެގ ނިޒާމ  އެަބ ކ ިރއަށް މ ޅި  ކ ންނެންސަކ ޑަ މެއިންޓަނެންސް ަވރަށް ކ ޑަ މެއިންޓަ

ށް އެކަން ކ ންފ ނިތަކަދޭ ހާރ  ނިޒާމ  ަވރަށް ފ ރިހަމައޭ ބ ނެޭވނީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޚިދ މަތް މި

އަތޮޅ   ލާނީ. އަްއޑޫއިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއެއީ ލަން ހަމަ ރަނަގޅ  ތަންތަނޭ އިނޭނެގންޏާ ހަމަ ބަލަ ށްކ ރަން ރަނަގޅަ

  ޚިދ މަތް ހަމަ ަވރަށް ބަރާބަރަށް  އެ. އަދިެވސް  އޮތް ތަނެއްއަހަރ ެވަފއި 50ަގމަކީ ހަމަ ފެނާއި ނަރ ދަމެާގ 

 ޚާއްަޞކޮށް ،ައތޮޅ  ހިތަދޫއަށް ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި ައއްޑޫ. އެހެންީވމާ، ައޅ ކ ރިއަށް ބަދޭއެފ ރިހަމައަށް 

ކ ރިްއޔާ ޝ ރ  ނ ކ ޅެދިފައި އޮތްކަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ހާފ ނިން މިހިތަދޫއަށް ފެނާއި ނަރ ދަމާދޭ ކ ން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. ެގެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ ޓ މި ރިޕޯ ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ބަންދ ކ ރީޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . 

 ެގމަނަފ ށީ ށް. އަޙްމަދ  ސަޢީދަމެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ެގމަނަފ ށީ ،އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކވ ން: ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީ

ިމ މަޖިލީހަށް  އަޅ ަގނޑ  ޅަިއެގން ހ ށަހަ ޝ ކ ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިަލކީ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ކ ރި ބިލެއް. މި ބިލ ެގ ަވރަށް ިގނަ މަަސއްކަތްަތކެއް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ހިމެނޭ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ސްޕޮންސަރ

މިއަދ   ،ފ ރިހަމަ ބިލެއް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވނީ ،ށް ނިންމިކޮފ ރިހަމަ ެގ ފަރާތ ންކޮމިޓީ ލައިމެޓް ޗޭންޖ ކް

ނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ފެޖޭަގިއ މި ރާއް ،ާގނޫނަކަށް ބަދަލ ެވެގްނދާއިރ  ެވސް  އިމި ބިލ  ނިންމަ ންއަޅ ަގނޑ މެ

 އި ދ ަވސް ތެރޭަގެދތިން އަހަރ ކ ރިއަށް އޮތް . މި ޚިދ މަތް މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ތްއޮނ ދާ އެތައް ރަށެއް ެއބަލިބިެގން

 ރާގެ ާވަފއި އޮތީ. ދެންމެަގއި މެދ  ހެންޭވރ  ދާއިންކަން ދެއްޤީެގ ޔަކަމ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތްދޭނެ އަށްމ ޅި ރާއްޖެ

މިއީ ހިލޭ ދެޭވ ޚިދ މަތެއް  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންަނާވނީ .އަާގ ބެހޭ ޮގތ ން ،މް އެ ދެންނެީވޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޢާ

މެްނ ލ ގައި އަޅ ަގނޑ މި ބި ެގ އަގ  ނެިގެގން. ޚިދ މަތ ެގ އަގ  ނެގ މ ަގއިތ މަތް ދެޭވނީ ޚިދ މަނޫނޭ. މި ޚިދ 

ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ބެލެނިެވރި ފަރާތްކަމ ަގިއާވ  ،ާމލީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވ ޒާރާާއއި  ،ފާހަަގކޮށްފައި އޮންނާނީ

އެ ރަެށއްެގ ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތަށް އަގ  މަޝްަވާރކޮށް،  ސިލާކައ ން ންއިރ ޝާދ ެގ މަތީ އެލް.ޖީ.ޭއެގ

މ  ބިލެއް ންމިފަދަ މ ހި ،ިވ، ބައްޓަްނކ ެރިވފަިއާވނީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންަނާވނީ. މި ބިލ  އެޮގަތށް ފަރ މާކ ރެނެިގެގންދާނޭ

ށްފައި އޮްތ ަގިއ ެވސް ފާހަަގކޮ 19 ައޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ ،އީފާސެްވެގންާދއިރ ަގއި މި ހ ށަހަޅި ށްމި މަޖިލީހަ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  އެންމެ ބޮޑ  ެއއް  ަގއިމި ބިލ  ެގނައިރ  ންމ ހިންމ  މަސައްކަތެއް. ައޅ ަގނޑ މެ

ނެތިެގންދާކަން. މި ބިލ ން   ،ަވރަށް ބޮޑަށް ހަލާކ ވެ  ލައްޭޖެގ ރަށްރަށ ެގ ފެން ފަށަރާމިހާރ ެވސް  ،ކީކަމަ

ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް ބޭނ ންކ ން  ފަށަލަ ރާްއޖޭެގ ފެން ،ަގނޑ މެން ކަށަަވރ ކޮށްޭދ އެއް ިސޔާސަތަކީ ޅ އަ

އެީކަގިއ  މަދ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އެޅިފައި ހ ރި މ ހިންމ  ފިޔަަވޅ ތައް. މި މ ހިންމ  ފިޔަަވޅ ތަކާ ،ލ މަށްއިހ އްޓ ވަ 

 ށް ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން މި ކ ރެްއިވ ބ ރަ މަސައްކަތަޖ  ޭޗންއަޅ ަގނޑ  ެވސް އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެންޑް ކްއަލއިމެޓް 

ެގ ންމި ބިލ  އަޅ ަގނޑ މެ ،ންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީދަ ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ 

ން. އަދި މި މަސައްކަތަށް ކޮމިީޓެގ އިދާީރ އެީކގައި މި މަޖލީހ ގައި ާފސްެވެގންދިޔ  ެގނައި އިޞްލާޙ ތަކާ  ކޮމިޓީން
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ށް ބޮޑަށް ަވރަދަންނަަވން.  ޝ ކ ރ  ފަރާތަށް ެވސް ފާހަަގކޮްށ، އެ މ ަވްއޒަފ ން ެވސް ކ ެރްއިވ ބ ރަ މަސައްކަތް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 . ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އަޅ ަގނޑ  ފާސްކ ރަން ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަށް  ޓ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ރިޕޯ

ަވރަށް ޮބޑ  އަސާީސ  އީމި ބޯފެނާ އާއި ނަރ ދަމާ ، ަކމަކީމަހަމަ ދެ ޕޮއިންެޓްއ ފާހަަގކޮށްލަން. ފ ރަތަ ،އެދ ނީ

މި  އަތޮޅެްއ.ބާދީ ބޮޑ  އާ އަތޮަޅކީ  މެ. ައއްޑޫ ެވސް ޙައްެޤއްޚިދ މަތެއް. އަދި ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ 

ކޮްށެގން، ދައ ލަތ ން ެގން ަވރަށް ބޮޑ  ަޚރަދެއް ކޮށް. ނަރ ަދމާ އަޅައި ށްތ  އޮތީ ަވރަްށ ދަލައަތޮޅ ަގއި ނަރ ދަމާެގ ހާ

ރަންޖެހޭ ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ، ާވހަކައަކީ ފ ރިހަމަކ  އެޅި ކ ންފ ނިން، އަދި އަޅާފައި އޮތް ނަމަެވސް

ެވސް، ދެ އަހަރ  ެވެގންދާއިރ  ެވްސ  ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން މި މަސައްކަތް ނިމ ނ ތާ ދޮޅ  އަހަރ ެވ ދާއިރ ނ ފ ރިހަމަ

އެކ  ޔާނ ދާކަން އަޅ ަގނޑ  ހިތާމައަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބެމ ން ދ މަތް އައްޑޫާވ ޮގެތއްަގއި މި ޚިންއަދިެވސް އެކަީށެގ

ރިޢާޔަތްކޮްށ، ކަންކަމ ެގ މައްޗަށް ކަހަލަ ކ ރާިއރ  ެވސް މިޒ ފީފާހަަގކ ރަން. ސަރ ކާރ ން މިފަދަ ާގނޫނެއް ތަން

ާވ ޤާބިލ  ނޫން ފަރާތްތަކަށް ބިޑ ދީ، ނ ސަބަބަކަށް ަވނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއކަމަށް އެކަީށެގން. ޖެހޭންިވސްނަ

  ރި ޮގތްތަކެއް މި ިދމާަވނީ. އެތައް ަވގ ތެއް ަރްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ެވަވރަްށ ހިތާމަ ޕްރޮޖެކްޓް ހަާވލ ކ ރީމާ

 އަޅަން އަދި ޒިންމާތަކެއް  ،ބޮޑ  އިލްިތޒާމެއް އެތައް އިއ ލަތ ގަ ދައަސާސީ ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްނ ދެިވ، އަދި ދިެވހި 

ޅަށް ެވްސ ދިމާެވެގްނ މި އ ޅެނީ މި ކަހަަލ އަތޮ ންޖެހޭ ޑަބަްލ ފަހަރ . ައއްޑޫރަދެއް ކ ޖެހޭ. ަވރަށް ބޮޑެތި ޚަރައެބަ

ނ ާވނެ ޮގަތކަށް ސަރ ކާރ ން ކަންކަްނ މި ކަހަލަ ކަންކަން ތަކ ރާރ ސަލަެއއް. މައްސަލަެއއް. މިއީ ަވރަށް ޮބޑ  މައް

ާހެވސް ައަވހަށް މީެގ ޙައްެލްއ ޖެހޭ. ހަމައެއާެއކީ މިފަދަ ކަމެއް ދިމާިވަޔސް ީވަތއް ހިންެގްނ އެބަޕްރޮޖެކްޓ  އިރާަވ

ރ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ރ ކާތެރި ރައީސް، ސަކ ރަންޖެހޭނެ. ިއއްަޒތްހޯދ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް

 ،ކ ރަން. ިވދާޅ ަވނީއެބަ  މަޝްަވރާ  އިާވހަކަަދއްކަ އެބަ އަތޮޅ ެގ މެންބަރ ން ަވރަށް ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެން އަްއޑޫ

ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން  ކ ރީ. އެ މީހ ން އަދިެވްސ ހަާވލ ކޮށްެގން މި ކަންކަން ފ ރިހަމަލަންކާެގ ކ ންފ ންޏަކ ންނޭ މިކަން 

ކޮށް ޓެސްޓ   ކ ރިން މ ެގެގ ލާިރދިނ ޓ  ރޮޖެކްޕްެއ  ،ޖެހޭކޮންެމެވސް ކަހަލަ ޮގތެްއ އޮންނަން އެބަ .މައެއް ނ ކ ެރއޭފ ރިހަ

ކަމެއް. ކަން ޑ މެންަނށް ނ ނިމޭނެނާގނޫނެއް ފާސްކ ރ ަމކ ން އަދި އަޅ ަގ ދެޭވނެކަން ކަށަަވރ ކ ރަން.ޚިދ މަތް
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ޞަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ާގނޫނެއް ފާސްކ ރެޭވ މަޤް ކޮށް،ައކ ރ ން އަކ ރަްށ ލާިޒމ ާގނޫނ  އޭެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނެ

ހޯދޭނެ ޮގތަށް  އި ހ ރި ކަންަކމަށް ޙައްލ ާގފަކ ރަން. އަދި ަޙޤީޤީ ހިނޒ ށް ާގނޫނ  ތަންފީކަހާސިކ ރެޭވނެ ޮގތަ

ލީފޮލައެްއެގ ތެރެއިން ންަނށް ޚިޔާަވރަށް މ ިހންމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެެވސް ކ ަރން. އެއީ ާގނޫނ ތައް ލިެޔ، ބައްޓަން 

ނ ހޯދޭނެ. މިީއ  ޤީ ޙައްލެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް،ޙަޤީ ށްކ ރިމަތިާވ މަްއސަލަތަކަ  ،ިވއްޔާަވނީ ކަމަށް  ޭވާގނޫނީ ނެރެ

ސާފ   ،ރ  ެވސް އިީވ ފަސް ހާސް އަހަރ ރާއްޖޭގައި މީހ ން ދިރިއ ޅޭތާ ހަތަރ ޖެހޭ ކަމެއް. ިވސްނަންަވރަށް ފ ންކޮށް 

 ކަށް ތައެކަީށެގްނާވ ޮގއަދެިވސް ހަމަ   މި އޮތީސްެވ ކަށްއި ނަރ ދަމާެގ ކަންތައްތައް އަދި ކަރަންޓ ެގ ކަންަތއްތަ ބޯފެނާ

 ދ ަވްސަވރަަކށް ހ ރި ނ ކ ރެިވ. އަޅ ަގނޑ  ަވކި ސަރ ކާރަކަށް، ަވކި ދ ަވސްަވރަކަްށ، ަވކި މީހަކ  ެވިރކަމ ގައި ލ އްޙަ

ނީކީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެހައި ރައްޔިތ ްނ އޭެގ ޙައްލ  ހޯދަންޖެހިފައި ނޫން މި ާވހަކަ މި ދައްކަ ކޮެށއްއިޝާރާތް

ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. އެހެންީވމާ، މި ކަންކަން، މި ާގނޫނ  އައ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް  ތްއޮ

މަތިާވ މި ާބަވތ ެގ މައްސަލަތަކަށް ކޮންެމެވސް ރިކ ރަީނ އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ކ މީދ އްޔާ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ  އ ކިމަރ ޙަބާ

 ތަށް ޓަކައި ޝ ކ ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޞަަވރެްއެގ ޙައްެލއް މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ހޯދޭނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ފ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 . ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

 

 ާވހަކަދެއްކެވ ްނ: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

އްެކިވ ބަެއއް ދެޮގތ ން ާވހަކަފ ޅ  ބެހޭ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން މި ބިލަށް އަދި ބިލ ެގ ރިޕޯޓާ

މި  ން އަޅ ަގނޑ ެޗއް ަދންނަާވލ ޮގތެއްަގއި ެއއް ލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ ބަެއއް ނ ކ ތާތަކަށް ޖ މ 

 ،އްޔިތ ންނަށްތ ަގއި ދިެވހި ރަ ޮގަގނޑ  ދެކޭ ޅ  މި ބިލަކީ އަ ؛ފ ރ ޞަތ  ހޯދީ. ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ،އިންްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއިވ ފަދަދޭ ަވރަށް އަގ ބޮޑ  ހަދިާޔެއއް. ެއީއ ބައެއް އި ންރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

އެ ޙައްޤ   ،ކަމ ގައި ިވޔަސްސީގައި އޮތް ސާއަސާސީ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގތ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާވހަކަ ޤާނޫނ އަ

މި ބިލ ެގ  އޮތީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ފެނި. ހަމައަށް އަިއއިރ ަގއި މި ކޮްށދޭނެ ޮގތެއް ިމއަދާރ ހަމައަށް ފޯ ރައްޔިތ ންނާ

 ެގން މި ޙައްޤ  ލިބޭނެ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައެޅި  ނީ. އަދިންަވޤީޙައްޤ  ލިބޭނެ ޮގތް ޔަ .ޙައްޤ  ކަށަަވރ ަވނީއެ ސަބަބ ން 

ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ސަރ ކާރ ން ފެނާއި އަހަރ ެގ ތެޭރަގއި ރާއްޭޖެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ ރައްޔިތ ންނަށް  5މި  ދަނީ.

ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަްށ  ފ ލް ޕެކޭޖ  ،އ މަކީެވެގން އަ  މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ކ ރަމ ންދާއިރ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް މަސައްކަތް

ނެ ނ ާވލިބިެގންދިޔ ން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އާދެ! ފެންޮފދެއް ބޯލ މާއި އަދި އިންސާީނ ކަރާމަތަށް ެގއްލ ން
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އެކަްނ  ޭވނެ މަެގއް އަދި ކިރިޔާ ިދެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް ތަނަަވސްެވެގން މި ދަނީ. އެހެންީވމާ،ލެޮގތަކަށް ފާޚަނާކޮށް

ސަބަބ ން މިހާރ   ެގމި ބިލ  ؛ޮގތ ގައި ފާހަަގޮކށްލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ެގއަޅ ަގނޑ  ަވރަށް މ ހިންމ  ނ ކ ތާއެއް 

ދަމާެގ މަޝްރޫޢ ތައް ހިނަގމ ންދާއިރ  ރ ރަށްރަށ ގައި ނަ ؛ރައްޔިތ ންެގ މެދ ަގއި އޮތް ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް 

މ މ ން ަވރަށް ބޮޑ  ނި ަމޝްރޫޢ  ،ެވަފއި ެއީއ މަޝްރޫޢ ެގ ތެރޭގައި ހިލޭ އޮންނަ ކަމަކަށްގ ޅައިދޭ ގ ޅ ން  މަފ ރަތަ

ްނ ެވެގ އި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލ  ާގނޫނަކަށްތ ަގދީފައި ަރއްޔިތ ން ހޯަދންޖެހޭ ޚިދ މަތެއްެގ ޮގ އަެގއް

ން އަގ  އެއާއެކ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތ  ހިލޭެވެގންދާނެ. ހަމަގ ޅައިދޭ ގ ޅ ން މ ޅިން  ، ފ ރަތަމަމާދިޔައި

ތްތައް މީގައި ަވރަށް ލ ތަްއ، ައގ  ނެގ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ ޮގއަދި އަގ  ެނޭގނެ އ ސޫ ،ނަަގންޖެހޭނެ ކަމަށް

އިންސާފ ެވރި އަދި ަޙއްޤ  ށްވ ެރ އެއާެއކީަގއި ސަްބސިޑީ ދިނ މ ަގިއ މިހާރަ ެވފައި އޮްނނާނެ. ހަމަން ޔާބަރަނަގޅަށް 

ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީ ދިނ މަށް ބާރ އަޅާ އ ސޫލ ތައް މީަގއި ކަނޑަައޅާފަިއާވނެ. މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން އިއްޒަތްތެިރ 

 ،ނަރ ދަމާެގ ަގަވރނަންސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް އެކަށައެޅި ހަރ ދަނާެވ އިރައީސް، ަވރަށް ބޮޑަށް ފެނާ

ތަކ ެގ ބާރ  މިކަމ ގައި އޮންނާނެ ޮގތްތައް ކައ ންސިލ  ،. އަދި ހަމަ އެއާއެީކގައި ަކއ ންސިލ ތަކ ެގ ދައ ރ ހިނަގމ ންދާނެ

ރިޓީން ތޯރެިގއ ލޭޓްރީ އޮ ،ލަން ބޭނ ްނވޭ ށް. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮބިލ ަގއި އޮންނާނެ ބަޔާންކޮށްފަ ށްަވރަށް ރަނަގޅަ

 ،ނަމަެވސްމަތްދޭނެ އެންމެ މަތީ އަގ  ކަނޑައަޅާނެ. އެހެންނަރ ދަމާ ޚިދ   އްަގއި ފެނާއިށެދާއިރ ގައި ރަކަންކަން ބަލަމ ން

ދަށް އަެގއްަގއި އެރަށ ެގ ފެނާިއ  އަަގށްވ ރެ މަތީ ެއންމެ ،މި ބިލ ގައި ަކއ ންސިލ ތަކަްށ އެބަ ލިބިދޭ ފ ރ ޞަތ 

ެވެގންދޭ. އަދި ތަނަަވސް އެ ޚިދ ަމތް އެޮގތަށް ދިނ މ ެގ ފ ރ ަޞތ  ،ަވންޏާ ނަރ ދަމާ ޚިދ މަތް ދެެވން އޮތްކަމ ގައި

ދޭ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް ،ންމ  ިސފައެއް މި ބިލ ަގިއ ހިމެނޭހިސް، ަވރަށް މ އެއާެއކީަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީހަމަ

އެއީ މިހާތަނަށް  .މ ަވްއޒަފ ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ާގނޫނީ ހިމާޔަތާއި ަރްއކާތެރިކަންތަކާއި ލިޓީ ކ ންފ ނިތަކ ެގ އެެސޓ ޔ ޓި

މި ބިލާ އެީކގައި އެކަން ަވރަށް ބޮޑަްށ  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް ެގ ތެރޭަގއި ނެތްންމެޑ  ންއެވސް ޮގތަކަށް އަޅ ަގއެ

ަވނަ ރައްޔިތ ންެގ  19އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ގައި މިހާތަނަށް  .ފ ރިހަމަެވެގންދާނެ

ންކަން އެބައޮތް ޤީމި ބިލ  އަޅ ަގނޑަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ޔަ ތެެރއިން ެގ މަޖިލީހ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ިމ ފާސްކ ރާ ބިލ ތަކ 

ަގިއ  19އެޖެންޑާ  ،ބޭނ ންޭވ ނޑ  އެިދެވސް އެއްފަހަރ  ފާހަަގކޮށްލަންކަމަށް. އަދި ައޅ ަގ ކަށް ެވެގންދާނެފ ރިހަމަ ބިލަ

ަވރަްށ  އި،މެން ހިމަނަޑ ނަވރަށް ފ ރިހަމައަށް މި ބިލ ގައި އަޅ ަގ ނޑ މެން ަވޢ ދ ިވ ކަންތައްަތއްގ ން ައޅ ަގނމި ރޮ

ނޑ  ދެކެން. ަވރަށް ބޮޑަްށ ގަ ކަމ ގައި ައޅ ފ އްދ ނީ ނަށްއަޅ ަގނޑ ެމން އެީކަގއި މ ހިންމ  ަވޢ ދެއް މި ބިލ  ފާސްވ މާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ަވނަ ނަންބަރ ެގ  3ަވަނ މައްދާެގ )ހ( ެގ  87 މެންބަރ . ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ  ޝ ކ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ސަރ ާކރ ެގ ފަރާތ ން ެގމަނަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒތްތެރި މެންބަރ  ،ންޮގތ ެގ މަތީ ާވމާއްާދެގ )ށ( ަގއި އެ ،ދަށ ން

 ބިލ . ެފނާއި ނަރ ދަމާެގ ިކޔ ން ިއއްވ ން.  ަވނަ 3ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލ ެގ  ،މަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ ޙްއަ

 

 ން ހ  ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ  ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 9

 

 ެކވ ން:ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެއް 

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ؛ދ ެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނޑ މެން މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ މިއައަޅ ަގ

ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ   ިގލީނޯވޓް އެބައޮތް. ިވލި  7ންޖެހޭ ޮގތް ނިންމާއަޅ ަގނޑ މެން 

ށް ެގންާދ މަސައްކަތް ހ އްޓާލ މަނ ެގ ބިންތަކަށް ެވރިެވަގތ މަށް ކ ރަމ ންޠީރޭލ ްނ ފަލަސްިއޒް ،ށަހަޅ އްާވފަިއާވހ 

ެއ  ،ޚިލާފ  އަނިޔާތައް ކ ށްެވިރކޮށް ެގންދާ އިންސާނިއްޔަތާނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދެމ ންޠީފަލަސް ،ެއކ ލ މާއިޮގވަ 

މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ހ ށަހަޅާ ަގރާރ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ އިލައިހ އްޓާލ މަށް ޮގވަ އަނިޔާތައް 

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ދާއިާރެގ މެންބަރ  ިގލީނިވލި  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 68    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއް

    67     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :
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 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ތިއްބެިވ ހާޒިރ ެވ. 87 ؛ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ނެްގ އަދަދ ދެންމެ 

. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންަބރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ންމެންބަރ  67. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދްއީވ 68

 34ންަވނީ މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ  67 . ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވަވޑަިއެގންނެީވނެތްެވްސ  ޯވޓ ނ ދެްއާވ މެންބަރަކ 

ރިޖީ ގ ޅ ންަތކ ެގ ޚާއ މީ ސަލާމަތާއި ޤަކ ރ މަށް ސާދިރާ ރ ބަލައިަގތ މަށް ފާްސވެއްޖެ. ަގރާ ަގރާރ ޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި 

 ކަމ ގައި ދަންނަަވން.  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޖިންސީ) 2014/17ާގނޫނ  ަނންބަރ   ،ސާން ޙ ސައިން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވޙިތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

މާ މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ތ ަގެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިލާޙ ޞް ށް އި (އަކ ށ ެގ ާގނޫނ 

 ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  ސާން ޙ ސައިންޙިތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 73    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 71    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    71     ދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 36      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :
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 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ޖިންސީ) 2014/17ާގނޫނ  ަނންބަރ   ،ސާން ޙ ސައިން ހ ށަހަޅ އްާވފަިއާވޙިތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ.  ެގނައ މ ެގ ބިލ ލާޙ ޞްށް އި (އަކ ށ ެގ ާގނޫނ 

 71. ެފންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވ 73 ކީ. ހާޒިރ ެވަވަޑއިެގން ިތއްބެިވ ެމންބަރ ންެގ އަދަދ87ަ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ

ނެތް. ޯވޓ ަގިއ ެވސް ޮގަތކަށް ޯވޓ ނ ދެްއާވ މެްނބަރަކ   ތް. ަވކި. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެންމެންބަރ 

ބިލ  ބަލައިަގތ މަްށ ޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި  36މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  71 ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނީވ

 ރޑަޖެންއެންޑް ރައިޓްސް  ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލ  ބަަލއިަގތ މަށް ފާސްވ މާ ގ ިޅެގން ިބލ  ދިރާސާކ ރ މަށް ހިއ މަން

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ނ  ކަމ ގައި ދަންނަަވން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 ،ަގޮލޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  މީކާއިލް އަޙްމަދ  ނަސީމް ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ  .ަވނަ ޯވޓ  3މިއަދ ެގ 

މެދ    ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާލާޙ ޞްށް އި(އަޖިންސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނ ) 2014/17ާގނޫނ  ނަންބަރ  

 ދެއްވ ން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ މެންބަރ  މީކާއިލް އަޙްމަދ  ނަސީމް   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 74    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 73    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 
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    73     ދ :ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 37      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މީކާއިލް އަޙްމަދ  ނަސީމް ހ ށަހަޅ އްާވފައިާވ

ދ  ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މެ މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ ެގނައ މ ެގ ބިލ ލާޙ  ޞްއިށް (އަޖިންސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނ ) 2014/17

 73މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްީވ  74 ތިއްބެީވ ހާޒިރ ެވ. 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ނެްގ އަދަދަކީ

ނެތް. ޯވޓ ަގިއ  ެވސްޮގަތކަށް ޯވޓ ނ ދެްއާވ މެްނބަރަކ   ރަކ  ނެތް. ަވކި. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަންމެންބަރ 

 ޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި ބިލ  ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވެއްޖެ. 37މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  73 ތީބައިެވިރެވަވޑަިއަގ

ކޮމިީޓއަށް  ރރައިޓްްސ އެންޑް ޖެންޑަ ންބިލ  ފާސްވ މާ ގ ިޅެގން ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށް ހިއ މަ ؛ކ ރ މަށްމި ބިލ  ދިރާސާ

 ފޮނ ވ މަށް ނިންމިއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ން ަބންދ ކޮށްފައިާވ ޔޫރަިޕއަން ޫޔނިއަންެގ ބޯޑަރ ަތއް އަލ ން  19-ަވނަ ޯވޓ . ޮކިވޑ  4

ހިރާއްޖެ އ މ ތައް ހިމެނޭ ސޭްފ ލިސްޓ ަގއި ިދެވޤައ މ ތަކ ެގ ބޯޑަރ ަތކ ން އެތެެރެވޭވ ޤަާލއިރ  އެ އިހ ޅ ަވ

އ ީމ ޤަގ ޅޭ ޮގތ ން  އެ ލިސްޓ ގައި ިދެވހިރާއްެޖ ހިމެނ މަށް ކ ރެިވދާނެ ކަންކަމާ ،ނ ާވކަން ފާހަަގކޮށްހިމެނިފައި

މެދ  އިްއޒަތްތެިރ  ޮގތ ެގ ރިޕޯރޓް ފާްސކ ރެްއވ މާ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމި

 ތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން ެއދެން. މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :
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 70    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    70     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ހާޒިރ ެވ. 87؛ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ނެްގ އަދަަދކީޮގތ ން  ޓާ ގ ޅޭ ސޭފް ލިސްޓާ ގ ޅޭ ރިޕޯ

ނެތް. ޯވޓ ގައި  މީހަކ ދިން . ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ 70ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްީވ . 72 ؛ކީ ތިއްބެިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަ

  ފާސްވެއްޖެ. ޓްރިޕޯޯވޓ . އެހެންީވމާ، މި  36މެންބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  70 ބައިެވިރީވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ޮގތ ެގ  ާވަވނަ މާއްދާަގއި  113ެގ (ކ ޑަކ ދިްނެގ ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރިކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ) 2014/19ާގނޫނ  ނަންބަރ  

އްޔަންކ ރ މާ މެދ  ޢަމާފ ށީެގ  ، މ. މަށް އަލްފާޟިލް ނިޢ މަތ  ޝަފީޤްޤާެގ މަސްމަންޑްމްބަ ޗިލްޑްރަންސް އޮ ،ންމަތީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ 

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 70    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 
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    70     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 36      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

. 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. ޮގތ ން  އް ެނގ މާ ގ ޅޭސްމަނެޑްމްބައޮ ޑްއިލްޗަ

. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ ންމެންބަރ  70ފެންނަ ކަަމށް ޯވޓ ދެްއީވ . 72 ؛ކީތިއްެބިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދަ ހާޒިރ ެވ

މެންބަރ ން.  70 ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރެވަވަޑއިެގންެނީވނ ދެްއާވ މެންބަރަކ  ެވްސ ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ ޯވޓ ތް. މެންބަރަކ  ނެ

 ސް، މާފަންނ  މާފ ށީޭގ، ޗިލްޑްރަންމަތ  ޝަފީޤްޢ އެހެންީވމާ، އަލްފާޟިާލ ނި ޯވޓ . 36ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ 

މަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ. ކަ އްޔަންކ ރ މަށް ފެނިަވަޑިއަގންނަާވޢައޮމްބަޑްސްމަންެގ މަޤާމަށް 

 މި  ،އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ބޮޑަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަަވން. އަދި މަތަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށްޢ މާފ ށީޭގ ނި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

ެއކީަގއި. އަދި  އ އްމީދަކާ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެީވ ަވރަށް ޮބޑ  މަތ  އެޢ ނި ،މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން

ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން  އެކަމާ ،ރާއްޖޭަގއި ދިމާަވމ ން މިފަހ ން މިދިޔަހާ ކަންކަމާއި މިަމތ  ޢ ނި ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ކ ަޑކ ދިންެގ ޙައްޤ ަތއް ރަްއކާެތރިކ ރ މ ެގ މ ހިންމ ކަން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ަރއްޔިތ ްނެގ  .ކަންބޮޑ ެވދާ މިންަވރ 

ެވސް އެނޭގ  ެވސް ބަލަިއެގންފައިާވ މިންަވރ . އަޅ ަގނޑ މެްނ އެންމެންނަށް ރައްޔިތ ންރާއްޖޭެގ  ،ެވސް ހ ން މަޖިލީ

 އަޅ ަގނޑ މެން މި ،އެހެންަނމަެވސް .ަގންނަަވނީ އ ނދަޫގފ ޅ  މަސައްކަތެއް ތި ަވަޑއިާވލ ެވހަނިއ މަތ  މިއަދ  

މަތ  ތިޔަކ ރަްއާވ މަސަްއކަތ ަގއި ޢ ނި ،ން ބޭނ ންއަރ ވަ ޔަޤީންކޮށް ެވސް މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން

 އޮތް އެހީތެިރކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން އަރ ަވމ ން ެގންދާނަން.  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވދެެވން

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

 50 ން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ އަިރޒަމ  ، 2އަދި ޓ އަރިޒަމް ޒޯން  1އއ. މަތިެވީރެގ ޓ އަރިޒަމް ޯޒން 

ަމތިެވރީ ކައ ންސިލ ން ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮްށ  .ގ ޅިެގން އއ ނިންމ މާއަހަރަށް ކ އްޔަށް ދޭން ނިންމި

ކ ރ މަށް އަނބ ރާ ކޮމެޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް މަތިެވރި ދާއިރާެގ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  އިތ ރަށް ދިރާސާ ން ނިންމިލާމަރ ކަޒީ ކޮމެޓީ

މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާން އިްއޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ  އި،ސަން ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އްވަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަ

 ދެްއވ ން އެދެން.މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ތާއީދ ކ ރަްއާވ ހ ށަހެޅ މާ

ަވިއކަރަދޫ ިއއްޒަތްތެރި . އަޅ ަގނަޑށް އެބަފެނޭ އިނޭގތޯ ތިލަދ ްނމަތިން ަވރަށް ާގްތާގތްކޮށް ިތބީ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (
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ަގއިޮކޅ ަގިއ  ެގމައެކަނި އެއް މެންބަރަކ  އަނެއް މެންބަރ . ހަމެންބަރާއި ނޮޅިަވރަމް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރާ

ާވނީ ެގމަނަފ ށީ ތިބެނީ. މިހާރ  އެތަނ ން އެންމެ ސީނިއަރ ނ ޖައްަސާވކަން. ހ ަވދޫ ެވސް ދ ރ ނ ެވިވ އިނޭގތޯ އެ އަތް

ަގންނަަވންޖެހޭނީ. އަނެްއ ދެ މެންބަރ ން ދ ރަށް ޖެހިަވޑައި  ،އެހެންީވމާ .ތެރި މެްނބަރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

މެންބަރަކ  އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީްނ  ިއްއޒަތްތެރި ަގީޑަގިއ ެއއްެވސްޯވޓ   .އިނޭގތޯ މާފ ކ ަރްއަވންޖެހޭނެ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 ބެހޭ މައްސަަލއެއް ނ ނަންަގާވނެކަން.  ކަށަަވރ  ނިޒާމާ

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ަޙސަން ޒަރީރ   ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

  ޝިޔާންދާއިާރެގ މެންބަރ  ޙަސަން  ތޮއްޑޫ މެންބަރ : ތާއީދ ކ ރެްއިވ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ެވ ތިބި 

 64    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    64     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 33      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

މަޖިލީހ ގެ  ރިޕޯޓ  ފޮނ ވ މަށް. ން ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. އެއީ އަލ ން އަނބ ރާ މިޮގތ  ގ ޅޭ  މަތިެވރީ ޓ އަރިޒަމް ޒޯނާ

އިްއޒަތްތެރި  64މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވ  ިއްއޒަތްތެރި 72ހާޒިރ ެވ ތިއްެބީވ . 87؛ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

ޮގތަކަށް ޯވޓ ނ ދެްއާވ އެއް މެންބަރަކ . ޯވޓ ގައި . ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި ންމެންބަރ 

 މި ރިޕޯޓ   ައލ ން އަނބ ރާ މިޯވޓ . އެހެންީވމާ  33މެްނބަރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ  64 ަގތީބައިެވިރެވަވޑައި 
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 އަދި ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސްެގ ަވގ ތ ަގާއއި ،، ލާމަރ ކަޒީ ކޮމެޓީއަށް. އަޅ ަގނޑަްށ ޔަޤީން ކަަށަވރ ކޮމިޓީއަށް ރައްދ ަވނީ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޮގތ ން ފާހަަގީވ ެއހެން ކަންކަމ ގައި ރިޕޯޓ  އަލ ން އަނބ ރާ ކޮމެޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް  ގ ޅޭ ރިޕޯޓާ

 ކަމަށް.  ނިންމެވ ން ދެން ރިޕޯޓ  އަންނައިރ ަގއި ހިމެނިފައި އޮންނާނެތިޔަ ނިންމެިވ

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:

ެގމަނަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތިރ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ފަހ  ޯވޓ . މިއީ މިއަދ ެގ އެންމެ؛ ެގ ފަރާތ ންސަރ ކާރ 

 ންްޓ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ ޔަރަންއެްނަވ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލ  ،މަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްާވަފއިވާ މެންބަރ  އަޙް

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް މެދ  ޮގތަށް ފާސްކ ރެްއވ މާ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ކޮމެޓީ

 ދެްއވ ން އެދެން.ޯވޓ 

 

 ]ޯވޓ ދެްއވ ން[

 

 ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ:

  މަދ  ސަޢީދ ެގމަނަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙް  ހ ށަހެޅ އްިވ މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 72    ހާޒިރ ެވ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 67    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ ދޭން ބޭނ ންނ ާވ ކަމަށް ޯވޓ ެދއްިވ މެންަބރ ންެގ އަދަދ : 

    67     ޯވޓ ަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 34      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންާވ އަދަދ :

 ފާސް        ނަތީޖާ:ޯވޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ާވހަކަދެްއެކވ ން:
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ފެނާއި  ،މަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާ ެގަމނަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަޙް ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

މެދ   ފާސްކ ރ މާޮގތަށް  ން ދިރާސާކޮށް ނިމ ނ ކޮމެޓީ ންޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗޭންޖ މަޔަރަން އެންވަ  ނަރ ދަމާެގ ބިލ 

މެންބަރ ން. ފެންނަ   72ހާޒިރ ެވ ތިއްެބީވ . 87؛ ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަކ  ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ  މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓ ދެއްިވ 67ކަމަށް ޯވޓ ދެްއީވ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  67ެވސް ނެތް. ޯވޓ ަގއި ބަިއެވރިެވަވަޑިއެގންނެީވ  ންބަރަކ ޯވޓ ނ ދެްއާވ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

 ފާސްެވއްެޖ.  ބިލ ނިޒާމ ެގ ފެނާއި ނަރ ަދމާެގ  ޯވޓ . އެހެންީވމާ، 34ފާސްވ މަށް ބޭނ ންަވނީ 

 

 ން މ  ން ނި
 

 :ެކވ ންއް ދެކަާވހަ ންތ ރިޔާސަ

ތިޔަ  ތެރި މެންބަރ ން އެޖެންޑާަގއި ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް އިއްޒަތް ؛ެގ މަސައްކަތްމިއަދ ެގ އެޖެންޑާ އަިއޓަމ 

 ތާަވލ   ެގނިންމެީވ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކޮމެޓީ މަސައްކަތްަތއް ފެށޭނެ. އަޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި ކޮމެޓީ އިކ ރަްއަވ

 ޯވޓ ެގ ަގޑި ބަދަލ ވ މާ ،ނޑަށް އެނޭގ. އަޅ ަގއެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ކޮމެޓީެގ ަގޑިތައް ާވީނ އެނިގފަ

 ޑްސްޓޭޓް އޯން ،ޖަހާއިރ  2ތ ެވދާނެ. އަދަލެއް ތައް ފަށާ ަގޑިތަކަށް ކޮންމެެވސް މިންަވެރއްެގ ބަގ ިޅެގން ކޮމެޓީ

ދާނީ. އަދި ސަލާމަތީ އަށް ބަދަލ ެވެގން 2:30ޓީ ަބްއދަލ ާވން އޮތް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެންޓަޕްރަިއޒަސް ކޮމި

އަދި ހިއ މަން ރައިޓްސް  ،ޓީޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޞާދީ ކޮމެޓީ އަދި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިތިއިޤ  ،ޓީބެހޭ ކޮމި ދ މަތްތަކާޚި

ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރީަގިއ  އޮތީ ަބއްދަލ ވާ  ޖަހާއިރ  މި  2ޓީއެްއ މިހ ރިހާ ކޮމި ،ޓީއެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމި

ޓ އަރިސްޓ ން  636ގ ޅިެގން  ލ މާއިއް ހ ޅ ވަ ނ ލާ މިހާތަނަށް ރާއްޖެޭގ ބޯޑަރ ތަ މިއަދ ެގ ހިސާބ  .ލާނަންއިދަންނަަވ

 ަޤއ މ ން މި  އެ ،އެންމެ ިގަނއިން ޓ އަރިސްޓ ން ައއިސްފަިއަވީނ އިނިގރޭިސިވލާތ ން. އެހެްނނަމަެވސް .އަތ ެވއްޖެ

ާވ އަްނާގރަ ދ ަވހ ެގ  2020ޖ ލައި  21ަވނީ. ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ކަމަށް މަނާ ތަނަށް އައ ން

 ަގއި. 9:00ހެނދ ނ  
 

 . މ ނީނި ސްލިަމޖި .ينالمعال رب   هلل دمحلوا

____________ 




