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 (، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔ ސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަްލސ  ަވނަެއކ ީވސް ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ވަސް( ބ ދަ) 2020 މ ރިޗ  18

 

 

  :ވ ހަކަެދއްެކވ ން ރިޔ ސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسرى الم علالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސ ގެ ހ ޒިރީ .2

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ަވނަ އަހަރ ެގ ރަޖަބ   1441ަވނަ ދ ަވސް.  7ނަކަތ ން  ބަދ ރ ަވސްފަ ދ ަވސް. ބ ދަީވ  2020 މ ރިޗ  18 ދަކީއަމި

 ށް ޖަލްސ އަ ަވގ ތ ސ . މި ަވނަ ޖަލް 21ެގ ތަމަ ދައ ރ ރަ ފ ރ ެގަވނަ އަހަ 2020 މިއީ ަވނަ ދ ަވސް. 23ން މަހ 

ރަސްމީ  .ކ  ޭވމެންބަރަ ިއއްޒަތްެތރި 3 ސަލ މ ގައި .މެންބަރ ންޒަތްތެރި އިއް  24 ހ ޒިރ ެވަވަޑއިެގން ިތއްބެީވ

 ތް.ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި ެއއްެވސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެ

 

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

 

 ކަދެްއެކވ ން:ސަތ ން ވ ހަޔ ރި

 .2020/1/21/ޖއއަީކ، ޖެންޑ  އެ ެގމިއަދ 

 

 ޔައ މިއްޔ  ފ ސްކ ރ ން .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

  ޔައ މިްއޔ  ފ ސްކ ރ ން.، 4އެޖެންޑ  ައއިޓަމ  ނަންބަރ  

 މި  ،އެއީ ޔ . ަޔއ މިއް ޖަލްސ ެގ ތިންއެއީ  ،އަށް  2020/1/15ފެށިެގން  އިން 2020/1/13ޔައ މިއްޔ  ނަންބަރ   -4.1

ަވނަ ޖަލްސ ެގ ނިޔަލަށް ހ ރި ޔައ ިމއްޔ ަތއް. މި ަޔއ މިްއޔ ތައް  15ަވނަ ޖަލްސ އިްނ  13ތަމަ ދައ ރ ެގ ެގ ފ ރައަހަރ 

 ،ނ ވ ތީއްވ ފައިއް ހ ށަހަޅ ޙެލ  ޞްރަކ  އިމެންބަ ޒަތްތެރިިއއްއެްއެވސް  ،ކ ރ މަށްފަހ ޢ މަޖިލީހ ެގ ެވބްސައިޓ ަގއި ޝ އި

ްއޔ ަތކަކީ ރިޔ ސަތ ން ަގބޫލ ކ ރ  މި ަޔއ މި ،ންޮގތ ެގ މަތީ ވ އްދ ަގއި ނަ މ ަވ 218ހ ެގ ަގވ ިއދ ެގ ެގ މަޖިލީރައްޔިތ ން

 އިޢ ލ ންކ ރަން.ޔައ މިްއޔ ތަެކއް ކަމ ަގއި 

 

 ން ން އަންގ  އެންގ  . ރިޔ ސަތ  5

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މަޖިލީހ ން ވ ނީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކ  ހެލްތ އި  .5 އެޖެންޑ  އައިޓަމ ؛ ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ ން 

ތ ްނ ޮގ ގ ޅޭ ގ އ މި ރޯކްރޯނ  ަވއިރަސް ނ ަވތަ  ،ބައްދަލ ކޮށް ޑަބްިލއ .ެއޗް.ޯއއ  ،މަންޓ އިއަދި ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖް

ަވގ ތ  ިމ  ސަރ ކ ރ ން މި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނިގެގންދިަޔ. މަޢ ލޫމ ތ  ސ ފ ކޮށްފަ. ސަރ ކ ރ ެގ ސިޔ ސަތ އި ޙިކ މަތް

ސަރ ކ ރ ން  ،އެ ބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ ިވ ޮގތ ަގއި ؛ައޅ ަގނޑ  ދެންނެިވން ،ެގންނަ އެިކއެކި ތަފ ތ  ޮކންޓްރޯލަކީ

ކ ރ މަްށ ކަރްވ ފްލެޓ  .ަވގ ތ  ެގންނަ ހިފެހެއްޓ މ އި ކޮންޓްޯރލެއް ޖ އެއް ނެރ މަށް މިއަންދ ޒ ކޮށްފަިއ އޮތް ަވިކ ނަތީ

 ެވސް އަދި އަމ ޒ  ރ ސްތ  ،ެވސް  މިސްރ ބ  ެގ ކ ރަނީ ކަމަށް. ސަރ ކ ރ ރަންޖެހޭ މަަސއްކަތް މިހ ރ ޓަކައި މިހ ރ  ކ 

ފެށިެގްނ  ަވނަ ދ ަވހ ންސ ރެ 19ެގން ެއއީ ޮގތ ްނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސ ފ . މ ދަމ އިން ފެށި ގ ޅޭ ގ އ ެވސް މި ރޯ 

ެއީއ  ،އެބަ ނިންމ . އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ކަށަަވރ   ހަމައަށް ސަރ ކ ރ  ބަންދ ކ ރ މަށް ސަރ ކ ރ ން ަވނަ ދ ަވހ  26

 ، ޚިދ މަތ  ގ ޅޭ މަސައްކަތްަތއްޙީކޮށް ޞިއްޞަ ޚ އް ،ސަރ ކ ރ ެގ މަސަްއކަތްަތއް .ސަރ ކ ރ  ބަންދ ކ ރަނީ ނޫންކަން

 އިފަޖައްސ  ފަހަރ ނ ަވތަ މަތިންދ ބޯޓ  ،އައ ންބޯޓ ފަހަރ   ،ޕޯޓ  ،ެވސް މިސ ލަކަށް ބަނދަރެއް ދި އެހެންނޫނަސްއަ

ެނކަމީ އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީން ކ ރިއަށްދ  އްމ  އަސ ސީ މަސަްއަކތްތައް ނ ހ އްޓިއ ބ ަވތ ެގ  ނ ަވތަ މިން ހ ރ 

 ...އަޅ ަގނޑ  އޭ 200 މި މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ެގ ؛ހަދ  މަޖިލިސްކަށަަވރ ކ ެރިވފައި އަބަދ ެވްސ އޮންނަ ކަމެއް. ގ ނޫނ 

ަވނަ މ އްދ ަގއި މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސ ަތއް މެދ ކަނޑ ލ މ ެގ ބ ރ ިއ  247 ެގަގވ އިދ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( މަޖިލީހ ގެ 

 ސަލ މަތްކ ރ މ ެގ ން ަމޖިލިސްމަކ ލިބޭ. ެއއީ މަޖިލީހަށް ލިބިދ ނެ ެގއްލ މަޖިލީހ ެގ ރިޔ ަސތަށް އެބަ އިޚްތިޔ ރ 

 ސްސ  ބ ަވތ ެގ ޚައް މި މަޖިލީހެއް ބަންދެއް ނ ޭވ. މި މަޖިލީހެއް ބަންދެއް ނ ެވސް ކ ރެޭވނެ މި .ނިޔަތ ަގއި 
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އިންތިޚ ބ  ފަސްކ ރ މަށް  ންޖެހޭނެ.މ ން ެގންދ ބަލަހައްޓަ ންމަޖިލީހ  ކަންކަން ޖެހޭ ންަވގ ެތްއަގެއއް. މަޖިލީހ ން ބަލަހައްޓ 

ވ ރެ  ށްއެ ގ ނޫނ ެވސް ފ ސްެވ ނިމެންޖެހޭ. އަދި ކައ ންސިލ ެގ މ އްދަތ  ޖޫނަ ،އ ފެދިެގން އައިސް ބޭނ ންވ  ގ ނޫނ  

ެވސް މި މަޖިލީހ ން އެބަ ފަރ ވ އެއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އަދި   އެކަމަށް ،ނަމަ އި ަވނީމިެގންދ ކަމ ަގއިތ ރަށް ދެ

ދެން ދިމ ވ  އަދި ދިމ ެވދ ނެ އެތަްއ  ،އެކ  އެޅޭ ެއކިެއކިެއ ފިޔަަވޅ ތަކ   ގ ޅިެގން މި ގ އ  ރޯ ނެ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ 

ކަްނކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން ތަްއޔ ރ ެވ އެަބ  ންޖެހޭ. އަދި އެންނ އަތ ަގިއ އެބަ އޮ ެގކަމެއްެގ އަންދ ޒ  އަޅ ަގނޑ ެމން

އެކަމ ެގ  ،އެކަން ހިތ އަޅައި  ،އެީއ ެވދ ނެ ކަމެއް ކަމަށް ދެކި ެވދ ނެ ކަންކަމަށް. ކަމެއް ވ މ ެގ ކ ރީަގއި ،ތިބެންޖެހޭ

. ިލއްޔަތ އޫމަސްގ ނޫނީ އޮްނނަ  އިހަވ ލ ކޮށްފަ ތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން ތިބ ަމކީ މި ރ އްޭޖެގ ރަްއޔިތ ން ިމ މަޖިލީހ 

ޅ ންނަށް  ށް ތި ބޭފ ހަ، މަޖިލީންޖެހިދ ނެ. އެހެންީވމ ެވސް ދަްނނަވ  އިކޮންމެ ަގޑިެއްއަގ ހަށްމަޖިލީއެހެންީވމ ، 

އެ ދަްނނަވ  ދ ަވހެްއގައި މަޖިލީހަށް  ،އެ ދަންނަވ  ަގިޑއެްއަގއި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދެންނެީވމ  ،ނެންީވމ ދެ

އް. އެހެންނަމަެވސް، މަޖިލީހ ެގ ސްޓ ފ ްނނ އި އަދި މަޖިލީހ ެގ ިގނަ ެވޭވ ޮގތަކަށް ިތއްބެވ ަމީކ ބޭނ ންތެރިކަމެއެއް 

ގެ ހ . އެއީ ޗ ްއޓީއެއް ނޫން. މަޖިލީއި ޭގަގ ެވސް މަޑ ކ ރައްވ ނީ ވ  ިގނަ ބޭފ ޅ ންމަސައްކަތްތަކ ގައި އ ޅ އް 

މަސައްަކތްކ ރެޭވނެ ޮގތްތައް މަޖިލީހ ން އިންތިޒ މ ކ ރ ނެ. ދެން   ތިއްަބަވިއެގން އިމަސައްކަތްތައް ހިންގ ނެ. ޭގަގ

އް ބޭްއވ މަްށ ކޮންމެހެން ލ ޒިމ ކ ރީމ  އެ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސ ތައް މި ދަންނަވ ހެން ބޭއްޭވނީ އެއިެރްއގައި އެ ޖަލްސ އެ 

އް ނ ކ ރ ނަން. ޮއންނ ނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  އިޢ ލ ނެ ޖަލްސ  ދ ަވހ  ހޯމަ ،ޖަލްސ އެއް. ީމެގ މ ނައަކީ 

ކ ރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް  ޖަހ އިރ ގައި ެވސް އެކަން 12ޖެހިއްޖެއްޔ  ެއއީ ެވދ ނެ އ ދީއްތަ ދ ަވހ ެގ ރޭ މެންދަމ ން ކ ރަން

ކޮށް ޔަޤީްނކަން ޞައަދި ޚ އް ؛އެންމެހޯމަ ދ ަވހ ެގ ަޖލްސ  އޮންނ ނެ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން  ބޭނ ންވ   ،ނިއްޖެއްޔ ފެ

ލިއްަޔތ  އަދި މަޖިލީހ ެގ ޒިންމ  މަޖިލީހ ން އިރ ދަކ ރެއްިވއްޔ  އޫމި މަޖިލީހ ެގ ގ ނޫނީ މަސް ،ނީއަރ ަވން ބޭނ ންަވ

އެކަަމކަށް ބޭނ ންވ  ގ ނޫނީ ޖ ަގ ހޯއްަދަވްނ  ،ކަމެްއ ކ ރަން ޭބނ ންެވެގން ން. އަދި ސަރ ކ ރ ންެގންދ ނައަދ ކ ރަމ ން

 ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ައަވްސެވަގނެެގން ކ ރިއަށްދ ނެ. ދެން ބޭނ ންެވަވަޑިއަގންނަވ  ަވގ ެތއްަގއި އެ މަސައްކަތ ގައި

 ،ިޚޔ ލ ފ ކ ރ މަށް އިތ ކޮެޅްއ މިކަމ ަގަވގ  ނ ންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަރ ަވން ބޭ އެކ ަގއި މ އަޅ ަގނޑ  މި ނިންމ 

ން އަޅ ަގނޑަށް ވ އިދ ެގ ދަށ މަޖިލީހ ެގ ގަ  ،މަޝްަވރ އެއް ކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން ،ސެއް ހިންގ މަށްހ ބަ

ލިބެއޭ އެބަ މަޖިލިސް މެދ ކަނޑ ލ މ ެގ އިޚްތިޔ ރ ، ބ ރ . އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދ  މި 

ިތޔަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންެގ  ،ގ ެގ ކަންތައްތަްއ އޮތް މިންަވރަްށ ބަލައި ދ  ކަްނަކމ އި އަދި ރޯ އި ހިންަގމ ންރ އްޖޭގަ 

 .ެވސް ބޭނ ންތެރިކަމެއް މ ޅި ރ އްެޖއަށް ރިޔ ސަތަށް ެވްސ އަދި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި، ޅ އި މަްޝަވރ  ެއއީޚިޔ ލ ފ 

އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި  ށް. )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްަފހ (ްސެގ ަވގ ތަހ ނީ ބަލައިީވމ ، ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ަވ

 މަށް.  ޢ ޡިމެންބަރ  ޢަލީ އަރ ަވނީ މެދ ހެންޭވރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި ފ ރ ޞަތ 
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 މެދ  ހެންޭވރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ އ ޒިމް ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ:

މ  ދަނޑިަވޅ ތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ކަންކަން ންސް މ ހިސ ޚައް ،ރަތްތެރިޠޫޚ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ 

މަނަަވރ  މީހ ން  ،ެވްސ ައޑ އަހަން ޤީނ ން ހަމަ ޔައަޅ ަގނޑ ެވސް ިވސްނަންޖެހޭނެ.  ނިންމ މ ގައި ހަމަ ޔަޤީނ ން

ނޫނިްއޔ   ،ެވސް ނ ންޤީމީހ ން ަގމ ރ ެވެގްނ ޔަ އެ . އެީއކީޖަހ ލ ޖަހ ލަ ބޭން ބޭނޭެވްސ ތި ދ އިރ މަނަަވރ  ފެތިެގން

ަވގ ތ   ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެއީ އެންމެ ފަހ  ެއކަން ކ ރ ތީ މީހ ން ބ ނ  އެއްޗެއް ނޫން ،ނ ިވސްނޭތީ

ދިނ މ ެގ ޮގތ ްނ ންކޮށްޤީތިބޭނޭކަްނ ޔަމީހ ން އަދ ކ ރަންެޖހޭ ކަންކަނ ގައި ދެމި އެ ،މީހ ންެގ ޑިއ ޓީ  ެވސް އެ ޖެހެންދެން

އަދ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  ގ ެތއްަގއިވަ  އެ ،އެ ޚިދ މަތެއްަގއި ބ ނ  ވ ހަކަެއއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. 

ލީހ ގެ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި މަޖި ،ރ ތީެވ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ  ކަންއަދ ކ ރ މ ަގއި ތިބެންޖެހޭ

މިއީ ހ. ްކއީން  .. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއޭފެނެ ކަންކަން ކ ރިއަށް މެދ ކެނޑ މެއް ނެތި ެގންދެިވދ ނޭ. ނޫނީ ެގންދަން

ސް ނޫން.  ފެއް ެވޠީސީވީޑް، ޙަަސން ލައެްއެވސް ނޫން. هللا ީއވ  ޢަބްދ  މެއް ެވސް ނޫން. ކެނެރީޭގޢ ޡިޢަލީ 

ނޑަކީ. އަޅ ަގނޑ  މެދ ހެންޭވރ  ދ އިރ . މެދ ހެންޭވރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޅ ަގ ތަމްސީލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ 

އްޤ ތަެކްއ އަސ ީސން ލިބިދީފައިވ  ޙަނޫނ ޤ  ؛މެންަބރ ން. އެ ރައްޔިތ ްނެގ ޙަްއޤ ެގ ވ ހަކަ  5000ރަނީ ތަމްސީލ ކ 

ކަށަަވރ ކޮށް ލިބޭނޭ ޮގތް އެބަ  ހިސ ބަށް ރައްޔިތ ންނ  ެގއްޤ ތައް ައޅ ަގނޑ ެމންއެ ޙަ ،ވ ަހކަ ތަކ ެގޤ ޙައް އެ އެބަދޭ. 

ސަރ ކ ރ  އަިދ  ،ތަން ބަންދ ކޮށްލެިވދ ނެ. އެހެންނަމަެވސް މި ، ދޭންޖެހޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންނަމައިހަދަ

 ،މި ަވގ ތ ތަކ ަގއި ރ  ސަބަބ ތައް އެބަހ ރި.ތް ބައިަވނެ  ތިބެެވންބަންދ ކޮށްލައިެގން ކ ރީތީެވ، ައޅ ަގނޑ މެންނަށްބަންދ 

 ތ ންނަށް ލިބިދީފައިވ  އަސ ސީން އެ ރައްޔިނޫނ ންޖެހޭ ޤ ރައްޔިތ ންނަށް ޔަޤީންކޮްށދޭ ނޑ މެންައޅ ަގމި ދަނޑިަވޅ ަގއި 

ވ ލ ެވަފއިވ  މެންނ  ހައަޅ ަގނޑ  . ެއއީއަސ ސީ ަޙއްޤ ތައް ހަމަ ރަނަގޅަށް ކަަށަވރ ކޮށް ލިބޭތޯ ،ޙައްޤ ތައް

 ،ެތއް. އެ މަސްޫއލިއްޔަތ  އަދ ކ ރ ންމަތީ އަޅ ަގނޑ މެން ެގއަށް ޮގސް ަވދެ ތިބެިވދ ނެ. އެހެންނަމަެވސްމަސްއޫލިއްޔަ

ެވސް ނ ކ މެ  ނ ންޤީޖަހ ލ  ތިބޭހެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަމަނަަވރ  މީހ ން ބޭން ޖަހ ލަ ؛ފަހ  މީހ އ  ޖެހެންދެން  އެންމެ

  އަޅ ގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ އެއީ  ން.ން ހ ންނ ނަެގ ޙައްޤ ަގއި ަވކ ލ ތ ކ ރަމިތ  ރައްޔިތ ން

ނޑ މެން ޮގސް ަގައަވހަށް އަޅ  ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް ތ ރ  ެވރިކަމަކަށް ދީލ ލަން ބޭނ ންޚް މ ދ ޚ ނޑ މެން ަގައޅ ކަމެއް 

ކޮންމެ ޮގތަަކްށ  ،ަކމެއް ނެތް. ސަރ ކ ރ ން ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ ނެ ކަމެއް ެގއަށް ަވންނަންީވ. އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރ 

 ެވސް  ފަހަރެއްަގއި ؛އަޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަަވން ،ކޮށްލިކަމ ގައި ީވނަމަެވސް ަރއްޔިތ ން ކިތަްނމެ ނިކަމެތިކޮށް ،ސްޔަކ ރި

ސަރ ކ ރެްއ  ެގތ ން އެމް.ޑީ.ޕީޮގ  ފަހަރ  ކަންދިމ ކ ރި މިއީ މި ،. އެހެންނަމަެވސްމި ސަރ ކ ރ ން ނިކަމެއްޗެއް ނ ކ ރ ނެ

ރ   ތ ޚްދ މ ޚ ފަދަ  ރަީއސް ޔ މީން ،އެހެން ޔަޤީންކޮށް ބ ނަން އެނެގނީ. އެހެންނަމަެވސްނޑ މެންނަށް އޮތީތީެވ، އަޅ ަގ
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ައޅ ަގނޑ މެން ޮގސް ކިހިެނއްތޯ ސަރ ކ ރ   ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް  ތިބިރަށ ަގއި ކޮށްފައިވ  ފަރ ތްަތއް  ެވރިކަން މި

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ންޤީ ނ ތިބެޭވނެ. އެހެން ތިބ މަކީ ހަމަ ޔަ ؟ަވދެ ތިބޭނީ  ިކޔ ފައި ެގއަށް ބަންދ ކ ރިއޭ

ނޫން. އ ދެ! އަޅ ގނޑ މެން ދެން  ކަންކަން ަގޫބލ ކ ރ ނެ ކަންތައްތަކެއް  ރައްޔިތ ން އެިވައޅ ަގނޑ  ހޮ ،ރައްޔިތ ން

ކަންކަން ކ ރެިވދ ެނ. އ ދެ! އެބަހ ރި ކ ރެިވދ ނެ މ ެގ ޮގތ ން ރަދ  ކ ޑަކ ރ ޚަލ އިރ ގައި އިޮގތަކަށް ިވސްނަ  އޮތީ އެހެން

ކ ޑަކޮށްެލިވދ ނެ. ބ ްއވ   ނޑ މެން ޖަލްސ ތައް ބަްއވ  ަވގ ތ  ެވސް މަދ ކޮށްެލިވދ ެނ.ޅ ަގއަ  ކ ރަްނީވ. ކަންކަން.

ެވްސ  ކިން އެއް ބޮކ ކަތްދިއްލ  ބޮކިން ކޮންމެ ތިން ބޮ ދ ަވސްތަކ ެގ އަދަދ  ެވސް މަދ ކޮށްލެިވދ ނެ. އަޅ ަގނޑ މެން

 މި .ަކނޑައި ެވސް ލެިވދ ނެބައިކ ޅަ އެއްަބއި  ެގ ދެެގންނަ ކެއ މ  . އަޅ ަގޑ މެންނަށް މިލަިއެގން ތިބެިވދ ނެދިއް

 މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ، މިނޑަށް ޔަީޤންއަޅ ަގ .ހ ންނަނީ ކ ރެިވދ ނެ ކަންތަްއތައް. ެއކަންކަން އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރ ނެ

ޖެހިަވޑަެއއް ނ ަގންނަވ ނެ. ައޅ ަގނޑ މެން ަރއްިޔތ ންެގ ޙައްޤ ަގިއ ކ ރަންޖެޭހ  ަރްއވ ކަށް ފަހަތަކަށްއެކަހަލަ ކަންަތއް ކ 

ރ އްޖޭެގ  ނ ަގންނަވ ނެ. އަދި މިފަހަތަކަށް ޖެހިަވަޑއި ެވސް މަޖިލީހ ެގ ަރީއސް ން ކ ރ މަކަްށ ހަމަ ަޔޤީނ ންކަންކަ

 ،ަނވ ެނ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫެލއް ނ ކ ރަން. އެހެންކަމ ންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ެވސް ފަހަތަށް ޖެހިަވޑައިަގން

އެިކ  ،ކ ރިއޭ ކިޔ ފައި ދެިތން ފަރ ތ ެގ ކޮމެންޓަށްކަ ސަރ ކ ރ  ބަންދ ހަވ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ،ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ އަޅ ަގ

ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ނ ކ މެ  ޭގަގއި ތިެބޭވކަށް ،ަވދެ ފަހަަތށް އިލ ފައިކ ރ  ކޮންމެންޓަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދީލަ ތަންތ 

ނޑ  ަގބޫލ ކ ރ ތީެވ، ަގކަމަށް އަޅ   ތިބެންޖެހޭނ ކ މެބޭރަށް  ،ކ ަރންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ ހަޢްޤ ގައި

ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ   ޖެހޭނެނ ލ  ކ ިރއަށް ެގންދަންއިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މަޖިލިސް މެދ ކަނޑަ

 ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ެގ ނިަޔލަށް ކ ރިއަްށެގންދަން. މިހ ރ  10:30މި ބަހ ސް  މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަީނ، އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔ  

 ސަނަށް.ޒަްތތެރި މެންބަރ  އިކްރ މް ޙައަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ ިއއް

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ: ސަންމެންބަރ  ިއކްރ މް ޙަ ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ

އ މެްއގައި ެވސް މި އަންނަނީ ހ  ޤަ ދ ނިޔޭެގ ހ ރި. އ ދެ، ކޮރޯނ  ަވއިރަސްއ  ގ ިޅެގން ަރީއސް އްޒަތްތެރިއި ޝ ކ ރިއްޔ  

ްށ ކަނަެޅއްެގ ޮގތ ްނ މި ައޅ  ފިޔަަވޅަކީ، ެއއް ތަަވރަށް މ ހިންމ  ފިޔަަވ . އެޮގތ ން،އެކި ިފޔަަވޅ ަތއް އަޅަމ ން

، ެއޮގތަށް އެްއެވ މަަސއްކަތްކ ރަންޖެހޭ ، ްސކޫލްތައް ައދި އޮފީސްތައް ންމެން އެްއެވނޫޅ ން. އެެހންނަމަެވސްއެ

ން ދަނީ ހަމަ މަސައްކަތްތައް މަޑ ނ ޖެހި ކ ރަމ ން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން މި އ ޅޭ ވ ހަކައަކީ، ތަންތަނ 
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ެވްނ އެބައޮތޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސިން ަސއްކަތްކ ރެ އެޮގތަށް މަޑ މެންނަށް މިއަދ  އަޅ ަގނ

މި ަވނީ ހަމަޖެހިފަ. ްއޭވނެ ޮގތް ބޭސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖަލްސ ތައް މެދ ެވރިކޮށް ކޮންމެ ތ ކ  ިތބެެގން ެވ

 ، ހަމައި ެވސްންެމ ދ ަވހެްއަގމ ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ހަމަ ކޮހަމަޖެއްސެން އެބައޮތް. އެހެންީވ

ވ ން ހަމަ އެ އޮންނަ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭއްޭވނެ. ދަލ ކޮންމެ ހަފ ތ އަކ  މި އޮންނަ ތިން ބައްއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކެްއ ޑ މެންނަށް ރ ަވިއެގން ކ ިރއަްށެގންދެވިއްެޖ ކަމަށް ވ ނަމަ، އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ މ  އ ނަދޫގތައެޮގތަށް އަޅ ަގނ

ރ ންެގ ޭގަގިއ ތިއްަބަވިއެގން ޖަްލސ ަގިއ ބަިއެވިރެވ، ކ ރިއަްށ ބަރ ންނަށް ެވސް އެ މެންބަނެތި ހަމަ ހ ރިހ  މެން

   . ރައީސް ްއޒަތްތެރިއިޝ ކ ރިއްޔ  ެގންދެޭވނެހެން. އެހެންީވމ ، ެއކަން ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅ ަލން. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ތ ަގއި ތިޔަ ިވސްނ ން ނ ަވތަ ިތޔަ ފިކ ރ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހި؛ މެންބަރ  ރިތްތެްއޒައި މެްނބަރ . އްޒަތްތެރިއި ޝ ކ ރިއްޔ  

ހ ރި މިންަވރަށް ދ ނަކަން ޅަލައި ހ ރީ މި ތަނ ެގ ޓެކްިނކަލް ކަންތައްަތކ ެގ ކ ހިތ ައޅ ަގނޑ   ެވސް ޭރގައި ެވސް ކޮށި.

މި   ނިކަލީ ނ ވ ނެ ކަންކަމެއް ނޫންއިލިއިރ ަގއި ތިޔަ ިވދ ޅ ވ  ކަންކަމަީކ، ޓެކްބަލަ ޑ މެން ނބަލައި، ދެން އަޅ ަގ

މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ   ށް ނ ވ ނެ.ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި ދެކޭކަ  މަޖިލީހަށް ެވސް. އެހެންީވމ ، އެއީ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދ ނެ

 .މަށްޙްމަދ  ސަލީޒަތްތެރި މެންބަރ  އަދ އިރ ެގ ިއއް އޭދަފ ީށ  ،މި ފ ރ ޞަތ އަރ ަވނީ

 

 ން:ޙްމަދ  ސަލީމް  ވ ހަކަދެއްކެވ  އޭދަފ ށީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަ 

 ަގއި ޤީޤަތ ަގއި މި ދަްއކ  ވ ަހކައި ޙަޮގތ ން  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އ ދެ! މަޖިލިސް ބަންދ ކ ރ މ  ބެހޭ

  ތ އަށް ބަންދ ކޮށްލީމ  ހަފ  އް އެއަޅ  ފިޔަަވޅ ަތއް. ސަރ ކ ރ ން  ސަރ ކ ރ ން ،ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަންޖެހޭ

ައޅ  ފިޔަަވޅ ަތކަށް ތަބ ވ މ ެގ ޮގތ ން ހަމަ އެ ދ ަވްސަވރ  ހަމަ ބަންދ ކޮށްލ މަކީ ހަމަ  ން ސަރ ކ ރ  ނޑ މެންއަޅ ަގ

 ،އެހެްނ އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެީވ .އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަްށ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބެހޭ  ކަންކަމ  ސަރ ކ ރ ން މި ، ބަދަލ ތައްރ ން މި ެގންނަހިންގ މ ެގ ބ  ؛ސަރ ކ ރ  ،ނ ވ ނެ އަޅ ަގނޑ މެން ެވެގން

ނ ވ ނެ. ެވސް ެވެގންދެކޮޅަށް މަސަްއކަތްކ ރ  ބަޔަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން ެއްއޮގތަކަށް  އަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ   ޮގތ ން މި

ިއ ޖެންސީ ހ ލަތެްއަގރމައި މ  ރައްޔިތ ންނަށްންރަްށ މ ހިަވ ،ބިެލއް ޞައަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ަގިއ ޚ އް

ތަނ ަގއި  އަދި ޭރަގނޑ  ނ ކ މެެގން ެވސް މި ،އްޖެއްޔ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ަވގ ެތއްަގއި ނ ކ މެެގންފ ސްކ ރަންޖެހި

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  .. އެހެންީވމ ، އެ މަސައްަކތްތައް ކ ރެޭވނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްހ ރީ އެ މަސައްކަތްތައް ކޮްށފަ

ަވގ ތަށް ރ އްޭޖގައި ިމ  ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަިދ މި ކ ޑަ ،ތައްތަކަކީ ދިމ ެވެގން އ ޅޭ ޙަޤީޤަތ ގައި ކަން
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ނ ޭވ.  މީހަކ  މަރެއް ަބލީގައި އެކީަގއި މި ފ ޅ ރަޙްމަތް ެގهللا މ ތް ،ކަމ ގައި ިވަޔސްބަލީގައި މީހަކ  މަރ ނ ވި 

ޖެހ ނ  ހ ރިހ  ޤައ މ ތަކެއްަގިއ  މި ބަލި ދ ނިޭޔަގއި ،އަށް ޙަމްދ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސްهللا ޓަަކއި އެހެންީވމ ، ެއކަމަށް

ންސ ރެ ފިޔަަވޅ ތަެކއް ދަނީ މަރ ަވމ ން. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެްނ ކ ރީިގނަ މީހ ންތަކެއް  ،ހަމަ މީހ ންތަކެއް ،ެވސް

ސް ބަންދ ެވފައި އޮތް ދ ަވސްަތކަށް މަޖިލި  ހަމަ ސަރ ކ ރ ެއހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން އެޅ މަކީ ބ އްިދެވރިކަެމއް.

މ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫެލއް އަދި ނ ކ ރަން މ ޅި ޤައ މ  އަދި ބަންދ ެގ ހ ލަތަށް  ންބަންދ ކޮށްލ މަކީ މ ހި

އްޔިތ ންެގ ރަ ،ގައިޢ ރައްޔިތ ްނެގ ދިފ  ،ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޙައްލ  ކަމަކަށެއް. އެހެންނަމަެވސް ،ެގންޮގްސެގން

 އެ އެ ހ ލަތަކަށް ،އަތ ެވއްޖެއްޔ    އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަންޖެހިއްޖެ ހ ލަތަށްޙައްޤ ަގއި އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަަވެޅއް

އ ޅެނީ ޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޮލަްށ  އަޅ ަގނޑ މެން މި .ފިޔަަވޅ  ޖެހޭނީ އަޅަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އެ ފެންނަަވރަށް  ،ބަލައިލީމ  ފެންނަ އަދި މައިކްރޯސްކޯޕ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެށް ނ ލޮލަ ؟ކީއްކ ރަންތޯ ،ނ ފެންނަ

 3ފ ކެއް މިސ ލަކަށް ެގނެސް ެއއަށް ސެްޓކޮށްލީމ  މި ފެންނަނީ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ހަނޑޫ ،ބޮޑ ކޮށްލީމ 

ރ މަކ ރަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ސްޓޭޑިއަމަްށވ ރެ ބޮޑ ކޮށް ެއ ފެންނަނީ. އެހ  ކ ޑަކ ޑަ ެއއްަޗކ އި އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަނގ 

ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި  ކ ޤަ. މިހ  ކ ޑަކ ޑަ މަޚްލޫކަމެއް ލިބިަގންނަންޖެހޭ  ޅ ަގނޑ މެންމިއީ ެވސް އަ .ރައީސް

ކ ރިން ެވސް ީމެގ  ެގބ ރަތް ލިބިަގންނަންޖެހޭ. މީޢިކަންބޮޑ ވ  ހިސ ބަްށ ދިޔައިމ  މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމން  ދ ނިޔެ

ަވރ ަގދަ ރަސްަރސްކަލ ންނަށް އިްއޒަތްތެރި  ތިމިސ ލ ތައް ހ ރީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އައިއްސަ. ީމެގ ކ ިރން ބޮޑެ

، . އެހެންީވމ ލަޝްކަރ ތަްއ ހަލ ކ ކޮށްލ ފަސް އެބަހ ރި މަދިރިއެއް ފޮނ ވައިެގން ެވ ،އެނިގަވަޑިއަގންނަވ ނެ ށްރައީސަ

 މަތް ސަލ މަތްކ ރ މަށްޓަކައި އްޙަޤީަޤތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއސްލ މްދީނ އި ދިެވހި އ   މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން

. އިްއޒަތްތެރި ކ ރަންީވ ަވގ ތ ްއބައިވ ްނީވ ަވގ ތ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ އީމ ންކަން ަވރ ަގދައަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެ 

ކ ޅެިވ ެވސް ދ ނެ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ގައި ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ރައީސަށް ޙަޤީޤަތ ގައި މީެގ ަވރަށް ބޮޑ  ދައ ރެއް

ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  އިލްތިމ ސްކ ރަން. ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހ   މީހ ންނަށް އީމ ންކަން ަވރ ަގދަތަންކޮޅެއް އީމ ންކަން ބަލިކަށި 

ޮވޑިެގްނވ ކަން هللا  ،އިސްލ މްދީނަށް ނަޞްރ  ދިނ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދ ޢ އަކީ ،ށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވ ލަންރައްޔިތ ންނަ

ކިތަންމެ ކ ޑަކ ޑަ ޒައްރ އަކީ ެވްސ  ؛ްއެވސް ފަރ ތ ން އަންނަ އެ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ަގޫބލ ކ ރަންޖެހޭ. އެ

ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ، ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ެއހ  ނިކަމެތިއަޅ ަގނޑ މެން ެއއަށް ހަމަލ ދިނ މ ެގ ޤ ބިލ ކަން ހ ރި ަބއެއް 

ކަން. މި ބަލިކަށި ބައެްއކަން. ބ ރެއް ނެތް ބައެއް  ،އިންސ ނ ންނަކީ އެހ  ނިކަމެތި ،ދިޔައީ މިއިން ދޭހަެވެގން ެވސް މި

 ،އެހެްނީވމ  .ސް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ކިަބިއަގިއ ނެތްކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ބ ރ ކ ޑަކ ޑަ ފަނިފަކ ސ  މަރ ލ މ ެގ

އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހޭނެ. ޤައ މ ެގ  ،އެހެންނަމަެވސް ؛މެންއަޅ  ިފޔަަވޅ ަތކަށް އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކ ރ ން

ިމ  ،ެގ ިވޔަފ ރިތަކަށް ިވސްނަންޖެހޭނެ. ޤައ މ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ެކއ މ އި ބ އިމ އިޤްތިޞ ދަށް ިވސްނަންޖެހޭނެ. ޤައ މ 
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ނަންޖެހޭނެ. މި ހ ރިހ  ހ ލަތަކަށް ިވސްނަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަޤއ މ ަގއި ހ ލަތަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެްނ ިވސް

ަވކި  ،ޮގތަކަށް ތެްއގައި ަވކި ބަޔަކ  ބ ނ ދ ންޖެހޭނީ. އެއްެވސް ހ ލަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތަެކއް އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަމ ން

ހ ރިހ  ޚިޔ ލެްއ ، ހ  ފަރ ތަކ ންދޭ ޚިޔ ލ އިމީހަކ  ބ ނ  ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  ބައްޓަްނެވެގންނ ވ ނެ. ހ ރި

 ތައްަތއް ދ ނީޤައ މ ެގ ކަންެގންދިަޔއިމ  ން ފެންނަ އެންމެ ރަނަގޅ  ޚިޔ ލަކަްށ ފިޔަަވޅ ަތއް އަޅަމ ންެއއި ،އެްއކޮށްލ ފައި

އަިދ ެވްސ  ތަނ ގައި ކ ިރއަށް ޮއތް ރަނަގޅަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންތައްތަކ އި ކ ރިމަތިވ ެނ. ކަންތައްތަކ  

ހ ންނަންޖެހޭނެ.   އިން އަަރއިަގތ މ ެގ ހިތްަވރ  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެްނެގ ަގއިގަ އެހެންީވމ ، އެ ކަންތައްތަކ  ކ ރިމަތިވ ނެ.

ީވހ ެވސް އަަވަހކަށް މި ރޯގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކިަބއިން  ،ޑ ެގ ދ ޢ އަކީ ަގނއަޅ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

الم عليكم الس  و ން.ްއވ ައޅ ަގނޑ މެން މި ޤައ މ  ސަލ މަތްކ ރެهللا އަކީ މ ތް ދިއ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢ ސަލ މަތްެވެގން

 .ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ަމޑ ްއަވރީ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ންމެ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި 

  އ ދަމް ޝަރީފަށް.

 

 މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އ ދަމް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

 މި ަވގ ތަީކ މ ޅި ،ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް ަގޫބލ ކ ރ ނެ އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ަވރަށް ނ ރަްއކ ތެރި ަވގ ތެްއކަން. މިކަހަލަ ކޮންމެ   ،ޤައ މަށް ެވްސ އަިދ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ެވސް ަވރަށް ނ ޒ ކ  

ރައްޔިތ ްނެގ އި ތިބި ، ރައްޔިތ ްނ ހޮވ ފަަވގ ެތްއގައި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ރައްޔިތ ން އެންމެ ބޮަޑށް ބޭނ ންވ ނީ

އެ މީހ ންނަށްޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ގ ނޫނީ  ،ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތްއ ކ ރ މ އި އިޓަކަނަށްރައްޔިތ ން މަންދޫބ ން

 ، ދެމިތިބ ން. އެހެންނަމަެވސް ންމަތީޮގތ ން އަދ ކ ރަންޖެހޭ ވ ޖިބ ތައް އަދ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރ 

ެގ މަސައްކަތްތައް ހ މި މަޖިލީ މެން އަޅ ަގނޑ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބަަވަނެވފަިއވ  މިހ  ތަހ ޒީބ  ދ ނިޔެެއއްަގއި

 ތިެބެގން މަސައްކަތްކ ެރޭވނެ ޮގތް ނޫންއަބަދ  އެްއެވ ،އެންމެން އެއްކޮށް  ،ކ ރިއަށް ެގންިދއ މ ަގއި ެވްސ މިކަހަލަ

 ކަމެއް. އ ލެްއ ފ ރިހަމަެވފަިއ އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ކ ރަންޖެހޭނެޙަޮގތަކަށް ެވސް މަަސއްކަްތކ ރެޭވނެ މ 

އެ ބޭފ ޅ ން ެވސް ދ ންޖެހ ނީމ  އިޖ ތިމ ޢީ  ،ނިޔޭގައި ިމއަދ  ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ެގ ޮބޑެތި ަވޒީރ ން ެވސްދ 

ތަނ ަގއި  އެބަހ ރި. އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ މެން ެވސް މި އަށް ޮގްއސަ ކަމަށް ނ ަވތަ ސޯޝަްލ ޑިސްޓެންސިންގދ ރ ހެލި

ދެކެން.  މ  ކަމެއް ަކމ ގައި ައޅ ަގނޑ ންެގންގ ޅ މަކީ މ ހި ޑ  ހިތ ންމަސައްކަތްކ ރ މ ގައި އެ ފިކ ރ  އަޅ ަގނ
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އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ،އަޅ ަގނޑ  ެދކޭ ޮގތ ަގއި މި ޤައ މަށް ކޮންމެ ފަދަ ހ ލަތެއް ކ ރިމަތިިވޔަސް ،އެހެންނަމަެވސް

މި  ،ަގބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ންޅ ަގނަޑށް ތިބެންޖެހޭނެ. އެހެންީވމ ، އަރައްޔިތ ންނަށްޓަަކއި އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް ދެމި

ޤައ މަށް ދިމ ވ  ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަޅ ަގނޑ   ެގތައްޔ ރީ ހ ލަތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލިސް އޮންނަންވ ނީ އަބަދ ެވސް

 ރީހ  ަގއިމ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  މިޖެހެންދެން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރ ނަން. ހަމަ ދެކޭޮގތ ގައި އެންމެ ފަހ  ަވގ ތ 

ެގ ކޮންމެ މެންބަރަކ  ެވސް ތިއްބަވ ނީ ހ މަޖިލީ ށް މަސައްކަްތކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައިއެޮގތަ

ދިަޔއީ ިއއްޔެ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އިިވެގން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްން ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ. އެޮގތ ެގ މަތީ

ލަށް ސަރ ކ ރ  ބަންދ ިވ ވ ހަކަ. އަޅ ަގނޑ  މިކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ެގ ނިޔައަންނަ ހަފ ތ  މ ދަމ އިން ފެށިެގން މި

ކަންކަްނ  މި ،އ ޅ މ އިޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މ އި އަދި މީހ ން އެްއެވ ،ިވސްނިން. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ެވސްއެހެންނަމަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ފިަޔަވޅ ތަކެްއ އަޅަން. ކ ޑަކ ރ މަށްޓަަކއި ީވަވރަކ ން

ބަންދ ކޮށްލަިއެގން  ސަރ ކ ރަކީ ަރއްޔިތ ންނަށް ިޚދ މަތްކ ރަން އޮންނަ ތަނެއް. އެހެންީވމ ، ސަރ ކ ރ ން މ ޅި ސަރ ކ ރ 

ރައްޔިތ ންނަށް  ،ށް ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް ދިނ މ އިޢައަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި މ ޅި މ ޖ ތަމަ އ ޅ މ ެގ ސަބަބ ން

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި ދަތިތަެކއް ނ ފޯރ ނެ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ހ ރިހ  ކަމެއް  މަތްތައްޖެހޭ ޚިދ ރ ކޮށްދޭންފޯ

ކޮންމެ ަވގ ެތްއގައި ެވްސ  ހަމަ ،ކޮްށ މިކަހަލަ ަވގ ެތއްަގއިޞަތަރ ތީބ ކ ރެިވފައި ހ ންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެން. ޚ އް

އ ޅ ްނ ީވަވަރކ ން މީހ ނެްގ އިޖ ތިމ އީ އެްއވެ  ،ނެ ޮގތަކަށްތައް ލިބޭޚިދ މަތްސަރ ކ ރ ެގ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ 

ދިއ މަީކ އޮީފސްތަކަށް ނ ޮގސް މިކަންކަްނ ކ ރެޭވނެ ޮގަތކަށް ީވހ  ރަނަގޅަކަށް ހަމަޖެހިެގން ،ކ ޑަކ ެރޭވނެ ޮގަތކަށް

 ،ދ ތީ ހ ން އޮފީސްތަކަށް މީނޫނީ ،ެވހަމަެއކަނި މީހ ން އެއްެވދ ނެތީ  ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މ ންމ ހި

 އޮފީހ ެގ މ ަވއްޒަފ ްނ އެތަންތަނަށް ދ ތީެވ ސަރ ކ ރ  ެއއްކޮށް ބަންދ ކޮށްލ މަށްވ ރެ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ނ ަވތަ

 ޮގތެްއަގިއ ޞައަދި ޚ އް ،މީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލި ނ ފެތ ރޭނެ ޮގތަކަށް ސަރ ކ ރ  މ ަވްއޒަފ ން ެވސް ންމ ހި

ށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޮގތަކަތަރ ތީބ ކ ެރިވެގންދ ެނ  މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި ސަރ ކ ރ ެގ ކަްނތައްތައްޚިދ ށް ރައްޔިތ ންނަ

މި ބަލި ފެތ ރިދ ނެ ކަމަށް ނ ަވތަ މިކަމ ެގ ނ ރައްކ  މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ެވސް އޮްތ  ިދއ ން.ކަންކަން ބައްޓަންކ ެރިވެގން

އޮީތ ޙަޤީޤަތ ަގއި މީެގ ސީރިއަްސކަމ ެގ ތެެރއަްށ  ރ އްޖެ ެވސް މި ،ންށިެގދިަޔ ހިސ ބ ން ފެލ ނ ކ ެރިވެގންޢ ކަމަށް އި

އަދި ޖެނ އަރީ މަހ ެގ ތެރޭގައި ަވރަށް ބޮޑަށް  ،. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިޑސެންބަރ  މަހ ެގ ތެރޭގައި ިމ ބަލި ފެނިަވދެފަ

މަ ތައްޔ ރ ވ ންތަެކއް ެވިވފަެއއް ހަޙަޤީޤަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ މިކަމަށް ވ ންޖެހޭ ފ ރި ،ފެތ ރިެގންދިޔައިރ  ެވސް 

ގ ޅިެގން އަޅ ްއަވނީ ރަނަގޅ  ިފޔަަވޅ ަތކެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެްނ  ކަންކަމ  މިއަދ  ސަރ ކ ރ ން މި ނެތް. އެކަމަކ 

 ންތެރެއިްނ މީހަކަށް ޝައްކ ކ ރެިވެގމިއަދ  ެވސް އަތޮޅ  ،ދެކެން. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ ެމން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ 

މ ލެ ެގންނަން. މިއީ އަޅ ަގނޑ   ސ މްޕަލް ނަގައިެގންޖެހެނީ ކަމ ެގ ެޓސްޓެއް ހަދަންޖެހޭއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ
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މި  ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ކަންކަމ  މި ،ދެކޭޮގތ ގައި ަވރަށް ބޮޑ  ަތކ ލީފެއް. އަދި ހަމަެއއ ެއކީަގއި

ގ ިޅެގން ރައްކ ތެިރވ މަށް އަޅަންޖެހޭ  ދިނ މަށް އަދި މިކަމ ރ ވ މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފަ ،މަސައްކަތް ފ ރިހަމައަށް

 އި ކަންކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ިވސްނަ . މިފިޔަަވޅ ަތއް ެވސް އޮންނ ީނ އެޅ ން އިންތިހ އަށް ލަްސެވފަ

އަދ  މިތިބީ ަވރަށް ޤްތިޞ ދ  ަވރަްށ ނ ޒ ކ  ޤައ މެއް. ައޅ ަގނޑ މެން މިއި ފިކ ރ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަކީ

ައޅ ަގނޑ   ،ކަމެްއެގ ތެރޭަގއި. އެހެންނަމަެވސްތިބީ ބިރ ެވރި . ރަްއޔިތ ން މި ޮގްއސަނ ޒ ކ  ހ ލަތަށް އިޤްތިޞ ދ  ެވސް

އްޙަތަްށ ޞިޔިތ ންެގ މި ރ އްޖޭެގ ރައް ،ަވގ ތ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ ދެކޭޮގތ ގައި މި

މ ޅި ޤައ މ  ހ އްޓ މަކަށް ނ ންނ ނެ  ،ނަމަެވސްއެހެން ؛ށް އިސްކަންދެްއަވއިެގންތެރިކަމަރަްއކ   ،އިސްކަންދެްއަވއިެގން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަށްރަށް  ،ެގންދިއ ން. ސަބަބަކީޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަކންތައްތައް ތަރ ތީބ ކޮްށެގން ކ ރިއަށް

މަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޅި ދ ނިޔެއިން ރ އްެޖއަށް ކަކ ރެިވދ ނެ. އެޓީނ ކ ރެިވދ ނެ. މ ލެ ެވސް ކަރަންޓީނ ެވސް ކަރަން

ކަންކަމަށް  މި ،ޭބރ ެގ ަޤއ މ ތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެންހ ރި ކ ޑ ެގ ބ ަވތްތަކ އި  ިއ،ބެންހ ރި ަވސީލަތްތަކ ލި

ށް ޭއެގ މެންނައަޅ ަގނޑ  ،ެވްއޖެއްޔ  އަޅ ަގނޑ  ދަންަނވ ނީ މަށްލަސްވ ނެ ޮގަތކަށް ކަމެއް ަތރ ތީބ ކ ރެވިއްޖެ ކަ

ތަނ ގައި ކޮރޯނ  ަވއިރަްސެގ ވ ހަކަ ފ ރަތަަމ  މި .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބޮޑަށް ޮބޑ ެވެގންދ ނޭ.  ފަހ ން މ  ެގއްލ ން

ޑް ސެިކއ ރިޓީެގ ވ ަހކަ  ޮގތެްއަގިއ އަޅ ަގނޑ ެމން ފ ޞަޚ އް ،ެދއްކީމަ ދެއްކި މީހަކީ އަޅ ަގނޑ . އެ ދ ަވހ  އެ ވ ހަކަ

 ތެރޭގައި ެވސް މިކަމ  ހ ެގމަޖިލީ ެވެގންދިަޔ. ކޮންމެެވސް ަވަރަކށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއް ބޮޑ  ދެއްކީމ  ަވރަށް ކަންތަ

އެހ  ޒިންމ ދ ރ  ވ ހަކަތަެކއް ކަަމކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫެލއް ނ ކ ެރޭވ.  ޮގތ ން ދެއްެކވ ނ  ވ ހަކަތައް އެއީ ބެހޭ

ތަކ ްނ މ ދ  ެގނައ މ ގައި ެވސް ބޭރ  ޤައ މ  ،ެވސް ރ މ ގައިކ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ދަތ ރ ފަތ ރ  ،ެވސްއެހެންނަމަ

ން ެގންނަންޖެހޭ ބައެްއ ރ ސ ްސކ ރެޭވ. ސިްނަގޕޫހ ކަްނ މިއަދ  ިވޔަފ ިރެވރިންނަށް އެބަ އިރ އްޖެއަށް ދަތިކަން ހ ރި

، ރި. އެހެންީވމ ން އެބަހ އިންިޑއ އިން މ ދ  ެގަނއ މ ގައި ދަިތކަ ހ ރި.މ ދ ތައް މިއަދ  ެވސް ެގނައ މ ގައި ދަތިކަން އެބަ

މިފަދަ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެބަ މަސަްއކަތްކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޔަތްކޮްށެގންޢ މި ކަންކަމަށް ރި

 ލިބޭނެ ހ ރިހ  ޮގތަކަށް މަސައްކަތްކ ރަން އެބަޖެހޭ. އަދި  ަވގ ެތްއގައި ބޭރ ެގ ަޤއ މ ތަކ ެގ ހިލޭ އެހީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

އެންމެ ކ ޑަ  ،ރައްޔިތ ްނެގ ތެރެއިން އެންމެ ނިކަމެތި މީހ އަށް ެވސް ،އެކީަގއި ކަމ ންޤީޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަހީ އައެ އެ

ދިއ މަކީ ެވްސ ރަށ ގައި ހ ންނަ މީހ އަށް ެވސް ތަފ ތ ކ ރ މެއް ނެތި ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަންކ ރެިވެގން

ެގންދެިވ  ންމ  ސަރ ކ ރ ން އ ފ އްލަމ ންކަމެއް. މި ހ ރިހ  ކަމެއްެގ ޒި ދެކޭޮގތ ގައި މިއަދ  ިވސްނަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ 

މިއީ  ،ން ޮއންނަންޖެހޭ. ސަބަބަކީލީހ ފ ަރެވރިވ މ ެގ ަދއ ރެއް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި މި މަޖި ،ކަމ ގައި ިވޔަސް ެވސް

 އި މި، އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގަ ހެންީވމ ރައްޔިތ ންެގ ބަސް އިއްވ މަށްަޓކައި ތިބި މެންބަރ ން. އެ ،ރައްޔިތ ންނަށްޓަަކއި

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރނީ. ކަންކަމަށް އިސްކަން
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ބަރ  ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންއަރ ަވނީ ެވލިދޫ ދ ިއރ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ޝަފީޤަށް.هللا ޙައްމަދ  ޢަބްދ މ 

 

 ޝަފީޤް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ެވލިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 ،ކޮރޯނ  ަވއިރަްސެގ ނ ރަްއކަލ ަގއި ވ  މި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ކ ިރމަތިެވފައި

ކ ރަމ ން، މ ޅި ދ ނިޔެ އެކަން ޖެހިެގން އެ ކަން ތަހައްމަލް ލައްކަެއއްހ  މީހ ން އެ ބަލިގ ތްަގނޑަކަށް ދ ނިޔެއިން ދެ 

އަިދ އެ މީހ ން  ،މީހަކ  ޮޕޒިޓިްވެވ 13އަިދ ދިެވހިރ އްޭޖަގިއ ެވްސ  ،ކ ރަމ ންދ  ދަނޑިަވޅެއްަގއިތަހައްމަލް

ރަތަމަ ެވސް  ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން ފ ވ ހަކަދައްކ އިރ  އަޅ   ކަށްޢަނ ެވވ  ދަނިޑަވޅެްއަގއި މިފަދަ މައ ޟޫރރިކަަވ

ޓަކައި އަޅަމ ންދ  ފިަޔަވޅ ތައް ަވރަށް ެވސް ހަރ ދަނ އޭ. ަވރަށް ެވސް ރަނަގޅ   ިމަކމަށް ސަރ ކ ރ ން ،ބޭނ ންަވނީ

ކ ރަމ ންދ   ތ އި ރައްކ ތެިރކަމަށް ދިެވހި ސަރ ކ ރ ންރަްއޔިތ ންެގ ސަލ މަ ފިޔަަވޅ ތަެކކޭ އަޅަމ ންދަނީ. ދިެވހި

 ، މި ފ ރ ޞަތ ގައި ހަނދ ންކޮށްލަންޖެހެނީ ،ޝ ކ ރ ެވިރވ ން ޙައްޤ  މަސައްކަތެކޭ. ެއހެންނަމަެވސް ،ކީ މަސައްކަތަ

މިީއކީ އެ  ތިބެޭވކަށް ނެތޭ. ލ ފައި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްއި މަތިެވފައި އޮތް މަަސއްކަްތ ހ އްޓަ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

އެޕްރީލަށް އެ އިންތިޚ ބ   18ޯލކަލް ކައ ންސިލް އިންތިޚ ބ .  އޮތީދަނޑިަވެޅއް ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިމަތީގައި 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ެގ  ެވސް އިން ކޮމިޓީއަކ ން ަބއްދަލ ކ ރިއިރ   ރޭގައި އަޅ ަގނޑ  ،ލަސްކ ރީ. އެހެންނަމަެވސް 

ކ  ނެތޭ. އެ ބޭފ ޅ ން ގައި އެ އިންތިޚ ބ  ނ ބޭއްޭވނޭ. އެ ހ ލަތ  ދިެވހިރ އްޖެއަެއޕްރީލ  18 ،މެންބަރ ން ިވދ ޅ ީވ

އްލ ކ ރ ން ެއއީީކ ޙަ އެކަން  ންިވސްނ މަކީ ކޯޓ  ެގ މަޖިލީހ ެގ ިގނަ މެްނބަރ ންެގަވަޑއިެގންެނީވ ކޯޓަށް. ރަްއިޔތ ން

ޮގތ ން  ޙައްލެއް ނޫނޭ. ެއއަށް އަންަނންޖެހޭނީ ގ ނޫނީ ޙައްލެކޭ. ެއ ބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ ީވ މ ީޒގައި ކަންތައްެވަފއި އޮތް

މ ޒީަގިއ ކޯޓ ން ަވރަްށ ިގނަ ކަންކަމަށް ޙައްލ  ހޯއްެދިވކަން.  ،. ައޅ ަގނޑަށް ެވްސ އެނޭގއޭ ަގތީކޯޓަށް ަވޑައި 

 ،ކަމަކީ ން އޮތްގ ނޫނީ ޙައްލެއް އެކަމަށް ެގެނިވދ ނެ. މީެގ ކަންބޮޑ ވ  ،އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ިވސްނ މަކީ ،ެވސްއެހެންނަމަ

 3 އަސ ީސގައި މި ބ ނަނީލަރ ންެގ މ އްދަތ . ޤ ނޫނ އެބަ ހަމަޭވ މިހ ރ  ތިއްބެިވ ކައ ންސިއަށް  2020ޖޫން  3

ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ހަމަޖައްސަންެވފައި އޮްތ  ، މިއެ ބޭފ ޅ ންނަށް ތިބެޭވނީ. އެހެންީވމ  ،އަހަރ ެގ މ އްދަތެކޭ

އޮތް ދަނޑިަވޅެއް ިމ ހަދ  މަޖިލީހ ން ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތކެއް ނިންމަންޖެހިފައި . ގ ނޫނ ދަނޑިަވެޅއް މި ދަނޑިަވަޅކީ

ްއޒަފ ންެގ ޮގތ ަގިއ މ ަވ ސިިވލް ސަރިވސް، ަދއްކ އިރ  ހަނދ ންކޮށްލަންޖެހޭދަނޑިަވޅަީކ. ހަމަ މި ފ ރ ަޞތ ަގިއ ވ ހަކަ

 ިޑޑޭޓ ންެގ ޮގތ ގައި. އެ ބޭފ ޅ ން މިއަދ އިންތިޚ ބ ަގއި ވ ދަކ ރ  ކެން ތިބި ިގނަ ބޭފ ޅ ންތަކެއް އެބައ ޅޭ ކައ ންސިލ 
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ދ ަވސް  ލ ނޫންނަމަ ޯވޓ  ،ނަމަ ތިބީ ސަސްޕެންޝަނެއްަގއި. އިންތިޚ ބ  ދިގ ލައިެގންދ  ހިސ ބަށް މި

ތަނ ގައި  އެ ބޭފ ޅ ްނނަށް ކ ރިއަށް އޮތް ށް ެވސް އެބައ ދޭ ަވރަްށ ބޮޑ  ދަތިކަެމއް.ނަެއ ބޭފ ޅ ން ،ދިގ ލަިއެގންދ ނަމަ

ށް  މިއީ މިއަދ  އެ ބޭފ ޅ ންނަ  ،ކަންންކަމެއްޤީޔައޮތީ ކޮން  މެދ  ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ވަޒީފ އ  ،ެވެގންދ ނީ ކިހިނެއްކަން 

މެން މިކަމ ެގ ޙައްލެއް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އ ދެ! ިވޔަފ ިރެވރިްނެގ ކ ރިމަތިެވފައި އޮތް ސ ވ ލެްއ. އަޅ ަގނޑ 

ލް ރީނ ޖެނެރައެޓަ ،ޔަތްކޮށް އެބަޖެހޭޢ މި ހ ލަތަށް ރި ކަންބޮޑ ވ ން ަވރަށް ޮބޑ . ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި 

 ޓް ގ ނޫނެއް އ ފަންކ ަރން. ިވޔަފ ރިެވރިންނަށް ެވސް ފަހިވ ނެ. އަދި...ސަންސެ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ހިތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެތިން ނ ކ ތ އެއް ފ ހަަގކ ރަްއަވމ ްނ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

ެވލިދޫ ދ އިރ ެގ  ެތރި މެންބަރ ެގ ވ ހަކަފ ޅ  ނިންމަަވން.ން އިްއޒަތްއަރ ްއވ ނަ. ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ ެގންދެީވ

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

 

 ޝަފީޤް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ެވލިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 ން.ކ ރައަދ  މެދ  ތި ބަހައްޓަވ  ގ ްތކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޮގތ ން އޮންނަ ގ ްތކަމެއް. ގ ޅޭ އެއީ ެވލިދޫ ރައްޔިތ ންެގ ަޙއްޤ ތަކ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ޝަފީޤް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:هللا ެވލިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

އެބަހ ްއޓޭ  ަވރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތަެކއް ،އ ޅ ނީ އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ .

ޭގަގިއ ފ ން ރައްޔިތ ންެގ ެވސް. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެން މިސ ލަކަށް ސަރ ކ ރ  އޮފީސްަތއް ބަންދ ކޮށްފައި މ ަވއްޒަ

 ެވސް އީ . މިސޯޓްތަކ ގައި ބެނދެިވފައެއްކަލަ ރިހަމަ ތިބެނީ  ން މިދިރިސޯޓ ގައި މަސައްކަތްކ ރ  ކ  ،ތިއްބަވ އިރ 

މަަސއްަކތްކ ރ  މީހ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން  ޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ން ބަަހއްޓަންޖެހޭ ނ ކ ތ އެއް. އަދި ލޯނ ތައް ނަަގިއެގންއަ

 އިްއޔެ ލޯނ ތައް ަދްއކަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ،ނަށް އ މްދަނީއެްއ ނ ލިބޭ. ެއހެންނަމަެވސްެވސް ަވރަށް ބޮޑ . ެއ މީހ ން

ެވެގންދ  ޮގތ އި އަދި  އެ މީހ ންެގ ިވޔަފ ިރއަށް .ފ ޅ ކ ރިރިން ކަންބޮޑ ވ ން ބަެއއް ިވަޔފ ރިެވ ެވސް ބައްދަލ ިވ

ހ ލަތަށް   މި ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރި ނ ކ ތ އަކީެގ ކަންބޮޑ ވ ން. މީހ ން ސަރ ކ ރ ން އެ މީހ ންނަށް ލ އިތަކެއް ނ ދޭތީ އެ
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ހ ރި  މި ؛ޙައްލަށްހ ރި  ތެރޭަގއި ސަންސެޓް ގ ނޫނެއް އ ފަންވ ން. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ޔަތްކޮށް އެބަޖެހޭ ޢ ރި

އެ  ،ފަދަ ގ ނޫނެއް އެބަޖެހޭ އ ފަންވ ން ަވކި މ އްދަތަކަށް ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ޙައްލ  ލިބޭނެ ނޫނީ ،ޝަކ ވ ަތކަށް

  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ . .ގ ނޫނ  ދެމި އޮންނަނީ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ންރިޔ ސަތ 

ީށ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަރ ަވނީ ކ ޅ ދ އްފ ތ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 .މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށި

ަވކިަތކ ެގ އޭތީެގ  ،އިަވށ ލަ ނިޔެ ދ  ޕެއް ލޮލަށް ނ ފެންނަތްސޫ ސް. ކ ަޑކ ޑަ ` ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީ

ަވގ ތ  ކަންބޮޑ ވެއްޖެ.  ރަްއޔިތ ން ދ ނިޔެގައި ދިިރއ ޭޅ މި އިޮކންމެއަކަސް އެންމެހަ އްސި.ެގނެ ދަށަށް ދ ނިޔެ

އޭރ ަގއި ނ ަވތަ ެއ  ،އެހެންކަމ ން ކަމެއް. ޝައްެކއް ނެތް އީހ ލަތްތައް މިފަދަ ދ ނިޔެ ދެކިފައިޭވ. އެ ސަމ ނ އްސ ރެ

  ޖެހ ނީމ  ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނ  ،އެހެންކަމ ން. އެ ތަކ ލީފ  އ ފ ލި ރައްޔިތ ން އ ޅ ނ  ކ ަގއި ެވސް ޒަމ ންތަ

ޤައ މ ތައް މިފަދަ ހ ލަތްތަކ ގައި އ ފ ިލ  .ކ ރަންޖެހޭނެ. އެ މަންޒަރ  މި ފެންނަނީއްމަލްހަތަ  ެވސް އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން

  ބައިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ފެނޭ ސީނ ކަރަިއެގ ރައްޔިތ ްނެގ ކި ،އަރައިަގތ ން އަރަިއަގތް ބ ރަ އަދި އޭެގފަހ ން 

ިދެވހިރ އްޖޭަގއި ެވސް އެ ހ ލަތަށް  ތަން. އްމަލް އ ފަލ ހަ ބަލައިލީަމ ފެންނަނީ އެ ަރއްޔިތ ން އެ ތަށް އަދި ިވލ ތަ އެބަ.

ދިެވހި  އި  އެންމެހަތް އެއީ މަަސއްކަ މިންނެތް  ،ރަ މަަސއްކަތ އި ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން މިއަދ  ކ ިރ ބ  ،ނ ދަނީސް

މ ޅި ދައ ލަތް ހިމެނޭ ޮގތަށް   ،ޔިތ ން އެކަމ  ޝ ކ ރ ެވިރވ ނެ ކަމެއް. ހ މަކަން ބޮޑ  ޮގތެްއގައި ިދެވހި ދައ ލަތްރައް

ިމއީ  .ސިންގ  ޙަޤީޤަތެއްކަމީ މި މަޖިލީހ ން މިއަދ  މިކަމ  ދޭތެރޭ ކ ރ  ބަހ ސްތަކ ން ހ މަވ ން ހ ރި ބޮޑ އެކަން ކ ރ  

 ، އެންމެ ފަހ ން ދިން ނަމަކީ .ދެ ނަެމއް ދީފި ،19-ކަސް މި ބަލި ނ ަވަތ ކޮިވޑް ޔަކޮންމެކަމަކީ.  ޑ މެން އ ފ ވ  އަޅ ަގނ

ފޭބ މަށް އި ވެއްޖެ. އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ޤައ މަކީ އަރަމ ސީބ ތްަތްއ ކ ރިމަތިަވރަށް  އަށްމީެގ ސަބަބ ން ދ ނިޔެ. 19-ކޮިވޑް 

ފައިބަިއެގން. އެންމެ ބޮޑަށް ިއ ތަކ ން އަރަކަންޮކޅ  iދ ނިޭޔެގ އެކ ،ނީ ލިބެނީއަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އ މްދަ .އޮތް ޤައ ެމއް

 ، ަވނީ މިއަދ  ހ އްޓ މަކަށް އައިސްަފއިއެ ސިނ ޢަތްްނ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ މްދަނީ ލިބެނީ ޓ އަރިޒަމް ސިނ ޢަތ 

މެންބަރ ން  އި ަކތްކ ރ  އެންމެހައް މަސަމި އެހެންކަމ ން، ެއ ސިނ ޢަތ ަގިއ . މަޑ ޖެހިފަނ ަވތަ ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް 

އެ ޢ އިލ ތަކ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޙައްލ ޮކށްދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ޢ އިލ ތައް  އިނ ަވތަ އެންމެހަ

މިއަދ  ްސކޫލްތައް ަވނީ  ،އެނިގަވަޑިއަގންނަވ ނެ  ؛ފަރ ތްތައް އިލަކޮށް މިކަމ ަގިއ ބައިެވިރވ  އެންމެހަވ ޖިބެއް. ޖ މ 
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މ ން. އަދި ދަނީ ސަރ ކ ރ ެގ ޚިދ މަތްތައް ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ދިނ ން ހ އްޓެ  ފެށިެގން މި. މ ދަމ އިންންދ ކ ރެިވފަބަ

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ،ހިނދ ަގއި  ކަމަށް ީވ. އެހެންމ ންޖެހެއޭެގފަހ ން ދެންހ ރި ކަންތަްއތައް ެވސް މަޑ 

ކަސް ޔަތަކ ގައި ޖެހޭ ކެތްތެރިވ ން. ކޮންމެތްލަމިފަދަ ހ  މ ން.ހ އްޓެ އެއްތަނަކަށް ެއްއެވ ހޯދ  ޚިދ މަތްތައް މިދަނީ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،އޭަނެގ ދ ނިޔޭގައި ހޯދަމ ންދ  މިކަހަލަ ތަޖ ރިބ ތަކ ން އިނޭގ ޙަޤީޤަތަކީ ،އިންސ ނ 

ިވްއޔ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އިމްތިހ ނ ން އިރ ދަކ ރެއް  .މިއީ އިމްތިހ ނެއް ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިމްތިހ ނ ތަްއ އަންނަކަން

 ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ. އެ ސިޓީެގ ،ނެ. ދިެވހިރ އްޖޭަގއި މ ލެ ފިޔަވައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިދ މަތްދޭ އެއް ރަށަކީފ ސްވ 

އ ޅޭ ތަނެއް.  އްމީހ ންނަށް ޚިދ މަތްދޭ ރައްޔިތެފަސްދޮޅަހަކަށް ހ ސް އ ޅޭ އްދ ގައި ހަ ރައްޔިންނަކީ އެ ސަރަ

މީެގ ސަބަބ ން  .ބިނ ެވފައި އޮްނނަ ތަނެއް ނޑ މެންެގ ސިީޓއަކީ ިވޔަފ ރީެގ މަްއޗަށްޅ ގަ އަ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ

 ،. މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ އެ ފަރ ތްތަކަށް ކެތްތެރިެވމ ންޖެހެކ ރަންއްމަލްހައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދަނީ މިފަދަ އ ނދަޫގތައް ތަ

 ،އަކީއަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢ  .ޅ ަގނޑ  ދ ޢ  ދަންނަަވންއެ ފަރަތްތަކަށް މި ކަމ  ކ ރިމަތިލ މ ެގ ހިތްަވރ  ލިބ ން އެދި އަ

 އި އަިދ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އެންމެހަ ،މ ސީބ ތްތަކ ން ސަލ މަތްެވިވ އިރަްއޔިތ ންނަށް މިފަދަ އެންމެހަ އިދިެވހި އެންމެހަ

މ ދަމ އެއް ލިބި   ތިަގފ އ ފ  ވ ރެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދަށް ،ރައްޔިތ ންނަށް މިފަދަ ހ ރިހ  މ ސީބ ތްތަކ ން ސަލ މަތްެވިވ

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ން.ޔ ތް ފެނ ހަެގ އަޅ ަގނޑ މެންހެ ދ ނިޔޭ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އެރ ވ މ ެގ ކ ރީަގިއ ށް ފ ރ ޞަތ މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ިވލ ފ ށީ ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

. ަވރަށް ަވނީ އައިސްފަ އަށް ަވރަށް ބޮޑ  ހީނަރ ކަމެްއ މިެވިރކަމ ެގ ސިނ ޢަތަށް ެގސްޓ  ިވޔަފ ރި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ފަތ ރ 

ަވރަށް ިގަނ  . އެހެންނަމަެވސް،ަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ދަށްެވފަ ިގނަ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ެގސްޓ ން ތިބި މިންަވރ  މި

ނ ަވަތ އޮކިއ ޕެންސީ ސ ޅީސް ޕަެސންޓް ، ތިރީސް .ެގންދޭހިންަގމ ން  އިތަކެއް އަދިެވސް އެަބ ހ ޅ ަވރިސޯޓ 

ެގންދޭ. އަދި ބައެއް ރިސޯޓ ތަކ ަގއި އޮިކއ ޕެންީސ އެބަ ހިންަގމ ން ،އެއަްށވ ރެން ދަށްކޮށް އޮކިއ ެޕންސީ ހ ރި ނަމަެވސް

ހ ރިހ   މި ،. އަމ ޒަކަްށ ވ ނެ ަވގ ތ  ެވސް ހަމަ މި ؛ެވސް ޕަސެންޓ ަގއި ހަތްދިހަ، ައށްޑިހައެބަހ ރި ހަމަ 

  ، ހިނަގމ ންދެޭވނެ ޮގތްތަެކއް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަމ ން ،ެވސް ހ އްޓ މަކަށް ނައިސް ހ ރިހ  ކަމެއް ،ތެއް ެވސްމަސައްކަ

ނެތް ޮގތ ަގިއ އް ެގންދިއ ން އެއީ އެްއެވސް ޝައްކެ  މި ދެ ކަން ކ ރަމ ނ ؛ނ ދީ ހިފަހައްޓަމ ންގ  ފެތ ރ ނައަދި މި ރޯ

 ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ގެ  ިވލ ފ ށީ ،ައރ ަވނީފ ރ ޞަތ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މިތެރިަވރަށް ބޭނ ން

 . ށްޢަފީފަ
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 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޢަފީފ  ަޙސަން މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ިވލ ފ ށީ

ކޮރޯނ   ،ގ  ރި ރޯދ  ނ ރައްކ ތެ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ! މިއަދ  މިއަދ  ދ ނިޔެއަށް ފެތ ރެމ ން މި

އޮންނަނީ ޗައިނ ަގއި. މިއަދ   ިގފައި މިކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނ ފ ރަތަމަ ޖެހ ނ އެންމެ ގ  މި ރޯ ،ަވއިރަސް 

ިގނަ ބަޔަކަށް  ހ ހަށް ވ ރެ އައްޑިހަ  ،ެވްސ މި ކޮންޓްރޯލްނ ެވ ތަނ ގައި ޗައިނ އަކީ ދ ނިޔޭެގ ދެަވނަ ިއޤްތިޞ ދ . އެ

މި  ެގއޭރ އްސ ރެން އަޅ ަގނޑ މެން . ނީ މަރ ެވފަެގ މީހ ން ަވިގނަ އަދަދެއް ވ ރެހ ހަށް . ތިންޖެހިފަ  ަވނީ ގ  މިމި ރޯ

ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ކ ޑަކ ޑަ ދިެވހިރ އްޭޖގައި ކަްނތައްތަކެއް އައީ ކ ރަމ ން. ައޅ ަގނޑ މެން އައީ އެކަމަށް ތަްއޔ ރ ަވމ ން

އަންނަނީ  އްތައް ކ ރެެވން މިއަޅ ަގނޑ މެންަނށް ލިބޭ އ މްދަނީެގ ނިސްބަތ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންތަ  ،ނިސްބަތ ން

އަށް ބޭނ ންވ  ރިޓީ އ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ އ މްދަނީ ނިސްބަތ ން. އެހެންީވމ ، އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ްޑ ސެކި

އަިދ ކ ރިއަށް ބޭނ ންވ  ކ ޑ ެގ  .ބޭސް ެވސް ަވނީ ޖަމ ކޮށްފަ .ކ ޑ ެގ ސ މ ނ  ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ަވނީ ޖަމ ކޮށްފަ

. އަދި ކޮށްފަައށް ެވސް އޯޑަރ އެ  އި،ަވނީ ޮގތްތަކެއް ރ ވަ  ދި ބޭހަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކ ރ ން ސ މ ނ އި އަ

މަސައްކަތް ެވސް ދަނީ ކ ރިއަށް. ހޯދ މ ެގ  ތަކ ން އެހީތައްހަމަ އެފަދައިން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެކ ެވރި ދައ ލަތް

 އެއީ އަޅ ަގނޑަށް ީހވ  ،ޭއ ބ ނ މަކީެވ ތިބީނ ޮކށް ތައްޔ ރ ނ  އެްއެވްސ ކަމެްއ  ށްއެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން ިމކަމަ

ދެއްެކިވ ވ ހަކަެއއް. އ ދެ! ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޮގތ ަގއި ަވރަށް ޒިންމ ދ ރ  ކ ޑަކޮށް އެ ވ ހަކަ ެދއްެކިވ ބޭފ ޅ  

ޤައ މީ  އިވ ދިމ ެވފަ ށްއަޅ ަގނޑ ެމންނަ ،އިޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ސިޔ ސީ ތަފ ތ  ފިކ ރ ތައް ނައްތ ލައެބަ

ތ ގައި ބަންދ ކ ރަނީކީ ކޮންމެހެން  ަސރ ކ ރ  މިއަންނަ ހަފ  .އިެގން ކ ރިއަށްދ ްނ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއ  މައްސަލަ

ފ ންނަށް ޗ އްޓީ ދޭކަށް ެވސް ނޫން. އްކަތްކ ރ  މ ަވްއޒަމަސަ އިތިބޭކަށް ެވސް ނޫން. އަދި ސަރ ކ ރ ގަ  ްއަގއިޗ އްީޓއެ

 .ކ ރަމ ންދަނީ ލޮކްަޑއ ންއް ެޖހިފައިވ  ަވރަށް ިގނަ ަޤއ މ ތަ  ގ މި ރޯ އި ދ ނިޔޭަގ ،ެއބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން

ކި ެއކިއެ  .ހަމަ ިހނގައްޖެ އިނޭގތޯދ ަވހ ެގ ޗ އްޓީ ެވސް ހަމަ ނ ަވ ؛ ެވސް ޗ އްޓީ  ކ ީރަގއި މި އަޅ ަގނޑ މެން 

ކ ރ ން ސަރ ކ ރ  ބަންދ ެވެގންދ އިރ  ސަރ   ސަރ ކ ރ  ބަންދ ެވެގްނ ހިނގައްޖެ.ދ ަވސް  ަވނ  ދިމ ެވެގން ދ ތަކ ޢީ

އަދި  .ތަެކއްޮގތް ރ ވ ފައި ެވސް އޮންނ ނެން ެގންދަކ ރިއަށް ސަރ ކ ރ ން ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް  ،ނެ ިވސްނ ަވޑަިއަގންނަވ 

ރިއަށް ެގންދަންޖެހޭ ހ ލަތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ތައް ެވސް ކ ރިއަށް މި މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސ  ؛ތަން އަޅ ަގނޑ މެން މި

 ،ންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަެޖހޭ ކ ރަން. ޭއެގ މ ނައަކީ ެގންދ ނަން. އ ދެ! ައޅ ަގނޑ މެން ކޮ

ކިހިނެްއ  ،ކޮްނޮގތަކަށް އެއީ މ މަކީ ނިންނިންމިއޮފީސްަތއް ބަްނދ ކ ރަން  ސަރ ކ ރ ގެ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކ ރ ން

ސޯޝަލް   ،އެބަ ބ ނަން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމން .މެން ޖެހޭ ބަލައިލަންތޯ އަޅ ަގނޑ ިވ ިވސްނ މެއްނިންމެިވސްނ ފައި 

ނޫޅެން މިކަމ  ބެހޭ މ ހިރ ން  އަޅ ަގނޑ މެން ީވހ ެވސް ކ ޑަކޮްށ އެންމެން އެއްތަނަކަށް އެްއވެ  .ލޭޝަަނކަށް ދ ންއައިސޮ

 ؛ލޭޝަންސޯޝަލް ައއިސޮ އަޅ ަގނޑ މެން ،އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެން އެަބޖެހޭ އިނޭގތޯ )ަވގ ތ ޮކޅަކަށްފަހ ( ދެނީ.ލަފ 
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އ ދެ! އެ ކަމަށް  ؛ހޭ. ޭއެގ ސަބަބ ންޖެއެބަ ބ ރ ައޅަނީ ކީްއެވޯތ ބަލައިލަން ބެހޭ މ ހިރ ން ނ ަވތަ ޑޮކްޓަރ ން މިކަމ 

  އަދި އެހެން  .ޖެހެނީކ ރަންނ ވ  މީހ ން ދިއ ން ެވސް މަނ ތަކަށް ބަލިހޮސްޕިޓަލ  ،ޓަކައި ސްކޫލްަތއް ބަންދ ކ ރަނީ

އެ  ،ޖެހެނީ. ނޫނީ އެ ކަމަށްމަނ ކ ރަން ހިހ ރިހ  އެްއޗެ މި ،ކ ޅިަވރ ަތކ އި ، އެިކއެިކ ެއއްވ ންަތކ އި ؛ެވސް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  1މެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އ ދެޖެހެނީ. އެހެންީވމ ، މި އަޅ ަގނޑ ަވގ ތަށް ހ ްއޓ ލަން ކަންތައްތައް މި

ކޯލިޝަން ސަރ ކ ރެްއ އިނޭގތޯ.  ެއއީ ..ޑީ.ީޕ ސަރ ކ ރެކޭމްއެ ،ސަރ ކ ރަކީ ިމއަދ  ައޅ ަގނޑެއް ނ ބ ނ ނަން

މިއަދ  ަވރަށް ބޮޑަށް އެހެންނަމަެވސް، އެ ސަރ ކ ރ ން ކަންތައްތަކެއް އެބަޖެހޭ ކ ރަން. އ ދެ! ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ިމއަދ ެގ  ޑިޑޭޓ  ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔ ައކަށް ީވމ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިރޔ ސީ ކެން ،އި އޮންނަ ކަމެއް ެއއީއޮޅިފަ

ީޕެގ ކޮންޓްރޯލެްއ .އެމް.ޑީ ެގެވސް. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ ެމން ސަރ ކ ރަކީ ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކ ރޭ ބ ނޭ ހަމަ އެންމެން 

 .ތަފ ތ  ފިކ ރ ެގ މީހ ން ައޅ ަގނޑ މެްނނ  ،ކީއަ 60އަެނއް %އޮތީ އިނޭގތޯ.  40%ނެތް މި ސަރ ކ ރަކ . 

ނޫން. ސަރ ކ ރ  ކޮންޓްރޯލްކ ރަމ ންދަނީ  ކ ން ދަނީކީ އެމް.ޑީ.ޕީއައެހެންީވމ ، ސަރ ކ ރ  ޮކންޓްރޯލްކ ރަމ ން

ޑޭޓ  ނ ަވތަ ޑި ެގ މީހ ން. އ ދެ! އެހެްނނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރިޔ ސީ ކެންރ ކ ތަފ ތ  ފި ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ

ަތއް ކ ަރއްަވީނ ނ  ކަންތައްއެ މަނިކ ގ  ،ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ އަްށ ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަވ  އެމް.ޑީ.ޕީ ޑ މެންެގއަޅ ަގނ

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން އިނޭގތޯ. ެއ  ށްލ ބަޔ އި މަންފ  ހ ރި ޮގތައަޅ ަގނޑ މެންެގ ަރއްޔިތ ންނަްށ އެންމެ 

އް ަކމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތަައޅ ަގނޑ މެން ރައްކ ތެރި  ،ީވމ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކަައކީ ެގންދޭ. އެެހންއެަބ ކަންތައްތަްއ 

ބަލަންޖެހޭ ަކންތައްތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން މަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއކ ތެރިކަ. އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަންޖެހޭނޭ

ރަްއޔިތ ންނަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން  ،ޅ ިވފައި އޮތް ޒިންމ އެ  އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބޮލ ަގއި  .ބަލަންޖެހޭނޭ

 . ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނ ލ  ކ ރިއަށް ެގންދަންވ ނޭއިހ އްޓަ މެންަގނޑ ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ިއއްޒަތްތެިރ ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ރ ަވނީ އަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަށް. هللاމެންބަރ  އީވ  ޢަބްދ 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: هللاމެންަބރ  އީވ  ޢަބްދ  ރ  ދ އިރ ެގަގލޮޅ  އ ތ 

ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްކ ތެރިކަމަށް ަޓަކއި ައޅަންޖެހޭ ހ ރިހ  ފިޔަަވޅެއް ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން 

 ކޮށްދި ޚ އްޞަ ިދެވހި ރަްއޔިތ ންެގ ނ ަވަތ އަ .ނެތް އްެއްއެވސް ަޝއްކެ  ،ދޭތެޭރަގިއ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އަޅ ނެކަމ 

އްޙީ ރަްއކ ތެރިކަމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅެްއ ޞި  ެގހަމަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ މަސައްކަްތކ ރ  މ ަވއްޒަފ ން 
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ސް ނީންނަވ ނެ. އަޅ ަގނޑަކަށް އެކަމ  ދޭތެރޭަގއި ޝައްެކއް ނެތް. ސަރ ކ ރ ްނ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީ އިނ ޅ އްވަ 

ހަމަ ސަރ ކ ރ ން  ،ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ެވސް އިނޭގ ،ދ ަވސް ސަރ ކ ރ  ބަންދ ކ ރީމ  ހަދިކ ރިއަށް އޮތް 

ހ ންނަކީ ނ ަވތަ ަވރަށް ިގނަ އަދ ކ ރ  ިގނަ މީ ވަޒީފ  އި ެވސް އެޅި ރަްއކ ތެރިކަމ ެގ ފިޔަަވެޅއްކަން. ދިެވހިރ އްޭޖަގ

ތެރޭެގ ރައްކ ތެރިކަމަްށ ކަމަށް ޓަަކއި އަދި މ ޅި ރަށ އްކ ތެރިއެ މީހ ންެގ ރަ .މީހ ންނަކީ ސިިވލް ސަރިވސް މ ވައްޒަފ ން

ކ ރިއަށް އޮތް ދެ   ،ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ޭގތެރޭގައި މަޑ ކޮށްލ މަށް އިލްތިމ ސް އެންމެ ބޮޑަށް ކ ރަންޖެހޭ ،ޓަކައި

 ،ރ ކ ރި ޮގތަށް ބަލ ނަމަތ ދަ 19-ކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ެވްސ އިނޭގ. ދ ނިޔޭަގއި ކޮިވޑްއަންނަނީ މިތ  ހަފ 

ެއންމެ ރަނަގޅަށް ރައްކ ތެރި ތ ގައި ަވނަ ހަފ  4ތ ، ަވނަ ހަފ ތިން ،ތ ހަފ ދެ ހ ރިހ  ޤައ މަކ ން ެވސް ދައްކަނީ 

ލެެވނީ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑަށް ިވސްނޭ ޮގތ ަގިއ އިއްސަ ަމޑ ޖައެޅޭ މީހ ންކަން ިކރިޔ ސް ެވސް ފިޔަަވޅ  

އެހެންީވމ ،  ލަނީ.ކ ރިމަތިމި އ  ތ ހަފ  ަވނަހަތަރ  ފ ތ .ަވނަ ހައަންނަނީ ތިން މިށް އަ ކ ރި އިން ެވސް ދިެވހިރ އްޖެ

ކ ރިމަތީަގިއ  ެގތ  އަޅ ަގނޑ މެންްވެގ ެއންމެ މ ހިންމ  ދެތިން ހަފ ރން ދަ ކަޓިނ ަވތަ ފްލެ ގ،ން ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސި

ކަމ ަގިއ ދ ކ ރީ. އަދި އެ ސަރ ކ ރ ން ބަންދ ކ ރިކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެެވނީ ސަރ ކ ރ ން ެވސް އެ ބަން މ އޮތީ

ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކ ރ ން  ޭއެގ މަނ އަކީ ސަރ ކ ރ ން ދޭންޖެހޭ އަސ ސީ ،ކަށަަވރ ިވޔަސް އަޅ ަގނޑަށް ޔަޤީްނ 

ށް އަޅ ަގނޑަ ؛އެޮގތަަކށް މ ޅި ސަރ ކ ރ  ބަންދެއް ނޭޅ ޭވނެ. ހަމައެހެންމެ، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް .ހ އްޓ ލަނީ ނޫންކަން

 އެއް ވ ހަކަ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކ ެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން ހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ ތ ގައިހަފ މިދިޔަ 

ސް މިހ ރ  ހިންގ މަކީ ބޭކ ރ  ކަމެކޭ. އެއީ ައޅ ަގނޑަށް ައޑ އަހަން ަވރަްށ މަޖިލި ،ދައްކ  އަޑ  ައޅ ަގނޑަށް އިވ ނ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކީ  ،ަގބޫލ ކ ރަން ރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް އ ނދަޫގ އ ނދަޫގ ވ ހަަކއެއް ިއއްޒަްތތެ

 .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ަވރަށް އ ނަދޫގ ކަމެއް ެއއީ އަޅ ަގނޑަށް ،ދެކ ން ޮގތ ަގއި ަތނެއްެގދައ ލަތ ެގ ހަވ ސ ގައި އ ޅޭ 

އެންމެ  ،ެވސް އެންމެ ދެަރ ހަލ ތ ގައި، ސްެވ ކ ރ ަވން އޮތީ އެންމެ ރަނަގޅ  ހ ލަތ ގައިމ ޅި ދައ ލަތް ޖަވ ބ ދ ރީ

ކ ރ ަވން ބ ދ ރީޖަވ  ދައ ލަތްމ ިޅ  ެގސް ޤައ ެމއްެވ އެންމެ އ ފ ެވރި ހ ލަތ ަގއި ،ބިރ ެވރި ހ ލަތ ގައި ެވސް

ތިިބ ފޮނ ވ ފައި ކޮށްފައި  އިންތިޚ ބ ރައްޔިތ ން ،ތިބީ . މިތ ނގައި މިމަތިކ ރެިވފައި އޮންނަނީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

އެއީ ސަރ ކ ރ   ؛ހެން ހ ރިހ  ތަނެއްގައި ތިބޭނީ ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބި މީހ ން. މިތ  މިތިބީ މ ޅި ދައ ލަތްހ ން. އެމީ

ފ ލ ސް އޮފީސް ކަމ ަގިއ ިވޔަސް ކޮންެމ  ެއއީ ،އެއީ މިިނަވން މ އައްސަސ ަތއް ކަމ ގައި ިވޔަސް  ،ިވޔަސްކަމ ގައި 

 އި ކ ރ ވަ ެވސް ޖަވ ބ ދ ރީ  ކޮންމެ ހ ލަތެއްަގއި ،ެގ ކަމ ަގިއ ިވަޔސްރ  އަދި ފަނޑިޔ  ؛ޖަވ ބ ދ ރީ ެވސް ހ ލަތެއްަގއި 

 .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްހ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ ،ޤ ޫނނ އަސ ސީން މަތިކ ރ ވ ަފިއ އޮތީން ދައ ލަތް ނަަގހައްޓަ

ިވއްޔ  މި ދ ަވސްަތކ ން ނޭނޭގ ދ ަވްސތަކަކޭ ދެންނެިވދ ނެ. އިރ ދަކ ރެއްތިބީ ޮގތް ކ ރިމަތިލައިެގން އަޅ ަގނޑ މެްނ މި

ށް ރައްޔިތ ން ފ ދޭަވރަކަތިބީ  ަވގ ތ  މި އެކީަގއި ސަލ މަތްވ ނެ. އެކަމަކ  މި ރިކަމ  އަޅ ަގނޑ މެން ރައްކ ތެ
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ެވސް އެބަތިިބ  އަދި މިކަހަލަ ދަނޑިަވެޅްއގައި ަދއ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި .ކަންބޮޑ ެވަފއި ތިބި ދ ަވްސަވރެއްަގއި

އެބަތިބި. މިޮގތަށް ދައ ލަތ ެގ ބެލ ެގ  ކ ޑަކ ިދންެގ ހިޔ ތަކ ަގއި .ޖަލ ގައި އެބަތިބި އެބަތިބި. ގ ަރއިދޫަގއި ،ބަޔަކ 

ޕަަވރ  ،ޓަކައި ހަވ ލ ެވ ތިބި މީހ ން ރަނަގޅަށްތޯއެ މީހ ން ބެލ މަށް ،ރިކަން ެވސްދަށ ގައި ތިބި މީހ ންެގ ރަްއކ ތެ

ރ ކ ރ ން ބަލަން ެވސް ހަމަ އޮތީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް. ސަނ ކޮށް ހ ރިހ  މ އައްަސސ އަކ ން މިކަން ކ ރޭތޯ ޒްއެބިއ  

ަގއި އެ ކަމަށް ަޅންޖެހޭ ަވގ ތ އަތަެކއް ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިޤްތިޞ ދަްށ ެވސް ފިަޔަވޅ  ،ށްދިެވހިރ އްޖޭެގ މ ލިްއޔަތަ

 ،ށްތޯ ހިނަގނީެއއީ ެއންމެ ރަނަގޅަ. ހަމަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ،ވ ން ެވްސ އޮތީ ފ ރަެވރިވ ން ެވސް ޖަވ ބ ދ ރީ 

 ވ ން ެވސް އޮތީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް. ފަނޑިޔ ރ ެގކަމަށް ޖަވ ބ ދ ރީއެ ،އެންމެ ފައިދ ހ ރި ޮގތަށްތޯ ހިނަގނީ ެވސް

ނ ކ ރޭތޯ ބަލަްނ ެވސް އޮތީ ހަމަ ަރއްޔިތ ްނެގ ޒްެވސް މިކަހަލަ ދަނޑިަވެޅއްަގއި ަޕަވރ އެބިއ   ތަނެއްހ ރިހ   ،ެވސް

ތަން  މި، ކަށް ބަންދ ކ ރަންޖެހޭނޭޔަ ީއސް. އެހެންީވމ ، ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީސް ކ އްލިމަޖިލިސް އިއްޒަތްތެރި ރަ

އެހެން މީހަކ  ެވސް އަދި ބ ނ  އަޑ އަހަްނ  ،ސްއެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ެވ ،ހިނގ މަކީ ބޭކ ރ  ކަމެކޭ

ަދއ ލަތް  ،ކ ރ ަވންދައ ލަތް ޖަވ ބ ދ ރީ ،މިއީ ދައ ލަތް ހިންަގން .އަޅ ަގނޑަށް ަވރަށް އ ނަދޫގ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަމަށް ޓަަކިއ ރިރައްކ ތެ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ފޮނ ވ ފަިއ ތިބި ތަން ކޮށްެގން ބަޔަކ ނަަގހައްޓަން ރައްޔިތ ން އިންިތޚ ބ 

ކަށް ެއއްެވްސ ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑަ ކަމ ޖެހޭނޭއްޔ  މެދ ކަނޑަންޖެހިއްޖެރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސ ތައް މެދ ކަނޑަން

ނޫނ ތަްއ ގ މަޖިލީހ ން  ،ސް ހިންަގއިެގންމި މަޖިލި ،އޭެގ މ ނައަކީ  ނެތް. އެކަމަކ  ެއްއެވސް ހ ލަތެްއަގއިޝައްެކއް

މިކަހަލަ ޚ އްޞަކޮށް  ،މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތައް ހިންަގަވިއެގން ،ޖެހިެގންއްޔ  ފ ްސކ ރަންޖެއްހިޖެފ ސްކ ރަން

އެކޭ ނޫން. ނ ދެނެއިޖ ބަ ަވގ ތ ން ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންމަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް  ހ ރިހ ދަނޑިަވެޅއްަގއި ކ ރަންޖެހޭ 

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

މި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ކަންކަމަށް ެވެގންދ ނެ ތަފ ތ    ،މިތިބީ އިިވސްނަ މަޖިލިސް މި ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 ،ކ ރ މަށްހައްޔަރ އި ނ ދިޔ މަށް ނ ަވތަ ހިފަ ށްަވކި ތަނަކަ ،ހ ރ މަށްކ  ެގ މައްޗަށް. ަވކި ީމހަކ  ަވކި ތ ޮގތްތަކ  

 އްކަެތއް ކަމ ގައި ިވަޔސް ލައިެގން ކ ރ  ަމސަ އެއީ ކޮްނމެ ސަބަބަކ  ،މަސަްއކަްތ ހިނގ ން ފެށީމ  އެ ،ކ ރ މަށްބަންދ 

 އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް ސަމ ލ ވެ  ،ަގންނަަވންޖެހޭނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެނިގަވޑައި  ،ެވސް

އެކަމ ަގއި ހ ރިހ  ރައްޔިތ ންެގ ބައިެވިރވ މެއް ނ ލިބޭނެ.  ،ސަރ ކ ރ ން ދ އިރ  ،އެ މަސައްކަތަށް ދައ ލަތް ،ތިބެންޖެހޭނެ

ޤ ތައް ެވްސ ކ ރ ންޖެހޭނެ. އަސ ސީ ަޙއްޒ ސ ްސ ދަނޑިަވަޅކަށް ވ ނެ. ެއކަން ތަންފީއްޚަ، އެީއ އެހެންީވމ 

ކަމ ިއ ރޯގ އިން ެވސް މ  ބ ރަށް އަރަިއަގންނަންޖެހޭނެ.  ބަލިމަޑ  ،ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަެވސްރައްކ ތެރި
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  ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޖެހޭނެ. މި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އެ ހިންަގވ  މަސަްއކަތްޕ ޅ ތައް ބަރ ަބރަށް ހިންގ މ ެގ 

ފ ނެ ކަމަށް  އިމި ދިެވހިރ އްޖޭެގ އ އްމ  ހ ލަތ  ނ ަވތަ އ އްމ  ވަޒަްނ ފ ލ ން ނައްޓަ ،ނެމަޖިލިސް ސަމ ލ ެވ ތިބެންޖެހޭ 

 ،ންކޮށް އަރ ަވން ޤީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ޔަށްފ ލަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތިބެންޖެހޭނީ ތައްޔ ރަ އެ ،ދެކި

 އެ  ިއ،އަދި އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  އެ ިވސްނ ން ިވސްނައިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  އެ ދަނިޑަވޅ  ެވސް ައޅ ަގނޑަށް އިނޭގނެ. 

 ކ ރ މ ެގ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ޤ ބިިލއްޔަތ  މި  ކަންކަން އެތަނ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރ ންީވ ،މަންޒަރ  ސިފަކޮށް

މަސަްއކަތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ ؛ންބަރ ން، އިއްޒަތްތެރި މެމަޖިލީހ ގައި އެބައޮތް. އެހެންީވމ 

އަޅ ަގނޑ މެން ތިބެންޖެހޭނޭ. އަޅ ަގނޑ  ތޮްއޑޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށ އި، މަިތެވރި ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

ހޮޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ  އަރ ަވނީ ަވރަށް ގ ްތވެއޭ އެބަ. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ،ދަންނަަވނީ މެންބަރަށް މި

 ށް. ސް ލަބީބަމެންބަރ  އިލްޔ 

 

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

ގައި ެވސް އަދި މިހ ރ  ހ ރިހ  ހ ބަހައްޓަންޖެހޭނެ މަޖިލީ ގ ން ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސި

 .އީސްއިއްޒަތްތެރި ރަކަމަށް ޓަަކއި.  ތަނެއްެގ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިތަނެއްަގއި ެވސް. ެއއީ ހ ރިހ 

ދަނޑިަވޅ ަގއި ރ އްޭޖަގއި ރަްއޔިތ ންެގ ސަލ މަތ އި ްއސ ސް ޚަ ދިމ ެވަފއިވ   ، ދ ނިޔެއަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  މި ޤައ މ  

މި ރ އްޖޭެގ ، މި ޤައ މ ެގ . ނެތްއްއެްއެވސް ަޝއްކެ  ،ކަމަށް ޓަަކއި އެ ައޅ އްަވމ ން ެގންދަވ  ފިަޔަވޅ ަތކަކީރައްކ ތެރި

ން ެގންަދވ  ފިޔަަވޅ . އްަވމ ކަމަށް ޓަކައި މި ޤައ މ ެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި ައޅ  އްޙަތ އި ަރްއކ ތެރިޞި ންެގ ރައްޔިތ 

ްނ އަދި އެ މަަސއްކަތްތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެ .ކ ރަންކ ރަްއވ  ަމސައްކަތްތަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެން ތަޢ ރީފ  މަނިކ ފ ނ  އެ އެ

ބ ރ . މި ބ ރ  ހިންަގން  ެއއްބ ރ ން  ތިންީކ ދައ ލަތ ެގ ހަރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ .ވ ިގެވިރަވން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ރައްޔިތ ްނެގ  ލަެތއް ހިންގ މަށް މިއ ބ ރ  ހިނަގންޖެހޭނެ. ގ ނޫނީ ދަ އެީކ މިއެއ  ، ކ ރަމ ްނދ އިރ މަސަްއކަތްސަރ ކ ރ ން 

އައްސަސ ަތއް . މިނިަވން މ ކ ރ ަވންޖެހޭނެސަރ ކ ރ  ޖަވ ބ ދ ރީ ނެ.ން މަގ ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭހ މަޖިލީ

 ،ކ ރ ަވނީކ ރ ަވންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވ ބ ދ ރީކ ރ ަވންޖެހޭނެ. ޚިދ މަތްދޭން ތިބި ފަރ ތްތައް ޖަވ ބ ދ ރީޖަވ ބ ދ ރީ

  ޖެހޭ ން ެވސް ކ ރަންހ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީބޭފ ޅ ން ކ ރަްއވ  ކަންތައްތަކަށް އެހީެތރިކަން ދީެގން ކީ. އެވ ިގެވރިކަމ އެ

 20ފ ންެގ %ޒަމ ވައް  ތިބިމ ތަކ ަގއި ޤ ކ ެރއްިވ ސިޔ ސީ މަރ ކ ރ ން އިޢ ލ ންސަ އިތައްތައް އެބަހ ރި. ިއއްެޔަގކަން

މ ތަކ ެގ ތެރެއިން ރަްއޔިތ ންެގ ޤ ސިޔ ސީ މަ ،ަވނަ މ އްދ ަގއި އެބަބ ނޭ 102މ ސ ރަ ކ ޑަކ ރަން. ޤ ނޫނ ައސ ސީެގ 

ން  ހ މަޖިލީ މި ށް ކ ރަންޖެހޭނެ. . އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ން މިއަދައްން މ ސ ރަ ކ ޑަކ ރަންޖެހޭ ފަރ ތްތަހ މަޖިލީ

ދ  ހިންގ މަށް  ޞ ތިދ  ހިފެހެއްޓ މަށް، އިޤްޞ ތިއެީކ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރ އްޖޭެގ އިޤްހަމަ އެއ  ނިންމަންޖެހޭނެ. 
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ދިޔަ. ހ ރިހ  ށް ސ ފ ެވެގންނަބ ން އަޅ ަގނޑ މެންޠ ޚިައޅ އްވ ކަން އެމަނިކ ފ ނ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ބ ރ 

 ވ ހަކަ ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ިވދ ޅ ިވ. ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ ފ ންނަށް މ ސ ރަ ލިބޭނެމ ަވްއޒަ ެގސަރ ކ ރ   ،ފ ންނަށްމ ަވްއޒަ

 ނެރޭއެނބ ދ  ހިންގ ން. ޤައ މ ެގ ތެރޭގައި ފަިއސ  ޞ ތިދަކީ ިއޤްޤްޞަށްދ ނެ ވ ހަކަ ިވދ ޅ ިވ. މައަމަސައްކަތްތައް ކ ރި

ންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކ ރެްއވ މަށް އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރަސިލ ހ ދ ތަްއ ޤްޞަމަ ކ ެރްއވ ން. އެތަކަށް މަަސއްކަތްތްޮގ

ކ ރަްއވ  ަމސައްކަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ އެއްބ ރ ލ ން ދޭންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ. ސަރ ކ ރ ން 

 ފ ންެގ އަދަދަށް މ ސ ަރއިންސަރ ކ ރ  މ ަވއްޒަ ،ިވސްނ ލަންޖެހޭ ންސަރ ކ ރ ން ކ ރ  މަަސއްކަތްަތކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެ

ބިލ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އޮންނ ނެ.  ހ ރ  ސަރ ކ ރަށް އިނޭގނެ. ެއއީ ޮކންމެ މަހަކ  ޭވޖ ދަނީ ކިހ ަވރެއްކަން މި

ދޭންޖެހޭ   ،ޖެހޭ އަދަދ ންމީހ ންނަށް ދޭ ކަމ އި އެ ންނަކީ ކިހ ަވރެއްފ ސަރ ކ ރ  ހިއްސ ވ  ކ ންފ ނިތަކ ެގ މ ަވއްޒަ

ފ ްނެގ އަދަދ  އިނެގންޖެހޭނެ. މ ަވއްޒަ އ އި ރަ ނެގންެޖހޭނެ. މިނިަވން މ އަްއސަސ ަތކ ެގ މ ސ މ ސ ރައިެގ އަދަދ  އެ

ަގނީ ނމީހ ންނަށް މަހަކ  ހި  ، އެކަމ އި ފ ން ޒަތިބީ ކިަތއް މ ަވއް އިޕްަރއިެވޓް ކ ންފ ނިތަކ ގަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކަމ އި، ޑ ެވިރން ތިބީ ކިހ ަވރެއްނެގންޖެހޭނެ. މަސްެވރިންނ އި ދަނ ސަރ ކ ރަށް މިހ ރ  އެްއކަންަވރެކިހ  ށްމ ސ ރައަ

އަީއ ކިހ ަވރެްއކަން މިހ ރ  ސ ފ ެވފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  މީހ ންނަށް މަހަކ  އ މްދަނީެގ ޮގތ ގައި ހޯދަމ ން އެ

 ކޮްށެގން އެ ދ ވ ލެްއެގ މަްއޗަށް މަސައްކަތްއަދި ،ރީންނ އިއަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ޓެކްސީ ޑްރަިއަވރ ންނ އި އަދި މަޖޫ

ނެގންޖެހޭނެ. ލިބެނީ ކިހ ަވރެްއކަން މިހ ރ  އެކ ރ  ަފރ ތްތަކަށް ަބއްޓަންދ ަވހ ން ދ ަވހަށް ދިރިއ ޅ މ ެގ މައްޗަށް 

މްދަނީއަކީ ލިބޭ އ  ނަށް މީހ ން މ ޅި ޤައ މ ގައި ަވީޒފ  އަދ ކ ރ  މީހ ންނ އި، އެ ؛ލަ ދައ ލަތ ެގ، މ ޅި ޖ މ އެހެންީވމ 

ކ ރެިވފަިއ މިހ ރ  އަންދ ޒ ްށ އ ލަތަމީހ ން ދިރިއ ޅ މަށް ޚަރަދ  ހިނަގނީ ކިހ ަވެރއްކަން ދަ އަދި އެ ،ކިހ ަވރެްއކަން

މީހ ންނަށް އެއްޗެްއ  ެރެވންޖެހޭނެ. އަދި ދައ ލަތ ން އެކ އަންދ ޒ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. 

މިހ ރ    ށްސަރ ކ ރަ ތައްސ  ހޯދ ނެ ޮގތްފައިއެ  ،ކަމ އި ދެޭވނީ ކިހ ަވރެއް ނޑިަވޅެްއގައިދިއްކޮށްލަންޖެހޭ ދަ

މަަސއްކަތް އެބަ ކ ރައްވ . ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ސަރ ކ ރ ން އެންނަންޖެހޭނެ. ފައި އޮެވޕްލޭން

ކަތް ކ ރަްއވ  ވ ހަކަ. އަދި މަަސއް ބަ ެގންދަވ  އެބެހޭ ަވޒީރ  ެވސް ިވދ ޅ ަވމ ން އެ ސަރ ކ ރ  އެކަމ  އަދި ެވސް 

އްރިރ  ެވސް އެަބ ޤަމެންބަރަކ ، މ ލިއްޔަތ  ކޮިމޓީެގ މ މަސައްކަތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ެވސް އެ ެގ ފަރ ތ ންހ މަޖިލީ

 އަދި މި  ިމީއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ަސރ ކ ރ ން ކ ރަްއވ  ަވރަށް ަރނަގޅ  ކަންތައް. ،އިންނަވ . އެހެންކަމ ން

ގ ތ ން ަވގ ތަްށ ވަ ގ ިޅެގން ކ ަރއްަވންޖެހޭ ކޮްނމެ ކަމެއް  ން މިކަމ ހ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ ،ދ އިރ  ކަންތައް ކ ރަމ ން

އަޅ ަގނޑ މެން ޖ ަގދިނ މ ެގ  ށް ލަތެއް ހިންގ މައ ންޖެހޭނެ. އެއީ ގ ނޫނީ ދަމަޖިލިސް ބ އްަވިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަ

 ،ލަތ ން ބޭރ ން ބަޔަކ  ނ ޖ އިޒ  ފައިދ ެއއް ނަަގންއ ގ ޫނނީ ދަނެ ކަމެއް. އަދި ންޖެހޭ ކ ރަޮގތ ން ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން

ނޫނީ އެހެން ދިމ އަކަށް އެކަން ެގންދަން ބަޔަކ   ،ެއޅ މ ެގ ޮގތ ންސަރ ކ ރ ން ކ ރ  މަސައްކަތްތަކަށް ހ ރަސްނޫނީ 
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ން ހ ންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީެވސް ކ ރަ އްޔ  ެވސް ެއކަން ހ އްޓ ވ މ ަގއިވެއްޖެ  ކޮށްފި ކަމަށްމަސައްކަތް

ދ ނިޔޭެގ ގ ިޅެގން  އ އެކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ރޯގ  ދެކެނީ. ހަމަ އެއ ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ 

 މިހ ރ  ކ ރ ންސަރ  ، މިއީކ ރޭ. އެހެްނީވމ ބޮޑަްށ އެބަ އަސަރ  ރ އްޖެއަށް ަވރަށް ންދަށް އަންނަ ބަދަލ ޞ ތިއިޤް

ނީ ނ ނީ ކިހ ަވރެްއެގ ަބދަލެއްކަން. އ މްދަނީ ލިބޭއ މްދަީނއަށް އަން ،ދަށްޞ ތިރ އްޖޭެގ އިޤް ،ކ ރަްއަވމ ން އެބަ ެގންދަވ 

ނޫނީ މ ޅި އަހަރަށް ހެދެމ ން އެބަދޭ. އެއިން  ،ކިހ ަވރެްއކަން. ކިހ ަވެރްއެގ އަންދ ޒ ތަެކއް ކޮންމެ މަހަކ ން މަހަކަށް

ދޭންޖެހޭނީ  ،ަވންޏ  ޅ ަގނޑ  ކ ރީގައި މިދެންނެިވ ފަރ ތްތަކަްށ ދައ ލަތ ން އެްއޗެއް ދޭންޖެހޭ ކަމ ގައި އަ ދ ނެސ ފ ެވެގން

ެއކީ ސަރ ކ ރ ން ަރއްޔިތ ންނަށް ފ ޑް ސެކިއ ރިީޓެގ ވ ހަކަ ބަެއއް އިްއޒަތްތެިރ ކިހ ަވރެްއކަން. އަދި ހަަމއެއ އި

ތެލަށް ބޭނ ންަވނީ ކިހ  ަފއިސ ެއއްކަްނ،  ،ކިހ  ފައިސ ެއއްކަން ނީްނަވމެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރައްަވއިފި. އެކަމަށް ބޭނ 

ބޭސްތަކަށް ބޭނ ންަވނީ ކިހ ފައިސ ެއއްކަން، ެއކަން ަސރ ކ ރަށް މިހ ރ  އެނިގަފިއ  ؛ނ ްނަވނީފަރ ވ އަށް ބޭބޭސް

އެކީ އެަބ ސަރ ކ ރ   ،ކީ އެމ ލީ ވ ޒ ރ ތަކ  ،ކ އި ތަ ބޭންކ  ،އިނަރ  ކ ރ ނެ ޮގތްތައް ަގަވރ ފައިސ  ކަށަަވރ  އޮންނ ނީ. އެ

ން ެވސް ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައް ހ  ކ ރައްަވމ ންދ އިރ  މަޖިލީމަގ ފަހިކޮށްދޭން. ހަމަ މިކަން  މަށްކ ަރއްވ  އެކަމަސައްކަތ

ޓަކަިއ. އެހެންެވ އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތައްޔ ރަށް ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަްށ ކަންަތއްތަކަށް ވ ިގެވިރވ މަށް އެ އެބަހ ރި

ެވފައި އޮންނަ ދަނޑިަވެޅއް ންދ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ބަ ،މި ދަނޑިަވޅަކީ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއިދެކެން.  އަޅ ަގނޑ 

މީހ ންެގ  އަދި އެ ،ކަަމށް ޓަކައި ކ ރ  ހ ރިހ  އެންމެްނެގ ސަލ މަތ ިއ ރަްއކ ތެރިަމސައްކަތް އިަގހ ނޫން. މިއީ މަޖިލީ

ތަނ ގައި ކޮންމެ ދ ަވހ  ެއއްެވެގްނ  ައޅ ަގނޑ މެން މި ،ކަމަށް ޓަަކއިރިތ އި ރައްކ ތެއ އި މ ޅި ަޤއ މ ެގ ަސލ މައިލ ޢ 

 ،ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންކަމ ންންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިަހށް ޭގގައި ތިެބެގން ކ ރަންެޖހޭ ދަނޑިަވޅ ކ ރަ

ކ ރަން. ެއީއ ަގނޑ  ތ އީދ އެްއޮގތަށް އަޅ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި ރަީއސްެގ ިވސްނ ންފ ޅ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަނަށް އެއްެވެގްނ  ޖެހޭ މަސައްކަތް ޭގގައި ތިެބެގން ކ ރަން. އަދި މިރަންކ ފައި އިލ ަވގ ތަށް މެދ ކަނޑަ މަޖިލިސް މި

 ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އެްއެވ ކ ރ ން. ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް، އެ

 

 ން:ވ ވ ހަކަދެްއކެ ރިޔ ސަތ ން 

ަވނީ މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަރ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 .އަށްޟ ޢަލީ ރި

 

  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ޟ މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ ރި

ވ  ޯރގ ެގ އަދި ދިމ ެވަފއި ،އިކ  ަވގ ތ ގަ އްސ ސީ ނ ޒ ޚަވ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދ ނިޔެއަށް ދިމ ެވފައި

 އި އެކަމަށް ސަމ ލ ކަން ދެއްަވ ، ފިޔަަވޅ ަތއްޞަެގންދަވ  ޚ އްކަމ ެގ ަވގ ތ ަގއި ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން އަޅ އްަވމ ންމަޑ ބަލި
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ަގިއ  މިފަދަ ކަމެއް ނ  ފިޔަަވޅ ތަކަީކ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މި ފަހ ެގ ތ ރީޚ ަގިއ ެވސް ެގންަދވ  ހަރ ދައަޅ ްއަވމ ން

މެ ިވސްނ ންތެރި ފިޔަަވޅ ތައް ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން ެގންދަނީ އަޅ އްަވމ ން. އެން ،ކ ން އެޅޭނެ އެންމެ ހަރ ދަނ ސަރ ކ ރަ

ކޮށް ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިްއޒަތްތެިރ ޞަ ޚ އް ބޭފ ޅ ންނަށ އި، އިބެހޭ އެންމެހަ އެކަމަށް ޓަަކއި ސަރ ކ ރ ެގ ހަމަ ކަމ 

ބޮޑަށް ދެފ ށް ފެންަނ  ސަރ ކ ރ ން ެގންދަނީ ަވރަށްޝ ކ ރެްއ އަދ ކ ރަން ޭބނ ންޭވ.  ޞައަށް ޚ އް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ 

އ އްމ   ބެހޭ ހ ރިހ  މަޢ ލޫމ ތ ތަކެއް އ އްމ  ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެމ ން. އަދި ބައްޔ  ރީިތކޮށް އެ  ،ސ ފ ކޮށް ،ޮގތަށް

ން އެކ  ފ ހަަގކ ރައަޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  އ ފަލ  ލ ކަން ސަމ ޞަޚ އް ެގންދ ކ ރ މަށް ޓަކައި ދެމ ންރައްޔިތ ން ހޭލ ންތެރި

 ދަށް އަތ ެވދ ނެ ބަދަލ ، ދިެވހިޞ ތިރައްޔިތ ންެގ އިޤް އެީކަގއި ސަރ ކ ރ ން ެގންދަނީ ދިެވހިއަދި ހަމައެއ ބޭނ ންޭވ. 

ަތކ ެގ ޓ ތަކަށް، ރިސޯިރސޯޓ  ،ެވިރންނަށް ކޮށްފ ނެ އަސަރ ިވޔަފ ރި ، ޮކށްފ ނެ އަސަރ ދަށްޞ ތިރައްޔިތ ންެގ އިޤް

ކަމަށް  ދަށ އި ިދެވހި ރައްިޔތ ންެގ މ ލީ ފ ދ ންތެރިޞ ތިކަންކަމަށް ރ އްޖޭެގ އިޤްހ ރިހ   މި ؛އޯނަރ ންނަށް ެވދ ނެ ޮގެތއް

ފަރ ވ ެގ ަވސީލަތް ބޯތަކެތީެގ ަވސީަލތް، ބޭސްއަދި ދިެވހިރ އްޭޖެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކ  ،ެވސް އަތ ެވދ ނެ ބަދަލ 

 ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ކ ެރެވން ،ަވޅ ތައް ހަރ ދަނ  ފިޔަ ،ކަްނކަން އި އެންމެހަކ ރެެވން ހ ރި  ޓަކައި ެވސްފޯރ ކޮށްދިނ މަށް

ފިޔަަވޅ ތައް އަޅ ްއަވމ ްނ  އެ .ޢ ލޫމ ތ  ފޯރ ކޮށްދެމ ންމަ އެ  .މ ންްއަވަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ކ ރަ  ،ހ ރި ކަންތައްތައް

އެީކަގއި އެއ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަކީަގއި ފ ހަަގއެ ކަމ ތެރިޞްންދަވ ީތެވ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއީ ނ ހަނ  އިޚ ލ ެގ

 ؛ައދި އަމިއްލަ ސ ފ ތ ހިރ ކަން ،ނ ވ މަށ އިއ ޅޭ ތަންތަނަށް އެއްެއއްވެ ިގނައިން ެގންދަނީ މީހ ން ސަރ ކ ރ ން އަްނަގމ ން

ޭރގައި ެގންގ ޅޭ ތެޭގ ، ޒިންމ އެއް އެއީ ޑ  ހިތ ން ކޮންމެ ރައްޔިެތއްެގ މަްއޗަށް ެވސް ޮއތް ހަމަ ފަރ ދީއަޅ ަގނ

އަމިއްލަ ނަފްސ  ެވްސ  ،އަތްަފއި ޮދެވ ،ެވސް ައދި ެގއ އި ޯގިތެގދޮރ  ެވސް ރީތިކޮށް ސ ފ ކޮށް ެގންގ ޅޭ ސ މ ނ ހިފ 

ޓ މަކީ ކޮންމެ ފަރ ދަކ  ެވސް މިއަދ  ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަންމަތީ ދެމެހެއްސ ފ ތ ހިރ  ،ރީތިކޮށް ރައްކ ތެރިކޮށް 

ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ިވސްނ ން ކ ަޑކޮށް  އ ލ ނީތޯއިހ ްއޓަ ،ކ ރ ނީތޯޅ ަގނޑ މެން ބަންދ ޔިތ ންެގ މަޖިލިސް އަރައް

ފޮނ ވ ފައި ތިބި މަންދޫބ ން.   ކ ރ މަށް އެރައްޔިތ ންތަފ ތ . އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތް

ނަރ ހ ން ތިބީ  ؟ ޑޮކްޓަރ ން ތިބީ ކިހިނެއްބ ަވއޭ؟ ދަނީއޭ ހަ ޓަލްތައް ކިހިނެއްބ އަރަނީ ހޮސްޕިށްއަޅ ަގނޑ  ހިތަ

ބޭފ ޅ ންެގ ފ ރ ނަ އަތްމައްޗަްށ ލައިެގން އިންސ ިނއްޔަތަށް  ތިބީ އެ ނަރ ހ ންނ އި ޮޑކްޓަރ ން ެވސް އެ؟ އޭބ ކިހިނެއް

 ަގނޑ މެންނަށް އަޅ މިއަދ  ،ންެގ މަޖިލީހަކީބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި ަރއްޔިތ ަގ. އަޅ ަގނޑ  ޓަކައި  ކ ރ މަށްއި ޚިދ މަތްޓަކަ

 ނ ޒ ކ  ދަނިޑަވޅ ގައި ދިެވހި ރަްއޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވ ނޭ މަޢ ލޫމ ތ ތަކެއް ސ ފ ކޮށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ވ ދިމ ެވފައި

އްޔިތ ންެގ ކޮންމެ ދ ަވހަކ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ އްވ  ޖަލްސ ތައް ނ ަވތަ ރަބޮޑ  ަވސީލަތް.  ކ ރެިވދ ނެ އެންމެބޭނ ން

ަގއި ތިބެެގން، ޭގޭގެގ ކޮޓަރިަތކ ަގިއ ރޫމ ޭގޭގެގ ސިޓިން ،ެގންދ  ކަންތައްތައް ޭގޭގގައި ތިބެ މ ންކ ރަ އިމަޖިލީހ ަގ

ޮގތ ްނ ެވސް އަދި ސަރ ކ ރ ން  ބެހޭ ބައްޔ   ، މިހޯދަން. އެހެންީވމ  ތައްނީ މަޢ ލޫމ ތ ދަތިބެެގން ރަްއޔިތ ން 
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 ސަމ ލ ކަމެއް ދީެގްނ ރަްއޔިތ ްނ ޞަން ޚ އްމަޖިލީހ  މި ،ެގ އިތ ރ ން ެވސްއަޅ ްއަވމ ންެގންދ  ިފޔަަވޅ ަތކ 

ތ  އެއްކޮްށ އަންނަ ހަފ  ކ ރ މަށް ަވކި ޕްރޮްގރ މްތަކެއް ހިްނިގދ ނެ. ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ެއއީ މި ހޭލ ންތެރި

 އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ  ، އަޅ ަގނޑ ެގ ިވސްނ ން ކ ޑަކޮށް ަތފ ތ . ކަމެއް. އެހެންީވމ ހ ސްކޮށްލައިެގން ކ ރެިވދ ނެ

ކަމަކަށް. ިދެވިހ ހަމަ ހޮސްޕިޓަލްތަކ ގައި ތިިބ  ޖަލްސ ތައް މެދ ކަނޑ ލަންޖެހޭ ހ ލަތަކަށް ައއި މަޖިލީހ ެގތ ންެގ ރައްޔި

ހިސ ބަށް ެވސް  ފަހ  ަވގ ތ  އެންމެ ،އަޅ ަގނޑ ެމން ތިބެންޖެހޭނީ ،ނަރ ހ ންނެޭކ އެއްފަދައިން ،ޑޮކްޓަރ ންނެކޭ

 ރަްއޔިތ ންގެ  ށް އެ ކޮސ ފ  އި،ހޯދަ އި، ބަލަން ކަމެއްކަ އޮތީ ކޮން ކޮށްދެެވން  ޔިތ ްނނަށްަރއް ،ކޮށްދެެވން އޮތީ

ތިބ ން. އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ިވްސނ މަކީ. އަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކ ރ މ ގައި ދެމިސަލ މަތަށް

މަށް ީވހ ެވސް ދ ރ ކ ރ  އްޔ ބަ ރަށް ރައްޔިތ ން މިއަދިެވސް އިތ  ،ވ ނަމަ މަސައްކަތް ކ ރެވިއްޖެ ކަމަށް މިޮގތަށް މި

ވ ަހކަ ދަންނަވ ލަން ފ ރ ޞަތ   ކ ރެިވދ ނެ ކަމަށް. އެ ސަމ ލ ކަމެއް ދީެގން މަސަްއކަތްޞަމަޖިލީހ ން ޚ އް ޓަކައި މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ޝ ކ ރިއްޔ ހޯދީ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެން

 ށް. އަޙްމަދ  ޝިޔ މަ

 

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

ރ ން ހ އްޓ ލައިފި. އެކަަމކ  ކ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރ އްޖޭެގ މިްސކިްތތަކ ަގއި ޖަމ ޢަތ ގައި ނަމ ދ 

ިމއީ މިއަދ   .ެގންދަނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ށް މިއަލީހ ެގ ޖަލްސ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ރައްޔިތ ންެގ މަޖި

 ،އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް އެދެން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބަހ ސްކ ރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ެވސް ނޫން.

މަޖިލިސް ހ އްޓ ލައްަވން.  މިއި މިހ ރ ން މިހ ރަށް މީހ  ކަމަށް ހައްދަވ ފަކީ މިީއ އެންމެ ފަހ  ބަހ ސައަޅ ަގނޑ ެގ މި 

މަޖިލިްސ  ، ިވދ ޅ ީވަދއްަކަވމ ން މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ މައްސަލައަށް ވ ހަކަފ ޅ  މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މިކަހަަލ  ،ިވދ ޅ ަވނީ  އެން ހިރ ، މ ޙީ ދ އިރ ެގ ފަންނ ެވރިންއްޞި . ކޭކަމެހ އްޓ ލ މަކީ ަވރަށް ޒިންމ ދ ރ ކަން ކ ޑަ

އެންމެ ރަނަގޅ   އިަގހ ލަތ  ބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ މިހ ލަތ  އޮތްކަން. މި ަގައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ެގދަރިންތައް ހ އްޓ ލަން. 

ދެން ހ ރިހ  ކަމެއް  އްޙީ ދ އިރ ެގ ފަންނ ެވރިންނަށްކަން. އަޅ ަގނޑ މެންޞިނޑ މެންނަްށ ދެޭވނީ ނަސޭހަތެއް އަޅ ަގ

ބޫލ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ަގއެ  މި ފެންނަނީ. ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ޅޭނިގެގން އަޅ ަގނޑ މެން އެ

މެކޭ. އެއީ ކ ރީެގ ަރއީސް ޔ މީން ކަންތައްތަްއ ތ ރ  ކަޚްއެއީ ޚ ދ މ  ،އަދި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ  ިވދ ޅ ވީ ދޫކޮށްލަން. 
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ން ކަންތައްތައް ކ ެރއްީވ ރަނަގަޅށް. ރައީސް ޔ މީން އ ޅ ްއީވ  ޔ މީރައީސް ؛ލަންދަންނަވ  ައޅ ަގނޑ ކ ރެްއިވ ޮގތެކޭ. 

މި  މަނިކ ފ ނަށް އެ ،ރޮއޭެއބަރައްޔިތ ންނަށް އިނޭގނެ މިއަދ . މިއަދ  މި ޤައ މ  ިގސްލ   ކަންަތއް ދިެވހި ރީއްޗަށް. އެ

ޕޮލިހަށް ެގނޭ. އެބަ ފ ނ  ކ ނި މަ އަށް އެދެއިރ  ދެ ދަޅައ ނދަޫގ ހ ލަތ ގައި ެވސް ަކންތައްތައް ކ ރަްއވ  ޮގތ ން. 

ހިފ މ ެގ ސިްނގ  ކްަރއިސިްސއެްއ ައއިްސެގން. އެކަމަކ  ބަދަލ އ ޅެނީ ޮބޑ  މި ؟ކޮބައިތޯ އިޙ ސ ންތެރިކަމެއް ިމކަމ ގައި

 ވ . ކ ރ ޒިރ ހ އެބަ ފ ލ ްސ އޮފީހަށް ދަޅައަށް  ދެ ރޫޙ ަގއި ަރއީސް ޔ މީން ކޮންެމ ދ ަވހަކ 

 

 :ްއެކވ ންރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

 ނިޒ މީ ނ ކ ތ ެއއް.  ެގތޮއްޑޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

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

ަނއިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި  އިދެންމެގަ  ،ެނީގ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ  ިނޒ މީ ނ ކ ތ އެއް މި

ނ ވ ން ހަމަ ތަންތަނަށް އެއް ،ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް މަޖިލިސް ބަންދ ކ ރަންީވޭއ. އެހެންނަމަެވސް ،ިވދ ޅ ވެއްޖެ ރ ބަމެން

ޕީ.ޕީ.އެމް، ޕީ.އެން.ީސ  ؛އެއްޮކށް ޕީ.ޖީ ްގރޫޕ  ،ންނަ ތަނަށް ޮގސްެވސް ަވގެއް އަ އިިއއްެޔަގ ،ޮގވ  ހ އްޓ ޮގވަ 

ދައްަކވ ތީ ެއކަން ހަމަ  ދެްނ ހަމަނ ޖެހޭ، ދެކޮޅ ނ ޖެހޭ ވ ހަކަެވ. އެއް ނަންބަރ ގައި  1ެވސް އޮީތ  އިއެްއކޮށް އިްއެޔަގ

 . ޝ ކ ރިއްޔ .ީވފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ .  

 

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

މިއީ ަސއްތައިން ަސއްަތ  ،ބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ ހިތ ެގ އަޑިންަގމެން ިރ ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ތްތެޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަ

ކަންތައް ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  ނަންޤައ މެއްކަން. އިްސލ މްދީނ ެގ ކަންތައްތައް އަްނަގވ ަފއި އޮއިސްލ މީ 

ކޮށްދޭން އް ެވސް ހ ންނ ނެ. ދައ ލަތ ން ކަށަަވރ މ ތަކެހ ލަތ ގައި ދައ ލަތ ެގ ޒިން ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ މި

ކްރައިސިސް މެިޑކަލީ  ރ އްޭޖެގ މަސައްކަތްތެރިންެގ ަޙއްޤ ތައް. މިކޮށް ދިެވހިޞަހ ލަތ ގައި ަވިކން ޚ އް މި ،އެބަޖެހޭ
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އަދި އެ ނަްނަގވ   ތަކެއް ެވސް އެބަޖެހޭ ނެެގން.ޒްޮގތ ަގއި އިޤްތިޞ ދީ މޭޝަރކ ރ  ބޫލ ގަ ކ ރެޭވއިރ  ައޅ ަގނޑ  މެނޭޖ 

 ަވރަށް ސ ފ ކޮްށ ެއބަޖެހޭ ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން އެ  އްތަޭއެގން ިދެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ކ ރ ނެ ަފއިދ  ،ތަކަކީ ޒްމޭޝަރ

މި ބޮޑ  ކްރައިސިްސގައި ނަފްސ ީނ  ،އަދި މި ބޮޑ  ކްރައިިސސްަގއި ؛ކަންތައްތައް ހ މަކޮށްދޭން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވ ން. ެވސް އެބަޖެހޭ ެއޓެންޑ  މަށްޮގަތކ ން މެނޭޖ ކ ރަން. އެކަ ސްެވއެބަޖެހޭ ކޮންމެެވސް ކަން ޮގތ ން އަންނަ ބަލިކަށި

ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ސިނ ޢަތ ަގއި ަމސައްކަތްކ ަރްއވ  ބޭފ ޅ ން  ،ަވކިން ޚ އްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ

ންކަްނ ޤީބޭފ ޅ ންެގ ަވޒީފ ެގ ޔަ އެ ،ބޭފ ޅ ންނަށް ތަން. އެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެްއެގ ތެރޭގައި އ ޅޭ މިއަދ  ަވރަށް

ފޯމ ތަކ ްނ ޕްލެޓް އެިކއެކިއިންނ ިއ އ  ސޯޝަލް މީޑިންނަށް ތައް ައޅ ަގނޑ މެޕޯްސޓ ގެއްިލެގންދ  ކަހަލަ 

އެބަޖެހޭ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިްނެވްސ ދެންނެިވހެން .ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

މި ދެ   ،ބޭފ ޅ ން އެބަ ިވދ ޅ ވޭ  އެ .ރިްނ އެ ދައްކަވ  ވ ހަކަހ ލަތ ގައި ޞިއްޙީ ދ އިރ ެގ ފަންނ ެވ މި ،ންބޫލ ކ ރަަގ

ތ އަށް ެވެގން ހިނަގިއދ ނެކަމ ެގ ވ ހަކަ. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން އެކަމ  ދޭތެރޭަގއި ލް ދެ ހަފ ތ  ަވރަށް ކ ރޫޝަހަފ 

ަގއި ައޅ ަގނޑ  އަޅަންޖެހޭ ަވގ ެތއް ކަމ  ޒިންމ ދ ރ  ފިޔަަވޅ ތަެކއްަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ،އަޅ ަގނޑ މެން ިއ،ިވސްނަ

ީޙ ޞިއް ،ެއއީ މިދަންނަވ  ޮގތަށްެވސް މި ޤައ މ  ލޮކްަޑއ ންކ ރަން.  މިއަދ ން މިއަދަށް، ލަނީަވއިދެކެނީ. އަޅ ަގނޑ  ގޮ 

ކަންތައްތައް ެއޮގތަށް  ދަނީ އެންެގބޭފ ޅ ން އިހ ތިޖ ޖ ކ ރަމ ން  ދ އިރ ެގ ފަންނީ ބޭފ ޅ ން ެއޮގތަށް ލަފ ދެއްވ . އެ

ނ ލ  އިއަދި ޖަލްސ ތައް މެދ ކަނޑަ ؛ޮގތ ގައި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ޖަލްސ ތައް ބޫލ ކ ރ ަގރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ކ 

ެއކަން އެޮގތަށް ނ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ   ،ޓަަކއިކ ރިއަްށެގންދިޔ މަކީ ަވރަށް ޒިންމ ދ ރ ކަން ކ ޑަކަމެއް. އެކަމަށް

ލ ނަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އިނިންމަ ށް އިލްތިމ ސްކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ  ވ ަހކަރިޔ ސަތަ

 ދަންނަަވން. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ކަމަކަށް ރިޔ ސަތަށް  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވ ހަކަފ ޅ ަގއި ދެ

ިމ  ،ކަމަކީ ކަމެއް. އަެނއް ދިނ މަށް. އެއީ މަޖިލީހ ން ކ ރ ޙައްޤ ަތއް ހިފަހައްޓައި  ،ކަމަކީ ަވއިފި. އެއްއިލްތިމ ސްކ ރައް 

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދ ިއރ ެގ ތ ލ ސްދޫ ،އަރ ަވނީ މި ފ ރ ޞަތ މިހ ރ  ސް ބަންދ ކ ރ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ދެން މަޖިލި

 ށް.ނަސީމަ އިބްރ ހީމް

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ިއބްރ ހީމް ނަސީމް ތ ލ ސްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ 
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 ތަކަށް ހިސ ބ ތަފ ސް ،ޮގސްފަިއވ  ޮގތަށްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤައ މ ތަކ ގައި ކޮރޯނ  ަވއިރަސް ފެތ ރިެގން 

ެގ އްތ އެަވރަށް ބޮޑަށް އެ އަަދދ  ިގނަެވެގންދ  ހަފ  ،ަވނީ ނ ރަްއކ ތެރި ޮގސްަފއި މިެވެގން ތ ތިންަވނަ ހަފ  ،ބަލ އިރ 

އަޅ ަގނޑ  ނިންމ މަށް ތައްޔ ރ ވ މ ެގ ޮގތ ން ސަރ ކ ރ ން ނިންމި އަށްތ މިދަންނަވ  ތިންަވނަ ހަފ  .ޮގތ ަގއި

ނ ދިނ މަށް ނ ަވތަ ނ ތިބ މަށް  ތަނެްއަގއި ތިބިޔަ  ކ  އެްއެވ ެއއްަބޔަ ސ ބަސް ރަްއދ ކ ރަން. އަދި ިގނަ އިއައްސަރިބަހ  

 ، ތް ނިންމ މެއް ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެންކަމ ންނިންމ ފައި އޮސަރ ކ ރ ން  ،ތްތެރިވ މ ެގ ޮގތ ންހަނަސޭ

 ިއްއޒަތްތެިރ ަވނަ ދ ަވހ ެގ ނިޔަލަށް މި 26 ެގމަހ  މ ދަމ އިން ފެށިެގން މި ،މި މ އްދަތ ަގއި ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ

 ބޭްއވ މަކީ އެންމެ  ،އްޔ  މެނ ީވމަޖިލީހ ެގ ޖަލްސ ތައް ެވްސ ކޮންމެހެން ބ އްަވންޖެހިއްޖެ އ ޖެންޓ ކަމެއް ޮއެވއްޖެ

ދެއްަވމ ން އެ ެގންދަަވނީ. ޑޮކްޓަރ ްނ އެޮގތަށް ކެނޑިޭނޅި ލަފ ނ ެވދ ނެ.  ަވގ ތ  ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަށް މި

ރަްއިޔތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ މެންޑޭޓ ން ބޭރ ން ކަމެއް  ،ލަން ބޭނ ންަވނީއެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ަދންނަވ 

އެކަމެއް  މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ އެއްެވސް މެންަބރަކ  ފަސްނ ޖެހޭނޭ ،އެދ ނ ކަމ ަގއި ިވޔަސް ސަރ ކ ރ ން 

ށް ލަިއެގން މ ޅި ިދެވހި އ އްމަތ ެގ އަތްމަްއޗަފ ރ ނަ ޤައ މަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކ ރ ަކށް.  ،ކޮނޑ އަަޅިއެގން ނިކ މެ

ަވކިްނ  ،ފޯްސެގ މެންބަރ ންނަށ އި  ޓ ސްކ ނޑައަޅ ފަިއވ ސަރ ކ ރ ން ކަ  ،ެގންދަވ   ޙައްޤ ަގއި މަަސއްކަތްކ ރަމ ން 

އަދި ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި މަސައްކަތްކ ރ  އެންމެ ބޭފ ޅ ންނަށް މި   އިނަރ ހ ންނ  އި،ޚ އްޞަކޮށް ޑޮކްޓަރ ންނަށ  

ރަން. އަދި ހަމަ ތ ލ ސްދޫ ދ އިރ ެގ ރައްޔިތ ްނެގ ނަމ ގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ  ،ގައި އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

މަސަްއކަތްކ ރަްއވ   ޓ ގައިފެނަށް ޖައްސ  ބޯ ،ޓ ަތކ ަގއި މަސައްކަތްކ ަރްއވ  ދިެވހިންނަށ އިރިސޯއަޅ ަގނޑ   ،އެހެންމެ

މީެގކ ރިން ތިޔަ ބޭފ ޅ ން  އެބައޮތް. ލަން ބޭނ ންވ  ވ ހަކަެއއް ދިެވހި ޕައިލެޓ ންނ އި ދިެވހި ކ ރޫންނަށް ދަންނަވ 

އިލ ަތަކށް ކ ންދިނ މަށް. ނަމަެވސް، ޢ އެ  ،ިއލ ެގ ޙައްޤ ަގއި ޢ  ތިޔަ ބޭފ ޅ ންެގ  އިތިޔަ ބޭފ ޅ ންނ  ،މަސައްކަތްކ ެރއްވީ 

ޖޭެގ ކ ދިބޮޑ  އެންމެންެގ މ ޅި ދިެވހިރ އް ،ތިޔަ ބޭފ ޅ ން މިއަދ  ިތ މަސައްކަތްކ ަރްއަވނީ މ ޅި ިދެވހި އ އްމަތަށް

ދިެވހި ދައ ލަތަށް އ މްދަނީ  ،ނަމަްނ އެްއޗެްއ ނ ލިބިއްޖެ ރީރިޒަމް އިންޑަސްޓްއަށް ޓ ޙައްޤ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެންނަ

ޓަރ އެ އ ދަިއެގ ޓ ިވ ؛ިތއްެބިވ ޭބފ ޅ ން ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގައިއަަވގ ތ  ޓ   ިގނަ ޮގތްތަެކއް ނެތް. މި ލިބޭނެ މ 

ޓ ކ ރަން. އ  ސެލި ެގންދ  މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ ކ ަރއްަވމ ން  ،ަގރލްސްޓ  ސޯރި ،ސްޓ  ބޯއީ ސޯރި ،ކިޔ ނަމަބަހ ން 

ންޓ  ލައިނ ަގއި ބައިތިއްަބއިެގްނ ފްރޮ ރެވ ތީ، ނެ އަޅ ަގނޑ މެން އެްއެވސް ހ ލަތެއްަގއި ތިޔަ ބޭފ ޅ ންނަކީ ބ ކީ ބަޔަކަށް

ެގންދަަވީނ ތިަޔކަން ތި ބޭފ ޅ ން ތި ކ ރަްއަވމ ން ،ނޫން  ތިބ މ ެގ ިނޔަތެްއަގެއއްަވދެ އަޅ ަގނޑ މެން ފަރ ދ ެގ ފަހަަތށް

ިމކަމ ަގއި  އި،ކ ދިބޮޑ  އެންމެންެގ ަޙއްޤ ަގއި ކަމަށް ިތ ބޭފ ޅ ން ދެެކަވޑަިއަގންނަވަ  އިހިރ އްޭޖެގ އެންމެހަމ ޅި ދިެވ

އަދި ހަމަ  .ފަށްފަށ ން ،ސ ބަސް ަރއްދ ކ ރަން އިސަރިބަހ ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ައއްތިޔަ ބޭފ ޅ ން ތި ކޮށްދެްއވ  ހިތްަވރަށް

 ،ކ ދި ިވޔަފ ރިެވރިން ،ހިރ އްޭޖގައި ޯލނ ނަަގިއެގން ތިއްެބިވ ބޭބޭފ ޅ ންެވދި ،ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ އެހެންމެ މި
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ެގ ޮގތ ން ސަސްޕެްނޑ ކޮށްދިނ މަށް. މިކަން އަޅ ަގނޑ  ދިެވހި ސަރ ކ ރ  އަމިއްލަ ފަރ ދ ންެގ ލޯނ ތަްއ ަވގ ތީ

 ރަމ ން އެބަ ެގންދޭ. އަދިިގނަ ބަަޔކ  ހިތ މަ ފ ޅ ކ   ކަމަށް ޓަކައި ެގންނަްނ ބޭނ ންޭވ. މިކަމ ަގއި ަވރަށް ސަމ ލ 

ންތީގެ ފަ އެހެންމެ ކ ދި އަދި މެދ  ކަމަށް. އަދި ހަމަ ދ ިމކަން މިޮގތަށް ހަމަޖެހިެގން ،އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ

އަޅ ަގނޑަްށ ކަމެއް.  ދިނ މަކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮަޑށް އެދޭއިކ ރ ން ހަދަިވޔަފ ރިތަކަށް ރަނަގޅ  ޮގތެްއ ސަރ 

 ޝ ކ ރިއްޔ . ެވސް މިހ ރ ދަނީ ކ ރިއަށް ކަމަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  އެކަން ޚަބަރ ލިބެނީ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އަޙްމަދ  ޙަލީމަށް. 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ބިލެތްދޫ

މައްސަަލިއގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވ ލަން ބޭނ ން.  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ަބހ ސްކ ރެޭވ

ިއ ނ ވ ނެ. މ ހިންމ  ދަނޑިަވޅ ތަކ ގަ  ސް ެއއްޮކށް ހ އްޓިެގެނއްޮގތ ަގިއ މި މަޖިލި ބޫލ ކ ރ ަގއަޅ ަގނޑ  

ކަންކަން ނިންމޭ ހ ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ތިބ ން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަށް  ،ވި އަޅ ަގނޑ މެންނ  ބައްދަލ ކ ރެ

ފަހަރ  މި ކޮރޯނ   ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޫބލ ކ ރ ަގ އަޅ ަގނޑ   .ޅ ަގނޑ  ދެކެން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއަ

 ޖެހިެގން ޒ  ެގ ޓ ީވޓަކ ންނެއް ނޫން. މީެގކ ީރަގިއ އިންފ ލ އެންހީމްޝަ ބ ޔިއްޠަަވއިރަްސ އެނިގެގންިދޔައީ 

ތެޭރަގިއ ރަށ ަވރަށް ބޮޑަށް  ،ބ ެގ ޓ ީވޓެއް އަިއސްއްޔިޠަ  ،ދެެކެވމ ންޮގސް ވ ހަކަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި އެ 

އޮތް  އި. އެއީ އޭރ ގަ ނީބ  ކަމަށް  އޮތް ޒ މީހ ން ތަޅ ފޮޅ  ިހސ ބަށް ޮގްސެގން ސަރ ކ ރ ްނ އިންފ ލ އެން އި،ހިނަގ

 މަކަރެއް ހަދ ލައިެގްނ ދ ަވސްަވރ  ދީ ރަސްެގފ ނ  ެގނެސްެގން އެޢޫސަ ،އޭރ ގައި އޮތް ސަރ ކ ރ  ދެކ ނީ ،ސަރ ކ ރ ން

 ،ނޫން ދީ ރަސްެގފ ނ  އަތ ން ލ ރިކޮޅެއް ަނަގިއެގން އ ެޅން. އެކަމަކ  އެހެނެއްޢޫސަ ،ދައްަކިއެގން މަށްކަ ބައްޔެްއ ނެތް

. ަވރަށް ފ ޅ  ދ އިރ އެްއަގިއ ަރއްޔިތ ންނަށް ަވރަށް ސ ފ ކޮްށ ކ ރީ ފަހަރ  މިކަން ން މިން ސަރ ކ ރ އަޅ ަގނޑ މެ

ބަެއްއ  .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ސަރ ކ ރ ން ކަންތައް ކ ރަމ ން މި ެގޭގނެ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންކަންކަން އެނ

ފަހަރެއްގައި ބޮޑ  އިޤްތިޞ ދީ  ކ ރެއް އަންނަ ކޮންމެ.ޕީ ސަރ އެމް.ޑީ ،ހ ދަ ދެރައޭ ،މީހ ން އަޅ ަގނޑ  ދިމ ެވެގން ބ ނޭ

ންެގ ަވރަށް ރަނަގޅ . ދިެވހީ ،ޅ ަގނޑ މެންެގ ނަސީބ ޮގތ ަގިއ އަ ބޫލ ކ ރ ަގައޅ ަގނޑ   އޭ.ހީނަރ ކަމެއް އެބަ އ ދެ

 ތްވ ން ލިބޭ ަވރަށް ކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން ސަލ މަމިކަހަލަ ކޮންމެ ދަނޑިަވޅެްއަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އަތ ަގއި ެވރިަކން އޮންނަ

ަވސްަވރ  ެގ ދ  ކ ރި ޔ މީންއަހަރ  ެވިރަކންފަސް ނިމިދިޔަ  !ބައްަލވ  އިިވސްނަ  ،ްއޒަތްތެިރ ރައީސްބޮޑ  ފ ރ ޞަތެއް. އި
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ެވެގންދ ނީ.  ބޮޑ  ކޮރަޕްޝަނަކަށް ،ވ ރެ  މި ކޮރޯނ  ެވސް ވ ީނ ކޮރ ނ އަކަށް ،ނަމަ މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމ ިވ

ން މިހެންޮގްސ ބޮޑ  ދެ އި،ރ ފިޔ އަށް ިވްއކަ  20 ،ރ ފިޔ އަްށ ަގނެ 15ެވްސ  ކެއް މ ސްކަމެއް މީެގތެރެއިން ކޮންމެ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ،ބޮޑ  ނަސީބެއް ަވރަށް .. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްދިަޔއިސްބަދަލ ެވެގން ކަކަށްކަންތައްތަ ެގިވޔަފ ރީ 

ެވރިކަމ ަގިއ ކ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީސަ ،ޙްަވގ ތ  އިބްރ ހީމް މ ޙައްމަދ  ޞ ލި ސަރ ކ ރެއް އޮްތކަން. އެހެންީވމ ، މި

ން  އ ފ ެވރިކަބޮޑ  ލިބ ނ  އެންމެ ނަށްސް އޮތްކަމީ ދިެވހި ރައްޔިތ ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ަގއި މަޖިލި އި،ހ ންނަަވ

ޭވެނ ރ އްޖޭގައި މިކަން ޙައްލ ކ ރެ އަޅ ަގނޑ މެން ފިޔަަވއި މި އްސ ސް ދަނޑިަވޅ ަގއިޚައަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. މި  ކަމަށް

އިރ ދަކ ރެްއިވްއޔ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި . ހެން ެވރިކަމެއް ެވސް އޮތް ަކމަކަށެއް ނ ފެނޭއެހެން ޕ ޓީއެއް އަދި އެ

ިމ އ ނދަޫގ ދަނިޑަވޅ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރަމ ންެގންދ  ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ، ަގއިޅ  މ  ދަނޑިަވންމި މ ހި ންސަރ ކ ރ 

މަސައްކަތްކ ރޭ.  ވ  ދަރަޖައިަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ށް މިސ ލަކަށްކައި ދ ނިޭޔެގ އެހެްނ ޤައ މ ތަގަ ޮގތ 

ބޮޑަށް ފެތ ރިެގން  މ   ބަލިއ މ ތަކ ގައި މިބޮޑެތި ޤަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްވ ރެ މ  ،ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށްވ ރެ މ 

މެންބަރ   އްޒަތްތެރިއިރ ެގ އި  ދ ފަރ އިގައި ނަނމިތ  ،އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ހިތ މަކ ރަން. ހިނގައްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،އް ކ ރަްއވައިފި ދ ަވހަކ  ެވސް ޓ ީވޓެ . އިހަށްކަވ ހަ ތ ންނަށް އޮޅޭ ކަހަލަރައްޔި ، އެއީވ ހަަކއަކީ  ެގންދަވ ދައްކަަވމ ން 

ހަކަ. ވ އެއްެޗހި ހ އްޓ ަވން އ ޅ ނ   ހިލޭ އެހީއަކ  ބޮޑ  ނަށް ދޭން އ ޅ ނ  މ  ންނ  ސަރ ކ ރ ން އަޅ ަގނޑ މެޗައި

 ސަފީރ  އެބައޮތް ެއއީ ެގ ަޗިއނ ކ އަނެއް  ،މިކަހަަލ ދަނޑިަވޅެްއަގއި އެކަހަލަ ވ ހަކަދެއްެކީވމ  .އީސްރަރި ްއޒަތްތެއި

 ޅ ގައި ެވސް ަވއިނޭގ މި ދަނޑި  ، މިހ ރ  ރައްޔިތ ންނަށް އެބަ ންީވމ ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން ދޮެގކޭ ިވދ ޅ ެވފަ. އެހެ

، އެ ސްއެހެންނަމަެވ އިދިކޮޅ  ފަރ ތްތަކ ން ަދނީކަން. ދަްއަކަވމ ން ކެއްމ  ވ ހަކަތަންމ ހި ސިޔ ސީ ބޭނ މަކަށް ޓަަކއި

 ...ވ ދަްއކަ ފަހަރަށް ބައެއް ދިމ ވ  މެްނނ ބޭފ ޅ ން ެވސް އަޅ ަގނޑ 

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ  ރިޔ ސަތ ން

 ޒަތްތެިރ މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ މައްސަލަެއއް.އް ެގ އިނައިފަރ  ދ އިރ 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

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

ހޫރިއްޔ  ަވިކ ރައީސ ލްޖ މްއ ފެދޭ. އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީތޯ މިހ ރ  ސ ވ ލ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިތ ނގައި މި

ަޗއިނ ެގ ވ ހަަކ  ދެޮކޅ ހަދ ތީ އަޅ ަގނޑ  ހައިރ ންޭވ. އެކަމ ، އޮވެ  75ތަނ ން % މި ޮގތަކަށް ކަންތައްަތއް ނިންމެީވމ 

 އެހެން ެގޗައިނ އިން ދ ނިޔޭ !ހަކައެްއ ދަންނަަވއިލ ނަމޭ. ބައްލަވ ދެންމެގައި ިވދ ޅ ީވމަ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެރީ ހަމަ ވ 
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 އެްއެވްސ ެގޖޭއްހިރ ެވށް ނ ދޭ. ދިކަހިސ ބަ އްޖެއ ނީ. އަދިެވސް ޗައިނ ެގ ެއހީ ރ ދަ އެހީަވމ ން އ މ ތަކަށްހ ރިހ  ޤަ

. ހަމަ ހ ރިހ  ޭވނ  އް އަދިެވސް ިވދ ޅެއްޗެ އެްއެވސް އެއް ށްޑ  އެ ދ ަވހ  ކ ރި ްޓީވޓަކަނައޅ ަގޝަލަކ  އޮފި

 . ކޮންަކހަލަ އެހީތެރިކަމެއްތޯ ހޯދަނީ ަޗއިނ އިން .ތައް ލަްއވ ފ ނި ނީ ކ ންަވއް ލިޔ  ްނ ލިސްޓ ެގ ދީޓ ކ ންފ ނިތަކަށް ލިސް

ޤައ މަކ ްނ މިކަަހލަ ހ ލަތެއްަގއި  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ސްޓ  ހަދަހަދ  ތިބޭނީކ ންފ ނިތަކ ން ލި ދ ަވހަކަށްތޯހ  ކި

އެކީގައި ީވހ ެވސް އަަވަހކަށް އެ  ހޭ އ ފަލ ޖެބައެދ ނީމ  އަޅ ަގނޑ މެން އެއެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭން ޤައ މަކ ން 

 ކޮަބއިތޯއޭ... ،ރެވޭ ކ ނަން. އަޅ ަގނޑަށް އަިދެވސް ެއކަމ ަގއި ަވކ ލ ތ އެހީތެރިކަމެއް ބަލަިއަގން

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ފ ހަަގެވފަެއއް ނެތް. ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ  އަދި ޮގތ ަގއި ގެ މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ . ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް އިްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން:އަޙްމަދ  ޙަލީމް ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ބިލެތްދޫ 

ބޭރ ެގ ސަފީރ ންނަށް  ،ންނަށް އިލްތިމ ސްކ ރަންންބަރ ށް މަޖިލީހ ެގ މެޑަރަްށ ބޮއަޅ ަގނޑ  ަވ ؛ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

 ކަހަެގއް ހެއްދެިވ ވ ދޮ ސަފީރ  ކަނޑައެިޅެގން ނަރ އްޖޭަގއި ަޗއިނ އިން ކަނޑައަޅ ަފިއ ހ ން މި .ތިރ މްކ ރަންހ އި

ދެޭކޮގތ ަގިއ ަޗއިނ   އަޅ ަގނޑ  .ނޑ  ހިތ މަކ ރަންައޅ ަގ ރި މެންބަރ  ިވދ ޅ ީވމ ތްތެނައިފަރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަ

ދިެވިހ  އިމިކަހަލަ ޚައްސ ސް ދަނޑިަވޅެްއަގ. ސަރ ކ ރ ން ެވސް އަދި ޗަިއނ ެގ ސަފީރ  ެވސް ދޮގެއް ނަހައްދަވ ނެ

 ންނަަވން. ޗައިނ ައށް ޝ ކ ރ  ދަ އަޅ ަގނޑ  އަިދެވސް އެއްފަހަރ  ބަަހއްޓަވ  ގ ތްކަމަށް ޓަަކއިދޭތެރޭަގއި  ރ ކ ރ ސަ

 

 ކަދެްއެކވ ން:ވ ހަ ންރިޔ ސަތ 

ވ މީ އެހީ ގ  ބައިނަލްއަ  ،ކަންޮބޑ ވ މަކީ، ރި މެންަބރ ންެގ ޝަކ ވ ައކީތްތެނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ . އިއްޒަ

ބ ނީ، އެމެރިކ އިންތޯ ލި ،ލިބ ނީ ޗައިނ އިންތޯ ލިބ ނީ، އިންިޑއ އިންތޯ ؟ނ ލިބ ންތޯ ބ ންތޯލިދިެވހިރ އްޖެއަށް 

ިވއްޔ  ައޅ ަގނޑަށް އޭެގ ަޖވ ބެއް އެރ ިވދ ނެ.  އެ ސ ވ ލ  ކަމަށް ަވނީ ،ންތޯ، ޔޫރަޕ ންތޯތ އިނިގރޭިސިވލ 

ިރ ޒަތްތެއަރ ަވނީ ނަިއފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއް ނ ކ ތ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި ނިޒ މީ އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ 

 މެންބަރަށް.  

 

 ()ނިޒ މީ މައްސަލަ
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 މް ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:ޝިޔ ދ   މެންބަރ  ައޙްމަނައިފަރ  ދ އިރ ެގ

ރައްޔިތ ންނަށް. ޗައިނ  ސަފީރ  ިވދ ޅ ީވ ރިެޖކްޓެއް  ހިެއކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ސ ފ ވ ންޖެހޭ ދިެވ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

 ކ ރި ވ ހަކައެއް ެވސް. ޓ  ނ ޭވ އެކްސެޕް ނ ކ ރެއޭ. ަޗއިނ  ސަފީރެއް ިވދ ޅެއް

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

ގައި ނައިފަރ  ހ ަޗއިނ  ސަފީރ  ިވދ ޅ ިވ ވ ަހކަެއއްެގ ޔަޤީންަކން މި މަޖިލީ ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެިރ  އެހެންނަމަެވސް،

 ކަްނކަމ  ވ މީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގ ދެްއވ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ަގިއ ބައިނަލްއަ  ަވއިއް ރ ރި މެންބަރ  އަތްތެދ އިރ ެގ އިްއޒަ

މެއްެގ ޔަޤީންކަން އަރ ަވން މި މަޖިލީހަށް ސަފީރ   ، ަޗއިނ  ސަފީރ  ކަމ ކަމެއް. އެހެންީވ ކ ޑަ ފ ށ އެރ މެއް ހ ރެދ ނެ

ޅެއް ިވދ ޅ ަވން ފ ހަކަސަފީރ  ަވޑަިއެގން އެ ޔަީޤންކަން އަރ ވ ނެ. އަދި އިތ ރ  ވ  ،ނަމަ އެދިަވޑަިއަގންނަވ 

 ިއްއޒަތްތެިރ ތްދޫ ދ އިރ ެގނަވ ނެ. ބިލެންަގއި ތ  ެވސް ަސފީރަށް ލިބިަވޑަ ފ ރ ޞައެ ،ންެވަވަޑިއެގންނެިވ ނަމަެވސްބޭނ 

 މެންބަރ .  

 

 ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:

އިންޖެކްޝަންތައް ެވސް ދިމ ެވެގން ިލބ ނ   ފަހަރ  ެވސް ިއންފ ލ އެންޒ އ  ރީއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަޗއިނ އިން ކ 

ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މަީއ ިވްއކަމ ން. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތ ދިޔަ ރ ންބަރި މެންތްތެއްޒަރ ަގއި ތިބި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ އި އޭ

އެ ކަންކަމެއް އަމިއްަލ  ،ތ ެގ ޕެނަޑޯލް ިވއްކ މ  ޒ  ރަކ ންނެއް އެއިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މި ސަރ ކ 

ކ ރ ން ެވސް ލިޭބ އަދި އިންިޑއ  ސަރ  ނ ކ ރ ނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ޗައިނ  ަސރ ކ ރ ން ެވސް ޮގތ ގައިިވޔަފ ީރެގ 

ދ އިރ ެއއްަގއި  ފ ޅ ރަނަގޅ  އޭެގ އެންމެ  ،ޮގތ ަގއި ނަށް ހަމަހަމަންދިެވހި ރަްއޔިތ   ދ ނީ ހީއެްއ އަޅ ަގނޑ މެންއެ

ަވރަށް  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްށެއް ނޫން މި ތިބީކީތަކަހިއްސ  ބަހަމ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ިވއްކ  ގޮ  ންމެއަޅ ަގނޑ 

ިވކަން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަޤީންކ ެރޭވ މިކަން ދިމ  ކ އޮތް ަވގ ތަ އްސަރ ކ ރެ ޑ މެންެގއަޅ ަގނ ،ބ  ރަނަގޅ ނަސީ

ެއކީަގިއ  ކެތްތެރިކަމ  ދަނޑިަވޅ  މި ، ޮބޑަްށ އިލްތިމ ސްކ ރަންށްތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަޔި ރައް ހިިދެވ ،ޮގތ ަގއި

ސް، ނަމަެވކަހަލަ. އެހެން ޑ ނ  ެވއްޓ ނ  ެގ ބޮލަށް އ ންމެދަނޑިަވޅ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ސ ނ މީތިއްބަވ ށޭ. 

ހަމަ ޮގތަކަށް. މި ކޮރޯނ ެގ ވައިރަސްއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިރ ދަކ ރެްއީވތީ އެއިން އަަރިއަގނެިވެގްނދިޔައީ މ  ފ ރި

ކޮށް ރިހަމަމ  ފ  ،ދެޭވނީ ަގނެެގން ެދންއި އަރަ މެންހ ންތަކ ން އަޅ ަގނޑ ޖެޞ ދީ ޮގންތިވ  އިޤްމ ދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ން ިމހ ރ  ަވނީ އެތައް ބިލިއަން  އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި މަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ެއއީކަ

އްހ  ތ ގައި ޓްރިިލއަނެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގެވން އަދި ައއި.އެމް.ެއފ  .ރ އްވ ފަެވސް ނެ ޅ ންޑޮލަރެއް އެ ބޭފ 
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ރިޖީ ސިޔ ސަތ  މެންެގ މިހ ރ  އޮތް ޚ މެްނނަށް އަޅ ަގނޑ ައޅ ަގނޑ  ،ީވމ ންހެ. އެއިކަމ ަގ ނެރޭނެ މިޑޮލަރ  

 ފޮރިންގ މެ މޮޅ އެން ންޚ ަގއި ދ ނިޔެ ދެކ ރީތ ނިސްޓަރަީކ މި ފަހ ެގ މިމެންެގ ފޮރިންގ ަވރ ަގަދކަމ ން އަދި އަޅ ަގނޑ  

ފޮރިންގ މިނިސްޓަރެއް ެވްސ  އެކަހަލަށް ބޮޑ  ނަސީބެއް ޑިަވޅ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވރަނދަ މި ،ވ ތީ މިނިސްޓަރ  ކަމަށް

 ،ރ ެގ މަސަްއކަތ އިޓަަގއި ފޮރިންގ ިމނިސްޮގތ  ރ ކ ަގބޫލ  ، ައޅ ަގނޑ ަގއި ހ ރީތީ. އެހެންީވމ ތ  އައަޅ ަގނޑ މެންެގ 

 މިހ ރ  ދ ނިޔެ ދެކޭޮގތް  ،ޑ ކަމ ންެގ ރައީްސެގ ނަންފ ޅ  އޮތްެލއް ބޮހ ދ ނިޔޭަގއި މަޖިލީ ޅި މ  ،ެގ ރައީސް ހ އަދި މަޖިލީ

އި މަނިކ ފ ނ އި، ފޮރިންގ ގަ ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ   އެނޭގނެ. އެހެންީވމ ށް ރަނަގޅަ މަނިކ ފ ނަށް ަވރަށް

 ށްމެންެގ ސަރ ކ ރަެއީކގައި ައޅ ަގނޑ  ރަްށ އިބްރ ހީމް މ ޙައްމަދ  ޞ ލިޙްެގ ޙިކ މަތްތެރިކަމ އިތ މިނިސްޓަރ އި އަދި އޭގެ 

ިދޔަ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނެ. އަިދ އަޅ ަގނޑ މެން ެވެގން މ ލީ ސ ެއއްޖެހޭަވރ ެގ ރަނަގޅ  ފައިނދަނ އި

 މި ،ަރތ ގައި ޝ ކ ރ ެވިރަވންޟްެގ ޙަهللاށް ބޮޑަށް ެގއްލ ން މ  ރަނަގޅަށް ެވްސ ފޫބެދިެގންދ ނެ. އަޅ ަގނޑ  ަވރަ

 ،ން ދިމ ިވކަމީމިކަތ  ެނއްޓ ނ  ަވގ   ެވރިކަމަކ ންރ  ތ މ ޚްދ ޚ  ،ޮއެވ ސަރ ކ ރ  ަވގ ތ  އެމް.ޑީ.ޕީ އަތ ގައި

ޝ ކ ިރްއޔ  . ަގބޫލ ކ ރަނީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   މެން އެންމެންނަށް ެވސް ދިމ ިވ ަވރަށް ބޮޑ  ރަނަގޅެއްއަޅ ަގނޑ 

ރ ޞަތ  ޮގތަށް ކ ރިއަށް ެގންިދއ މ ެގ ފ  ނ ވ ރަށް ެގއްލ ންކ މެންނަށް ސަރ  ޖިލިސް އަޅ ަގނޑ ރަީއސް. މަ ތެރިޒަތްއިއް 

 ތޯ. ޭގ. ޝ ކ ރިއްޔ  އިނަގބޫލ ކ ރަނީ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ނަންނަށް އޮމެންޅ ަގނޑ އަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ އިނގ ރައިދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދަށް.  

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ސަން އަޙްމަދ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަަރއިދޫއިނގ 

ދިެވހިރ އްޭޖެގ  ،މިއަދ  މި ބަހ ސްކ ރެެވމ ންދ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޅަމ ންެގންދ  އަށް ނަހ ތަ ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން މިށްއ ޅޭ ބަލިން ސަލ މަތްވ މަ ރައްޔިތ ންނަށް މިއަދ  ދިމ ެވެގން މި

ަވޅ ެގ ޔަފި ނ ޅ ންފިލ ވައިދެމ ްނ. އަދި ހަރ ދަނަށް އޮންހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ެވރ  ެއ ެގންދަނީ ދިަގޑިއި 24 ،ަވޅ ަތއްފިޔަ

 ޤައ މ ަގއި އ މ ެގ ރަްއޔިތ ންނ އި އަދި މިޤަ މި ،ެވމައްޗަށް މިއަދ  މ ތްރަސްކަލ ނެގ ހެޔޮ ރަޙްމަތ ން އިތ ރ ނ 

. ހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން  ކަށްއަޅ  ފިޔަަވޅ ތަކ ރ ން ކައި ސަރ ރ މަށް ޓަ ސަލ މަްތކ ޅޭ ރައްޔިތ ންއ ދިރި

އެ ރަށްތަކ ެގ  ،އަދި ރ އްޖޭެގ އެންމެހައި ރައްޔިތ ން މިއަދ  މިކަމ ން ސަލ މަތްވ މަށް ރ އްޖޭެގ ކަންކޮޅ ތަކ ން

ންދ  މަސަްއކަތަށް މަށް ޓަަކއި ކ ރަމ މި ބަލިން ސަލ މަތްވ  ،ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މަށް ،ރައްޔިތ ން މިކަމ ން ރަްއކ ތެިރވ މަށް
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ދ ވ ލ   ަރއްޔިތ ން ޭރަގނޑ އި ލޮބ ެވިތ ރަށ ެގ  5ަވން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަންނަފައަޅ ަގނޑ  

ދަންނަަވން. ކަންކަން ދ ނިޔެއަށް ދިމ ވ ިއރ   އަޅ ަގނޑ  ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ށް ދ  ބ ރަ މަސައްކަތަންކ ރަމ ންެގ

ސް ައޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ރަނަގޅ ވ ނެހެން. މަޖިލި ކަްނކަން ެގންިދޔައިމ  އިއެކީގަ  މެން ިވސްނ ންތެރިަކމ އަޅ ަގނޑ 

އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ޮގތަށް  ކޮންމެ ަގިޑއެްއގައި ެވސް ހިންޭގނެ  ،ރައްޔިތ ންނަށްޓަަކއި ކޮންމެ ަވގ ެތްއގައި ެވސް

ށް ިގނަ ކަންކަން ކ ރިއަށް އެބައޮތް. އިންތިޚ ބ ތައް ެވްސ ރަަވ ،ދެކޭޮގތ ގައި ޭއެގ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް. ސަބަބަކީ

ކޮމިޝަނަށް ެވސް  ސްއަދި އިލެްކޝަން ،ިޑޑޭޓ ންނަށް ނޭނިގކެން އެބައޮތް. އެ އިންތިޚ ބ ތަކަށް ވ ނެ ޮގތެއް ެވސް

ެވސް މިކަްނ  އިއެހެންީވމަ، ކޮންމެފަދަ ދަނޑިަވެޅއްގަ  ؛، މިހިރަ ކަހަލަ ކަންކަން މިހެން ހ ރީމ ހެންީވމ . އެނޭނޭގ

ދ ނިޔޭެގ ޮބޑެތި ޤައ މ ަތކަށް  ،ބޫލ ކ ރަނީ. ިމކަމަކީ މިއަދ  ހަމައެކަނި ރ އްޖޭގެ ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކ ރެެވން އޮންނ ނެ

އެންމެ ޓެކްނޮލޮޖީ  ،އެންމެ މ އްސަނދިެވފައި ،ންމެ މަޝްހޫރ ެވފައިނ ކ ެރިވެގން އެ އ ޅެނީ. އެމެރިކ  އެެވސް ކެތް

 ންޓަންަގިއ، ެވިރކަންކ ރ  ެވރިޔ ެގ ޓެސްޓ  ޝިރަށް ޮވއެމެރިކ ެގ ެވރި ،އެއީ. ެއހެންނަމަެވސް ެވފައި އޮތް ަޤއ މ 

 ،ލިބެން ނަގ  ހައެއްކަ  ނަތީޖ  ނަަގިއެގން މި ފޮނ ަވނީ ނިއ ޔޯކް ސިީޓއަށް. އެ ޤައ މ ން ެވސް ޓެސްޓަށް ބަަލިއެގން

ތްފ ޅ ން މި ކ ޑަ ރ އްޭޖަގިއ މި ަވސީަލްތ ހެޔޮ ރަހ މަ ރަްސކަލ ނެގއަށެއްަކ ަގޑިއިރ . ައޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖޭަގއި، މ ތް

ެގންދަނީ ަވރަްށ ފ ރިހަމައަށް އަދ ކ ރަމ ން. ކ ެރއްިވއްޔ  މި ސަރ ކ ރ ން އެކަްނ އިރ ދަފ ޅ  ،މަދ ެވފައި އޮތަސް 

ހ ަގއި ކަމެއް ނ ކ ރެއޭ ކިޔ ފައި ވ ހަކަަދއްކ ެނ ޖ ގައެއް މި މަޖިލީ ؛ލޫމ ތ ޢ ކިޔ ފަިއ، މަ އޭނޭނެގ ލޫމ ތ ޢ މަ

ސަރ ކ ރ ން ރޭަގނޑ އި  ،ބޫެލއް ނ ކ ރަން. ސަބަަބކީަގކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ   އިދިކޮޅ ަގިއ ތިބި ފަރ ތްތަކަްށ އޮންނ ނެ

 ހަމައެކަނި މި ،ައކަށް ީވ މިހެންކަން އަންަގމ ންކ ރ  ކޮންމެ ކަމެއް އެ ަގޑި .ލޫމ ތ  ދެމ ންޢ މަ  ދަނީދ ވ ލ  

ަރއްޔިތ ން ބިރ ެވިރކ ރ ަވްނ  ،ލ މަށްޓަަކއި، ވ ހަކަ ދަްއކ އިރ  އިއޮޅ ވަ  ،ސަރ ކ ރ ން އެބަ ެގންދޭ. އެހެންީވމ 

ބޫލ ކ ރަނީ. ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ޖެހޭނެވ ހަކަދަްއކަނީ. ރަްއޔިތ ންނަށް ސ ފ ކޮށް ކ ރ  ކޮންމެ ކަމެއް އިނެގން

ކޮންމެެވްސ އް އޮންނ ނެ. ިސްއރ ން ދައްކ  ކޮންމެ ވ ަހކަައކީ ޭއގައި ކޮންމެެވސް ގެއްލ މެފަތްދޮށ ގައި ިސއްރ ކަން

ކީ. ކ ރަމ ން ެގންދަނީކ ރެްއިވްއޔ  މަސައްކަތްމަކަރެއް އޮންނ ނެ. އެޮގަތކަްށ ނޫން މިއަދ ެގ ސަރ ކ ރ ން އިރ ދަފ ޅ 

މެން އިރ ދަފ ޅ ކ ރެްއިވްއޔ  މި ބަލިން ަސލ މަތްެވ، ޤައ މަށް ފ ަގތި ންައޅ ަގނޑ މެން އެ ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢ އަކީ 

 وبركاته ه عليكم ورحمة الل الم الس  و .ންަވރ  ކ ރެްއވ ންމ ސްތަޤްބަލެއް މި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ދ އިރ ެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ އަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ންބަރ .ސ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެ 

 ށް.ރަޝީދަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 
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 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  ެމންބަރ  ދ އިރ ެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ 

-ދ  ކޮރޯނ  ވައިަރސް ނ ަވތަ ކޮިވޑްެއކ  ފެތ ރެމ ންޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދ ނިޔޭަގއި މިހ ރ  ހަލ ިވކަމ 

 ސަރ ކ ރ ން. ދިެވހި ަވރަކަށް މީހ ން ނިޔ ެވފަ. އަދި އަށް ހ ސްލައްަކއެއްހ  މީހ ން ޖެހިފަ ދެނީ ަގއި މިހ ތަނަށް ަވ19

. އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން ެވސް ށް ސަރ ކ ރ  ަބންދ ކޮށްފައަ 26ށިެގން އިން ފެ 19މިަވނީ މި މަހ  

ަގނޑ މެންނަކީ ަވގ ތަށް. އެއީ އަޅ   މި ހޭ މެދ ކަނޑ ލަންސް ެއބަޖެރައްޔިތ ންނަށް ނަމޫނ  ދެއްކ މ ެގ ޮގތ ން މި މަޖިލި

ޖެހޭ ރައްޔިތ ންަނށް ނަމޫނ  ދައްކަން. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ،ބ ންނަށް ވ އިރ ރައްޔިތ ންެގ އިންތިޚ ބީ މަންދޫ

ސް ލިމަޖިައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިކަން ކ ރަން. ނަމަެވސް  ،ދިނ މ ެގ ޮގތ ން ނަމަެވސް ސަރ ކ ރަށް ެއއްބ ރ ލ ން

ހިއްޖެ ޖެކ ރަންެގން މަޖިލިސް މަސައްކަތްވ ނީ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ކޮންމެ ފަދަ ހ ލަތެއްގައި ެވސް ހ ޅ ަވއިންއޮންނަ

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  .ކ ރެޭވ ފަދަ ހ ލަތެއްގައި އަޅ ަގނޑ މެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މަސައްކަތް  ހ ލަތެއްަގއި 

ކ ން ެވސް އެބަޖެޭހ ޚ އްޞަ ލ އިތަކެއް ދޭން. ތަހ ލަތ ގައި ދޭން. ބޭންކ  ެކއް މިރައްޔިތ ންނަށްޓަަކއި ލ އިތަ

 ަގއިލަންކ  ކަމ ަގއިވ ، ސްރީ ޓެިރ ެއއް ޤައ މ  އްދިޔަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ައަވންނޑ މެންނަށް ިއއްޔެ އަޑ އިިވެގއަޅ ަގ

ދެޭކޮގތ ގައި ދިެވހި ސަރ ކ ރ ން ެވސް އަދި ލޯނ ތައް ތިން މަހަށް މެދ ކަނޑ ލި ޚަބަރ . ހަމަ އެޮގތަްށ އަޅ ަގނޑ  

ަވގ ތ  ެއ  އް ހޯދައިދޭން. ައޅ ަގނޑ މެން މިއެބަޖެހޭ ލ އި ޮގތްތަކެ  ޓަަކއިތަކ ން ެވސް ރައްޔިތ ންނަށްރ އްޖޭެގ ބޭންކ 

 ،އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އިޤްތިޞ ދީ ހ ލަތަށް ެވސް. އެޮގތަށް ބަލ އިރ  ލ އިތައް ދޭއިރ  އަޅ ަގނޑ ެމން ބަލަންޖެހޭ

 ،ދޭންޖެހޭ ކަމަކީ ންަވގ ަތށް އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އިސްކަ މި ނަށްޅ ަގނޑ މެންއަ

ކ ރ މަކީ ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް މިހެން ހ ރި އެކި ކަންތައްތައް ޔަޤީންބޭހ އި، ތެލ އި،  ،ކ ބޯތަެކއްޗ އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ދަނިޑަވޅ ގައި ަވރަށް ޮބޑ ކޮށް އ ޅެނީ.  ިރެވރިންެގ ޝަކ ވ  ެވސް މިިވޔަފ ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އ ދެ، 

 ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރަގއި އަޚ އްޞަކޮށް ޓ   ،ރ އްޖޭަގއި ،ދަނީކ ރެިވެގންށް ފ ހަަގޑ މެންނައަޅ ަގނ ،ނަމަެވސް

މ ސ ރަތައް  ،ކ ޑަކޮށް ދިމ ޮކށް ހަމަ ަވގ ތ ން މ ސ ރަތައް ެވސް  އ 19-ޑްކޮިވ ،ކ ަރއްވ  ބޭފ ޅ ން ހަމަ މިކަމ ިވޔަފ ރި

ިވޔަފ ރީެގ  މެއް. އެއީ މި ބޭފ ޅ ން މިހ  ދ ަވހަށްކަ ހ ރިަވރަށް ހިތ މަ އީދ  ތަން. މިކ ރަމ ންކަނޑ ލަން މަސައްކަތް 

ކ ރަްއވ  ބޭފ ޅ ންނަށް އެންމެ ކ ޑަެވެގްނ ތަކ ަގއި މަސަްއކަތްދ އިރ ، ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި ރިޯސޓ ފައިދ  ނަންަގަވމ ން

އަޅ ަގނޑ   ،ނަމަކަމަށް ވ  ދެޭވވ ނެ. ެއޮގތަށް ނ ނ ލައި ދެެވން  ދ ަވހ ެގ މ ސ ރަ އެްއެވސް ަދއްަޗކ މަސްެވސް ތިން 

ދެޭވ ފަދަ ިވޔަފ ރިެވރިންނ އި، ނ ަވތަ ރިސޯޓ  މ ސ ރަ ލަނީ އެފަދަ ފަރ ތްތަކ ެގ އަތ ން އެ ރަށްތަްއ އަތ ަލިއ،އިޮގވަ 

 ސަރ ކ ރ ން ެވސް އެބަޖެހޭ މި .ދިނ ންއިއްލެއް ހޯދަޙަެއއަްށ  ތަންތަން ހަވ ލ ކޮްށެގން ނަމަެވސް އެ ށްއޯނަރ ންނަ
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 އެ ފަރ ތްތަކ   ؛ޮގަތށް ނިންމަނީ ނ ދޭ ،ޮކން ރިސޯޓ ތަކެްއަގއިތޯ މ ސ ަރ ަގވ އިދ ން ދެނީ ،އި ރިން ބަލަކަންކަން ކައި

 މެދ  ސަރ ކ ރ ން ެވސް އެބަެޖހޭ ފިޔަަވޅ ތަެކއް އަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ހޯރަފ ށީއަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ  މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މިްއޒަތްތެރި އިޝ ކ ރިއްޔ  

 ށް. ސަލީމަ އަޙްމަދ 

 

 އްކެވ ްނ:ވ ހަކަދެ ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ހޯރަފ ށީ

ަވއިރަހ ެގ މައްސަލަިއގައި ަރއްޔިތ ްނެގ އ ޅޭ ކޮރޯނ   ދެ، ކ ރިމަތިެވެގން މިއ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހަމަ ހަނދ ން   ޮގތ ން މި ދެކެެވމ ންދ  ވ ހަކަތަކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ގ ޅޭ ލ މ އި ޖަލްސ ތައް މެދ ކަނޑަމަޖިލީހ ެގ

 ެޗއްތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ އް ކޯ ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި ބ ނަނީ ،ލ ިއފިން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްލައިބަ ކޮށްލ މ ެގ ޮގތ ންއ 

ބ ނ  އެްއޗަށް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ނޫނ އަސ ސީަގއިކަމެއްަގއި ެވސް އެންމެ މ ހިންމ ކަން ދޭންޖެހޭނީ ޤ 

 ެވިރކަން ހިންގ މ ެގ ބ ރ ެގ ފަރ ތ ން ކ ރ  ކަންތައްަތއް ،ބ ނޭަވަނ ައކ ރ ަގއި އެބަަވނަ މ އްދ ެގ ތިން 70ަވަނ ބ ބ ެގ 3

، ން ކ ރ މަށްޓަކައިކ ރ ވ ން. ައދި މިކަ، ެވިރކަން ހިންގ މ ެގ ބ ރ  ޖަވ ބ ދ ރީނ ހިނގ  ޮގތް ބެލ މ އިހިނގ 

ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް  ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ  އީން ފިަޔަވޅ ަތްއ އެޅ ން. މިއ އި ގ ނޫނ ަގިއވ  ޮގތ ެގ މަތީޤ ނޫނ އަސ ސީ

މި ދަނޑިަވޅ ގައި ބޭނ ންވ  ޒިންމ ެއއް.  ،ށްލަން ަވރަށް ބޮަޑށް ފ ހަަގކޮމަތިކޮށްފައިވ  ޒިންމ ތަކ ެގ ެތރެއިން އަޅ ަގނޑ 

ަރްއޔިތ ންނަށް ބޮޑ  ކަންަތއްތަެކްއ ކ ރިމަތިެވެގން ައއި ދަނިޑަވޅ ަގިއ ެވރިކަން ހިންގ މ ެގ  ،ވ ަހކަައކީއަޅ ަގނޑ ެގ 

އެ ކ ެރވ ނީ  ނޑ މެން ޭގަގއި ތިބީމ  ދެންތް ބެލ މަށްޓަކައި އަޅ ަގޮގ ނ ހިނގ ބ ރ ެގ ފަރ ތ ން ކ ރ  ކަންތަްއތައް ހިނގ 

ކ ރި ިޒންމ  އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ގައި އަދ ކ ރަން ރައްޔިތ ން ވ ލ ހަ ނ ައޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން؟ ކޮންކަމެއްތޯ

 ތިބީމ ބ ނެ ކައި ޓަ ތަން ބަންދ ކޮށްފައި، އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ެވސް ސަލ މަތ އި ރައްކ ެތރިކަމަށް ކ ރި ަވގ ތ  މިއ އްމީދ 

ކަެމއް. ެއ  ަވރަށް ފިނޑި ން.ންހެކަމެ އްޖެޖެހިކ ަޑކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމ ަގިއ ިވސްނ ލަންީއ އެއަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ 

ން ދަތި. އިްއޒަތްތެރި ބޫލ ކ ރަގަ ދެއްެކިވ ސަބަބ  ެވސް އަޅ ަގނޑަށް ވ ހަކަފ ޅ  ދެއްެކިވ ެމންބަރ ންވ ހަކަފ ޅ  މޭރ މ ން

 މ  އިގަ ދ އިރ އަކ ން ތ އީދެއް ހަމަ ލ ކަށް ހޯރަފ ށީއި ޖަލްސ ތައް މެދ ކަނޑަންެގ މަޖިލީހ ެގ، ަރއްޔިތ  އެހެންީވމ ރައީސް. 

އ ފެއްދިފަިއ ހ ރި ެގ ހިތ ގައި ަވގ ތ  ރަްއޔިތ ން ޭއެގ ބަދަލ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ްނަވނީ މި .ެވސް ނ ކ ރ ނެ

ބޮޑ ވ ންތަކަށް ކޮންމެެވސް ަވެރއްެގ ތަަސއްލީެއއް ކަންސ ވ ލ ތަކަށް ޖަވ ބ ތައް ހޯަދން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަރއްޔިތ ން 

އަޅ ަގނޑ މެން  ން.ެދއްވ ވައިެގ ފ ރ ޞަތ ތަްއ ހޯއްދަ ކ ރަންޖެހޭ ސ ވ ލ ތަްއ ކ ރ މ  ދިނ މަށްޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެންހޯދައި
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ަގނޑ މެން އަޅ  ؟ތޯަވރަށް ކ ޑ  ލިބޭނެރަްއޔިތ ންނަށް ދަތިނ ވ ؟ ބޭނ ން އިނެގން މި ރ އްޖޭގައި ކ ޑ  އެބަހ ރިތޯ

؟ ހަމައަށް ފޯރ ނެތޯ ތ ންނ އެ ބޭސް ބަރ ބަރަށް ރައްޔި؟ ބޭނ ން ރައްޔިތ ްނނަށް ބޭސް އެބަހ ރިތޯ ،އެނެގން

 ެގނައ މ ގައި ދަްއޗެއް އެބަހ ރިތޯ. އެކަމ ަގއި އްޔ  ރަށ ން މ ލެ ބަލިވެއްޖެ މީހަކ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ން އެނެގން

އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔަީނ  ،ހޯދަންީވ ަވގ ތ މެ ސ ވ ލ ތަަކކަްށ ޖަވ ބ  ލަ ކިތަންމިަކހަ؟ ފަހެއް ނ ވ ނެތޯލަހެއް

ެވސް  ގައިމ އެޮގތެއް ައޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ .ސް ބަންދ ކޮށްފައި ޭގގައި ތިބެން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްލިރައްޔިތ ންެގ މަޖި

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ޞަތ ަގިއ ަގބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ. އަޅ ަގނޑ  ެއޮގތަށް ތ އީެދއް ެވސް ނ ކ ރަން. މި ފ ރ 

ސް މި ޮގެތްއގައި ައޅ ަގނޑ މެން މަޖިލި . އ އްމ ތްެވސް އެބައޮފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވ  އެހެން މ ހިންމ  ނ ކ ތ އެއް 

ޮގތ ން ެގންނަށްޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް   ގ ޅޭ ހ ލަތ  ބ އްވ  އ ސޫލ ން ކަންކަން ފަހަރ ގައި ނ ެގންދެިވދ ނެ. އެއީ މި

ރ ތްތައް ެގނެްސެގން އެއީ ަވރަށް ިގނަ ޭބރ ެގ ފަ ؛ންނަށް ެގެނިވދ ނެ. މިސ ލަކަށް ކޮމިޓީ ބައްދަލ ވ ންތައްޅ ަގނޑ މެއަ

ކ ރަންޖެހޭ ހ ލަތެއް. އެކަހަލަ ހ ލަތެްއ މި ދަނޑިަވޅ ަގއި ކ ިރއަށް އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ންނ އެ މީހ 

ކަނޑ ލ މަށްފަހ ަގިއ ކަެމއް. ެއހެންީވމަ، ކޮމިޓީ ބައްދަލ ވ ްނތައް މެދ  ކަީށެގންވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ެގންދެވ މަކީ އެ

ަކމަށް އަޅ ަގނޑަްށ ފެންނ ތީ  ތައް ެވްސ ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ދޭެތރެ ދ ރ ކޮށް ބޭއްިވދ ނެލްސ ެގ ޖަހ މަޖިލީ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ .  .ލީއިދަންނަަވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ބަހ ސް  އަށް އަޅ ަގނޑ  10:30 ،މ ން ދެންނެިވންށައްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި ބަހ ސް ފަޔ  އި ޝ ކ ރިއް

އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ަގސްތ ކ ރަނީ މި މައ ޟޫޢ ގައި ެއްއޗެއް ިވދ ޅ ވ ްނ  ،ކަމަށް. އެހެންނަމެަވސް ނިންމ ނެ

މަށްފަހ ގައި މި ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ވ އެދިަވޑަިއަގންނަވ  ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފ ރ ޞަތ  އެރ 

މަލ ކ ރ ނީ މަޖިލީހ ެގ ަގވ އިދ ެގ ޢަ ،ސްޯވެޓއް ނެތް. އެހެންނަމަެވ ށްފަހ  ޙަޤީޤަތ ގައި ނަގ ނިންމ މަށް. މި ބަހ ސަ

 އަޅ ަގނޑ   ،މަލ ކ ރ ނީ. އެހެންނަމަެވސްޢަ ަވނަ މ އްދ އޭ. އެ މ ްއދ ެގ ދަށ ން  247އަޅ ަގނޑަށް ހަނދ ންަވނީ 

ރަނަގޅ   ،ލްޒ ފި، ޑަށް ދެންނެވ ނީަޑށް ހީަވނީ އަޅ ަގނނަގ، ނޫން، އަޅ ކަމެއް ނިންމ އިރ ަގއި ،ރ އިރ މަލ ކ ޢަ

ދަށ ން  ަވނަ މ އްދ ެގ 247ޅަށް ދެންނެވ ނީ. . ނޫން، ރަނަގ247މ އްދ އެއް ނޫން އަޅ ަގނޑަްށ ދެންނެވ ނީ. 

އަޅ ަގނޑ  ނިންމ ން  ،ަގނޑ  މި ދެންނެިވހެންއަޅ   ،މަލ ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. އެހެންނަމަެވސްޢައަޅ ަގނޑ މެން 

މަދ  އަދަދެްއެގ  ،ޗަްށ ބިނ ކޮށް. އަޅ ަގނޑަްށ އެަބ ސ ފ ޭވެގ ަމއްއެްއޗެއް ނިންމ ނީ ތިބޭފ ޅ ން ތި ިވދ ޅ ވ  

 ދެއްެކިވމިހ ތަނަށް ވ ހަކަ ،މ ންެވދެކެ  ިގނަ އަަދދެއްެގ މެންބަރ ން ،މެންބަރ ންެގ ޚިޔ ލ  ެއއް ައތަކަށް ވ އިރ ަގއި

ޮގތަްށ  ހޭ ަގިޑަގީޑަގއި ކ ެރޭވޖެންރ މި މަޖިލީހ ެގ މަސަްއކަތްތަްއ ކ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެިދަވަޑއިަގންަނަވނީ
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އިންޓޯލަށް.  ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ހ އްޓ ލަނީ ނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ތިބ ން އެއީ ރަނަގޅ  ކަމެއް ނޫން

 ޖަހ އިރ .  11ދަލ ވ ނީ އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެނބ ރި ބައް

 

 {އަށް 11:03 ން އި 10:31 :ކޮޅ ތ  ގ ަވސްހ }

 (ންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވިލ ފ ީށ ދ އިރ ގެ މެ ؛ވީނެންއި ތ ގައިސަ)ރިޔ 

 

 ން:ވ ދެްއކެ ކަވ ހަން ތ ޔ ސަރި

ދެ، ދިއ މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީ. އ ކ ިރއަށް` ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މަސައްކަތ އިެގން 

އެ މަަސއްކަތ ިއެގްނ  ؛ަސއްކަތްޔަ މަެގންދިެގ ޖަލްސ  މެދ ކަނޑ ލިއިރ  ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ހިހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށް މަޖިލީ

އިއްޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ފޮނަދޫ ،އަރ ަވނީ ނީ. މިޮގތ ން މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިދަ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި 

 ށް. ސިރ ޖަ މޫސ  މެންބަރ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ސިރ ޖް މޫސ  މެންބަރ  ރ ެގދ އި ފޮނަދޫ

ސް ބަންދ ކ ރަންޖެހޭ ހ ލަތަށް އައިސްފިތޯ މި ދެކެޭވ މަޖިލި ގ ިޅެގން   ަވއިރަހ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮރޯނ 

 ަވއިރަހަީކ އެދ ނީ. މި ގ ިޅެގން ައޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ބަެއއް ކަންތައްތަްއ ފ ހަަގކޮށްލ މަށް ފ ރ ޞަތަަކށް މި ބަހ ސ 

ނަސީބަކ ން  ރ އްޖޭަގއި ،ހެއް. އެހެންނަމަެވސްރަެހްއ. ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ފެތ ރެމ ންދ  ަވއިރަަވރަށް ނ ރައްކ ތެރި ވައި

ގ ޅިެގން  ެއކީަގއި މިކަން މި ހިނަގނީ ަވރަށް ކ ޑަ މިންަވރެއްގައި އަދި. އަދި ސަރ ކ ރ ން މިކަމ  ެގ އިރ ދަފ ޅ هللا

ެގ ައޅ ަގނޑ  ،ހަމަ ފެނިެގން އެބަދޭ. އެހެންނަމަެވސް ތަން ެވސް ޔަަވޅ ތަކެއް އަޅަމ ންދ އެކަީށެގންވ  ރަނަގޅ  ވި 

ދ ންީވ ަވގ ތެްއ ނޫން. އެިކއެިކ  އިލ ފައިައޅ ަގނޑ މެްނ މަސައްކަތް ހ އްޓަ  ،އި ސް ހ އްޓ ލަަވގ ތަކީ މަޖިލި  އި މިނަޒަރ ގަ 

އި އްޓ ލަ ސް މަސައްކަްތ ހ ހ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލިމަޖިލީ  ،ފަރ ތްތަކ ން އެިކއެިކ މަސަްއކަތްތަކ ަގއި އ ޭޅއިރ 

 ؛ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑަށް ނ ފެނޭ. ކޮޯރނ  ަވއިރަހަށް އެންމެ ބޮޑަށް  ންމެ ރަނަގޅ  ޮގތެއްއަޅ ަގނޑ މެން ފިލ މަކީ އެީއީކ އެ

ަވްއޒަފ ންނ އި، ކ ރ  މ ަވއިރަހ ެގ ނ ރައްކ  އެންމެ ބޮޑަށް އޮތްކަމަށް މި ފެންނަނީ އެއަރޕޯޓްތަކ ގައި މަަސްއކަތް

ތިީބ ަވގ ތ ގައި ެވސް  ެވސް މި އަދ އެ މ ަވްއޒަފ ން މި. ނަށް މ ަވްއޒަފ ންރިސޯޓ ތަކ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރ 

އެ ބިރ ެވިރ ހ ލަތ ގައި، ރައްޔިތ ންނަށް  ،ެއ މަސައްކަތ ަގއި ،ރިސްކ ގައިމަސައްކަތ ގައި. ރ އްޖެ ހިންގ މަށް ބޭނ ންވ  

ކޮްށ އެ މަަސއްކަތް ކޮށް . މަސައްކަތ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަށް ބޭނ ންވ  ފައިސ  ހޯދ މަށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް.

ސް ހ އްޓ ލ މަކީ އެއީ ަވރަްށ މަޖިލި އި،އަޅ ަގނޑ މެން އެ މ ަވްއޒަފ ން އެ މަސައްކަތ ަގއި ބައިތިއްބަ  ،ތިއްބ 

މ ޅި  ،ޖެހޭނެ ހ ލަތަކަށް އަންނ ނީ ހ އްޓ ލަންސްަކމަށް ވ ނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ިމ މަޖިލި ކަެމއް ކ ޑަ ކަންޒިންމ ދ ރ 
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ތަނ ގައި އެ ހ ލަތެއް މެދ ެވރިއެއް ނ ޭވ.   ފެންނަރިެވެގން. އަޅ ަގނޑަށްޖެހޭ ހ ލަތެއް މެދ ެވލަންޤައ މ  ހ އްޓ 

ޖެހޭ ކ ރަންކ ރ  މ ަވްއޒަފ ންނ އި، ރިސޯޓ ަތކ ަގއި މަަސއްކަތްކ ރ  މ ަވްއޒަފ ން މަސައްކަތް އެއަރޕޯޓ ަގިއ މަސަްއކަތް

ެވސް ނ ފެނޭ. އެ ށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ހޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނަޑކަސް ހ އްޓ ލަންޖެމި މަޖިލި ،ހ ލަތ  ދެމިއޮތްހ  ހިނދަކ 

ތިބި ބިރ ެވރިކަްނ  މ ަވްއޒަފ ންނަށް ނެތް ބިރ ެވރިކަމެއް މިތ  މިތިބި މެންބަރ ންނަކަށް ނޯންނ ނެ. އެ މ ަވްއޒަފ ން

 ،ރިސްކ ަގއި. ކޮންއިަރކ ތޯ ންބަރ ންނަކަށް ނޯންނ ނެ. އެ ތިބެނީ ހަމަ އަބަދ ެވސްތިބި މެ މިތ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ގ ޅ ންހ ރި ރަނަގޅ  ފިޔަަވޅ ތަކެްއ  ނީ އެކަމ ދަަސރ ކ ރ ން  ،އެ ރިްސކ ަގއި. އެހެންނަމަެވސް ، މ ވ ނީއް ދިމިކަމެ

މިކަމ ަގއި  ،ޑޮކްޓަރ ންނަށް އ ޅޭ ަގއިމިކަމ  ،ސްކް ފޯސްއަށްައދި ސަރ ކ ރަށް ޓ  ،ތީެވވ ކަމަށް އަޅަމ ން 

މ ޅި ޤައ މ   ؛ރިސޯޓ ތައް އި، ހ އްޓ ލަކޮށް ދަތ ރ ފަތ ރ ަވގ ަތކީ މ ޅި އެއް  އަދި މި ،ކ ރ  ފަރ ތްތަކަށްމަސައްކަތް

ކ ރަނީ. އެ ފިޔަަވޅ  ކަމަށް އެ ފަރ ތްތަކަށް ނ ފެންނ ތީ އެ ފިޔަަވޅ  ނ ޅ  މަޑ  ކ ރަންޖެހޭ ހ ލަތަކަށް އަންނަލޮކްޑައ ން 

ކޮށްކޮށް ިތއްބ  ްނ މަސައްކަތް ެއ މ ަވއްޒަފ  ،ކ ރ އިރ ަގއި އެ މ ަވްއޒަފ ން މަސައްަކތް ،އޮންނައިރ ަގއި ފައިމަޑ ކޮށްނ ޅ  

ބޫލ ކ ރެިވެގން މަސައްކަްތ ަގކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ކޮރޯނ  ޖެހިދ ނެ އި،އަޅ ަގނޑ މެން މިތ  މަސައްކަތް ހ އްޓ ލަ

 އި  ކަމެްއ ނޫން. އަޅ ަގނަޑށް ހަމަ ފެންނަނީ މި މަޖިލީހ ން މަސައްކަތް ހ އްޓ ލަ ކީ ބަަލއިެގެނޭވނެހ އްޓ ލ މަކީ ެއއީ

ެއ  ؛ކ ރ  މ ަވްއޒަފ ންއެންމެ ފ ރަތަމަ ބަންދ ވ ންޖެހޭނީ އެއަރޕޯޓްތަކ ގައި މަަސއްކަތް ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް ކ ރ ބަންދ 

ން އޮތް ބިރ ެވރިކަ ޒަފ ންނަށް މިހ ރ  މިއި ތިބި މ ަވއް އަދި ރިސޯޓ ތަކ ގަ  އި،ަނއްތ ލަ ރިސްކ  ތްއޮ ފަރ ތްތަކަށް

ަގނޑަކަްށ ނ ފެނޭ މިތ  މަސައްކަތް ތ ގައި ދެމިތިބިހ  ދ ަވހެއްގައި އަޅ ލެިވެގން. އެ މ ަވއްަޒފ ން މަސައްކައިނައްތަ

 ކ ރ  ކ ރ މަށް މިސަރ ކ ރ ްނ ޚަރަދ  ކ ޑަ ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް  ،ޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް. ެއހެންނަމަެވސްހ އްޓ ލަން

ަގއި މި މަޖިލީހ ެގ މަސައްކަތ ެގ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ކ ރ  މަސައްކަތ ެގ ތެރޭ ،މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި 

ނ ަވެއްއ  ،އ އްމ ކޮށް މަސައްަކތް ހަމަ މި މަޖިލީހ ގައި މިހ ރ ެވސް ކ ރަމ ން އެބަ ެގންޭދ ރޭަގނޑ  އަށެއް  ،ަގޑިަތއް

ލ އިރ  އިޖަހަ ކަމަށް ފެނޭ. ހަމަ ހަތަރެއް ކެއް ެގނައ ަމކީ ހަމަ ރަނަގޅ  ކަމެއްބަދަލ ތަ ޖަހަންދެން ެވސް. އެއަށް

ެވސް ކ ޑަކ ރ މަކީ ހަމަ ދައ ލަތަށް ޭއެގ  ކަތްތަްއ ހ ްއޓ ލ މަކީ ރަނަގޅ  ކަމެއް. ަކރަންޓ ެގ ޚަރަދ ހ ެގ މަސައްމަޖިލީ

ރިސޯޓ ެގ  ،ކ ރ ރ ކޮށް ފ ހަަގކ ރަން ބޭނ ންތަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ،ސަބަބ ން ފައިދ ތަކެއް ވ ނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް

ކ ރ  ކ ރ  މ ަވްއޒަފ ންނ އި، ެއއަރޕޯޓްތަކ ަގއި މަސަްއކަތްމަަސއްކަތްޓ އަރިޒަްމ ދ އިރ ަގއި މ ަވްއޒަފ ންނ އި، 

ޓ ލި  ންޖެހޭނެ. އެތަން ހ އްކ ރަދ ހ  ދ ަވހެއްގައި ައޅ ަގނޑ މެން މިތ ނގައި މަސައްކަތްކ ރަމ ންމ ަވްއޒަފ ން މަސައްކަތް

ދެއްިވ  .ޖެހޭނީމަސައްކަތް ހ އްޓ ލަންޖެހ ނ  ދ ަވހަކ ން މިތ ނެގ އެ މ ަވއްޒަފ ްނެގ މަސައްކަތް ހ އްޓ ލަން ،ދ ަވހަކ ން

 ފ ރ ޞަތަށްޓަކައި ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ . 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އިްއޒަތްތެރި  ދ އިރ ެގ ަމކ ނ ދޫ ،ރ ަވނީއަ މިފ ރ ޞަތ  މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .

 . އަށްރ ޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ރ ޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ރ ެގއިދ  މަކ ނ ދޫ

ައޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ލޮބ ެވތި  ،ރައީސް. އެންމެ ފ ަރތަމަ ެވސް އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްަޒތްތެރި `. 

އަދ ެގ ސަރ ކ ރަށ އި ރ ން މި ދަނޑިަވޅ ަގއި ައަޅމ ންެގންދ  ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަކަށް ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި ސަރ ކ  

ކީ ޔަ މި ،ގައި ެދކޭޮގަތކީއަދ ކ ރަން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ިމކަމ  ޖ މްހޫރިއްޔ އަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ރައީސ ލް

މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ޮގސް ޭގތެެރއަްށ ރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ބޭނ ން އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައިވ  ަވގ ތ . 

ހެން ކ ރ ކަށް. ންތައްއަޅ ަގނަޑކަްށ ހިއެއްނ ޭވ ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ކަ، ޑ ކ ރީމ ޭގތެޭރގައި މަ ފިލީމަ، ނޫނިއްޔ  ދެަވ

އަދި ޚ ދ   ،ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނ އި ،ަވޒީރ ންނ އި  ،ޤައ މ ެގ ސިފައިންނ އި މި ަވގ ތ  ެވސް ، ކީސަބަބަ

ޑ މެން މި އަޅ ަގނީވމ ، އެެހންމ ން. ްއަވބޮޑ ކޮށް މަސައްކަތް ކ ރަނީ ނ ހަނ  ަވޖ މްހޫރިއްޔ  ެވސް ެގންދަރައީސ ލް

 މ ޖެހޭ. މިއީކީ އަޅ ަގނޑ މެން ަގއިއެބަ ކ ަރން އަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެޭވނެ ހ ރިހ  ކަމެއް  ކަމ ަގއި 

ރަްއޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަގިއ  ެވސް ޖެހެންދެން ފަހ  މީހ އ  ނޑ  ެއންމެއަޅ ަގދެން ނޫން.  ަވގ ެތއްފަހަތަށް ޖެހެންީވ  ެވސް

ެގންަދވ ނެ ޮގތަކަށް ެގންދަން އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރިހަމަ  ރައީސް ހަމަ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްޖިލީހ ެގންެގ މަމި ރައްޔިތ 

މި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހ   ޮގތ ގައިންކަން އަޅ ަގނޑ  އަރ ަވްނ. އަދި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޤީއެއްބ ރ ލ ން ލިބޭނެކަމ ެގ ޔަ 

ނިމިދިޔަ ސަރ ކ ރެއްަގއި މި  ،ަގނޑ މެން ދ ށީމ . އަޅ މ ްނދ ނެކަންތައްތައް ކ ރައެ  ޮގތަށް ެއކަންއެ ،މެންބަރ ން ެވސް

 ކ ރަންރ ބ ންޤ ރ އްޭޖެގ ރައްޔިތ ން  ،އަށް ދިޔައިރ ކަމެއް ފެތ ރިެގްނ ދ ނިޔެޒ ތ ެގ ބަލިމަޑ  ބަލިމަޑ ކަމެއް، މި ކަހަލަ 

ޅ ަގނޑ  ިމ ދަނީ. އަރަމ ންކ  ތައްކަންޫނން މި ސަރ ކ ރ ން  ތަކަށްކަމަކ ، ެއޮގތަން ެވސް. އެ ރަށް ހ ންނެިވތައްޔ 

 ަވރަށް ހަރ ދަނ ކޮށް ޖެހޭ ބައެއް ކަންތަްއތަކަށްރ ން ެވސް އެބަރ ކ ސަ މި ަވގ ތ  ،ފ ރ ޞަތ ގައި ފ ހަަގކޮށްލަން

ކ ރ  މަަސއްކަތްިރސޯޓ ތަކ ަގއި ، ނޑ މެންެގ މަސްެވރިންނަށްއަޅ ަގ ،ިވސްނަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަނޑ ެވރިންނަށް

  ކަށް މި ދެންނެިވ ފަރ ތްތަ ،ނަމަ ނަމަ މަކީއަޅ ަގނޑ ެގ އެދ  ؛ފަންތީެގ ިވޔަފ ރިެވރިންނަށް ދ  އަދި މެކ ދި  ،ބޭފ ޅ ންނަށް

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ލައްޗޭ. އަންނ ނެ ޮގތަކަށް ސަރ ކ ރ ން ކަންތައްތައް ނ ކ ރަްއޗޭ. ދެރަވ ނެ ކަެމއް ކަމެއް، އިހ ނެތި

މިއީ ސަރ ކ ރަށް  ،ވ ނެންދަންނަހި ރައްޔިތ ން ެވސް ދިެވ އަދި، ޮގތަށް މި ދެންނެިވ ފަރ ތްތައް ެވސް އ ދެ! ހަމަ އެ 

ސަރ ކ ރަްށ ، ފ ޅ ންެގ އެއްބ ރ ލ ން ބޭނ ންވ ނެކަންެވސް ނ ހަނ  އ ނދަޫގ ަވގ ތެއްކަން. ސަރ ކ ރަށް ެވސް އެ ބޭ

އަދި މ ިޅ  ،ޔިތ ންރައް ިދެވހި ޤައ މ ، ދިެވހި  ،އަކީން ަވގ ތ  ެވސް ނަގ ނެކަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢ ކަންތައްތައް ކ ރަ
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ްއވ ން. ލެ މި ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ  މަސަްއކަތ ަގއި ބަރަކ ތްهللا ން. އަދި މިންޖ ވ ދ ނިޔެ މި މ ސީބ ތ ން 

 ޞަތަށް.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެދއްިވ ފ ރ   ޝ ކ ިރއްޔ  ަވރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .ޒަރީރ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއަޒތްތެރި  އިރ ެގދ  ެވރިމަތި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: ޒަރީރ  ަޙސަން މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަތިެވރި

ވ  މިއަދ  ދިމ ެވަފއިއަށް ޔެެގ ތ ރީޚ ގައި ދ ނިދ ނިޔޭެގ މި ފަހ  ؛ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ،ކ ރ ންރ ދަނިޑަވިޅގައި ިދެވހި ސަ ދ  ނ ޒ ކ ދ ނިޔެ ދެކެމ ން މިއަދ ތ ން ޞ ދީ ޮގތިއަދި އިޤް  ،ބަލިމަޑ ކަމ އިމި 

ކަށް ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަދ  ހަރ މ ންްއަވމިއަދ  ައޅ މަނިކ ފ ނ ެގ ިވސްނ ންފ ޅ އެކ   އެ ،ރ އްޖޭެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  

އްކ ތެރިކަމަށް ޓަަކއި މި ތ އި ރަސަލ މަ ކ ރަން. ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގހަމައަށް ތ އީދ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރިއަޅ 

ނަަގންޖެހޭ  ކެިރެގން ،ބޮޑ  ޮގތެއްަގއި ސަރ ކ ރ ން ފަސްނ ޖެހި އަޅަންޖެހ ނ  ކޮންމެ ފިޔަަވޅެއް އެ ދަނީ ފ ޅ ކަން

މަ އަށް ައޅ ަގނޑ  ހަރ އްޖޭެގ ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   އަދި ސަރ ކ ރަށ އި އި ިދެވހި ޓަކަށްަކމަ ނަަގމ ން. އެ ޑިޒިޝަންތައް 

ދ ނިޔެއަްށ  ،ޖެހޭކ ރަން އެބަބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ މެން  .ލ ޞްތެރިކަމ ެއކ  މަރ ޙަބ  ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިޚ 

ޒ ކ  ފަްއތަރ ގައި ދ ނިެޔއިން މި ދަނީ  ތިޞ ދީ ނ ޤްއިއަދި އ ދެ! ބަލިމަޑ ކަމ ަގިއ  ؛މިއަދ  ދިމ ެވފައިވ  ތަދ މަޑ ަކމ ގައި

ކ ރ  ޮގތ ގައި ދ ނިޭޔެގ ފ އޭ.ޑީ.ބީްނ ލަ ަވމ ން. ފަދަ ބޮޑެތި ެގްއލ ންތަކެއް ކޭކ  ނ ދެއަޅ ަގނޑ މެން މިއިން ޒަމ ނަ 

ތައް ްއ މީެގ އެމި ެގއްލ ންތަ ،ނަމަ ދ ަލިއެގންގ ދިެގއްލ ްނވ ެނ. އަދި ބިލިއަން ޑޮލަރ   347ތިޞ ދަށް މަދ ެވެގން އިޤް

 އ ދެ! ؛ފޮރިން ކަރަންސީެގ ރ އްޭޖގެ  ،އޮތް ސ ެވފައިއިްނޑަސްޓްރީައކަށް ބަރޯ . ިދެވހިރ އްޖެ އެނެނައަކަށް ޮބޑ ވ ގ 

ށް ދ  ޓ އަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީއަށް ެވސް ައޅ ަގނޑ މެްނެގ ހިތަޑައިެރކްޓް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެމ ން 85އިންކަމްެގ %

މެން ޅ ަގނޑ ަވމ ން. ހަމައެކަނި ޓ އަިރޒަމް އިްނޑަސްޓްރީއަށް އަދަނީ  އްލ މެއްރ ެގ ޮބޑ  ގެ ަވކ ރެވޭ އްަވރ  ނ  ޞަތަ

މ ހިރ ން ލަފ ކ ރޭ. އަިދ  ޒީފ  ެގއްލޭނެ ކަމަށް އެބަ އެކަމ ގެ މީހ ންެގ ވަ މިލިއަން  50ޒަރ  ހިންގ ލިޔަްސ ނަ

 ށްދިެވހިރ އްޖޭެގ މ ލީ ނިޒ މަބޮޑ ވ ނެ. ށް ތިހ އަމީެގ ެގއްލ ންތައް އިން ،ކަން އިތ ރަށްދ  ނަމަދިގ ލަިއެގން މި ބަލިމަޑ 

 ހ  ދ ަވެވސް ދ ދި އިހަކަށް ލ އިރ އިނަޒަރ  ހިންަގ އަޅ ަގނޑ މެން ށްޞ ދަތި އަދި ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިޤް

ރ އްޖޭެގ ެގ ޮބޑ  ެގއްލ މެއް ލިއަން ރ ިފޔ މި 460މި ަވގ ތަށް ލަފ ކ ރ  ޮގތ ަގއި  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އެ ިވދ ޅ ީވ

ދ  ޚަރަދ  ން އަޅަމ ންރ ކ ރ ކައި ސަމި ެގއްލ ންތަކ ން ފޫބެއްދ މަށް ޓަ ،. ައދި އެހެންކަމ ންވ ނެ ކަމަށް ތިޞ ދަށްޤްއި

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން. ތ އީދ ކ ރ ކަން އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރިހަމައަށް  ށްޅ ތަކަހަރ ދަނ  ފިޔަަވ ކ ޑަކ ރ މ ެގ
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އްސ ސް ޚަމިފަދަ  ،އަނެއް ނ ކ ތ އަކީ ހަަގކޮްށލަން ބޭނ ންވ ފ  އެހެންނަމަެވސް، މި ފ ރ ޞަތ ގައި ައޅ ަގނޑ 

ސިޔ ސީ މަންފ އެއް ރަްއޔިތ ންނަށް މިކަމ ެގ ޙަޤީޤަތް   ެގއެ ބޭފ ޅ ން  ، ފަރ ތްތަކ ންޮކޅ އިދި ސްެވ ދަނޑިަވެޅއްަގއި

ެވްސ ޮގތަކަށް އް މިއީ އެ .ކ ރަމ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަނީ މަސައްކަތް ިއ ދ ވ ލ ޔ  ލ މަށް ޓަކައި ރެއިއޮޅ ވަ 

 ތިޔަ ބޭފ ޅ ން ކިރިޔ   ،ކަށް ޮގވ ަލންރ ތްތަދ  އެ ފައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލައިަގެނޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިއަ

ކޮޅަށް ޖެހ މަށް   އިޞ ދ  ނަަގތިއޮތް ނ ޒ ކ  އިޤްއަދި މިއަދ  މި ޤައ މ ެގ  ،ދޭތެރޭަގއި  ރައްޔިތ ންނ ދިެވހި ެވސް 

 ،މަަވނީ ނަ ކަމަށް އޮތް އަދ ެލއް، ކ ލ ެނއް ޔ ެވސް ރިދޭތެރޭގައި ކި މި ރައްޔިތ ންނ  ،ކައި ޓަކައި، ެނެގހެއްޓ މަށް ޓަ 

 ނިމިދިޔަ ސަރ ކ ރ ން މި ޤައ މ ަގއި ހިންގ ފަިއ ހ ިރ ބޮޑެތި ޖަރީމ ތަކ ިއ ަވްއކަންތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ންެމެވސް ޕަސެންެޓއް، ަނގ ފައި ހ ރި ފައިސ ެގ ކޮ ފެންނަން ހ ރި، އެނެގން ހ ރި ބޮޑެތި ަވއްަކންތަކ ެގހެން ރޯމ ދ ވ ލ 

ައަވހަށް ހަވ ލ ކޮށްދެްއވ ށޭ. ކޮންމެހެން ޖަލ ގައި ހ ރި މީހަކ   މި ަވގ ތ  ކ ރ ރ ސަ، މި ދައ ލަތަށް ކޮންމެެވސް އަދަެދއް 

 .ރި ރައީސް ޒަތްތެމިކަން ކޮްށލ ށޭ. އިއް އްޔ ލ ޞްތެރިކަމެއް ހ ރިމި ަވގ ތ  ޮގވ ެނ ކަމެއް ނެތް. އިޚ ދޫކޮށްލަން 

ހ ސް  6 އޮތްއެބަ ން ެވސް ހަމައެކަނިރ  ތަނ މި ހަތަ، .ސީއެމް.ޓީ.ސީމިފްކޯ، އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީ، ައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗ، 

ލަފ ކ ރ  މި . އެހެންކަމ ން، ދައ ލަތަށް މިލިއަން ރ ފިޔ  ބިިލައން 6ެވފަ.  ދައ ލަތަށް ލ މެއްމިލިއަން ރ ފިޔ ެގ ބޮޑ  ގެއް

އި ެއ  ޮގތ ގަ ތަނ ން ނ ޖ އިޒ  4 މިފޫބެއްދޭ ހަމައެކަނި އެބަ ެގ ގެއްލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފިޔ ބިލިއަން ރ  7

ެވްސ މިކަމ ގައި  އި،އެހެންީވމ ، ަރއްޔިތ ން ކ ރިމަްއޗަށް ކޮންމެހެން އަރަ. ސްނަދިބޭފ ޅ ން ނަންަގވ ފައި ހ ރި ފައިސ  

ިދެވހިރ އްޖެ  ، އޮތް އެންމެ ބޮޑ  އެްއ ދަތިކަމަކީސިޔ ސީ މަންފ އެްއ ހޯދ މ ެގ ބަދަލ ގައި ިމއަދ  ދިމ ެވަފއި

ރ އްޭޖެގ ރައްޔިތ ންަނށ އި އަދި ދިެވހި ދައ ލަތަށް ޓަކައި މިކަމަށްއެހެންީވމ ،  ން.ކަތިދަ ތް  އޮދިމ ެވފައިތިޞ ދަށް އިޤް

މަ ހަ ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ން ދެއްކ މަށްޅ ފ ބޭދައ ލަތ ން ނަގ ފައި އޮތް ލ ރި ައަވހަށް ތި  ،ތި ބޭފ ޅ ން

ދ   ޒ މަށް މިއަދ  އަންނަމ ންމ ެގ ނިެވރިކަފަތ ރ  މ ޅި ދ ނިޔޭެގ .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޮގވ ލަން ލ ޞްތެރިކަމ ެއކ އިޚ 

ހަރ ދަނ  ފިޔަަވޅ ތަކެްއ  .މިކަމ  ދޭތެރޭގައި ަވތަށް ފ ންކޮށް ިވސްަނން ޖެހޭެވސް އެބަ މެން ބޮޑ  ގެއްލ މަކީ އަޅ ަގނޑ 

 އްސ ްސ ދަނޑިަވޅ ަގއި ޚަިމ  ،ަގނޑ  ޮގވ ލަްނ ރިސޯޓ ތަކ ެގ އޯނަރ ންނަށްސް، އަޅ ޖެހޭ އަޅަން. އެހެންނަމަވެ ބައެ

ަވަނ  3ރިސޯޓ  ހަދައިެގން  އެއް  ؛އިޅަށް ޖަހަކޮ  އިންެވސްޓަރ ން، އަދި ތިޔަ އޯނަރ ން ތި ބޭފ ޅ ން ނަަގތިޔަ އިެވސް 

ބޭފ ޅ ން ކަނޑ ފައި ދ  ތިޔަ މިއަ  ،ީވ ބަަޔކީ ރ ބ ނީއެއްޤ  ަވނަ ރިސޯޓ  ހެދ މ ެގ އެންމެ ބޮޑ   4، ރިސޯޓ 

 3ދ ަވހަށް، މަސް 1ދަވ ށޭ. މ ސ ރަ ނ ދީ އެ ޭބފ ޅ ން  ނ ަހއް އެހެންމ ަވްއޒަފ ންނޭ. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ލ އިފޮނ ވަ ެގއަށް

ކ ރ  ޮގެތއް ނޫން. އެއީ އެ ބޭފ ޅ ންނަކީ މިއދ  ބޫލ ަގ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ލ މަކީ ހަމަގައިމ އި ެގއަށް ފޮނ ަވ މަސް ދ ަވހަށް

ބޮޑ  ންމެ ަކއި އެިރސޯޓަށް ެގންދިއ މަށް ޓަަވނަ  5ިރސޯޓަށް،  4 ،ފެށި އޯނަރ  ރިސޯޓ ން 1 ބޭފ ޅ ންތި 

ފައި ބޭފ ޅ ން ކަނޑ  އެ ،ދިމ ިވ ދަތި ދަނޑިަވޅ ަގއިމި ންނަށް ހަމައެކަނި ޅ ީވ އެއް ފަރ ތް. ތިޔަ ބޭފ  ރ ބ ނީއެއްޤ 
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ެގ ންޅ އެ ބޭފ  ،ސ ނިްއަޔތަށް ޓަކައިއިންެއއީ  ޮގތ ގައި ކ ރ  ބޫލ  ަގލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އި ނ ދީ، ެގއަށް ފޮނ ަވމ ސ ރަ

ކ ރ  ޮގތ ަގއި ކ ެރިވެގްނވ ެނ ބޫލ  ަގއެޮގތަށް އެކަން ކ ރެވ ނީ. އެީއކީ އަޅ ަގނޑ   މަްއ ނެތީންަވރެމި ެވސް ހިތ ގައި ކ ޑަ

ންނަށް ރިކަމ އެކ  އެ އޯނަރ ލ ްޞތެނަށް މިައދ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިޚ އޯނަރ ންކަމެއް ނޫން. އެހންީވމ ، ިރސޯޓ ތަކ ެގ 

އެ  މ އްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ އިނ ޔަތ ިއ ރަްއކ ތެރިކަެއ މ ވަ  ކޮށްދީ،އެ މ ަވްއޒަފ ންެގ ޙައްޤ ަތއް ކަށަަވރ   ،ލަނީއިމި ޮގވަ 

ިމ ދަނީ ޙަޤީޤަތ ގައި ަވމ ން ކ ރ  މ ަވްއޒަފ ންމިއަދ  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި މަސައްކަތް .މ ަވްއޒަފ ންނަށް ދިނ މަށް

 އ މ ެގ  މި ޤަަވޅ ަގއި އްސ ްސ ދަނޑިޚަކައި މި ޓަކޮޅަްށ ޖެހ މަށްިއ ަނަގތިޞ ދ  ޤްިދެވހިރ އްޭޖެގ އި ،ށްއިންޑަސްޓްީރއަ

ަވއްޒަފ ން. މ  ރ ކ މިއަދ  ރިސޯޓ ތަކ ގައި މަސައްކަތް ،ބަޔަކީ ެއއް ވ  ރ ބ ނީއެއްޤ އެންމެ ބޮޑ  ރައްޔިތ ންެގ ތެރެއިން 

މައްޗަށް ަލިއެގން ދިެވިހ ޅ ންެގ ފ ރ ނަ އަތްއެ ބޭފ މ ަވއްަޒފ ން، ކ ރ  ސެކްޓަރގައި މަަސއްކަތް  ހެލްތ ހަމައެއ ެއކ  

ކ ރ  މަސައްކަތަކީ ެވްސ މިއަދ  ޓަަކއި  ތ އި ރައްކ ތެރިކަމަށްޤ ަގިއ، ދިެވހި ރައްޔިތ ންެގ ސަލ މަެގ ަޙއްރައްޔިތ ން

މެހައި އެންހ ރިހ ، ކ ރ  ކަތްއް ސަ މަ ަގއިސެކްޓަރ ެއކަމަށް ޓަަކއި ހެލްތ  ؛ށްލަންއަޅ ަގނޑ  އ ފަލ އެކ  ފ ހަަގކޮ

ން. ަވދަންނަ ލ ޞްތެރިކަމ އެކ  ޝ ކ ރ ެގ އިޚ މަ ހިތ ނޑ  ހަކަލ ންނަށް އަޅ ަގ ބޭފ ޅ ންނަށް، ކަނބަލ ންނަށް އަދި

 ސ ބްޙ ނަހޫ ަވތަޢ ލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދި މ ޅި ދ ނިޔެއަށް މިއަދ  ދިމ ެވަފއިވ  هللا  ،އަކީޢ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދ 

ން މިކަމ  ަގނޑ ން އަޅ ަގނޑ މެން އަަވހަށް މިންޖ ެވ،ޑި ތިޞ ދީ އަދި އިޤްއަ ،ދި ތަދ މަޑ ކަމ ންބަލިމަޑ ކަމ ން އަ

 ދެއްވ ން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ . މަތްވ މ ެގ ހެޔޮ ތައ ފީޤ ސަލ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .ރަޝީދ  ފަޟ ލް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ްއޒަްތތެރިއި ދ އިރ ެގ ފެލިދޫޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ރަޝީދ  ފަޟ ލް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ފެލިދޫ

ފަރ ދީ ޒިންމ   ،ތެރި ަރީއސް. އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަްށ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންަވނީތްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަ

 ދ ަވހ ެގ އަމިއްލަ ކަރަންީޓނަށް ަވޑަިއަގންނަަވން. ެއއީ  14ޖެހޭ ރައީސް އެބަ ެގޖިލީހ ރަްއޔިތ ންެގ މަނެގ މ ެގ ޮގތ ން 

ނޫން ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ  ،ކ ރައްވ ަފއި ަވަޑއިެގންެނީވ ަވިއރަސް ހިފައިެގން ކަމެއްބޭރ  ޤައ މަކަށް ދަތ ރ  ؛ޔޫކޭ

ައޅ ަގނޑ  މިހެން  ،މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮެވދ ނެތީެވ ޖެހ ންނަށް ވައިަރސްމެންބަރ  ނޭނެގ. މި ތަނ ގައި ތިބި އިްއޒަތްތެރި

ފ ރ ޞަތ  އެ  މ ަވްއޒަފ ންނަށް ެވސް އްބެިވތެރޭގައި ތި އެ މިތ  ޑ މެން އަޅ ަގނ ންއިތ ރ  މީެގމި ދަންނަވ ލަނީ. 

 ،ަވނީވ ލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  ދަންނަލ  ހިނދ ، އިެވދ ނެީތެވ އަިމއްލައަށް ަކރަންޓީނ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގަވއޮ

ކަމަކީ، ޗިޗަްނޑ    ދެމ ސީބ ތްމި ފަހ ެގ ތ ރީޚެއްަގއި ޖެހ ނ  އެންމެ އަިއއިރ ގައި ހިސ ބަްށ  ދިެވހިރ އްޖެއަށް މި
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 ަގއިއައީ ަޙޤީޤަތ ގައި ދަންނަވ  ކަމ ދެ ަވއިރަސް އެކ އެީކަގއި  ެގ19އ އި ޮކިވޑް 19. ިޗޗަންޑ  19-އ އި ޮކިވޑ19ް

ދަނިޑަވެޅއްަގއި. މ ންދ  ޮގަވ މަށްކ ރ އިޮކޓ ތަކ ރ ރ ކޮްށ ޓ އަިރޒަމް ބޮއަބަދ ެވސް ރ ން ީޑ.ޕީެގ ސަރ ކ މް.އެ ،މ ންަވންޏ 

އ ޅެނީ. ދިމ ެވެގން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް، އެ ބޭފ ޅ ން ެވރިކަމ ގައި ތިބި ަވގ ތެްއަގއި މި ކަމެއް   ޮގތ ންދިމ ކ ރިކަން

ޤައ މ  މި އޮތީ ޮގއްސަ. ޤައ މ  އެއްކޮށް ބޭރ ެގ  ހ ލަތަށް މި ކ ރަންޖެހޭިއކޮޓްއަރިޒަމް ބޮޓ  އަމިއްލައަށް 

ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ން ޓަކައި ޮލކްަޑއ މަށްރިކަތެ ކ ފަތ ރ ެވރިންނަށް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ރަްއޔިތ ންެގ ަރއް

ރ  ކ އް އޮޕަރޭޓ ހައ ސްތަެގސްޓް ،ރިސޯޓ ތަކ ގައި ތިބި މ ވައްޒަފ ންނ އި  ،އެއަރޕޯޓ ގައި ތިބި މ ަވްއަޒފ ންނ އި

 ރިޒަމް ން ޓ އަކ ރ  މ ަވއްަޒފ ންެގ ޙައްޤ ަގއި، ދިފ ޢ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެފަރ ތްތަކ އި އަދި ސީ ޕްލޭންތައް އޮޕަރޭޓ 

ްގގައި ލިޔެފަިއ އޮތް އ ޓިކަލެްއެގ ވ ހަަކ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން. ކ ރަންޖެހޭ މި ަވގ ތަށް. ބްލޫމްބ އެްއކައިރި

ނ ެވ، މި ަވިއރަސްއިން އަރަިއަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ދ ނިޔޭެގ އެްއެވްސ  ހިޓ ނ ެވ، އިޮކނަމީއަށްއިކޮނަމީއަށް ހިޓ 

ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ޓިކަްލގައި ަވރަށް ސ ފ ކޮށް ފ ހަަގކޮށްފަިއޭވ. ިމއ ެއކީަގއި އ   އެ ،ކަޤައ މަކަށް ލިބިފައި ނެތް ވ ހަ 

 ެގދަރިްނގ ސޯޝަލް ކ  ެވސްކޮންމެ ބޭފ ޅަ  .މެއްންމ  ކަ މ ހިކީފަރ ދީ ޒިންމ  ހަމަ ނެގ މަ .ދަންނަވ ލަން

ޑަކ ރ މަށް ޓަަކއި ރަދ  ކ ރ ެގ ޚަރ ކ ޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި ސަމ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަ  މިއީ ،ކ ރ ން ރިއިއެްއކަ

ނޑަކަްށ ޖެހޭ. ސަރ ކ ރ  ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ގ ްތަގރަްނ އެބަކ ރެެވން ހ ރި ހ ރިހ  މަސަްއކަތެއް އަޅ ަގނޑ މެން ކ 

އިން ެވސް މ ސ ރަ ތިރިކ ރަންީވ. ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ެގ  50ެއއް ނޫން. % 20% ؛50% ކ ެގސިޔ ސީ މަޤ މ ތަ

 ލް ތިރިކ ރަްނީވ. އަިދ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ސިިވ 50އިން ެވސް %ރަބަރ ންެގ މ ސ ންހ ެގ މެމަޖިލީ މ ސ ރައިން ެވސް،

 ކެނޑިޔަީދެގންނ ވ ނެ. އަދި ނެ. މ ސ ރަވ  މ ސ ރަ ކެނޑިޔަީދެގންނ ސަރަވންޓ ންނ އި އަދި ރިސޯޓ ތަކ ެގ މ ަވްއޒަފ ންެގ

ޖެހޭ. ހަމަ އަޅަން އެބަކަމަށް ިފޔަަވޅ  މިކަން ކ ރަށް ލެިވެގންނ ވ ނެ. އެހެްނީވމ ، ސަރ އި އެ ބޭފ ޅ ން ެގއަށް ފޮނ ަވ

ންމެ މ ހިންމ ވ  ދަނޑިަވޅ . މިއ އެީކަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން ބޭނ ން، މި ދަނޑިަވޅަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދައ ރ  އެ 

ެގ ޔިތ ންއަޅ ަގނޑ  އެދެން ރައް ކ  އަޅ ަގނޑ މެން ގެއަްށ ަވންނ ކަށް. އެކަމަ  ،މ ، ައޅ ަގނޑެއް ޭނދެންއެހެންީވ

އިތ ރ ން އަޅ ަގނޑ  ޮގތަށް. ައދި މީެގލީހ ެގ ރައީސް އަމިއްލަފ ޅަށް ކަރަންޓީނ ވ ން. އަޅ ަގނޑ  އެދެން އެ މަޖި

ފަންތީެގ ިވޔަފ ރިތަކަށް ޚ ްއޞަ  ކ ދި އަދި މެދ  ،އްސަލަތައް   މައިކޮނަމީަގއި މި ދިމ ވ  ؛ވ ހިޓ  ދަންނަވ ލަން ބޭނ ން،

ިލ އިއަޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއއްޔެ ޓެރި ސްރީލަންކ އިން އްތަކެްއ، އަވަ ޕެކޭޖ ޚ އްޞަ  ެވސް ރިސޯޓ ތަކަށް  ދިތަކެއް އަޕެކޭޖ 

ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދިނީ ކ ލޯނ ތައް ރިފަރ ށް އެ ބޭފ ޅ ންެގދ ަވހަމަސް 6 ،އ ޓިކަެލއްަގއި ލިބިެގންދިޔަ ަޚބަރަކީ

މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތައް  .ެޖހޭކޮށްދޭން އެބަކ ރ ން ސަރ  ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން. އެހެްނީވމ ، މި ކަހަލަ ކަންތައްަތއް 

މަްށ ދ  ނިޒ ޖެހޭ. ފެންފ ޅި އ ފައް އެބަބަލަންދ ަވހ ން ދ ަވހަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ. ކ ޑ ހ ރިތޯ ބަރ ބަރަށް ހިނަގން އެބަ

ރަންޖެޭހ ންކ ޤީޔަރެސިން ދިެވހިރ އްޖޭގައި އަބަދ ެވސް މެދ ކެނޑ މެއް ނެތި ލިބޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންވ  ޕެޓް
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ޕަށް ގ ޅ ލައިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓެމ ލޭެގ ރައްޔިތ ންނަްށ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ  ،ލީ އިކެނޑިނޭޅި. މިހެން މި ދަންނަަވ

 ެގންދ  ފެން  ޕެޓް ފ ޅީގައި ؟އްޔިތ ންނަށްއްތޯ ވ ނީ ަރށްރަށ ެގ ރަން ބޮިވދ ނެ. އެހެންނަމެަވސް، ކިހިނެބޯފެ

ތެއް ނޯންނ ނެ. މި އޭޝިއ  ރީޖަންގައި މި ޞައ ފެއްދ މ ެގ ފ ރ  ގައި ަވންޏ މ ކަނެތް ޕެޓްރެސިން ން،ނ ެގންދިއ މ 

ކެއް އެތެެރވ ންޖެހޭ. އެހެންީވމ ، މި ތަޝިޕްމަންޓ  ަވރ ެގއެކަށީެގްނވ  ކަންބޮޑ ވ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

 ކ ރަނީ.ބޫލ ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނެ ރިވ ންކ އި އަދި މަޖިލިސް ހަރަކ ތްތެތަސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ

 ން މިބޭންކ ތަކ  ،ދަންނަވ ލަން ބޭނ ންވ  އަނެއް ވ ހަކަައކީއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންނަވ ލަން ބޭނ ން، ހަމަ މިއ އެކީަގއި 

ަވގ ތ  މި ށް ންނައެ ބޭފ ޅ  ،ތަކ ެގ އިތ ރ ން ަވގ ތ ަގއި ިވޔަފ ރިެވރިްނެގ ޮބލ ގައި ޮބޑެތި ލޯނ ތައް ނ ޅ ވ ށޭ. އަދި ޕެކޭޖ 

މެދ  ފަންތީެގ ިވޔަފ ރިތަކަްށ ކ ދި އަދި  ؛ފަންތީެގ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ލޯނ  ައދި މެދ  ،ރ ން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމަކީކ ސަރ 

 ، އެ ކޮށްީދެގންކ ރ މަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފައިސ ެގ އިނ ޔަތްތަކ އި ެއއްެޗހި ޕްރޮވައިޑްޙައްލ  ދިމ ވ  ޮގންޖެހ ންތައް

ތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޞަިވ ފ ރ ދިނ މޭ. އަޅ ަގނޑަށް ދެއްއިޭވެނ ޮގތްތަކެއް ކަނަޑއަޅަރެކ އިންބޭފ ޅ ން ސަސްޓެ

 ޢަލަިއކ މް. އްސަލ މްޝ ކ ރިއްޔ . ވަ 
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 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

 .ިވސ މް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްެތރި  ދ އިރ ެގ ަގމ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:  ިވސ މް މ ޙަްއމަދ  ރ މެންބަ ދ އިރ ެގ ަގމ 

ައޅަމ ންދ  ހަަމއަށް  ަވގ ތ  ގ ިޅެގން އަދ ެގ ސަރ ކ ރ ން މި ަވއިރަހ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އ ދެ! ކޮރ ނ  

 ޝ ކ ރ  ހަމަ އި އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ިއރ ެގ ނަމ ގައިޔ  ފިޔަަވޅ ތަކަށް ައޅ ަގނޑ  ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން އަމިއްލަ ނަމ ަގ

 މި ަވގ ތ ަގއި ޓ ސްކްފޯެހއް އްޖޭެގ ިޞްއޙީ ޚިދ މަތްތެރިންނ އި އަދިރ އި ދ ވ ލ  ދިެވހިޔ . އ ދެ! ރެންދަންނަަވ

އެއ އެކ  ރިޯސޓ ތަކ ަގއި ކިޔަން. އަދި ހަމަކަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ހަމަ މަރ ޙަބ ކ ރަމ ންދ  މަސައް އިަލއިއެކ ަލަވ

ކ ަރްއމ ންދ  މަސައްކަތަކީ ެވސް ކ ރ  މ ަވއްޒަފ ން ތަކ ގައި މަަސްއކަތްއަރޕޯޓ ނ އި އެ ކ ރ  މ ަވްއޒަފ ންމަސައްކަތް

ކަން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކ ރަން. އެ ތަންތަނ ގައި ެއ ކ ރަންޖެހޭ ފަދަ މަސައްަކތެއްަވޒަން އަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ައގ މި

ކ ރަންޖެހޭ  ބަންދ މަޖިލިސް ތ  ގ  މި ަވ މެންަގނޑ އަޅ  ،ބޫެލއް ނ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ   ދަނިކޮށްކ ރަމ ންމީހ ން މަސައްކަތް

 ން ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ މެން ތިބެންވ ނީ އަޅ ަގނޑ މެހ ލަތަކަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަެވސް، 

 ތައް ތިޒ މ ބ ްއަވންޖެހޭ ޖަލްސ އެއް ޭބްއޭވނެ ޮގތަްށ، ޮކމިޓީއެއް ޭބއްޭވނެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިން އަޅ ަގނޑ މެން

ޙަޤީޤަތ ގައި މިއަދ  އިްއޒަތްތެރި  ،ކ ރަމ ންދ އިރ  އިެގން. އެ މަގ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްހަމަޖައްސައަޅ ަގނޑ މެން 

ށަހެޅި. އެހެންނަމަެވސް، މަްއސަލަ ހ  ށްޝަްނ ކޮމިަޝނ ން މީެގ ކ ރިން އިންތިޚ ބ  ފަސްކ ރ މަށް ކޯޓައިލެކް ؛ރައީސް

މި މަޖިލީހ ގެ  ،އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އެދެނީރަ ެގންއަޅ ަގނޑ މެ ،ެވސްނ ން ޮކމިޝަ ސްއިލެކްޝަން މި ަވގ ތ 

ަވނަ ދ ަވހ  މިހ ރ  ތިބި  3އެޮގތ ން އަންނަ މަހ ެގ ހޯދައިދިނ ަމށް.  ތަކެއްއްލ ޙަަކމަށް އިން ގ ނޫނީ ޮގތ ން އެތެރެ

ސިިވްލ ވ ދަކ ރ  ަވރަށް ިގނަ  ބ ގައިއިންތިޚ ކައ ންސިލަރ ންެގ މ އްދަތ  ެއބަ ހަމަޭވ. އަދި ހަމަ އެއ ެއއްކޮށް މި 

ލީހ ގެ ޖިމި މަ ،ެވން އޮތީތިބި. އަދި އެ މީހ ންނަށް ެވސް ޙައްލ ތަެކއް ހޯދަިއދެސަރިވސް މ ަވއްޒަފ ން ެވްސ އެބަ

 ރ  އ ންނ އި އަދި މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލަރ ންެގ ދަތ ޮގ ގ ޅޭ  އިންތިޚ ބ  އަޅ ަގނޑ މެން ފަސްކ ރ މ އަދި  .ތެރެއިން

ޮގތްަތކެއް ކަނަޑއެޅ ން އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ންކަން  މެދ  ެވސް  ކ މަލ ކ ރަންޖެހޭނެ ޮގތަޢަން މ ން ދެހަމަވ 

ހ ރި. ކިތަންމެ މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަެކއް އެބައަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަްނޖެހޭ ކިތަންމެ ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. މިހެން ހ ރި

 އޮފީސްތަްއ އަދި ބަންދ ކ ރި ކަމ ަގިއ މި ަވގ ތ ަގިއ ސަރ ކ ރ ެގ ،ންހަަގކ ރަނޑ  ފ ޅ ގަ ެއއ ެއއްކޮްށ އަ އަދި ހަމަ

ން  ހ ރި. ޖަލ ގައި ެވސް ަވރަށް ިގނަ މީހ ބަިވޔަްސ، އ ދެ! ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ގައި ަވރަށް ިގނަ ފަރ ތްތައް އެ

ރިސޯޓ ތަކ ަގިއ  ،އިތ ރ ންއޭގެ  ބަތިބި.ކ ޑަކ ދިން އެ ތިބި. އަދި ކ ޑަކ ދިްނެގ ހިޔ ގައި ެވސް ަވރަށް ިގނައެބަ

އަޅ ގނޑ މެން މަޖިލިސް   ،އެކި ތަންތަނ ގައި މަސަްއކަތްކ ރަމ ންދ ިއރ  ،ކަންކޮޅ ތަކ ަގއިެއިކ ތ  ގ މިަވ ،ކަތްކ ރ  މަސައް
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 ނ އި،ތިބި މީހ ންކ ަގއި ރަށ ަގއި މ އަްއަސސ ތަށްރަނޭ. ޙަޤީޤަތ ގައި މި ަވގ ތަކީ، ނ ފެށް ނޑަކަަގބަންދ ކ ރ ކަށް އަޅ  

ފޯސް ަވރ ަގދަކ ރަންީވ ަވގ ތ . ރަށްރަށ ެގ ކ  މިަވގ ތ  ަކއ ްނސިލ ގައި ތިބި ބޭފ ޅ ން ރަްށރަށ ެގ ޓ ސް ރަށ ގައިށްރަ

ަވގ ތ ަގިއ  ނޑ މެންނަށް ކ ރިއަށްދ ން އެންެމ ފަސޭހަވ ނީ. މިހ ލަތ ގައި އަޅ ަގ ފޯސް ަވރ ަގދަކޮށްެގްނ ދެން މިކ  ޓ ސް

 .ކަމަށް ބެލެޭވ ަވގ ތ  ރިދ ނެބޮޑަށް ފެތ  ިއރަސް އެންމެތެރެައކީ މި ވަ  ެގ ދ ަވހ ތ އެއްހ  ހަފ  2ކ ރިއަށް އޮތް 

 ހަށް މި ަވއިރަ ތެޭރެގ ރަށްތަކ ންޅ ަވގ ތ ަގއި އަތޮ މި ،ނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބަލަންގަ އަޅ   ،އެހެންކަމަށް ބަލ އިރ 

ތައް ހ ރީ އިންތިޒ މ    އެންތަނ ންއެތަ ،ނަމަ ހ ރެއްޖެ ކ ރަން ނ ަވތަ މިކަމަްށ ކަމެއް ބޭނ ންވ  މީހަކ ޓެސްޓ 

ަވގ ތ  ރ އްޭޖެގ ެއިކ  މި ،ނ ންަވނީއަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭ ،ޖެހިފައިތޯ. އެހެންކަމ ންހަމަ

ކޮށްެގްނ ގައި މަަސއްކަތް ފޯހ  އެކ  ކ  ެވސް ޓ ސް ބޭފ ޅ ން  އްެބިވތަކ ަގއި ތިމ ައއްސަސ   ،ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި 

 ރިްއޔ . ކ ންނަނީ ޝ އައަށް ެދެވން ކ ރިންނަށް ނޑ މެަގޅ އަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މް ރަޝީދ .ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ފަންނ  މެދ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރ ހީ

 

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

 ؟ްތކ ރަންީވތޯސައްކަނ ަވތަ މަ ދ ންީވތޯ ސް ަބންދ ކޮށްފައި ެގއަށްމަޖިލި ،ރި ަރީއސް. ސ ވ ލަކީ ޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔ  ިއއް

ރައްޔިތ ންނަށް ޚިދ މަތްދޭ ހ ރިހ   ، މ ޅިސް ބަންދ ކޮށްފައި އަދި ސަރ ކ ރ  ބަންދ ކޮށްފައިމަޖިލި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؟ރި ރަީއސްތެ ޮއެވެގން ކޯްއެޗއްތޯ ލިެބނީ އިްއޒަތްޮގސް ށްންކޮށްަފއި ގެއަޝަޓްޑައ  މ ިޅ ސިސްޓަމ  ،ނިޒ މެއް

ހޭ ަވރަްށ ބޮޑ  ޒިންމ އެއް. މި މަޖިލީހ ން ަވނީ ފ ޑް ސެިކއ ރިޓީއ  ބެ ކ ރަންޖެހޭދ އަ މަޖިލީހ ން މިއަދ ރައްޔިތ ންެގ 

 ީވ. މި ަވގ ތ  ސް ދ ންހަށް ެވމަ ަވގ ތ  . މި. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ބަލައިެގން ެވސް ކޮށްފަަގރ ރެއް ފ ްސކޮށްފަ

ސްޓްރީން  ރީޒް މިނިފިޝަ ،ޒަތްތެރި ރައީސް. އޭަގއި ބަޔ ންކޮށްފައި އެަބޭވެވސް ހައްދަންީވ އިއް  ދަނޑ 

ޖެ ހ ލަތެއްަގިއ އްމ ވެ ތަދ މަޑ ކަމެއް ދި އަށްއެއީ ިދެވހިރ އްޖެ ،މަސްެވރިކަމަށ އި ދަނޑ ެވރިަކމަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން

ފިއްެލީވ.  އެއް ެވސް ނެތް.ރީމެން ހ ށަހެޅި ފ ޑް ސެކިއިރިީޓ ަގރ ރ . ފިޝަރީޒް މިނިސްޓް ޅ ަގނޑ  އަރަިއަގތ މަށްޓަކައި އަ

ެވފައި އިްއޒަތްތެރި  މިހެންެވސް އެބަހ އްޭޓ އި ތަކ ގަ ންނަ ަމސް ހިއްކަްނީވ ނޫންތޯ. ކ ީރ ޒަމ ންމަސް ބ ނައިެގން އަ

ބ ނައިެގން ހިްއަކންީވ. މަސްކަްއކ  ތަންތަން  މަެވސް.ޮގތަްށ ނަ ރައީސް. މިހ ރ  މަސް ބ ނަންީވ ފައިސ  ފަހ ން ދޭ

ޒަތްތެރި ރަީއސް، ަވނީމ ، އިއް  ެގއަށްނ ކޮށް ގޭ ދަނޑިެވރިކަން ،އެމަށް ނ ޮގސް ،ހަދަންީވ. މަހަށް ނ ޮގސްެވސް 

 މ ލެން ޅ ަގނޑ މެއަަވގ ތ   . މިކަމެއްކަމެއް   މިއީ ކިހ  ދ ަވހަކަށް ދެިމެގންދ ނެޭގނޑ މެންނަކަށް ނޭނަގއަޅ 
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 މި .ރި ރަީއސްތެކ ރަންީވ. ެއއީ ކ ރަންީވ ކަމަަކކީ. ިއއްޒަތްހ  ސަރަހައްދެއް ޑިްސއިންފެކްޓ ކ ރަންީވ. ހ ރިހިރ ސ ފ ތ 

 ންނަނީއަ ެއހެން ޒަމ ނެއް މި  ޔޭގައި ިވޔަފ ރި ތޮއްޖެހިެގން ކ ރ  ޒަމ ން ފިޔަަވއިނިއް. ދ ފެށެނީ އ  ޑިޖިޓަލް ޒަމ ނެ

ެއީއ  .ކ ރެޭވނެ ނިޒ ެމއްރަށ  ބަންދ ގައި ތިެބެގން ިވަޔފ ރި ،ހަޅ ފައިށަހ  ށްނަތަ މިނެ އޮްނނ އަނެއްކ ެވސް. އަޅ ަގނޑ  

އ މ ތަކަްށ ޤަެކއް. ރ އްޖޭެގ ރަށްަތކ ަގއި ތިެބެގްނ ދ ނިޔޭެގ ެއކި ރިމޯޓް ރަށްަތކެއް. ައއިސޮލޭޓް ރަށްތަ ދިެވހިރ އްޖެއަކީ 

ނީ އެ ދަ ނޑ މެން މިަގ މަޖިލީހ ން މިހ ރ ެވސް އަޅ  ޔިތ ންެގަރއް  ؛ވ ނީ ިވސްނ މެއް ،އްކ ރެޭވނެ ިނޒ މެޑެލިަވރޑޯޓ  ޑޯ 

ދ ނިޭޔެގ އެހެން  އި،ތި އ ފައްދަކެދ ގައި ތިބެެގން ތަޓީ ބޭއްިވ. ރަށ  ބަންމަސައްކަތް ކ ރަމ ން. އިްއެޔ ެވސް ކޮމި

ްއޒަތްތެރި . އިީވންއެ ިވސްނ ން ެގންނަ ،އ މްދަނީ ހޯދ މ އި ،ފައިސ  ހޯދ މ އިން ެގއޭ ،ދިނ މ އިޤައ މ ތަކަށް ފޯރ ކޮށް

ީވމ ، އެްޑވ ންސް  އިންސ ނ ން އެއަްށވ ރެކޮށްފި. މަލްއްހަތަ ގައިމ ނެއް މިފަދަ ބަލިތަކެއްރައީސް، ދ ނިޔޭަގއި އެަތއް ޒަ 

އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިހ ރ  އޮތް   ެވސް ދ ންީވ ށްބަލިވ ނެ. މަސްެވރިން މަހަ ެވސް އިންސ ނ ައށްވ ރެއެ ބަލިތައް 

އަންަގމ ންދަނީ ިއކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްރީން  ެވސް އަދި .ލަްނީވ ަވގ ތ ންއިޒޯނ  ހ ޅ ަވ 4އޮްތ  ޓ ފައިހިފަހައް ؛ޒޯނ ތައް

ފަރ ތަކަށް ެވސް  ކޮންމެ .ނ ވ ނެންެގއޮވެ  އްޒޯނެއެްކްސކްލޫސިްވ ަވގ ތ  ަވކި  މި އޭ.ހ އްދައެއް ނ ލިބެ ށްތިމަންނަމެންނަ

އް ކަމެ މަސް ަގތ ން އެއީ މަނ ަކޅ ބިލަ ންޖެހޭނެ.އްކެހި އިކަ ކައް ރަށ ަގއި މަސްކޮޅ  މަސް ބ ަނއިެގން ެގްނނަ ސް ޮގ

 އަދި ބޭންކ  .ހ އްޓަންޖެހޭ އެބަ  އޮތ ން މި ަވގ ތަށް ކަމަށް، ަވކި ޒޯަނކ ން މަްސ ަގތ މަކީ މަނ  ކަެމއް ކަމަްށ އޮތް

މީސްމީހ ންނަށް   ،ނަަގންެވސް ބޭންކ ން އ ޅެނީ ނ ޖައިޒ  ފައިދ   ަވގ ތ  އިންޓްރެސްޓް ޒީރޯއަށް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. މި

ެވސް  ަވގ ތަކ  ިވޔަފ ރިކ ރ ކަށެއް. ކ ލިތައް ދަނީ. ބޭންކ ން ނ ޖެހޭނެ މިނަަގން އެދެމ ން ން ލޯނ އި 18ގ ޅަިއެގން %

 4 ،މަސް 3ކ ލިތައް  ދ އަތ ން މިހ ރ  ނަަގމ ން ެގރަްއޔިތ ންއެޗް.ޑީ.ސީން  ބަޖެހޭ. އަދި ޚ އްޞަކޮށްކ ޑަކ ރަން އެ

 ،ރަތަކ އި ގައި ހ ރި ފިހ ލޭމ   ޔަފ ރިެއއް ޮގއްސި.ެގ ވި ޔިތ ން ަރއް ަބއިަވރ  އެތައްޖެޭޙ. ކ ރަން ެވސް ލޭޑިމަހަށް 

ދައްކަނީ އެތަްއ  ޒަތްތެރި ރައީސް، މިހ ރިހ  އެއްޗެއް ބަންދ ވެއްޖެ އިއް މި  ،ޕްތަކ އިެގސްްޓޝޮެގސްޓްހައ ސްަތކ ިއ، 

 ތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނޫންނެއިދ ހިނަގ ހިސ ބަށް ވ ން މަރ ޖެހިެގ ޑަށްނރ  ރަްއޔިތ ންެގ އ މްދަނީެގ ވ ހަކަ. ބަަވބައި

 ަތކެއް.ދި ރަށްކ ޚިލ ފަްށ ަވރަށް ކ ދި އ މ ތަކ ޤައެހެން އޮންނަނީ ިދެވހިރ އްޖެ ؛ ީމެގން ަރއްކ ޮގސް އަމިއްލައަށް 

 އް ބައްރެއްަގއިނީ. އެހެއ މ ތަކ ަގއި ތޮއްޖެހިެގން ދިރިއ ެޅންޖެޤަ އެހެން .ޭވނެތިބެއަޅ ަގނޑ މެންަނށް ކޮށް ހެރިއެކަ

 ،އެހެންކަމ ން .މި ޤައ މަކީ ަޤއ މެއް  ިއ ރައްކ ތެިރކަން އޮތްސަލ މަތ  ،އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަކީ އ ޅެނީ.

ެއކި ވ ޒ ރ ތަްއ  އަދި ސަރ ކ ރ ެގ ެއކިަވދެ ނ ކޮށް ޭގެގއަށްދަނޑިެވިރކަން ،ނޑ މެން މަހަށް ނ ޮގސްަގއަޅ 

ފައިސ ޮކޅެއް ނ ނެިގ  ،ތައް ބަންދ ކޮށްބޭންކ  ،ޓްކ ރަންޖެހޭ ނ ަވތަ ފައިސ  ެގންނަންޖެހޭޕޯ ސްއެކްބަންދ ކޮށްެގން ބޭރަށް 

ތިޞ ދ  ޤްމ ޅި އި ންެގސަރ ކ ރ  ހ އްދަތައް ނ ނެިގ ،ފޮނ ަވންޖެހޭ ލިޔެކިޔ ންތަކ  އެްއޗެހި ނ ފޮނ ިވ ބޭރަށް ؛ހ އްދަ

އަޅ ަގނޑ   ؛ަގނޑ މެން މަސަްއކަތްކ ރަންޖެހޭ ަވގ ތ މ ، އަޅ  ްއޔ  ދެން ލިބޭ ެގްއލ ން މ  ބޮޑ ވ ނެ. އެހެންީވހ އްޓިއްޖެ
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ބަންދ ކ ރަންޖެހޭނެ ަވގ ެތއް މިއީ. ައޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ  މަޖިލިސް ރަްއޔިތ ްނެގ ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން

 ޔ . ކ ރިއްފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ  ައދ ކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ  ނިންމ ަލން. ޝ  ދެއްިވ ،ަވގ ެތއް މިއީ. އެހެންކަމ ން

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މ ަވށ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޞަތ  މި އަރ ަވނީ، ރ  ހ ރ  ފ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މި

 .  ށްމަދ  ސަޢީދަމ ޙައް

 

 މަދ  ސަޢީދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:މ ޙައްމެންބަރ  މ ަވށ  ދ އިރ ެގ 

ަގނޑ  އެއްެޗއް ދަންނަވ ލަން ޅ ގައި އަޢ ދ  މައ ޟޫމ ންދ  ބަހ ސްކ ރަީއސް، އ ދެ! މިއަރި ރަތެޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތް

ކަތ ަގއި ބަރ ންެގ މަސައްންމެ ،އެބަބ ނޭ ަވނަ މ އްދ ގައި 5ަވނަ ބ ބ ެގ  3 އަސ ީސގެ ނޫނ ޤ  ،ބޭނ ންަވނީ

ތ  ޙަލަޞްމަ ަޤއ މީ ،ކަމަކީ ެއއްނަން. ލ ށްފ ހަަގކޮ ނޑ ގަ ކަމެްއ ައޅ  ކ ރަންީވ ކަންތައްަތއް. މިޮގތ ން ދެރިޢ ޔަތް

އި ޔ  ރަްއޔިތ ންެގ ލ ބަ ،ަވނަ މ އްދ ެގ އަނެއް ަބަޔކީ 75ަވނަ ބ ބ ެގ  3ިވ ނެމިދެން ،ބަޔަކީ  ެނއްއިސްކ ރ ން. އަ

އޮތީ  ހ ލަތ ގައި ޤައ މ  މި މި ،މެން ިވސްނ ލަންޖެހެނީޑ ކަތްކ ރ ން. ދެން އަޅ ަގނސައްޮގތަށް މަ  ހިވ މަންފ އަށް ފަ

 ،ިއކަން. ދައ ލަތ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ކަންޮބޑ ވ މަކީ ެގންތޯ. ސަރ ކ ރ ެގ ނިންމ މަކީ ކޮބައިނިންމ މެއް ނިންމަ ކަހަލަކޮން

، ީވމ ން. އެހެކޮށްފަކަލ ެގ ހ ލަތ  އިޢ ލ ނ ނ ރައް  ލިއް ކ ޙީ އްޞި ،ަވނީ ކ ރ ންކަން. ިމޮގތަށް ިވސްނ ިއރ  ސައިބަކޮ

މިީއ  ،ދަްއކ ިއއިރ ަގއިންނަން ވ ހަކަަގއޮތް ހ ލަތ  ދެނެތ ެގ ަވގ  މި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ،ނޑ މެމްެގ ހ ލަތ ަގއަޅ 

 ެވސް މިިއ މ ޅި ދ ނިޭޔަގ ،އެކ  އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަންޖެހޭއި މިއ ކަމެއް. ހަމަ ނެހޭޖެޔަތްކޮށްލަން ޢ އަޅ ަގނޑ މެން ރި

ތ  ދިރިއ ޅޭ އިންސ ނިްއޔަތަށް ަވގ  މި އިދ ނިޔޭަގ ،ސްެގ ަސބަބ ންދ  ަވއިރަަވގ ތ  ަވރަށް ބ ރ  ސްޕީޑ ަގިއ ފެތ ރެމ ން

ފަދަ  ނީ ހީެވސް ނ ކ ރ ަވ ދަށް މިޞ . ހަމައެއ އެކ  ދ ނިޔޭެގ ިއްގތިަވނީ ކ ރިމަތިެވފަ ަވރަށް ބޮޑ  ނ ރައްކަެލއް މި

މި   ހަމަ ،ެވސް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި  ަވގ ތ  ށްލަން ބޭނ ން މިަގނޑ  ފ ހަަގކޮކަން ައޅ އިލަތެއް ކ ރިމަތިެވފަހ 

އިންތިޒ ެމްއ  ،ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސައްކަތ ަގއި ޝ މިލ ެވޭވނެ ޮގެތއް އްޖެބޭނ ންެވލިސް މަޖި

ކަށް ޗ އްީޓ ދޭން. އިލ ތަޢ ެއ  ،ފ ން އަޅ ގނޑަށް ހަމަ ފެނޭމަޖިލީހ ެގ މ ަވްއޒަ ،އޮތ ން ރަނަގޅ . އެހެންނަމަެވސް

ޭގަގއި  ،ބޭފ ޅ ންނަށް ޭގގައި ތިއްެބޭވނެ އިންތިޒ ެމއް އެ  ،ދ ކޮށްޑަށް މަަދއ ރ  ީވހ  ބޮމަޖިލީހ ެގ މ ވައްޒަފ ންެގ 

މަޖިލީހ ެގ ރިޔ ސަތ ން އެކަން ކޮށްދެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ   .ދޭންކ ެރޭވނެ ހ ލަތެއް ެގނެސްތިއްބަަވއިެގން މަސަްއކަތް

 ދ ަވހަކ  މިތ  ޖަލްސ   ކޮްނމެއަޅ ަގނޑ މެން ،ވ ންވ ނީ ތްތައްކަޮގވ ލަން. އަދި މަޖިލީހ ެގ ެމންބަރ ންެގ މަސައް 

ްއޔ  މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ  އަދ ކޮށްދޭނެ ފަަދ ބޭނ ންވ  ހ ލަތަކަށް ޤައ މ  ހިނގައްޖެ ންދައ ލަތ  ،ސްޔަ ިވއި ކަމ ަގނ ބޭއްިވ



 2020 ރިޗ މ  18                                        ސ  ލްޖަ ވަނަ  21 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020

 

48 

 

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ޭބނ ން ެގކަމެއް ނަ ދިއ ން. ދެަވެވެގންޮގތަކަށް ތަރ ތީބ 

 ،ލ ފަިއވ ނެއިން ޮގަވފަހަރެއްެގ މަތީ ނޑ  ދެ އަޅ ަގ ،ދ އިރ  ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ހަރަކ ތްތެރިަވމ ންޓީ ކޮމި ތިޞ ދީޤްއި

މެދ  ފަންތީެގ އަދި އެންމެ ބޮޑެތި އަދި ކ ދި  ،ަވގ ތ  ިވޔަފ ރިަތކަށް ޖޭެގ މިދިެވހިރ އް  ނެ،ދަންނަވ ފައިވ 

 ،މ ދ  އ ފ ލ މ އި ،ެގ ިސނ ޢަތަށްކ ރ މ ޓ  އެކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯ ، ޓ އަިރޒަމްެގ ސިނ ޢަތަށް،ިވޔަފ ރިތަކަށް 

ށް ކ ރ  އަސަރ  ތިޞ ދަޤްލަ ދިެވހިރ އްޖޭެގ މ ޅި އިމިހެންޮގސް މ ޅި ޖ މ  ،ންގ ސެކްޓަރ އިބޭންކި ،ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ އި

 ،ދެންނެީވހެން މިކޮންކަމެއްތޯ ބޭނ މޭ. އެ ކ ރަންޏ  އެއީ ،ކ ރޭތޯ ަވގ ތ  ސަރ ކ ރ ން ކަމެއް އެބަ ދެނެަގތ މަށްޓަކައި މި

ބޮޑ   ، ޖ މ ލައޮންނަނީ ފަތ ރ ެވިރކަމަށް ބަރޯސ ެވފައި  ަލ މިވީއިރ ަގއި މ ޅި ޖ މ ކ ރިމަތި ތަކ މިފަދަ ހ ލަ ރ އްޖެދިެވހި

، ިމހ ރ  ސަރ ކ ރ ން ހ ށަހެޅި 60%ެގ ބަޖެޓ  އެކަަށއެިޅއިރ ަގއި  2020 އޮންނައިރ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޕަސެންޓޭޖެއް.

ޕޯޓ  މްއި 20%ކްސް އ މްދަނީއަށް ބަރޯސ ެވފަ. ޓެކްސް އ މްދަނީެގ ތެޭރގައި ެވސް އޮތީ ޓެ  މި 60%ބަޖެޓ ެގ 

ރިސޯޓ ަތކ ެގ  ،އޮތީ ބަރޯސ ެވފަ. އޮތްއިރ  ސަރިވްސ ޓެކްސްއަށް މި ޑްއަިރޒަމް ގ ޑްސް އެންޓ   28%ޑިއ ީޓއަށް އަދި 

ިވިހ ޕަސަންޓަށް ރިސޯޓ ތަކ ެގ  ،ީވސްއި ަނވ އި މި ހ ރިހ  އެްއެޗއް އައ މ ަގކ އްޔ އި އަދި ރިސޯޓ ަތކ ެގ ެބޑް ޓެކްސ 

 ށް ަވންނ ނެ ފައިސ ެއއް ނ ހ ންނ ނެ. މިހެން މިކަން ދިމ ީވމ މި ަޤއ މަ މަމަހަށް ެދމިެގންދިޔައި ތިން ސީއޮިކއ ޕެން

ޑ މެްނ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނދެން އޭެގ .އ ދޭއެއ  ގ ޅ ންހ ރި ހ ރިހ  ސެކްޓަރ ތަކަށް ހަމަ ސީދ  އަސަރ  މީެގ ސަބަބ ން އެބަ

އަދި ތަފ ތ  ޮގްތޮގތަްށ  ،ފަހަރ ސަޕްލައި ދޯނި ލ ން،މ ދ  އ ފ  ،ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ ން ؛ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

ކ ރ ކަމ ން ، މި ަވގ ތ  އިނޭގތޯ. އެހެންީވމ  ތައްގ ޅ ންހ ރި ިވޔަފ ރިތަކަށް ކ ރ  އަސަރ  ޓ އަރިޒަމް ސިނ ޢަތ 

ަވސް ފިަޔަވޅ ަތކެްއ އަ  ،ކ ރ ން ިވަޔފ ރިތަކަށް ކ ރ  އަސަރ  ދެެނަގނެސަރ  ،ޭވއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން

 ލ ން އިޮގަވ މަށްލަަޙތ  އިސްކ ރ ޞްއްމ  ރަްއޔިތ ންެގ މައ އަދި  ،ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިޤްިތޞ ދ  ސަލ މަތްކޮށް ،އަޅައި 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ .  ރަނީ.ބޫލ ކ ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ވ ންޖެހޭނެ، މިއީ ަމޖިލީހ ެގ ދައ ރަށް އެހެންީވމ  އިނޭގތޯ.

 

 ދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަ

 އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ . ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދ  ވ ހަކަދެްއެކވ ން:އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ  

 ޙީ ވ  ޞިއްއަިދ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ދިމ ެވަފއިއަޅ ަގނޑ މެްނެގ ރ އްޖެއަށ ިއ  . ރައީސްިއއްަޒތްތެރި`. ޝ ކ ިރއްޔ  

 ެވސް ހަމަ ޝ ކ ރ  ައޅ ަގނޑ ތަކަށް ެގންދަވ  ފިޔަަވޅ ލަތ ގައި ސަރ ކ ރ ން ައޅ ްއަވމ ންހ ބިރ ެވރި  ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ

 ، އެހީތެރިންނ އިޙީކޮްށ ޞިއްޞަޚ އް އަދިއި ބެހޭ އިދ ރ ތަކ ެގ ޭބފ ޅ ންނ  އަދ ކ ރަން. ހަމަ ެއއ ެއކީަގިއ ކަމ 
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ޤ ރ ބ ނީތައް ދ  ަވމ ންލަތ ގައި ހ ފ ލ ހ ން މި  އިނަރ ހ ންނ އި އަދި މި ރ އްޖޭެގ ސިފައިންނ  ،ޑޮކްޓަރ ންނ އި 

އެ ބޮޑ  ައދި އެ ފަރ ތްތަކ ެގ ދަންނަަވން.  ޝ ކ ރ  އިއެީކަގ އެ ފަރ ތްތަކަށް ަވރަށް އިޚްލ ޞްތެިރކަމ  ،ފ ހަަގކޮށް

ަވކި ޮއޭވ ހިނގ ނެ ަދއ ލަތެއް  .ރައީސްައގ ަވޒަންކ ރ  ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން. އިްއޒަތްތެރި ެގ ޤ ރ ބ ނީ

ލިޔެަފއި އެބައޮތް.  އިއ އި ގ ޫނނ ތަކ ަގސީއިންތިޒ މ ތަެކއް ކަނޑައެޅިފަ. ޤައ މެއް ހިނގ ނެ ޮގތްތަކެްއ މި ޤ ނޫނ އަސ 

 ހ  ނޫނ އަސ ސީެގ ރޫޤ  އަިދ މިއި ޔ  ނޑ މެން ޮކށްެގން މިތިބަ ހ ަވއަޅ ަގ ތ ގައިލަތެއްގައި މިއީ ަޙޤީޤަހ މިފަދަ 

  ފަރ ދީ  ލަތެއް.ހ ކަން ކަށަަވރ ކ ރަންޖެހޭ ަވރަްށ ނ ޒ ކ  ބެލެހެއްޓެމ ންދ   ށްމި ޤައ މ ެގ ކަންަކން ރަނަގޅަ އެްއޮގތަށް

ތަނަށް  ެވސް މި އަޅ ަގނޑ  އ ޅެން.ކ މެެވްސ ަވރަށް ިބރ ަގނޭ ބޭރަށް ނި އަޅ ަގނޑ   ،ނަމަ  ޮގތ ން ެއއްެޗއް ދަންނަވ 

ޭގގައި އ ޅެން ބޭނ ން. އެހެންނަމަެވސް، އިްއޒަތްތެރި ހަމަ ެވސް  ހަމަ ހިތްބިރ ަގނޭ. އަޅ ަގނޑ  ންއައިސް އ ޅެ

މ ަވށ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  އެ ފ ހަަގކ ރެްއިވ  އިގަ ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ ދެންމެ ؛ރައީސް

  ހޭ ދައ ލަތ ން ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެ  ،ރައްޔިތ ްނެގ ޙައްޤ ތައް ،ބޮޑަށް އެބަ ޔަޤީންެވއޭ  ެވސް މ  ންމ އްދ އި

އެ ސަބަބަށް ަޓކައި  ނ ވ ނެ. ރައްކ ތެރިކަން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ އިންތިޒ މ ތައް މި ަދއ ަލތ ން ބީެވެގްނ ދިޔަދީެގން

ީވތީ  ހަށްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ ،ން ތަމްސީލ ކ ރަން އޮތްިޔތ ރައްބ ރ  އަދި  ބ ރ ެގ ތެރެއިން އެއް ދައ ލަތ ެގ ތިން

 ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ނޫން މިއީކީ. ެއކަމަކ  ލަތެއް ހ ދ ންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަންދ ކޮށްފަިއ ެގއަށް

ނ ލަން. ިވސްންކޮްށ ެވސް މަސައްކަތްކ ރ  ޮގތ  ދޭތެޭރަގިއ ެވސް ފ  ލަތ ގައި މި މަޖިލިސްހ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މި 

ނ ަވތަ އިޖ ތިމ ޢީ ރައްކ ތެރިކަމ ެގ މިންަގނޑ ެގ ތެޭރގައި  ގ ންއަޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔ  ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސި

 ،ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރ  މަސައްކަތްތަކަކީ ހ ޖެހޭ. މަޖިލީހ ގައި މި މަސައްކަތްކ ެރޭވނެ ޮގެތއް ތ ޢ ރ ފ ކ ރަން އެބަ

ތަނ ެގ  މި ،ެމެވސް މެކޭނިޒަެމްއ އަޅ ަގނޑ މެން ތަޢ ރ ފ ކ ަރން އެބަޖެހޭކޮން ކަމ ެގކ ރ ނެ ޮގތ ެގ ރަްއކ ތެރި

ތަނ ެގ ަރއްކ ތެިރަކން ކަށަަވރ ކ ރ މަށް ަޓކައި  މި ،މެްނބަރ ން ަވަޑއިެގން އ ޅ އްވ އިރ ަގއި  ރ ބަިއަވ ؛ރައްކ ތެރިކަން 

ެއީއ ެވްސ ލެހެއްޓ ން ރިކަްނ ބެއްކ ތެތަނ ެގ ރަ   ސަމ ލ ކަމެްއ ދީެގްނ މިޞައަދި ޚ އް ،ކ ރ މ އިސްކްރީން

އިތ ރ   ،އިތ ރ  ނ ރައްކ ތެރި ،ދ ޢ ައކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ .އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،މިކަމ ން އަރަިއަގނެވ ން. އެހެންނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ެގ ރ އްޖެ ނ ޮގސްޯގސް ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން

 ،އިނިގލި ދިއްކޮށް  ށްެއއްބަަޔކ  އަެނއް ބަޔަކަ ،އި އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔ ސީ ޗަރ ޭކސް ކ ޅެ ޙަޤީޤަތ ގަ ކީމިއީ

ތަނ ަގިއ  ބައެއް ބޭފ ޅ ން މި ،ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކ ނިން ނޫން. މިއަދ  ލަތެއްހ ވ ހަކަަދއްކަްނޖެހޭ ސިޔ ސީކޮްށެގން 

 . ނ ކ ރެއޭ ިކޔަިއެގން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްސް މިތަން ބަންދެއްއަދިެވ ،މިސްކިތްތައް ބަންދ ކޮށްފިއޭ ،ފ ހަަގކ ރެްއިވ

އިްސލ މިކ  މިނިސްޓްރީން އިނޭގތޯ. ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހ  އިސްލ މީ  ،ލްމ ެވރިންޢި ބަންދ ކ ރީ ދީނީޖަމ ޢަތް މިސްކިތްތަކ ެގ 

 ނެ ެއކަނި ނަމ ދ ކ ރެޭވށް ޮގަތކަ ަވނީ މިހ ރ  ަވކިެވސް  ފ ޅ ންެވސް ދެ ހަރަ އިޢަރަބިްއޔ ގަ  ދީޢޫސަ އިޤައ މ ތަކ ގަ 
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ަވނީ ބަންދ ކޮށްފަ. އިސްލ މީ ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި މިހ ރ  ޮގތަށް ހަމަޖައްސ ފަ. ދެން ހ ރި ހ ރިހ  މިސްކިތެއް 

ޭގަގއި ނަމ ދ ކ ރަން. އެއީ އިސްލ މީ ޝަރީޢަތ ަގއި  ަބދަލ ގައި ެގّصالة ألى لي  عح .كم تى بيوفّصالة أل ިގޮގަވނީބަން

އޮތް ތަނެްއަގިއ  އިތޮއްޖެހިފަފަދަ  މ ލެކޮށް ޞަޚ އްއަދި  ،ލަތެއްަގއިހ ޒ ރެްއ އެއީ މިފަދަ ޢ ޢީ ރ އް. ޝައޮތް ޮގތެ 

ން ެވސް ނޭނޭގަވރަްށ ކީ ކ ކ ކަކ ރ އިރ ގައި ޖެހިެގން ހ ންނަ މީހަ ހަދައިެގންސަފ  ބޮޑެތި ޖަމ ޢަތްތައް ޖެހިޖެހިގެން 

ކަމަށް ދީނީ  އޮންނަ ޮގތް ެވސް އެކަން ކ ރަްނ  ޮގތ ން އި ޝަރ ޢީތްތަކ ަގލަހ އޮންނަ ތަންތަނ ގައި މިފަދަ  އިތޮތްޖެހިފަ

 ؛، މިފަދަ ކަންކަން ސިޔ ސީކޮްށެގން އެކަަހލަ ވ ހަކަ ނ ދެއްެކވ މަށްޢިލްމ ެވރިން އެ ިވދ ޅ ަވނީ. އެހެންީވމ 

ނޫން.  ެގނެއްސިޔ ސީ ެއއްވ ެމްއ ޮގތަށް ދެކި މި ތިބެނީކީ ެގ މަޖިލީހަށް އައިސްއަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން 

ވ  އަދި މ ޅި ޤައ މަށް ކ ރިމަތިެވފައި  ރަްއޔިތ ންނަށް އިިސްއޔަތ ންހަބ ރ ެގ  ބ ރ ން ެއއް އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތ ެގ ތިން 

ބޭފ ޅ ްނެގ މި މ ޢައްސަސ ތަކ ެގ  ،ތައްބެހޭ ފަރ ތް ލަތ ގައި ހަމަެއކަނި ކަމ ހ ބިރ ެވރި ނ ރަްއކ ތެރި 

ތެދ ެވރިކަމަށް އެަކނި ދޫކޮށްލ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ  ށް،އެކަނި އަމ ނ ތްތެރިކަމަެގ ހަމައެ ބޭފ ޅ ން ށް،އިޚްލ ޞްތެރިކަމަ

ޚިދ މަތްތައް ދަނީ ރަނަގޅ   ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ަރއްޔިތ ންނަށް ،ެއކަންކަން ދ ކަން އި އެީކަގ ޒިންމ ދ ރ ކަމ 

ޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމ އެއް. ެއއީ އަސް ެވ ކ ރ ންކަން ކަށަަވރ ޮގތ ަގއި ެބލެހެއްޓ ންތެރި ، ރަނަގޅ މިސްރ ބަށްކަން

 ،އެހެންނަމަެވސް .ކަމަށް ނ ވ ނެމަޖިލިސް ބަންދ ކޮށްެގން މި ،ބޫލ ކ ރަނީަގެވސް  އެސަބަބަށްޓަަކއި އަޅ ަގނޑ 

ތައް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ލ އް ބަދައެެގ ޚ އްަޞ ބަތެިރކަމ އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްކ ރ  ޮގތަށް ރައްކ 

  މި  .ލ ނަންއިކޮޅ  ނިންމ ލަމ ން ދަންނަަވެގ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ،ހަމައެއ ިއއެކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރަން. ބޫލ ކ ަގ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ބޯތަކެީތެގ ރައްކ ތެިރކަމަށް ޚ އްޞަ  ،ސ ފ ޭވ ބޮޑަށް އެބަ މ  ނަށްލަތ ގައި އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ހ 

ބޮޑަށް  ލަތ ން މ ހ ތް ނ ރައްކ ތެރި އި އޮޅިފަށަހެޞ ދ  މި ހ އިޤްތި ރ އްޖޭެގ މ ޅި .މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރަންޖެހޭަކން

ރަށެއް ރިސޯޓ  ހެދ މަށް ދޫކ ރ މ ެގ  ހަމައެކަނި ހ ރިހ   ން،ކަ ންނަށް ފިލ ަވޅ  އެބަލިބޭ ރ އްޖޭގައި ދަނޑ ެވރިއަޅ ަގނޑ މެ

ކެތި ހެއްދޭނެކަްނ ކ ބޯތަ ރަށްމިންވަ  ރ އްޭޖގައި އ ޅޭ މީހ ންނަށް އެކަށީެގންވ  ،ކޮންމެ އަތޮޅެްއަގއި ެވސް  ،ބަދަލ ގައި

ެވސް ނ ހ އްޓި ކ ރެޭވނެ  ރ ފަތ ރ ޑ މެން ރ ަވްނ އެބަޖެހޭކަން. ދަތ ެވސް ައޅ ަގނ ކ ެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް ކަށަަވރ 

މެދ ނ ކެނޑި ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް  ،ނ ހ އްޓިށް ނަެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ހަކަތަ .ކޮންމެެވސް ޮގތްތަެކއް ރ ަވން އެބަޖެހޭކަން

މ ލޭަގިއ  ކަމަކ  މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ  .ކ ން ލިބ ނ  ޒަމ ނ ގައި ބޮޑ  ތަދ ގައި ަމޫގފަތް . ކ ރީކަންޖެހޭން އެބަރ ަވ

 ގެ  ،މ ަގއި ވ ނަމަކަ ސްފިބަށް ގޮ ަކއިރީަގއި ހ ންނަ ފިހ ރަ ނ ހ ޅ ޭވ ހިސ  މ ދަމ  ެގ ،އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ިވސްނޭ

ލައްކަ މީހ ން ކެއިންބ އިމ ެގ  އ ޅޭ ދޮޅ  މިތ  ،ވ ނަމަ ސްފިކަމ ގައިޮގސ ބަށް ކައިީރގައި ހ ންނަ ސައިހޮޓ  ބަންދ ކ ރ  ހި

 ންހަދ  މީހ އި ބަހައިެގން ނިދަ އެބައ ޅޭ ދަންފަޅި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ކަމެއް ނެއްކަންތައް ހަމަޖައްސ ނީ ކިހި

 .ން ނިދ  މީހ ން އެބައ ޅޭެގދައިބެޑް ހަ ނެތް ޓިނ  ކޮށިކޮށީަގއި ބަންކ  ފަންކ އެއް ؟އެއް ީކއްކ ރަްނތޯސީ .މ ލޭގައި. އޭ
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މި އ ޅޭ. ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން . އެކަމަކ  ޙަޤީޤަިތއްބަވ ށޭ އިޮގވ ލަނީ ޭގަގ ެވސް މި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން

ަވރ ެގ ފަަހރ  ގެއަްށަވދެ ނ ތިބެވޭ  އެންމެން އެއް .ލަތ ގައިހ ށް ރަަވިވ މ ލޭގައި އެބައ ޅޭ މިދެންނެއަޅ ަގނޑ މެން 

ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނ ަވރަށް ިވސްނ ންތެރިވ ްނ ހ  މި ،ީވމ ެވްސ މީހ ން އެބައ ޅޭ. އެހެން އި ަގިއަގކ ދި ޖ ކ ދި

އެންމެ ރަްއކ ތެރިކަމ ަގިއ   އެކަީށެގްނވ  ފިަޔަވޅ ަތއް ެއޅޭތޯ ނ ަވތަލަތަށް ރިޢ ޔަތްކޮށްެގންހ  އަދި މި .އެބަޖެހޭ

ެއޮގތަްށ  ަމޖިލީހ ެގ ކޮނޑ ގައި އެޅިަފއިވ  ޒިންމ އެްއ. ހަމަ ެއއީ މި ،ކަށަަވރ ކ ރ ން  މަސައްކަތްތަްއ ކ ިރއަށްދޭތޯ

ސަރ ކ ރ ްނ  ކަށް މިމިސ ލަ ؛ހަމަ ަސރ ކ ރ ން އިރ ދަކ ެރްއިވްއޔ  ،ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އަދިެވްސ ެއއް

ބަލީެގ ހ ރިހ   ށް މި ަގޑިއަަގޑިން ،ރ ކ ރ ްނ ހަމަ ދ ަވހ ން ދ ަވހަށްސަ މި ،އެޗް.ަވން.އެން.ަވން ފޮރ ަވއިެގން އ ޅ ނަސް

ކަމަށްޓަަކިއ  ކޮށްެދމ ން ެގންދަވ ަވރަށް ހ މަކަްނ ބޮޑ  ޮގެތއްަގއި ހ މަ ،މަޢ ލޫމ ތެއް އެްއެވސް ފޮރ ވ މެއް ނެތި

 ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކ ރަށް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

  ފ ރ ޞަތ  މި ަގނޑ  މިހ ރ  އ ދެ، އަޅ  ؛ ޑ މެންއަޅ ަގނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އ ދެ، އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ރިއްޔ  ޝ ކ 

 . ށްނަރޫމަދ  ހ  އަޙްްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިއަރ ަވނީ މަނަދޫ ދ އިރ ެގ 

 

 : ވ ހަކަދެއްކެވ ންންރޫމަދ  ހ އަޙްމެންބަރ  މަނަދޫ ދ އިރ ެގ 

ެގ ަވނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ލަތ  ހ ެވިރ ދަތި ވ  ހިތ މަދިމ ެވފައި ޅި ދ ނިެޔއަށްމ ީއސް. ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރަ

ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ހ  މި ،ެގންދަނީ ކ ރަމ ން މި. ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ބަހ ސްރ އްޖެއަށް ެވސް ޖެހިފަ

ށްލަން ބޭނ ންވ  ދެ ތިން ކަމެއް ފ ހަަގކޮނޑ  ހަމަ ލ ނީތޯ ނ ަވތަ ނޫންތޯ. އަޅ ަގއިެގ މަސައްކަތްތައް ހ އްޓަހ މަޖިލީ

ބޭފ ޅ ންެގ ޢ އިލ  ަކއިރިއަްށ  ތަކ ަގއި އެއޮތް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ައޚ ންނ އި ދިެވހި އެތައް ަރއްިޔތ ންނެއް ރިސޯޓ އެބަ

ްސ މަޖިލި ކ ރަން ައޅ ަގނޑ މެން މިތ އީދެއް ނ   އްއަޅ ަގނޑެ ،ޤައ މީ މަަސއްކަތެްއަގއި ތިއްބ   ހަމަ ،ނ ދެިވ

އަޅ ަގނޑ މެން ެވސް އެބަޖެޭހ ރައްކ ތެރި ފިޔަަވޅ ތަެކއް  ،މަެވސް އް. އެހެންނަސް ޭގަގއި ތިބޭކަށެފައި ޮގދ ކޮށްބަން

ޮގތަށް ބަދަލ ކ ރަން  ގ ޅޭ ލަތ  ހ  ތްތައް މިކަމަޖިލީހ ެގ މަސައް މި .ެވޭވނެ ޮގްތތަކެއް ހޯދަންރަްއކ ތެރި ،އަޅަން

. ބަހ ރިއެ ެވސް ތްތަކެއްލަހ ނ ކ ރެޭވނެ އެހެން ސް ބަންދ މަޖިލި  މި ންނަށްނޑ މެއަޅ ަގ .އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޢަމަލ ކ ރަން ފަށ ނެ  ގ ޫނނަކަށް ،ށް ބަޔ ންކޮށްފައި އެބައޮތްސ ފ ކޮ ށްރަަވނަ މ އްދ ަގިއ ަވ 94އަސ ސީެގ ޤ ނޫނ 

ކަމަށް. ހަމަެއއ ިއއެކ   އްްނމ އެޒިމަޖިލީހ ެގ  ެވސް މިއީ އެ  ؛ލ ނެ ތ ރީޚެއް ކަނޑަެއޅ ންއިއްޓަހ  ނ ަވތަ ޢަމަލ ކ ރ ން

ނ ަވތަ ަވިކ  ަވކި ަބއެްއެގ މައްޗަށްކަން ގ ނޫެނއްެގ ބައެއް ހިންޭގނީަވކި ގ ނޫނެއް ނ ަވތަ  ،އެަބޭވ ފ ހަަގކޮށްފައި
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ތ ަގއި ލަހ  މި ،މަޖިލީހ ެގ ޒިންމ އެއް. އެހެންަކމަށްވ ނަމަ ެވސް މި އެއީ ؛އްދަކަށްކަން ކަނަޑއެޅ ންހަސަރަ

ން ނިންމ މ ަގިއ އ މ ެގ ހިންގ މަށް ެއކިއެިކ ބަދަލ ތަްއ އެބައ ދޭ. އިޤްތިޞ ދީ އެިކއެކި ކަންކަންެގ ޤަ އަޅ ަގނޑ މެ

ެގންނަްނ އެބަޖެހޭ. މިދެންނެިވ ފަދަ ަވގ ތީ ނިންމ ންތައް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. މިއަދ  ގ ނޫނ ތަކަށް ބަދަލ 

ން. ތަ ނިކަމެތިެވަފއިވ  ،ށް ބޮޑަށް ހީނަރ ެވރަޞ ދ  ަވދިެވހިރ އްޖޭެގ ިއޤްތި ،ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މި

 ތަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މި  ދަތީަގިއ ޖެހި ހީނަރ ަވމ ންދ  ެވސް މި ރިތައްފ ކ ދި ިވޔަފ ރިތަކ އި ޮބޑެތި ިވޔަ

  މ ހިންމ  އެންމެ ެވސް ފ ހަަގކ ރ  ޮގތ ން  ދޭން. ހ ރިހ  މ ހިރ ންއިެގންެދޭވެނ ޮގތްތަކެއް ހޯދަ ކ ިރއަށްއްިވޔަފ ރިތަ

 ލ އިތައް ދިނ ން. މިދެންނެިވއިހޯދަހ ރި ލ އިތަކެއް ން ިވޔަފ ރިތަކަށް ިލބެ ންކިން ސެކްޓަރެގ ތެރެއިން އެބޭ ،ކަމަކީ

އްެގ މައްޗަށް. މ  ނިންމ ންތަކެން ލީހ ން ނި މަޖިމި ،ނަމަ ޫނނ އަސ ސިަގއި ބަޔ ްނކ ރ  ޮގތ ންޤ ެދެވން އޮތީ އިެވސް ހޯދަ

އިން އެފަދަ ނިންމ މެއް ނޫނީ އެމް.ެއމް.އޭ ،ކ ރ ނަމަށް ސަްސޕެންޑ ދަތަކަ ނ ނގ  ަވކި މ އްޓްރެސްޓްންކ ތަކ ން އިންބޭ

މަޖިލީހ ން   މި ،ތަކަކަށް ހިްނަގން ނިންމ މަކީރ ނޫނީ ަވކި ދ އި ،ކ ރަންޑް ަބިއތައް ސަސްޕެން ގ ނޫނ ެގ އެ ،ނިންމ ނަމަ

  ން ކ ރ ން ނިންމަމ ލަތ ގައި ސަރ ހ ދަތި  މި .ސްިރ ރައީ. އިްއޒަތްތެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ އްރަންޖެހޭ ކަމެކ 

 ،ސް ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީދަވ  ހިތްަވރ ަގދަ ނިންމ ންތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ބަެގން

މަތ ިއ ޭވ ސަލ ެވސް ބޭނ ން ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން ެގއަޅ ަގނޑ މެން .ލަތެއްހ ަވރަށް ދަތި  .ތެކޭހ ލަމިއީ ަވރށް އ ނދަޫގ 

ހިތްަވރ ަގަދ  ަރްއވ ކ ގ ޅ ންހ ރި އެކިއެކި ދ އިރ ަތކ ަގއި މަސައްކަތް ހެލްތ  ސެކްޓަރ  ،ެވސް ރައްކ ތެރިކަން. އެހެންނަމަ

ކ ރަްއަވނީ ަޤއ މީ މަސައްކަެތއް. އިްއޒަތްތެރި  ޭބފ ޅ ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ހަަމ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އެ 

ލަތ ން އެންމެ އަަވހަކަށް އަަރއިަގތ މ ެގ ހެޮޔ ހ  ވ  ދަތިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމ ެވފައި ،ކީ އަދ ޢ  އަޅ ަގނޑ ެގ .ރައީސް

 . ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.مد هللحوالންަވރ  ކ ރެްއވ ން. މި ސ ބ ހ ނަހޫ ަވތަޢ ލ  هللاތަޢ ފީޤ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ތިދ އީ ބަހ ސް . އިބ  6

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ތިނަދޫ  ،ކ ރ ެގ ފަރ ތ ންސަރ  .އިބްތިދ އީ ބަހ ސް -6ނަންބަރ   އެޖެންޑ  ،އެނބ ރެނީ އ ދެ، މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  މި

 ްގރޭަޝން ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިމި) 2007/1 ،ޣ ނީ ހ ށަހަޅ އްވ ަފއިވ  މ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލް
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ަގއި  2020ރީ ަވރ ފެބ  10ން އިއްވ ަފއިަވނީ ޔ ެގ ފ ރަތަމަ ކިބިލ  . މިެގަނއ މ ެގ ބިލ ށް އިސްލ ޙ ( އަގ ނޫނ 

ތ ރ  ދ އިރ ެގ ތިނަދޫ އ  ،ެދއްވ ނީމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައި ބިލ  ަވނަ ޖަލްސ ަގިއ. މިަހތަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ   ،ބޭއްވ ނ 

 . މ ޣ ނީނީ. އ ދެ، ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: މ ޣ ނީމެންބަރ  ޢަބްދ ލްތިނަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ 

 2007/1ނޫނ  ނަންބަރ  ގ  ،ހަޅ ފަިއވ ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ހ ށައ ދެ، އ ދެ، ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 ދެްއވ މަށް އަޅ ަގނޑަށްމަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައި ބިލ  މި ެގަނއ މ ެގ ލ ޙ ޞްއިށް ( އައިިމްގރޭޝަްނ ގ ނޫނ އްޖޭެގ ދިެވހިރ )

ލ ޙ   ޞްއި މިއަދި  . ޝ ކ ރ  ދަންނަަވންށްތ  ދެއްީވތީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕ ލިމެންޓްރީ ްގރޫޕ ެގ ލީޑަރަޞަފ ރ 

ެގ މަިއަގނޑ  މަޤްޞަދެްއެގ ިބލ  ދަންނަަވން. އ ދެ މި  ޝ ކ ރ ދެްއީވތީ ދިެވހި ސަރ ކ ރަށް ެވސްވައިއް ފޮނ ށްމަޖިލީހަ

 2007/1 ނޫނ  ނަންބަރ ގ  ،ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ ލ ބިމި ސަރ ކ ރ ން  ،ކަނަޑައޅ ފައިަވނީ  ޮގތ ަގއި ސަރ ކ ރ ން

 ،އްސައިޖަށް ހަމަތަޮގ ޓެއް ދޫކ ރ މިެގ ބަދަލ ގައި ޯވކް ޕ ދަށ ން ޯވކް ިވސ   ެގ(ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިިމްގރޭޝަްނ ގ ނޫނ )

 އ  ެގ ދަށ ން ވަޒީފ (ެބހޭ ގ ނޫނ  ަވޒީފ އ ) 2008/2ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ، ެއންމެހައި ކަންކަންޅޭގ  މިޓް ދޫކ ރ މ ޕ ޯވކް 

 ،ތަށް ހަމަޖެއްސ މަށ އިރ  ޮގވ  ވ ޒ ރ އިން ކ  ވ ލ ކ ރެިވފައި ހަ ިލއްޔަތ އޫކ ރ މ ެގ މަސްޒ  ބެހޭ ސިޔ ސަތ ތައް ތަންފީ

ތ ން ރ ން. އ ދެ މިޮގއް ތަޢ ރަފްކ ބ ަވތެ ދެ ތ ަގއި ިވސ ެގ ެގ ޮގންޓް ިވސ ްޓ ރެސިޑެކޯޕަރޭ އަދި ސ  ިވ ގ މީޓީން

 2007/1ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ތ ންޑ  ކަންތައްަތއް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަގކޮށްލ ނަން. ެއޮގނވ  ަމއިަގއިސަރ ކ ރ ން ހ ށަހަޅ ފަ

 -1 ؛އިަގނޑ  ކަންތައްތަަކކީހިމެނޭ މައި ބިލ ަގ ެގަނއ މ ެގލ ޙ  ޞްށް އި(އަެގ ގ ނޫނ ން ްގރޭޝަެގ އިމި އްޖޭދިެވހިރ )

ރޭޝަންެގ ގ ނޫނ ެގ ްގދިެވހިރ ްއޖޭެގ އިމި  ،ތ ންެއޮގ .ކ ރ  ެދ ިވސ އެއްއަލަށް ތަޢ ރަފް ؛އްޖޭެގ އިިމްގރޭޝަންދިެވހިރ 

 އ އިިވސ މީޓީންގ  ؛ކ ރަނީ ބ ަވތްތަކަށް އިތ ރ  މި ދަށ ން ބިދޭސީންނަށް ދޫކ ރ  ރ އްޖޭަގއި ހ ރ މ ެގ ހ އްދަތަކ ެގ

އަީކ ސ  ިވ ގ މީޓިން .ކިަޔއިދެިވފަ ިވސ  ގ ންމީޓި ،ންނަނީއޮ  މިށްއަދެން ދެަވނަ.  ިވސ ޓްޑެންކޯޕަރޭޓް ރެސި

ކޮންޓްރޯލަރ  ،އަކީ ސ  ިވ ގ . މީޓީން ތްނޫނ ގައި އެބައޮގ  ކަން މިައކީ ކޮބައި ސ  ިވޓްެޑންސިރޭޓް ރެޕަކޯ ،ކަމ އިކޮބައި

ންހ ރި ގ ޅ  ކ ބޫލ ކ ރ  ިވޔަފ ރިއަަގއޮފް ބިޒްނަސް  ރ ޖިސްޓްރަ ،ންމަތީ އޮފް އިމިްގރޭޝަން ކަނަޑައޅ  ޮގތެްއެގ

ވ މެއް ނ ަވތަ އެނޫްނެވްސ ލ ދަަބއް ޭވބޭއް އި ޖޭގަ ބޭނ ަމށް ރ އް ބައްދަލ ވ މެއް ނ ަވތަ ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސ އެްއެގ

ްއަގއި ަބއްދަލ ވ މެ ބ އްވ  ބެހޭ އިދ ރ ެއއްެގ ހ އްދަ ލިބިެގން ކަމ  ސަރ ކ ރ ެގ ކޮްށެގންފަރ ތްތަކ ން އިންތިޒ މ 

 މި  އި، ކަނޑައަޅަ ށްކަމަ ދައެއްއްށް ރ ްއޖޭގައި ހ ރ މަށް ދެޭވ ހ މ އްދަތަކަ  ކ ރ ށްބިދޭސީއަކަ ނަބައިެވިރވ މަށް އަން

ޒްނަްސ ކަނަޑއަޅ  އޮފް ބި ރ  ޓްރަޖިސް .ސ ޑެންޓް ިވސިކޯޕަރޭްޓ ރެ  ،ނަނީންއޮ ކ ރ ން. ދެން މިލ ޙ  ޞްގ ނޫނ  އި

ދ ރެއް ނ ަވަތ ސ އްހި އްެގ ޓެންގ  ފޮރިން އިންެވސްޓްމެންެގން ހި ށްކޮރަޖިސްޓްރީ ޖޭގައި އްރ  ދިެވހި ،ތެްއެގ މަތީންޮގ
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އިލ ެގ މެންބަރެއް ޢ އަދި ެއއިން ފަރ ތެއް   ނ ަވތަ އެނޫންެވްސ ިއސް ފަރ ތެއްއްޑިރެކްޓަރެްއ ނ ަވތަ ޕ ޓްނަރެ 

ޔަފ ރި ހިންގ މ ެގ ިވންޓް ނ ަވތަ މައިންެވސްޓްފޮރިން ޮގތަކަްށ   ީމހެއްެގ ޮގތ ގައި ނޫންރ އްޖޭަގއި ވަޒީފ  އަދ ކ ރ 

ލ ޙ ކ ރ ން. ދެން މި ޞްގ ނޫނ  އި އިޅަ ށް ކަނޑައަކަމަ މ އްދަތަކަށް ރ އްޖޭަގއި ހ ރ މަށް ދެޭވ ހ އްދައެއް ބޭނ މަށް ދިގ 

 ެގން ޅިކަނޑައެ  ގ ނޫނ ަގއި ެވްސ މި ނެ މ އްދަތެއްކ ރ މަށްފަހ  ޢަމަލ ކ ރ ލ ޙ ޞްއެކަމަކ  މި ގ ޫނނ  އި ؛ހިމެނެނީ

 އް ޖޭަގއި ހ ރ މަށް ބިދޭސީންނަށް ދޫކ ރ  ހ އްދަތައްޯވކް ޕ މިޓް ހ އްދަ ފިޔަަވއި ރ  ،ތ ން އެޮގ. ެއކ އިސްލ ޙ  އެބަދޭ

ަގއި ނ ގ ނޫ މި ،ލ ޙ ކ ރެވ ނ  ނަމަެވސްޞްގ ނޫނ  އި ،ށްއޮފް އިމިްގރޭޝަން ކަމ ގައި ބަޔ ންކޮ  ރޓްރޯލަދޫކ ރ ނީ ކޮން

 ،ކ ރ މ އިއިތ ރ   މ އްދަތ  ކ ެގއެ ިވސ ތަ  އި، އަދިދޫކ ރ މ   ިވސ  ޓްޑެންސިކޯޕަރޭޓް ރެ  ،އ އި ބަޔ ންކ ރ  ބިޒްނަްސ ިވސ 

ދ ަގިއ އިފް ިބޒްަނސް ކަނަޑއަޅ  ަގވ އޮ ރ ޓްގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ރަޖިސް ތަްއ މިލ ސޫ އ ޅޭގ  ކ ރ މ ތިލ ތަްއ ބ ސ ިވ

 މި ތެޭރަގއި ހ ެގދ ަވ 14ށ ތ  ފަރަން މަލ ކ  ެގނައ މ ެގ ބިލަށް ޢަޙ ލ ޞްއި ައދި މި ،ވ ނެ ކަމަށ އިކ ރަންންބަޔ 

ށް ޯވކް ޕ މިޓަކީ އެްއކޮއެއ   އަދި ހަމަ  ހިމަނ ފަިއޭވ. ބިލ ގައި ކަމަށް މި މ ކ ރަންވ ނެއް އ   ،ލައި އިއިދ  ެއކ ލަވަ ަގވ  

ލިްއޔަތ  އޫކ ރ މ ެގ މަސް ޒ ގ ނޫނ  ތަްނފީ ެގ ދަށ ން އެ(ބެހޭ ގ ނޫނ  ވަޒީފ އ ) 2008/2ރ  ގ ނޫނ  ނަންބަ

ަގިއ ވަޒީފ  އަދ ކ ރ މަށް އަންނަ ރ އްޖޭ ،މަތީން ްތވ  ޮގތ ެގެއއްޮގ ލ ތަކ ސޫއ  ރ  ކަނޑައަޅ ވ  މިނިސްޓައި ށްފަލ ކޮވ ހަ

 ހ އްދަެއއް ދެޭވ ރ އްޖޭަގިއ ހ ރ މަށްށް ދަތަވ  މ އްށްފައި ރ އްޖޭަގއި ހ އްަދކޮ މަށްކ ރ މަސަްއަކތް ބިދޭސީއަކަށް އޭނ 

 ޞަދެއްމައިަގނޑ  މަޤް ގ ނޫނ ެގ އަދި މިޭރގައި ހިމެނޭ. ލ ޙ ެގ ތެޞްއި ެގގ ނޫނ  ެވސް މި ކަނޑަައޅަން ކަމ ގައި

ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެ ،ސް ެވ ދ ނިޭޔެގ ތަހ ޒީބ ެވފަިއވ  އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި ، ފ ހަަގކ ރެެވނީށްއަޅ ަގނޑަކަމ ގައި 

ޤައ މ ތަކަްށ  ަގއި އެެގ ޮގތ ެވރިންނ އި އަިދ ޤައ މ ެގ އިންެވްސޓަރ ންބޭ ޮބޑެތި ިވޔަފ ރިތި ކޮށްެގންއިންެވސްޓ  

ަޤއ މ ތަކަށް ަވދެ  ފަސޭހަ ޮގތަކަށް އެއިލ  ށްްށ އަންނަ ބިޭދސީ ފަރ ތްތަކަކަކ ރ މަށް އެދި ޤައ މ ތައިންެވސްޓ   ،ންނަަވން

 ެވސް  ގައި ރ އްޖެއް ެއއްހަމައެ ޤައ މ ތަކ  ޒީބީ އެހެންހ އެއީ ދ ނިޔެ ތަ .ނ ކ މެިވ އ ެޅޭވނެ މ ޙައ ެލްއ ގ އިމ ކ ރ ން

 ،ކަމަށް ދިެވހި ސަރ ކ ރަށް ފެނި ކެއްެވްސ މ ހިންމ  ކަންތައްތަ ކަކީ ކޮންމެހެންަކންތައްތަ މި ،ރަމ ންދ އިރ އިހަމަކ ފަ

 މަޤްޞަދަކީ. ޑ ަގނބިލ ެގ މައި މި ެގނައ ން އި ެގންނަންޖެހޭ އިސްލ ޙ ތައްޓަކަށްކ ރ މަޒ ކަންތައްަތއް ތަންފީ އެ

އަދި ކޮމިޓީއަށް  ،ސް ނިމިފްލޯގައި ބަހ  މި ،ސްސަކަށް ޮގހ އް ބަލ ޙ ތަޞްއި ޅިހ ށަހެ އަޅ ަގނޑ  މި ،އެހެންކަމ ން

 ކ ަގއި މިދ ެގ ދަށ ން އަދި ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަބައެްއެގ ލަފަޔ އި އިރ ޝ  މިެގންދ އިރ  ިގނަނި ޮގސް މިކަން

އިތ ރ   ެވސް ނޫން އަދި މި މިކަމަށް ެގންނަންޖެހޭ ،ބެލ މަށްފަހ  ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ކަންތައްތަްއ އޮންނަ އ ސޫލ 

 އަދި މި ،ބިލ  ބަލައިަގނެ އެްއކޮށް މި ޙަކ ލ ޞްއި އެ އަޅ ަގނޑ މެން ،ނަމަ ފ ހަަގކ ެރވިއްޖެ ކަމަށް އްޖެހ ރެއ ސޫލެއް 

 . ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ންބިލ  ފ ސްކ ރ މަށް އެދޭ ވ ހަަކ ހަމަ ދަންނަވ ލަ
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަިދ  ،ބ ދ ީރވ މަށ އިއަދި ޖަވ  ،ޒަތްތެިރ މެންބަރ . އ ދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވ މަށ އިޔ  ިއއްޝ ކ ރިއް

ދ ޅ ވ މަށް ބަސް ިވިވދ ޅ ވ މަށ ިއ އަދި ފަހ  ،ނަމަ ޮގތ ން އެއްެޗއް ިވދ ޅ ވ ން ބޭނ ންފ ޅ ވ  ހޭބެ ބިލ  އިތ ރަށް މި

 4ަގޑިއިރ . އެ  4ަވނީ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިބިލަށް ބަހ ސް މި ، އަދިއިަގންނަވ ނެޑަލިބިަވ ޓ މިނެ 15ލަ ޖ މ 

ޓ އި މިނެ 20ޖ މ ހޫރީ ޕ ޓީއަށް  ސިކ ންތ . 29ޓ އި މިނެ 24ަގިޑއިރ ިއ  2އަށް ެއމް.ޑީ.ޕީ ؛ަވނީެލިވފައި އިަގިޑއިރ  ބަހަ

 14އަށް ންތ  އެމް.ޑީ.އޭ ސިކ  12 ޓ އިމިނެ 16އަށް ސިކ ންތ . ޕީ.ެއން.ސީ 21މިނިޓ އި  20ށް ިސކ ންތ . ޕީ.ޕީ.އެމ21ަ

ިސކ ންތ   4ޓ އި މިނެ 4ިއނ ަގންނަވ  ކޮންމެ މެންބަރަަކށް ަވޑަަވިކ ޕ ޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވ .ިސކ ންތ  8ޓ އި މިނެ

އަޅ ަގނޑ  ހ ޅ ވ ލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ަވގ ތ   ގެ . އ ެދ، މިހ ރ  ބިލ ެގ ބަހ ސް ިއަގންަނވ ނެލިބިަވޑަ

ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނގ ރައިއި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އެދިަވަޑއިަގތ މަށް ދަންނަަވން. ވ މަށްދެްއކެވ ހަކަފ ޅ 

  ޙަސަން އަޙްމަދ .

 

 މަދ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އިނގ ަރއިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙް

...ަވނަ ށް (އަޭރޝަންެގ ގ ނޫނ  އިިމްގގެ ހިރ އްޖޭިދެވ) 2007/1ބަރ  ންސް. ގ ނޫނ  ނަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ 

ލ  ހ ށަހަޅައިދެއްިވ ބި ެދއްީވތީ ސަރ ކ ރަށ އި ައދި މިެގަނއ މ ެގ ބިލ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިލ ޙ ޞްއި

 ބޮޑ  ެގ ަވރަށްނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ގައި ރ އްޭޖެގ ަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  ދަން

ރ އްޭޖެގ  ދިއ މ ެގ ަމއްސަލަ. އަދި މިފ ަރއިެގން ،ރ މީހ ން ރ އްޖެއަްށ ެއތެރެެވބޭ ،ިމއީ ކަެމއް ޝަކ ވ އެްއ އޮންނަ

ބޫލ ކ ރ  ަގެވސް ދިެވހިރ އްޖޭެގ ހ ރިހ  ރައްޔިތ ން  ޖޭގައި ދިރިއ ޅޭކަން އެއީއްރ  އިތ ރަށް މި ރައްޔިތ ންނަށްވ ރެ

ރ އްޖޭެގ  ްއޖެއަށް އަދި މިރ  ޭވތ ެވދިޔަ ތ ރީޚ ަގއި މި އިރ ގައި މިދ ިވެގންެގނެޙަޤީަގތެއް. ގ ނޫނަށް ބަދަލ 

ކަމަށް   ޖެހޭނެދ ންބިލ ން ތަނަަވސްެވެގން މި ންޖެހ ންތަކ ން އަަރއިަގތ މަށްރައްޔިތ ންނަށް ދިމ ެވފަިއވ  ބޮޑެތި ޮގ

ރ އްޖެއަށް. މީެގ އެތައް  ްނ މިނޫ އެއްދިމ ެވެގން އ ޅޭ މައްސަލަ އިްއޔެައކ   ،ބޫލ ކ ރަން. މިީއ މިއަދަކ ަގއަޅ ަގނޑ  

މަސަްއކަތްތެރިންނަށް  ،ރ އްޖޭެގ އެތައް ަރއްޔިތ ންަނކަށް މި ، ދޯހަޅި ސިޔ ަސތ ތަކ ެގ ސަބަބ ންެގޒަމ ނެއް

 ންތައް ެވސް އަދި އެހެން ކަ ދައްކަނީ. ިވސ ެގ ކަންަތއް ެގއްލ ްނަވމ ންދ  ކަމެއްެގ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި

ޮގަތކަށް ކަްނކަން  ނ ވ ނެިވޔަފ ރިކ ރ  ފަރ ތްތަކަށް ެވސް އަދި ަދއ ލަތަށް ެވސް ބ ރަޭދއިރ ަގއި  މަތެއްދ ޚި ،ެވސް

ހަަތރ  މަސްދ ަވސް ވ އިރ ަގއި ަލއިެގން ތިން ށްބޫލ ކ ރަން. ިވސ އަކަަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ދ ން އެބަޖެހޭ ންބައްޓަންެވެގ

 ،ރ އްޖޭެގ ެއތައް މަސައްކަތްތެރިންނެއް  މި ،ފަހިނ ެވ ދ ދިއ ން ންކަންނ ންވ  މީހ އަށް އެކަމަސައްކަތްކ ރަން ބޭއަދި 

ަގިއ ދަނިޑަވޅ   ެވސް ފ ަހަގކ ރ ކަން މި ނ ވ ކަންަވސީލަތް ފޯރ ކޮށްދީފައި މަސައްކަތްކ ރަން ބޭނ ންވ  ަފރ ތްތަކަށް އެ
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ރ ތްތަކަކ ން ެވސް ރިހ  ފަގ ނޫނަށް ހ  ެވެގންކަންކަން ިއންތިޒ މ  ،މަެވސް. ެއހެންނަންއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަ

މަތީން ކަންކަން ކ ރަން އ ޅ މަކީ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  އަދި  ތ ެގގ ނޫނ ަގއިވ  ޮގ އި،ބޯލަނބަ

ެވސް ފަސޭހަެވެގންދ ެނ  ެވސް އަދި ކ ންފ ނިތަަކށް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ެވސް އަދި މަސައްކަްތކ ރ  ފަރ ތްތަކަށް

ވ  ޮގތ ެގ މަތީން ރައްޔިތ ންނަްށ  ބޭފ ޅ ން ގ ނޫނ ަގއި ެވފަިއ ތިބޭންކަމަށް ޒިންމ ން. ކަކެަގނޑ  ދެ ކަމ ަގިއ ައޅ  ކަމެއް

ންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ   އެީއ އޮމަޢ ލޫމ ތ  ސ ފ ކޮށްދީ، ކަން އޮންނަ ޮގތް ިކޔައިދިނ ން ެވސް

ތ ރަށް ގައި ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ގައި މި ބިލަށް އިއިރ  ދ މިއަދ  މި އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅިެގން ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ ލ ކ ރަން. ަގބޫ

ެގން އިތ ރަށް މަޖިލީހަށް އިޞްލ ޙ ކ ެރިވ ތަށްޮގ ފ ރިހަމަކަން ެގނެއްސަ އެްއެވސް ފަރ ތެއްެގ ަޙއްޤ  ނ ެގއްލޭ

ން. މީދ ކ ރަެގންދ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްރެިވތްކޮްށެގން މި ިބލ  ފަރ މ ކ އަންނައިރ ަގއި އެ ހ ރި ކަްނކަމަށް ރިޢ ޔަ

 .ަޑށް ޝ ކ ރިއްޔ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮދެއްިވ ފ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 . ޝަފީޤްهللا ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ެވލިދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ޝަފީޤް ވ ހަކަދެއްެކވ ން: هللاެވލިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ށް ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ (އަދިެވހިރ އްޖޭެގ އިމިްގރޭޝަންސްެގ ގ ނޫނ ) 2007/1ޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ ކ ރިއް

އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރ  އިޞްލ ޙ ތަެކއް. މި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަބްދ ލްމ ޣ ނީ މި ހ ށަހަޅ އްވ ފައިވ  އިޞްލ ޙ ތަކަކީ 

ތަޢ ރ ފ ކ ރެެވނީ  ިވސ  މިތަެރްއެގ އްދެ ަވ ،އޮތީ އި ފ ަހަގވ ްނ މިޮގތ ަގ ެގތަކ ެގ މަިއަގނޑ  ޭބނ މެއްއިޞްލ ޙ 

ރ އްޖޭަގއި ހ ރ މ ެގ ރ  ދިެވހިރ އްޖޭަގއި އަލަށް. ިދެވހިރ އްޖޭެގ އިިމްގރޭޝަން ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން ބިދޭސީންނަށް ދޫކ 

މި މިއީ  ؛އިޞްލ ޙ ކ ރ ންނ  ގ ނޫ  ށްިވސ  އިތ ރ ކޮ ރެިސޑެންޓްކޯޕަރޭޓް  ިވސ އ އި ގ ހ އްދަތަކ ެގ ބ ަވތްަތކަށް މީޓިން

އޮފް  ރިވސ ައކީ ފ ހަަގކޮށްފަިއވ  ޮގތ ގައި ކޮންޓްރޯލަ ގ ސަބަބ ން މަިއަގނޑ  ބަދަލަކީ. އ ދެ! މީޓިން ެގއިޞްލ ޙ 

ަބއްދަލ ވ މެްއ  ގ ޅ ންހ ރި ައކ ރިިވޔަފ ބޫލ ކ ރ  ަގނަސް އޮފް ބިޒްމަތީން ރަޖިސްޓްރ   އިމިްގރޭޝަން ކަނޑަައޅ  ޮގެތއްެގ

ެވސް ފަރ ތަކ ްނ ރ އްޭޖަގިއ ބޭއްޭވ ަބއްދަލ ވ ެމއް ނ ަވތަ އެނޫން ށްއ ލަތ ެގ މ އަްއަސސ އެްއެގ ބޭނ މަަވތަ ދަނ 

އަންނަ ަބއިެވިރވ މަށް ބެހޭ އިދ ރ ެއްއެގ ހ އްަދ ލިބިެގން ބ ްއވ  ަބއްދަލ ވ ެމއްަގއި  އިންތިޒ މ ކޮްށެގން ސަރ ކ ރ ެގ ކަމ 

 ވ  އިމި އިޞްލ ޙ ގަ  ،ަވނީ މި  އިކަނަޑއަޅ ފަހ ރ މަށް ދެޭވ ހ ްއދައެއް ކަމަށް  ޖޭގައިބިދޭސީއަކަށް ކ ރ  މ އްދަތަކަްށ ރ އް

ިދެވހިރ އްޖޭަގިއ  ،ންމަތީ ނަސް ކަނޑަައޅ  ޮގެތްއެގރަޖިސްޓްރ  އޮފް ބިޒް ،ިވސ އަކީ  ކޯޕަރޭްޓ ރެސިޑެންޓް  ޮގތ ން.

 ތަނަރެްއ ނ ަވރެކްޓަެރއް ނ ަވަތ ޕ ޓްަވތަ ޑިއްސ ދ ރެްއ ނ ހި ޓ މަންޓެއްެގ ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން ހިންގ  ޮފރިން އިންެވސް 
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އަދ ކ ރ  މީހެއްެގ ޮގތ ގައި  އިލ ެގ މެންބަރެއް ރ އްޖޭަގއި ަވީޒފ ޢ އަދި އެއިން ފަރ ތެްއެގ ، އެނޫންެވސް ިއސް ފަރ ތެއް

 އްޖޭަގއިބޭނ މަށް ދިގ  މ އްދަތަކަށް ރ ނ ަވތަ އެ ިވަޔފ ރި ހިންގ މ ެގ  އިންެވސްޓ މަންޓް ގ ފޮރިން ނޫން ޮގތަކަށް

ިދއ މ ން އަޅ ަގނޑ  އ ދެ! މިކަން މިޮގތަށް ކ ރެިވެގން ަވނީ. މި އިހ ރ މަށް ދެޭވ ހ އްދައެއް ަކމަށް ކަނޑައަޅ ފަ

ތަރެްއެގ ދެ ިވސ  އްއ  ވަ  އްލ ެވެގންދ ނޭ ޙަދިމ ަވމ ންދ  ދަތިތައް މިހ ރ  ބައެްއ ފަރ ތްތަކަށް  ،ދަންނަވ ނީ

ިވސ  މި ފ ރ ޞަތ ގައި ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވ  ކަމެއް އެބައޮތް. ަގނޑ  ން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ  މ ރެވ ތަޢ ރ ފ ކ 

ޕ މިޓ ެގ  ރކްއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދައްކަންޖެހޭ ަވ އިއަދި ިވސ އ  އެީކަގ. ދަޫގތަެކއްނއ  ،ލިބ މ ގައި އެބަހ ރި ދަތިތަކެއް 

އަޅ ަގނޑ   ؛ން ލަސްަވމ ންދ  ވ ހަކަމިކަންކަެވސް  ޔިތ ންެގ ފަރ ތ ންއްމ  ރައްއ  ވ ހަކައ އި ކޯޓ ެގ ވ ހަކަ. ަވަރށް ިގނަ

ދ ަވސްަވރ  ކަންކަން ލަސްވ މަކީ ެއއީ ެއކަށީެގްނވ   މި  ދަންނަަވނީ މި ދ ަވސްަވރ  ލަސްަވމ ންދ  ވ ހަކަެއއް ނޫން. މި

 ދ ެވސްެވސް އަދި އަބައި ދަތ ަގ ދިޔަ މ އްބޫލ ކ ރަން. އެހެންނަމަެވސް، ފ އިތ ެވެގންަގެވސް  ކަމެއް. އެކަން ައޅ ަގނޑ 

 ދަޫގތަކެްއ ހ ންނަ ވ ހަކަ.ނއ   ހޯދަން ޕ މިޓް ކްރަވ .ދަޫގތަެކއް ހ ންނަ ވ ހަކަމިވސ  ހޯަދން އ  ،ދެކެޭވ ވ ހަަކއެއް 

ެވސް ލިބޭ. އެކަންކަްނ  ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ މަަސއްކަތްކ ރ  ވ ަހކަ ކޯޓ  ލިބ މ ގައި ދަތިތަެކއް ހ ންނަ ވ ހަކަ. އެ

ބޫލ ކ ރަން. މި އިޞްލ ޙަކީ ެވސް މިކަންކަން ހަރ ދަނ ކ ރ މަށް ޓަކައި ަގކަން ެވސް ންދ ކ ަރމ  ކ ރ މަށް މަސައްކަތްތަކެއް

ގ ނޫނ ެގ ބައެްއ  ،އިތ ރަްށ ފ ރިހަމަެވ ،ައޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ މި އިޞްލ ޙ ތައް ފ ސްެވ އް.ހ ށަހެޅިފައިވ  އިޞްލ ޙެ

  އްިވ ފ ރ ޞަތަށް.ދެްއޔ  ޝ ކ ރި ހަށް ދ ނެ ކަމަށް.ނިެގން ަވރަށް ައަވޮގތ ަގއި ހިމެ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ަވނީ ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . 

 . އަށްސ ޢީމެންބަރ  އަޙްމަދ  

 

 ހަކަދެއްެކވ ން:ސ  ވ ޢީކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

އިމިްގރޭޝަނ  ެބހޭ ގ ނޫނަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކ ރިއްޔ ޝ 

މި އިޞްލ ޙ ެގ ސަބަބ ން ހ ސިލ ކ ރަން   ކަމެއް މި ގ ނޫނ ެގ އިޞްލ ޙ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. ތިން

 ދޫކ ރ މ ެގ ރކް ޕ މިޓ ަވ ؛ރކް ިވސ  ަވ ަމކަށްކަ ބޫލ ކ ރެެވނީ. އެއްަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މި  މަސައްކަތްކ ރ 

 .ަފއިވ  މިނިސްޓްީރެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ބަދަލ ކ ރ ންެވވ ލ ހަ  ބެހޭ ގ ނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރ މ  އެންމެހައި ކަންކަން ަވޒީފ އ 

ށ ްނ ނ ެގ ދަގ ޅޭ ގ ނޫ ބަީކ ަވޒީފ އ މި އިޞްލ ޙަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. ސަބަ ،އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން ބަލ އިރ  

ައދި އެ މީހ ންނަށް ވަޒީފ  އަދ ކ ރ  މ އްދަތ ަގއި އެ މީހ ންެގ  .ދެެވނީއަދ ކ ރަން ބިދޭސީންނަށް މި އ  ރ އްޖެއަށް ވަޒީފ 
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ބެހޭ  ވަޒީފ އ  ،އޮތީ މި އިއެ މީހ ންނަށް ލިބޭ ޙައްޤ ތަކ އި އެ މީހ ން ކިޔަމަންވ ންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔ ންކ ރެިވފަ ؛ހ ރިހ 

ބޫލ ކ ރ  ަގއަޅ ަގނޑ   ،ންމ ބެހޭ ގ ނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރ  އިދ ރ އަށް އެ ބ ރ ތައް ދޫކޮށްލ   މަ، ވަޒީފ އ ހެންީވ. އެއިގ ނޫނ ގަ 

ދެން ދެވަނަ   .މިދެންނެިވ ޮގތަށް އެކަްނ ބަދަލ ީވމަ ،ޮގތ ަގއި އިދ ރީ ޮގތ ން އެ ގ ނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރަން ފަސޭހަވ ނެ

ތަެރއްެގ އްދެ ަވ ދޫނ ކ ރ  ،ބަށް ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ދެމ ންނ ދ ހ ހިސ ތަރެްއެގ ިވސ . މިއްަވ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ ދެ

ިވސ . ިދެވިހރ އްޖެއަީކ ަވރަްށ ބަިއަވރ   ގ އޮތީ މީޓިން  ކަމަކަްށ މި  ިވސ  ޫދކ ރެޭވނެ އ ސޫެލއް ަކނޑައެޅ ން. ެއއް

އް. އަޅ ަގނޑ  ޤައ މެ ޓ ކޮށްފަިއ އޮްތ ޤައ ެމއް. އަދި މިހ ރ ެވސް ކ ރަމ ންދ އިްނެވސްޓަރ ން ިއންެވސް ގ ފޮރިން

ދިެވހިރ އްޖޭަގއި އިްނެވސްޓ ކ ރ މ ެގ ޝައ ޤ ެވރިކަން ހ ރި  ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި އެފަދަ ިވސ އެއް ތަޢ ރ ފ ކ ެރވ ނީމ ަގ

ޢ ލޫމ ތ  ހޯދައި ަބްއދަލ ކ ރަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ އި ޮގތ ން މަ ގ ޅޭ  ކ ރ  ިވޔަފ ރިައކ ތ  ސްަގއިްނެވސްޓ ކ ރަން  ،ފަރ ތްތަކަށް

އެކަމ ެގ ސަބަބ ން  .އެ ފަރ ތްތަކަށް ކަމެއް ލިބިެގންދ ނެ މި ކަންކަމ ގައި ަވރަށް ބޮޑ  ލ އިފަސޭހަ  ،އިކ ރ މ ބައްދަލ 

ކަން ހ ިރ ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ިވޔަފ ރިކ ރ ަމށް ޝައ ޤ ެވރި ،އިތ ރ ެވ ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ފޮރިން އިންެވސްޓ މަންޓ ތައް

ބޫލ ކ ެރޭވ. މިޮގތަށް ަގން އިތ ރ ކ ރެިވެގންދ ނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ޮބޑ ތަކ  ފަރ ތްތަކ ެގ ަޝއ ޤ ެވިރކަން މިއަށްވ ރެ މ 

އ އްީމދ ކ ރ  އިންެވސްޓ މަންޓ ތަްއ  މި އަޅ ަގނޑ މެން ،ހ ރި ކަންކަން ފަސޭހަކ ރެިވެގން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އްޔިތ ންނަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ެވހި ރަޮގސް ދިބޭނ ންވ  ވަޒީފ  ބ ޒ ރ  ހ ޅ ިވެގން ަގނޑ މެން އަޅ   ،ދިެވހިރ އްޖެއަށް ެގެނިވ

ބޫލ ކ ރަނީ މިހެން ހ ރި ކަންކަން އިޞްލ ޙ ކޮްށެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނެ  ަގއިޤްތިޞ ދީ ކ ރިއެރ ންަތއް ައޅ ަގނޑ  

އިމިްގރޭޝަނަށް ެވްސ ޮކށް ޞަޚ އް ،ރަން ބޭނ ންއަދ ކ  ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް ސަރ ކ ރަށް ޝ ކ ރ 

 ްއ ތަޢ ރ ފ ކ ރ މ  ގ ިޅެގން ިއކޮނޮމިކ  މިނިސްޓަރަށް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ަވރަށް ޮބޑަށް ޝ ކ ރ  ިވސ ތަ މިދެންނެިވ

ކޮށް މ ންމ ހިަވރަށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ   ؛މ ންަފހ ން މި އަންނަނީ އެންމެ މ ހި އަދ ކ ރަން ބޭނ ން. އެންމެ

ެގ އެތަްއ މިލިއަން ޑޮަލރެއް އިްނެވސްޓ ކޮށްެގން ތިިބ ިހރ އްޖޭދިެވ ،ފ ަހަގކ ރަމ ން އަންނަ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ެވސް

ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް  ،ްއ މި އޮންނަނީދަޫގ ޕްޮރސެސެނއޮންނަ ޮގތ ން ެވއްޖެއްޔ  ަވަރށް އ  މިހ ރ  މި ނަށްިވޔަފ ިރެވރިން

އޮންނަނީ ަވރަްށ ތ  މި ފ ީރެގ ކަންކަން ބަލަހަްއޓަން ރ އްޖޭަގއި ތިބ މ ެގ ފ ރ ޞައެ ބޭފ ޅ ންެގ ިވޔަ ،ައއިސްރ އްޖެ 

  ، ޮގތަކަށް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ިވސ ެގ ސަބަބ ން ރ އްޖޭގައި އިްނެވްސޓ ކޮށްފައި ތިބި މީހ ންނަށް ދަޫގ ހަނިނއ 

އެ ފަރ ތްތަކަށް  ،އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ،ދަތަކަށް ތިބެޭވނެ ިވސ ެއއް ތަޢ ރ ފ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ންރ އްޖޭަގއި ދިގ  މ އް

ިތރީސް، ސ ޅީްސ، ފަންސ ސް ިވހި ،ބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭަގޖެހ މެއް ލިބިެގންދ ނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ތްހަމަަވރަށް ބޮޑ  ހި

 އޭނަ ބޭނ ންވ ނެ އޭނަެގ ިވޔަފ ރިއަށް އޭަނެގ ޔ މިލިއަން ޑޮލަރ  އިންެވސްޓ ކޮށްެގން އ ޅޭ ިވޔަފ ރިެވރި

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ނައަށް ފަހިެވފައި އޮންނަންމަގ  އޭޮގތް އޭނަ ބޭނ ން ކޮންމެ ަވގ ތަކ  ބެލޭނެ  ންޓަށް ވ އިންެވސްޓ މަ

ެވސް  ަވންޏ  އެ ފ ރ ޞަތ  ކަމަށް ރައީސް. އޭނަ ބޭނ ންަވނީ ެއ ިވޔަފ ރި ހިންަގން މިތ  ދިެވހިރ އްޖޭގައި ހ ންނަން
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އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ފ ހަަގކ ރިހެން ފޮރިން  ންއަޅ ަގނޑ މެން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އެ ފަރ ތްތަަކށް ދީެގ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ްނެގ ޝައ ޤ ެވިރކަން ދިެވހިރ އްޖެއަށް އ ފެއްޭދނީ. ަވރަށް ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް އޮންނ ނެެވސްޓަރ އިން

އެ ިވޔަފ ިރެވރިން  ،އިންެވސްޓ ކޮްށެގން އ ޅޭ ިވޔަފ ެވިރެވރިްނނަށް ބޮޑެތި އަދަދ ތައް ރައީސް. މިދެންނެިވ

ހަ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނެ ފަސޭެވޭވޮގސް ެވސްޓ ކޮށްެގން އ ޅޭ ަޤއ މަށް އައިސް އިން

ށް ނިމ މެްއ ކަބޫލ ކ ރަނީ މިދެންނެިވ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަަގއަޅ ަގނޑ   ނ ދެއްކިއްެޖއްޔ . މި ިވސ  ތަޢ ރ ފ ކ ރެވ ނީމ 

 ެޖއިންބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި ިދެވހިރ އްަގދ ނީ އަޅ ަގނޑ  އަނެއްކ ެވްސ މީެގ އ ޚިރ  ނަތީޖ ައކަށް ެވެގން ،އައިސް 

ަވރަށް ބޮޑ   އަދި އިންެވސްޓ ކޮށްެގން ތިިބ ފަރ ތްތަކަށް ،އިންެވސްޓ ކ ރަން ޝައ ޤ ެވިރކަން ހ ރި ފަރ ތްތަކަށ އި

 ސަބަބ ން ެއކަމ ެގ .ަވރަށް ޮބޑ  ހިތްހަމަޖެހ މެއް ލިބިެގންދ ނެ ކަމެއް ،ަވރަށް ޮބޑ  ެއހީތެރިކަމެއް ،އ އްމީދެއް 

އަދަދ  އިންެވސްޓ މަންޓ ތަކ ެގ  ގ ންފޮރިހ ރި ިދެވހިރ އްޖޭަގއި  ،އް ިގނަެވރ ތްތަދިެވހިރ އްޖޭަގއި އިްނެވސްޓ ކ ރ  ފަ

 ިދެވހިރ އްޖޭެގ އިޤްިތޞ ދަށް ޭއެގ މަންފ  އަޅ ަގނޑ މެން އ އްމީދ ކ ރ  މިންަވރަްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނެ. ،ިގނަވެ 

ދ ކ ރަން. މި އީލ ޙ ތަކަށް ތ ޞްށް މި އިށް ބޮޑަނޑ  ަވރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގށް ޓަކައި ސަބަބ ތަކަމިދެންނެިވ 

 .ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ މިހ ރ ެވސް މ  ލއަކީ ހަަމ ީވހ ެވސް އަަވހަށްސ އޮތް ދެ ިވ ލ ޙ ތަކ ގައި ފ ހަަގކޮށްފަިއ މިޞްއި

 ތައް ހ ރި ަވރަށް ބައިަވރ  ފޮރިންގ އިންެވސްޓްމެންޓ  ،ފ ހަަގކ ރިހެން އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ؛ރި ރައީސްތެއިްއޒަތް

 އަހަރެއް ކ ީރއްސ ރެ  ވ ންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މީެގ އެތައް ިއއްެޔއަކ  ،މިއަދަކ ކަންކަމަކީ  ްއގައި މިޤައ މެ

މިއަދ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް   ންމެޑެރަފ ކ ރެިވފައި ހ ންނަންޖެހޭ ކަންކަން. އަޅ ަގނއ ފެށިެގން ތަ

 ،ތިޞ ދ ޤްދިެވހިރ އްޖޭެގ އި ،ދަލ ކޮށް ދިެވިހރ އްޖެ ދ ނިޔެއަށް ހ ޅ ވ ލަންކަން ބަމިހެން ހ ރި ކަން ،ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން 

ކ ރ  މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ބޮޑަށް އިކޮނޮމިްކ ޖޭެގ ިވޔަފ ރިތައް ދ ނިޔެއަށް ހ ޅ ވ ލަން ދިެވހިރ އް

ކ ރ  އަދ ކ ރަން. ަވރަށް ަގިއ ޝ ކ ރަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ެއކަމ ސަރ  އަދި މިޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. މިނިސްޓަރަކަށް 

 ކައި. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަްށޓަ ސް،ިރ ރައީތެބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތް

 

 ރިޔ ސަތ ންވ ހަކަެދއްެކވ ން:

 މް. ޢ ޡިރި މެންބަރ . ހެންޭވރ  މެދ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ތެޔ  ިއއްޒަތްޝ ކ ރިއް

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ްނ: މްޢ ޡި މެންބަރ  ޢަލީހެންޭވރ  މެދ  ދ އިރ ެގ 

ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިޒ ކ  ދަނޑިަވޅެްއގަ އްސ ސް ނ ޚަރި ރަީއސް. މިފަދަ ތެޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތް

ނޑ މެންެގ ައޅ ަގ ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ،ހިންގ މ ގައި ފަސްނ ެޖހިއި އ މ ެގ ކަްނކަން ކ ރިއަށް ރ ަވޤަ
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ކ ރ ން އަދި ސަރ  ،ެގންދ  މަސައްކަތަށްކ ރަމ ންެގ މެންބަރ ން ން ނޑ މެރ މ ަގިއ އަޅ ަގއަދ ކ  މަސްއޫލިއްޔަތ 

 .ރި ރައީސް ތެހަމަ ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. އިއްޒަތްއަޅ ަގނޑ  ެވސް  އިފ ރ ޞަތ ަގ ެގންދ  މަސައްކަތަށް މިކ ރަމ ން

ށް ޙަލ ޞްމި ގ ނޫނ ެގ އި، 2007/1 ؛ނޫނ ޝަން ގ ޭޖެގ އިމިްގރޭަގއި ދިެވހިރ އްއިވ  މައްސަލަ ފައި މިހ ށަހެޅި

ނޑަށް މީެގން ަކމަކަށް އަޅ ަގ ކަމެއް ފ ހަަގކ ރެޭވ. ެއއް ހަތަރ ދެތިން ލ އިރ ގައި އަޅ ަގނޑަށްއިއަޅ ަގނޑ  ބަލަ

 ހެދި  ނޫނީ އެއ  ،ބަދަލ ެގ ސަބަބ ންޖޭެގ އިމިްގރޭޝަން ގ ނޫނަށް ެގންނަ ދިެވހިރ އް ؛ގ ނޫނ  މި ،ފ ހަަގކ ރެެވނީ

 ދައްކަނީ ވަޒީފ އ  ނޑ މެން މިލ ޙ ަގއި އަޅ ަގޞްއި  މި ،ގ ނޫނ ަގއި  މި .ެގްނ ބައެްއ ދ ކަންމީނޫނަށް ބެހޭ ގ  ވަޒީފ އ 

މި  ޔ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ސިފަކ ރެެވނީ. ނޫނިއް ެގދައްކ  ވ ަހކަެއއްއެްއކޮށް  ބެހޭ ގ ނޫނަށް ބަދަލެއް ެގންނަ ވ ހަކައ 

ންމ . މި ގ ނޫނ ެގ އެންމެ ހިެވސް މ   ދ  ަވރަށްޞަޤްިމ މަ .ރައީސްރި ތެތްން ފެންނަނީ. އިްއޒަލ މ ލ ޙ  ބަލައިޞްއި

އެ  ،އްލ ކ ރ މަށް އެ ިވސްނ މ ަގއިޙަދަީކ ރ އްޭޖަގިއ ަގވ އިދ  ޚިލ ފަށް އ ޅޭ ބިދޭސީންެގ ކަންކަްނ ޤްޞަބޮޑ  ެއއް މަ

 ،ޑ މެންެގ ރ އްޖޭަގއި މިހ ރ އަޅ ަގނޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ ހ ށަހަޅ ފައިވ  ބިލެއް. މި މަޖިލީހަށް ފިކ ރ ގައި 

އިރ ގައި އިލ އިޖ ތިމ ޢީ މައްސަލަތަކަށް ބަލަ،ލ އިރ ގައި ލައިކަށް ބަގައި ހ ރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަަވކިން ޚ އްަޞކޮށް މ ލޭ

އިދ  ހަމަ ަގވ  ؛ދެންނެިވދ ނެ ަގވ ިއދ  ޚިލ ފަށް އެންމެ ބޮޑެތި އިޖްތިމ ޢީ މައްސަލަތަކެއް މި ނ ކ ންނަނީ ައޅ ަގނޑަށް

ަގވ އިދ  ޚިލ ފަށް އ ޅޭ  ،ެވސްހ ރިހ  ބިދޭސީންެގ ފަރ ތ ން މިކަންކަްނ ފެންނަކީ ނޫން. އެހެންނަމަ ،ލ ފަށޭ މިދެންނެީވޚި

 މި  .ތްމަްއސަލަތައް އިންތިހ އަްށ މި މ ލޭގައި އެބައޮއެަތކެއް ބިދޭސީންެގ ސަބަބ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމ ވ  އެތަެކއް

 ލަ އެކަންޏެއް ސަމަގ މަްއޗަށް ކ ޅ ޖެހ މ ެގ މައް އެކަނި ދިމ ަވނީކީހަމަ ހ ންެގ ފަރ ތ ންމީ . އެ ެވސް އެބައޮތް އިރ އްޖޭގަ 

ސަލައ  ހިސ ބަށް މައް ޙީއްޞި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ މިދެންނެިވ ،ވައްކަމ  ހިސ ބ ންޮގސް  ،ނޫން. މީހ ން މެރ މ  ހިސ ބ ން 

ޚިލ ފަށް އ ޅޭ ބިދޭސީންެގ ސަބަބ ންނޭ އަޅ ަގނޑ  ވ އިދ  ދިމ ޭވ. ަގއެބަ  އ ޅޭ ބިދޭސީންެގ ސަބަބ ންަގވ އިދ  ޚިލ ފަށް 

ކ ރެޭވކަށް ނެތް. ފަރ ތްތައް ޒިންމަދ ރ  ކ ރެޭވކަށް ނެތް. އެފަރ ތްތައް މޮނީޓަރ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އެ ،މިދަންނަަވނީ

 ނެތް. އިއްޒަތްތެިރ ލެޭވކަށްއިބަލަ  ށްއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަމެ އ ޅޭ ކ ކ  ދިެވހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކ ރި މީހެއް އެއީ ކޮންތ ކ 

ކ ިރ ކ ރީަގއި ެވރިކަން ،ންޖެހެނީދަންނަަވޮގތ ން އަނެއްކ ެވސް  މިކަން ދިމ ެވފައިަވނީ ކަން ދިމ ކ ރި .ރައީސް

ކަންކ ރި ޔ މީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް ރ އްޖޭަގިއ ެވރި  ައހަރ  މި 5ިމޭވތ ެވދިަޔ  ،ެވރިެއއްެގ ވ ަހކަ. މިކަން ދިމ ެވފަިއަވނީ

ފައިސ  ހޯދ މ ެގ  ،ިވޔަފ ރި  ،ހަމަ ސީދ  ަކނޑައެިޅެގން ނ ޖަިއޒ  ފައިދ   ،ޓަަރކަށް ހ ންނެވިއިރ ަގއި  މިނިސްނޮމިކްއިކޮ

ކ ރަމ ންދިޔަ މަންޒަރ . އޭެގ ސަބަބ ން ނެތި ރ ސްލ ފައި ބިދޭސީން އެތެރެ މެއްރ އްޖެއަށް ބެލ  ނިޔަތ ގައި މި

ހ ރިހ  ކަމެއް ރައީސް ދެން އެހެން ކިޔ ފައި . ނީމ ަވކެްއ ދިތަށް މިއަދ  މި ދިމ ވ  ހ ރިހ  ކަންތައްނަނޑ މެންއަޅ ަގ

ކ ރަންޖެހޭ. އެކަން އްލ ޙައަޅ ަގނޑ މެން އެކަންަކން . ެނތް ތިބެޭވކަށްމެންނަށް ޖަހ ފައި އަޅ ަގނޑ ށް ޔ މީން ބޮލަ

ިމ  .ރި ރައީސްޒަތްތެއް އިއ ެޅނީ.  ިއޞްލ ޙ  ހ ށަހަޅައިެގން މި ގ ނޫނަށް ޅ ަގނޑ މެން މިއަ  އި ިވސްނ މ ގަ އްލ ކ ރ މ ެގޙަ
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 ،އަށް ަވންނަ މީހެއްރ އްޖެޮގތަށް.  ލ އިރ ަގއި ބަަދލ ެވެގން މިދަނީ އެއްކަަލ ކ ރިން މިކަން ކ ރިއިގ ނޫނ  ބަލަ

މި   ،އިމިްގރޭޝަނ ން. އެހެންނަމަެވސް ދެނީއިޖަހަ ިވސ  މިރކް ަވބިދޭސީއެއް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި 

 ،މިތ  ހ ރ މ ގެ  ،ކް ިވސ  ެއްއކިބ ކޮށްފައިރަވ އްޔ ނޫނި ،ދެނީއިޖަހަސ  ރކް ިވއޮންނަނީ މި ަވ ގ ނޫނ ަގއި މި

ކ ރ މ ެގ ހ އްދަދެީނ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން. މަސައްކަތް ،ަގބޫލ ކ ެރޭވ ައޅ ަގނޑަށް ެވސް ؛މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ހ އްދަ

އެތެެރވ މ ެގ  ގައި ރ އްޖެއަށްޤީޤަތ ޙަ ނީ ެވސްކ ެރޭވގައި ަމސައްކަތްރ އްޖޭ ،އްެޖއަށް އެތެރެެވޭވނީރ  ،އެހެންނަމަެވސް

މީހ   އެނެގންޖެހޭ ބިދޭސީ ށް އެބަ އިމިްގރޭޝަނަ ،ނީރކް ިވސ  އެަބ އޮންނަންޖެހޭ. އެ އޮންނަންޖެހެަވ ؛ފ ރ ޞަތ 

މިހ ރ    ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް މިކަން މިޮގތަށް ކޮށްފި ،ރ އްޖޭަގއި ހ ރީ ކިހ  މ އްދަތެއްަގއިކަން. އެހެންނަމަެވސް 

ެވސް  ހަމަ ޔަޤީނ ން ،ޭގ އިމިްގރޭޝަަނަކށްކ ން ނޭނޔަ އެ ،ނަމަ ކަމަށް ަވނީ ފިޮގތަށް ކޮށް  އޮތް ނ ަގއިގ ނޫ

ެވސް  ކަމެއް. ހ ންނ ނެ ތަންކ  އިމިްގރޭޝަން ޑިޕ ޓްމެންޓަކަްށ ރ އްޖެ އެތެރެވ  މީހ  ރ އްޖޭގައި ހ ންނ ނީ ކިހ  ދ ަވހަ

 ،ސް ހެންނަމަެވނި ތަެންއަގިއކަން. އެއިނޭގ ހ ންނަނީ މިެވ އެބަތ ކަށް ދައ ލަތ ެގ އެހެން  .ންމ . މައްސަލައެއް ނެތްހިމ 

އެމެރިކ އަްށ  ،ސް ޔަކަަމށް ިވލި އިބަލައިނިގރޭިސިވލ ތަށް  ؟ެގނީނޭނ އ މެްއެގ ކޮންތ ކަށްތޯޤަ  ނިޔޭެގ ކޮންދ 

އަޅ ަގނޑ  ޮގސް  ،ސްެވނަމަވީ  އިލިކަމ ގަ އިބަލަ  އްޓެރިވަ އަ އަޅ ަގނޑ މެން ސްރީލަންކ އަށް  ،ނަމަެވސްީވ އިލިކަމ ގަ އިބަލަ

ނޑ  ައޅ ަގ ،އޮިފސަރަށް އިނޭގނެ ެވސް އެ ޤައ މެްއެގ އިމިްގރޭޝަން އެތެރެވ އިރ ގައި ހަމަ ޔަޤީނ ންއޭެގން ޤައ މަކަށް 

މިސ ލަކަށް ހިނގ   ؛މީހ  އެ  ،ޮގތަކީ  ވ ލ ޙ ން ޞްމި އި ،ންނ ނީ މިެވނި މ އްދަތެއްަގއިކަން. އެހެންނަމަެވސްމިތ  ހ 

މީހަކ ،  ނަމަ މަސައްކަތްކ ރަން އަންނަ ަވނީ މަށްކަ ލ އިރީތިކޮށް ބަލަ ،ލަމ  ަވރަށް ތަފްސީލ ކޮށްއި ބަލަނޑ މެންަގއަޅ 

މި  އަންނަނީ  ނަ މިމީންނަިއރ ގައި އަންނަނީ މަސައްކަތްކ ރަން. އަ ރ އްޖެއަށް މި ބިދޭސީއަކ  މި ،މީހަކ  ްގލަދޭޝްބަނ

 ރކްަވ ،ޕ މިޓެއް ހިފައިެގން ރކް ަވ ،އްޔ  ވެއްޖެ ޮގތ ން ނ އިރ  ބ  ެވެގން އަންނަލ ޙ ޞްމި ގ ނޫނ  އި  ،ަގވ އިދ ަގއި

ރީ އިންތިހ އަށް ެއއްޗެހި ހެދ މ ެގ ކަންކަން މިހި ޕ މިޓ ެގ ކޮޕީެއއް ހިފަިއެގން. ދެން އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ތެޭރގައި ފޭކ 

 . އޭނައްސަލަެއއް ނެތްެދން މަ ނެތް. ގޮއްަސ. ޭއެގ ވ ހަަކ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލަށް ވ ހަކަަދއްކ އިރ  ދަްއކ ނެ ކަެމއް

ގައި އިންނަ މީހ  މި ންއިމިްގޭރޝަ ކޮޕީ ހިފައިެގން. ައއީމ ، ،އިެގން ޕ މިޓެއް ހިފަ ކް ރހަމަ ރަނަގޅ  ަވ އަީއއޯ

. ޔޯޖެހިއް ދ ަވސް ތަްއަގނޑ  7ދ ަވސް ޖެހިއްޔޯ.  15ކަެމއް.  ޖަހަނީ ައޅ ަގނަޑކަްށ ނޭނެގ ކިތައް ދ ަވސްތައްަގނޑ 

 އްދަ. އޭނަ މ ލެއަށް އެތެރެވ މ  ހ ރ އްޭޖގައި ހ ރ މ ެގ  ،ރ އްޖެއަށް އެތެރެވެ  ދ ަވހ  މި 7 މި ދެނީއްދަ ހ ށް އައޭނަ

ކ ރެޭވނެ ޮގެތއް ނެތް. މެންނަށް އޭަނ ލޮކޭޓ އަޅ ަގނޑ  ،އެްއކޮށް ދެން އޭނަ ކޮންމެ ތ ކަށް ނ ދިޔަކަމ ަގއި ީވނަމަެވސް

ަނ އޭނަކަށް ނެތް ންޔަސް ދެން ައޅ ަގނޑ މެޔަ ދިއިހަނައަޅަފަ ދ ަވސް  7ދެނީ.  ދ ަވހ ެގ މ އްދަެތއް މި 7ށް އައޭނަ

 އި ަގިޚލ ފަށް އ ޅޭ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ފ ލ ސް އޮފީހ  ަގވ އިދ  !އޯކޭ ؛ހޯދޭނެ

 މަެވސް، ބަލަންޖެހޭ. އެހެންނަ، ދަންޖެހޭހޯމި ކަންކަން  ން ތިބި ފަރ ތްތަކ ން ކ ރަޒ ގ ނޫނ  ތަްނފީެގ ންއަޅ ަގނޑ މެ
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ރޭޝަނަްށ އިނެގންޖެހޭ އެތެރެވ  މީހ  ހ ންނ ނީ ކިތައް ދ ަވހ ކަން ްގއިމި  ،އ ޅޭ ވ ހަކަައކީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި

 ،ނަ މީހަކ  ވެއްޖެއްޔ  މަސަްއކަތްކ ރަން އަން ،ބ ނ  ވ ހަކަައކީ މި  ންމި އިޞްލ ޙ  ށް. މި ގ ނޫނައިދިެވހިރ އްޖޭގަ 

 ،ހެދ މ ެގ ކަންކަމ  އެތަނ ްނ މެޑިކަލް ފައިެގން. ދިޔައިމ ހިމިޓް ޕ  ރކްަވ އެްއކަލަ ،ސްޓްރީއަށް ދ ށޭއިކޮނޮމިކް މިނި

. މައްސަލައެއް ނެތް. ހ ރ މ ެގ މ އްދަތ  ނިންމ ނީ  ރީންނޭޓް ންމ ނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްނި ތ ދަހ ރ މ ެގ މ އް ދި އޭނައަ

އިކޮނޮމިކް  މަސައްކަތް އޭނަ ކ ރ ނެ .މިދ ނެސައްކަތްކ ރ ނެ ތަން ނިން ެވސް އިިމްގޭރޝަނ ން. އޭނަ މަދ  އެކަމަކ  އަބަ

އ ޅޭ  މ ޅިން އެހެން ވ ަހކަެއއް. އެހެންނަމަެވްސ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި މިނިސްޓްރީއަށް ނިންމިދ ނެ. އެއީ

 ިމ ޖެހެއޭ ެމއް ހ ށަހެޅ މަށްފަހ  އަނބ ރ  އެބަޔ ހ ރިހ  ލިޔެކި އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީއަށް ޮގސް އެ  ،ވ ހަކަައކީ

ން ހަޓަރ ގައި ނޫނީ އިމިްގޭރޝަނ ން ތައްަގނޑެއް ޖަންނޫނީ މީނަ ެގންނަ ފަރ ތް ޮގސް އިމިްގރޭޝަން ކައ ހ  މީސީބިދޭ

. އިގަ ޖޭރ އް އަހަރ އި ބައި މި ދެ ންނ ނޭހ ރެިވ މީހ  މިެވނި ދ ަވހެްއަގއި އެތެ  ، އިމިްގރޭޝަނަށް އެނެގންނީނޫ

ދަދަކަށް އައެންމެ ިގނަ  ،އިރ  އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭކ ަކދައްހަދޭސީންެގ ވ ބިައޅ ަގނޑ މެން  .ރި ރައީސްތްތެއިްއޒަ

 ިވޔަސް، ރަެށްއެގ ެގއެއް  ިވޔަްސ، މ ލޭެގ ެގެއއް ސްޓްރަކްޝަނަށް. އެ ެހޔޮ ިރސޯޓެއްކޮން ބިދޭސީން މި އަންނަނީ

ްނ ެގެއޅިގައި ކަނޑަމީހ  އަންނައިރ  އެ ،ިވޔަސް. ދަންނަަވން މިއ ޅޭ ވ ހަކަައކީަހދަން އްިވޔަްސ، ެގސްޓްަހއ ސެ

 ،މި އަންނަނީ ކޮންކަމެއް، މިނިްސޓްރީއަށް ެވްސ، އިިމްގރޭަޝނަށް ެވސް މިހ ރ  އިނޭގނެ ކޮނޮމިކްއިއެބައިނޭގ 

އްދަ ަވިކ ހ ިރސޯޓެއް ހެދ މ ެގ  ވެއްޖެްއޔ  އެއެބައޮޭވ ރިޯސޓެއް ހަދަން ންތ ލަން. ދައ ކަ ކ ރަން ކޮންތ ކ  މަސައްކަތް

ަގއި ަވިކ މ އްދަތެްއެގ ތެރޭ  ،ބަޮއވޭ އެ ޏ ން. ކޮންސްޓްރަކްަޝން ތަނެއް ހަދަން ދީފަނިްސޓްރީމ އްދަތަކަށް ޓ އަިރޒަމް މި

ެއ  ،ނަމަ އްެޖ ކަމަށް ަވނީވެ ޅިެގްނ ބ ނެފަ. އެހެންކަނަޑއެ .އި، ބ ނެފަށް ދީފަމަކަ  ނިންމ ނެ އިއެތަން ހަދަ

ލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ރ އްޖެ ނޑ  ަގބޫަގ. އަޅ  ނ ޭވެނއް ރެ އިތ ރ  މ އްަދތެއް އެ ބިދޭސީމީހ އަށް ެދިވެގމ އްދަތަށްވ 

، ީވމ ންހެ. އެއިކަމ ގަ  ނެގންޖެހޭ މީނަ ހ ންނ ނީ މިރ އްޖޭަގއި ަވކި މ އްދަތެްއަގއިއެ ަގއި އެބަތެރެވ އިރ އެ

އަހަރ  ނޫނީ އެ ރިސޯޓެއްެގ  2ހަރ ، އަ 1ހަދ އިރ ގައި އެބަ ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ގ ނޫނ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން 

ގައި ހ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޖޭރ އް މިކަށް ނިމ ނީ. ދެން އެ މީހަކަށް އިތ ރަ މ ނިމ ނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖޭަގއި  ހ ރޭ.ަވކި މ އްދަތެއް އެބަ !ލަްއވ އިނިކަން ބައްލަަވ ށްަގޫޕރަލިބިެގނެއް ނ ވ ނެ. ސިން

ސަްއކަތެއް ކ ރަްނ މަކޮންމެެވސް  ހ ރައިެގކަންމަތީ ފި ،ޮގތަށް  ންނައަކަތ ގައި އްއެކި މަސަކި އެބައ ޅޭ ބިދޭސީން އެ

މީހަކ   ނޫެޅޭވނެ އެ މީހަކަށް. އެ ؛ރި އެބައ ޅޭ. ނޫންދިއި ގަ ރ އްޖޭ އަހަރ  މި 30، ހަރ އަ  25 ،ނަ މީހ  އެބައ ޅޭންެގ

 ކަންކަން މި ނޫނިއްޔ   ،ތައްވ  ޤައ މ  ފައިެވއެބަޖެހޭ އެހެން ތަހ ޒީބ އަޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖެއިން ނ ކ ންނަން.  އެބަޖެހޭ މި

 ކ ރަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން. ބަލ ފައި ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޯންނ ނެ ންކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއވ  ޤައ މ ތަކ ން މި ކަންކަ

ދީ ތިޞ ހ ރިހ  އިޤް ،އ ޅޭ އިްޖތިމ ޢީ ެވެގންމ  ދިއި ަގ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭެދޭވކަށް. އެހެންީވމ އްދަހ  ެގމި ކަންކަމ 
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 5ޔަ ރ އްޖޭގައި މިދި އެންމެ ފަހަތ ގައި ހ ރީ މި ކ ރ މ ެގ ހ ރި މި ކަންކަން. މިކަންބަ އެ ހަތ ަގއިމައްސަލަތަކެްއެގ ފަ

ރ އްޭޖގައި ނ ކ ރ  އެންމެ ކަމެއް ެވސް ނެތް.  އަހަރ  ެވރިކަންކ ރި ޔ މީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް. ފައިސ  ބޭނ ންެވެގން މި

ރ  އެންމެ ކ ން ނ ެގންެވނ ހ ިރއިރ ަގއި ފަިއސ  ބޭ އަކަށްރިްއޔ ސް ަރއީސ ލްޖ މްހޫޮގންމިނިސްޓަރަކަށް ހ ރިއިރ ން ފެށިެގ

، އަޅ ަގނޑ މެން މި ގ ޫނނ ތައް ހަދ އިރ ަގއި އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން. ދެަވަނ ކަމެްއެގ ކަމެއް ެވސް ނެތް. އެހެންީވމ 

ތ ރ ކޮށްލަްއަވއިފިްއޔ  ގ ތ  އިއަޅ ަގނޑަށް ވަ  ؛ދަދަކަށްއަޅޭ ިގނަ އ ރ އްޖޭގައި އެބަ މި ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރނީ

 ،އިނދެެގން އެަބއ ޅޭ ަވރަށް ިގނަ އަދަދަކަށް ރ އްޖޭެގ މީހ ންނ  ރ އްޖޭގައި ރި ރައީސް. މިތެަވރަށް ރަނަގޅ  ިއއްޒަތް

ރ އްޖޭަގއި  ްއަގިއ މިތ ަގއި އެތަްއ އަހަރެކަިއެވނިކޮްށެގން އ ޅޭ ބިދޭީސން ިގނަ އަދަދަކަށް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގ

 30އަހަރ ،  25 ލިބިފައި ނަށް އެބަތިބި ހ ންއިނދެެގން އ ޅޭ ބިދޭސީްނނަށް އެ މީ ،ކައިެވނިކޮްށެގން ސީންނ ބިދޭ

. އެ މީހ ންނަށް އެބަޖެޭހ އިރ އްޖެއަށް ޚިދ މަތްކ ރަނީ އެއީ ިދެވހި ދަރިއެްއެގ ޮގތ ގަ  އަހަރ ެގ ދަރިން. އެ ދަރިން މި

 ެއކި ޚިދ މަތްތައް މި ކިނެ ޮގތް ހަދައިދޭން. އެޭވން އ ޅެސޭހައިކޮެޅއް ފަންޖޭގައި ތަރ އް ހަމަޔަޤީނ ން ެވސް މި

. އެަބއ ޅޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަވރަްށ އިންެގ އިދ ރ ަގލ ހ . އެަބއ ޭޅ ފ އިއެބައ ޅޭ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގަ . ކޮށްދެނީ އަށްއްޖެރ 

ނީ ބައްޕަެއއްެގ ނޫއް ންމައެެވސް ބިދޭސީ މައެހެންނަމަ ؛މަސައްކަްތކ ރ  ަގއިިގނަ ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ދިެވިހރ އްޖޭ

 ށްފަހަރ  އިމިްގރޭޝަނަ ނޫނީ އަހަރަކ  އެއްފަހަރ   އެއް ަބއްޕައަށް އެބަޖެހޭ ކޮންމެ މަހަކ   ދަރިއެއް. އެ މަންމަ ނޫނީ

ްސ ެވ ިވސ  ނަމަޓްންނަށް ރެސިޑެންހ ން އެ މީށ ެގ ދަޮގސް ތަްއަގނެޑއް ޖަހަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މި ގ ނޫނ 

 ދިެވހި ދަރިފ ޅ  އެަބ ލަންނޫނީ އެްއކަ އެހެ ؛ން ނަމަެވސްށ  ދަެގއެ މީހ ންނަށް އ ސަންދައި  ،ފައި ިވސ ެއއް ދީ

އަށް ޚަރަދ ކ ރަންޖެހެނީ ޕައަށް. ބޭރ  ބިދޭސީ މަންމައަށް ނޫނީ ބައްޕަމަންމައަށް ނޫނީ ބައް ެގޖެހޭ އޭނަޚަރަދ ކ ރަން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ، ހަދައިދޭންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއް އެބަޮގތެ ނެ ނެޭވަގިއަގނަ އެކަން  ،ީވމ ންދަރިއެކޭ. އެހެދިެވހި 

ޓަލަކަށް ޕިބޭ. ހޮސްއެއް ނ ލިދަށް އ ސަންޕައަކަބައް ނީރިއެއްެގ މަންމަެއްއ ނޫދައިރ ަގއި ހަމަ ދިެވހި އ ސަންދަ ލިބޭ

އަތޮޅަށް  އަްއޑޫ ރޕޯޓ ންތަނ ން ފ ރަިއެގން އެއަކ ރޭ. މި ޗ ޖ ށް ވެއްެޖއްޔ  ޑަބަލް ސް ަވންނައިރ ަގިއ ބިދޭީސއަކަޮގ

 ،އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްަނއި ދޭތެރޭ  ކަންކަމ  މި ، އަރ . އެހެންީވމ ށްސަތޭކަ ޑޮލަރަ ދ އިރ ަގއި އޭނަެގ ޓިކެޓް އެބަ ތިން

ެއ  ދޭތެރޭ ހިންނ ދިެވެގ ންައޅ ަގނޑ މެ ، ިވސ އެއް ދީފައި ނަމަެވސްޓްރެސިޑެން  ެވސް ކޮންމެެވސްށްއެ ފަރ ތްތަކަ

ކޮށެއް ނ ޮގތަްށ މި ކަންކަން  ންަނންޖެހޭ. ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި އޮންނައެބަ އޮ ށްއޮންނަ ޮގތަ

 .ބޭނެކ ިރއެރ މެއް ެވސް ނ ލި ،ނެނ ވ  އްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖެއެ ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަރައްޤީެއއް

ންަނަވއިލަން ބޭނ ންަވނީ އެންމެ ަގނޑ  ދަ، އަޅ   ނ ބޭްއޭވނެ. އެހެންީވމ އޮތް އެކ ެވރިކަމެއް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި

 ދޭތެރޭ އިޞްލ ޙ  ެގންނައިރ ަގިއ އެބަޖެހެޭއ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމ  ގ ނޫނަށްއަޅ ަގނޑ މެން މި  ، ވ ހަކަައކަށްހ ފަ
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 ޓްއ ޅެފަިއވ  މީހ ންނަށް ރެސިޑެންމ އްދަަތކަްށ ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ދިރި ަގއި ަވކިިވސ  ދޭއިރ  ޓްރެސިޑެން ،ިވސްނައި 

 ރި ރައީސް. ތްތެޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަ ދޭނެ ޮގތް ހަދައިދޭްނ. ަވރަށް ބޮޑަށް ެއއްިވސ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ރ  ޙަަސން ލަޠީފް.  ބަރި މެންތްތެިއއްޒަ  ދ އިރ ެގގ ންބަރ . ހެންޭވރ  ހ ޅަނމެރި ތްތެޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަ

 

 އްެކވ ން:ވ ހަކަދެހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހެންޭވރ  

ނަދޫ ތިކަމަށް ޓަކައި މ  ބިލެއް ހ ށަހެޅ އްިވ ން ރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިފަދަ މ ހިތްތެޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަ

ެއީކގައި ސަރ ކ ރ ެގ އިކޮނޮމިކް އެއ  ހަމައ ތ ރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޣ ނީއަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. 

ން ލ ެވެގދަމ  ކަންކަމެއް ބަންމ ހި  ށްށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ަވރަޑަނިސްޓަރަށް ަވރަށް ބޮންސް މިމިނިސްޓަރަށ އި، ޑިފެ

 ަގއި މ  ެގންނަ އިޞްލ ޙ ކަށްްގރޭޝަންެގ ގ ނޫނަ މިއި ،ޮގތ ން ގ ޅޭ މިްގޭރޝަނ އިލެއް މި ބިލަކީ. ރ އްޖޭެގ ބިނެ އަންނ 

ގ ޅ ންހ ިރ  އ ަވޒީފ  މިއީ ،ެއ ފ ހަަގކ ެރްއިވ ފަދަިއން ީލޑަރ  ންޓްރީ ްގރޫޕ ެގލިމެޕީެގ ޕ .ޑީ.ދެންމެ އެމް،ިވޔަްސ ެވސް 

މިޓް ޕ  ރކްަވ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ މި ބިލ ން. އަންނ ނެ ބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްސް ބަދަލ ކަންކަމަށް ވެ 

ތ ަގިއ ޤަޤީރމިޓަކީ ޙަޕަ ރކްވަ އަްނނަ ބަދަލ ތަކެއް އެބައ ދޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި  ށްރކް ިވސ އަަވތަ ަވނ 

 ،ކެއް ކަނަޑއަޅައި ލ ތަ އ ސޫހޭކަނޑަައޅަންޖެން ރ ެގ ކަމ  ބެހޭ ވ ޒ ރ އިސަރ ކ  ތ ންޮގ ގ ޅޭ ސީ މަސައްކަތްތެރިންނ ދޭބި

ިނަގނޑ  ރ ެގ އޮަވގ ތ  ސަރ ކ  މި ،ވ ހަަކއަކީ   ިމ ދަންނަވ ތަށް ދޫކ ެރޭވ ިވސ އަކަށް ވ ންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ އެްއޮގ އެއ 

ސީ މަސައްކަތްތެރިން ބިދޭ، ންީވމ ން ކ ރ  ކަމެއް. އެހެރީއެއީ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓް ،ތް ޮގތ ން އޮހިފައިޖެހަމަ

ނިންމަންވ ނީ އިކޮނޮމިކް އެކަްނ  ؛ންތޯހަމަތަކެއްެގ މަތީ، ކޮން އ ސޫލ ތަކެއް  ސައްކަތްކ ރ ނީ ކޮންމަރ އްޖޭަގއި 

އޭނަައްށ  ،ނަ ެގންނައިރ  އޭިދވެއްަސކ   ،ކ އަ ރިކަތްތެބިދޭސީ މަސައް ،ވ ހަކަައކީ ސްޓްރީން. މި ދަންނަވ  ނިމި

އަކަށް ކ ެރޭވނީ ކޮން މަސަްއކަތެްއކަން ރ އްޖޭަގއި ހ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނ ނީ ކޮން މ އްދަތަކަްށަކން އަދި އެ ބިދޭސީ 

މެްއ މި ހ ރިހ  ކަ ،ންނަ ކ ންފ ންޏަކަށް ލިބޭނީ ިކތައް ބިދޭސީން ެގންނަ ކޯޓ ކަންއަދި ެއ ބިދޭސީެއއް ެގ

ރި ަރއީްސ، ތެތްޒަަބބަކީ ިއއްމް އޮންނަ ސަހޫން އެ މަފްއެހެ ރީން. ނޑައަޅަްނވ ނީ ޙަޤީޤަތ ގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްކަ

ނަޑއަޅ  މިކަހަލަ ނިންމ ންތަްއ ޮގތ ން ކަ ޅޭ ގ  ތަކ ަގިއ ެވްސ މަސަްއކަތްތެރިކަމ މ އ ޤަދ ނިޔޭެގ އެހެން 

އޭެގ ހ ރިހ    ،ތ ޢަމ ޅި ޤައ މ ެގ މި ސިނ އީ ޓްރީއަކ ން. އެ  މިނސްެވ އޮންނަލ ހަވ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ އެކަމަކ 

، މިސ ލަކަށް، ލ ެވފަ. އެހެންީވމ ހަވ  ނީ އެ މިނިސްޓްީރއ ެއކ ލަަވއިލަން މި އޮންނަ ،ކ ރަން ޒ ސިޔ ސަތ ތަެކއް ތަންފީ

 މި  ،ނ ންަވނީއަށް ބޭކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީ ؛މަށް ަވންޏ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީކަ ދަންނަވ 
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ހަވ ލ ެވ  މަކ  ކަނީ ެވސް އެގޭ ންދ ޒ އެްއ ެވސް ކ ަރންޖެހޭނީ އަދި ކ ރަން އެނއަ ގެ އޭ ،ަވގ ތ  ކިަތއް ބިދޭސީންކަން

ްއ ތަން ެގންނ ނެ އ ސޫލ ދޭސީބިއެޅ މަކީ އަދި އެ ، އެ އަދަދ ތައް ަކނޑަ. ެއހެންީވމ ށްއޮންނަ މިނިސްޓްރީއަކަ

ހަމަ ނީ. ރަައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ  ށްކަމަ ކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްަގއި އި ކަނޑައެޅ ަމކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތ 

ޮގތ ންނ ިއ އަދި  އޮތް  އިކަމެއް ެއއީ ރ އްޖޭަގއި މިހ ތަނަށް ކަންކަން ހިނގ ފަ އެއ  ެއއްަވރަްށ މ ހިންމ  ،އެއ އެީކަގއި 

ކ ރީމ  އެ ދޫން އް ިއކޮނޮމިްކ މިނިސްޓްރީޕ މިޓެ  ރކްަވ މިދަންނަވ  ޮގތަށް  ،ޮގތ ން ެވސް ހިނަގމ ންދ   ަވގ ތ  މި

ެގ ޮގތ ަގިއ ރކް ިވސ  އޭނ އަށް ރ އްޖޭަގިއ އ ޅ މ ެގ ހ އްދަ ލިބިެގންދ ިއރ  ަވ ،ބިދޭސީ މީހ  ރ އްޖެ އެތެރެވ މަށްފަހ 

 ،އަކީ ވ ހަކަ ކަމެއް. މިދަންނަވ  ޭވލެ ތައްަގނޑެއް ޖެހ ަމކީ އިތ ރ  ޗެެކއް  ންއޭނަެގ ޕ ސްޯޕޓ ަގއި އިމިްގޭރޝަނ 

ހ ންނަނީ އެ ޕ މިޓަކަށް ބިދޭސީައކ  ރ އްޖެ އެތެރެވ މަށްފަހ  ޭއނ  ރ އްޖޭގައި  ރކްަވން ދޫކ ރ  ކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއި

އެނޭގ ކަހަލަ ތަްއަގނެޑއް އޭނަެގ ޕ ސްޕޯޓ ަގިއ އިިމްގރޭޝަނ ން ޖެހ މަކީ އެީއކީ މައްސަަލއެއް  ންކަކ ރ މަށްއްކަތްމަސަ

 ރ އްޖޭަގއި މިހ ތަނަށް ކަންކަން ހިނގ ފައި ހ ރި  މެ. ެވސް  މެއްކަ މ ހިންމ ތ ގައި ނޑ  ެދކޭގޮ ނޫން. އަދި އަޅ ަގ

ރޭޝަނ ެގ ދައ ެރއް އޭަގއި އޮތ މަކީ މީގައި ޗެެކއް ޮގތ ން އިމިްގ ަވގ ތ  ެވސް ހިނަގމ ންދ  އަދި މި އި،ނ ޮގތ ން

 ،ފ ހަަގކ ރަްއވ ފައި އެަބއޮތް ފ ޅ ންިގނަ ބޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިން ވ ހަކަފ ޅ ެދްއކެިވ ަވރަށް އިތ ރަށް ލެޭވ

 .އަދި ޭއެގސަބަބ ން ދިމ ވ  މައްސަލަތަކ ެގ ވ ހަކަ އިޚިލ ފަށް އ ޅޭ ބިދޭސީން އ ޅޭ އަދަދ ަތކ  ރ އްޖޭަގއި ަގވ އިދ 

 ބޮޑ   ޙަޤީޤަތ ގައި ެވސް އެއީ ތެދ  ވ ހަކަފ ޅެއް. އަޅ ަގނޑ މެންަނށް އެނޭގ ރ އްޖޭަގއި ަގވ އިދ  ޚިލ ފަށް އ ޅޭ ަވރަށް

ކ ރެޭވނެ ރަނަގޅ  ފ ރިހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި އެކަްނކަން ެޗކ  ،ްއެގ ބިދޭސީން އެބަ ތިބިކަން. އެހެން އެދިމ ވ  ސަބަަބކީއަދަދެ

ނ ކ ރ   ެއކަން އި އެީކަގިއ. ައޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަަވން ކޮންމެހެން ނިޒ މ  ެއބިއ ސްކޮށްފަެވްސ  ނިޒ މެއް ެވސް ނެތ މ 

އިތ ރަށް ހަރ ދަނ ކ ރ މަކީ އަބަދ ެވސް ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ެވްސ މ  ނިޒ ވ ހަކަެއއް. އެހެންނަމަެވްސ، އެ 

ކަމެއް. އެޮގތަށް ބަލ އިރ  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެއ އެީކަގއި ސަރ ކ ރ ން ެވސް ކ ރަންޖެހޭނެ ކ ރަންޖެހޭނެ

ދޫކ ރ   ން މިނިސްޓްރީކްއިޮކނޮމި ،ަވންޏ  ކަމަށް ތަްއަގނޑ  އިމިގ ރޭޝަނ ން ޖަހ  ެގަވރކް ިވސ   ،މިދަންނަވ ހެން

ސަރ ކ ރ ެގ ދެ  ،ަވންޏ  ކަމަށް ޖަހ ތައްަގނޑ  އިޭއެގ މައްޗަށް ބަލ ފަ ،ޕ މިޓ  ަވރކް ؛މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ހ އްދަ

 ކަންކަން ކ ެރެވނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންީވމ ، ެއއީ މ ހިންމ  ވ ޒ ރ އަކ ން ނ ަވތަ ދެ އިދ ރ އަކ ން އެބަ ބެލިެގންދޭ މި

ިވސ އަކީ ެވްސ  ދެކެން. މި މަފްހޫމަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިސ ލަކަށް ސްޓޫޑަންޓް ކަމ ަގއިކަމެއް 

ހަމަތައް ކަނޑަައޅ ނީކީ  އި ިވސ  ދޫކ ރ ނެ އ ސޫލ ތަކ   މިހ ރ ެވސް ގ ނޫނ ން ދޫކ ެރޭވ ިވސ ެއއް. ސްޫޓޑަންޓް

ކ ރ ނީ ހަޔަރ  ޮގތެްއ ނޫން. އެކަން ކ ރ  ންެއކަ އްަގއިނޫން. އެއީ ދ ނިޭޔެގ އެްއެވސް ަޤއ މެ ންެނއްރޭޝަނަކ އިމިްގ

ން. ރ އްޖޭގައި ިކެޔވ މަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކ  އޭނ  ން ނ ަވތަ އެިޑޔ ކޭޝަން މިނިސްޓްރީއެޑިޔ ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ަތްއ އ ސޫލ  އިހަމަތަކ ޭއނ ެގ  ،ިކޔެވ މ ގައި އޭނ  އ ޭޅއިރ  އޭނ  ިއ،ރ އްޖޭަގއި ހ ންނ ނީ ކިހ ދ ަވހެއް ަވންދެންތޯއ 
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ން ނ ަވތަ ހަޔަރ  އެ ކަނޑައަޅ ނީ އަބަދ ެވސް އެ މިނިސްޓްރީއަކ ން. އެިޑޔ ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ؛ބަހައްޓަންޖެހޭ

ޮގތ ްނ  ބޫލ ކ ރ ަގން. ހަމަ އެހެންމެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ިވސ ެގ ކަންކަން ހަމަޖައްސ ނީ އަޅ ަގނޑ  އެޑިޔ ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

  ން މެޓެއްތޯ ނޫންތޯ ނިންމ ނީކީ އިމިްގރޭޝަނ ންނެްއ ނޫން. ހަމަ އެ އ ސޫލ  ން. ޑިޕްލޮރީމިނިސްޓްވެއްެޖއްޔ  ފޮރިން 

. ންރ އްޖޭގައި ަމސައްކަތްކ ރަން އަންނަ މީހެއްެގ ކަންކަން ނިންމަންވ ީނ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ،މިދަންނަަވނީ

ކަމެއް   އިތ ރ  ރަނަގޅ ނޑ  ހިތ ން އެ މައްސަލަައށްއަޅ ަގ ،ކަންކަން ކ ރެޭވނަމަ އެހެންީވމ ، އެ ބައްޓަމަށް މި

މި ބިލ ން އެބަ ތަޢ ރަފ ކ ރޭ  ،އައިްސެގންދ ނެ. ެއއ ެއކީަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންޭވ

ށް ަވރަްށ ރ އްޖެއަަވގ ތަށް ދިެވހި  ިވސ  ެވސް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ިމއީ މިޓްެރސިޑެން ކޯޕަރޭޓް އިމީޓިންގ ިވސ އ  

ރ އްޖެއަށް މީޓިންައކަށް ިވއްޔ  ިވސ ެގ ޮގތ ގައި އެހެންނޫނިްއޔ  ބިޒްނަސް ދެ ިވސ . އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ މ ހިންމ  

ނ ަވތަ ިވޔަފ ރި ކ ންފ ންޏެއްެގ ޕ ޓްނަރެްއ  ެވސް ޔަސްބޭރ ެގ އިންެވސްޓަރެއް އަ ،އަިއކަމ ަގއި ިވަޔސްބިދޭސީއަކ  

އް. އަދި ަވރަށް އ ނދަޫގ ޮގތްަތކެއް ޭއަގިއ ދިގ  ޕްރޮސެސެ ށްއަންނަނީ. އެއީ ަވރަެވސް ެއ އަިއކަމ ަގއި ިވަޔސް 

 ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެއ އެީކަގއި މި ހ ންނަނީ. އެހެންީވމ ، އެކަން ފަސޭހަވ ނެ ޮގތަކަށް އޮތ މަކީ ަވރަށް މ ހިންމ 

ކަތްކ ރަމ ންދ  ެއޮގތަށް މަސައް ޞަދ ަގއި ދިނ މ ެގ މަޤްއި ސަރ ކ ރަކީ ިވޔަފ ރިަތކަށް ފ ޅ  ފ ރ ޞަތ ތަކެްއ ހޯދަ

ރެސިޑެންްޓ  މިއީ ަވރަށް މ ހިންމ  ިވސ އެއް މީޓިންގ ިވސ . އަދި ހަމަ އެއ ެއކީަގއި ކޯޕަރޭޓް ،ސަރ ކ ރަކަށް ވ ތީ

ެއ އިންތިޒ މ  ހަމަޖެހިފައި އޮތ މަކީ. ިއއްޒަތްެތިރ  ،ޮގތަށް ޮއތ މަކީ ކަމެއް. އެ ލިބޭ ިވސ ައކީ ެވސް ަވރަށް މ ހިންމ 

ޮބޑ   އެ ިދެވހިންނަށް ޖެހިފައި އޮންނަ ަވރަށް؛ ބިޭދސީންނ  އިނދެެގން އ ޅޭ ިދެވހިން ،ެގއިތ ރ ންމީ .އީސްރަ

ޖަހަންޖެހޭ ތައްަގނޑ ފަހަރ   މީހ ންެގ ިވސ  އަހަަރކ  ެއއް އެ ،މީހ ންެގ ފިރިން ނ ަވތަ އަނބިން އެ ،ތަކ ލީފެއް ެއއީ

ޮގތަށް އޮތ ން.  ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަންކ ރ ކ ން  ބެހޭ ފަރ ތްތަރ ެގ ކަމ ސަރ ކ ރޭޝަނަށް ޮގްސެގން ނ ަވތަ އިމިްގޮގތަށް 

ދ ަވހަށް ޖެހޭ ިވސ އެްއ އަހަރ  5އެއީ  ،ވ ތީ ދިެވހިންނ  އިނދެެގން އ ޅޭ މީހ ން ކަމަށް ،މީހ ންނަކީ އޭެގ ބަދަލ ަގއި އެ

 އިން ކ ެރޭވްއެގ ތެރެއީ އ ސޫލެއެ .ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް ނެތް ޮގތަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ އ ސޫލ  އެއީ

 ބޮޑަށް ގ ނޫނަކަށް ލައިެގން ކ ެރޭވ ްށވ ރެކަމެއް. އަދި އެއީ އ ސޫލަކަ ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ަވންޏ  އެކަން ކަމަށްކަމެއް 

  ެއއީ މ ހިންމ  ެވސް  ލ މަކީކޮމިީޓ މަރ ޙަލ ގައި މި ބިލ  ދިރ ސ ކ ރެިވެގންދ އިރ  މި ގ ނޫނަށް  ،ކަމެއް ކަމަށް ަވންޏ 

ަވންޏ  ެއއީ  ކަމަށް ށް މިކަހަލަ ިވސ ެއްއ ޖަހ ކައަހަރ ެގ މ އްދަތަ 7އަހަރ  ނ ަވތަ  5 ؛ރައީސް  ތްތެރިކަމެއް. އިްއޒަ

އަދި  .ބޮޑ  ލ ެޔއް ެވސް ދިެވހިްނެގ ެތރެއިން ބިދޭސީންނ  ަކއިެވނިޮކށްެގން އ ޅޭ މީހ ންނަށް ލިބޭނެ ަވރަށް ގައިމ ހަމަ

. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ންދ ނެގެ ެވ ބިދޭސީންނަށް ެވސް ލިބޭނެ ަވރަށް ބޮޑ  ލ ޔަކަށްއެ 

 ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 .ނަޞީރ  އިބްރ ހީމްމ ލަކ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ން:ވ ހަކަދެއްކެވ   ނަޞީރ  އިްބރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ލަކ މ 

ށް ތިނަދޫ (އަޭރޝަންެގ ގ ނޫނ ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިމިްގ) 2007/1ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގ ނޫނ  ނަންބަރ  

މަށް އްވ ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ  ،ހ ށަހެޅ އްވި  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  

 ތްތެރި ަރއީސް، ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިެވހިރ އްޭޖގައި ަގވ އިދ  ޒަކ ރަްނ. ިއއްއަޅ ަގނޑ  ެވސް ތ އީދ 

އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ޙަޚިލ ފަށް އ ޅޭ ބިދޭސީންެގ ވ ހަކަ އެކިެއކި ދިމަދިމ ލ ން. ނަމަެވސް، މިކަން 

ބޮޑ  ކ ރިއެރ ެމއް   ސަބަބ ން ަވރަށްެގފަދަ އިޞްލ ޙެއް މި ،ކ ރ  މަަސއްކަތްަތކ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީސަރ ކ ރ ން 

ދިެވހިރ އްޭޖަގިއ މިހ ރ   ؛ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ޮގތ ަގއި ެވއްޖެއްޔ   . އަޅ ަގނޑަށް ަމޢ ލޫމ ތ ތައް ލިބޭލިބިެގންދ ނޭ

މީހަކ   ެވސް ބަދަލ ކ ަރންޖެހޭ ސިސްޓަމެއް. ސިސްޓަމަކީ މިހ ރ ން މިހ ރަށް ބޭނ ންކ ރަމ ންދ  ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް

 ،ްނ އަންނަ ބިދޭީސ ފަރ ތްތައް އެތެރެވ މަށްފަހ ޚ އްޞަކޮށް ރ އްޖޭަގއި މަަސއްކަތްކ ރަ ،ށް އެތެރެވ މަށްފަހ ޖެއަރ އް

ސަރ ކ ރ ެގ ަކން އެނިގެގން ތަނ ގައި މަަސއްކަްތކ ރ  ޚިލ ފަށް މި ނ ނަގ  ަގވ އިދ ނ ަވތަ ިވސ  ިވސ އަްށ  ަވރކްމީނ  

ން ެއ ސިސްޓަމ  ންދިޔ މ ގައި މިދެންނެިވ ބޯޑަރ ޮކންޓްރޯލ ދ  ލަންވ ފޮނ  ،މަށްފަހ ފަރ ތ ން އޭނ  ހައްޔަރ ކ ރ 

މިހ ރ ން  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އެއްކޮށް ފަރ ތްތަކ ެގ މަޢ ލޫމ ތ  އެ ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ ފެންނ ކަށް ނ ހ ރޭ. 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  އި ؛ވި ފ އިތ  ،ީވވ ން. މިދެންނެބަދަލ ސިސްޓަމް އެބަޖެހޭ  މިހ ރަށް ރ އްޖޭެގ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް

ތަނ ން މި  ވ ހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ެގސަރ ކ ރ ފ އިތ ިވ ފ ހަަގކ ރަްއވައިފި 

ަވނީ ޚިލ ފަށް ރ އްޖެއަށް  ަގވ ިއދ  އިކަނޑައެިޅެގން ގ ނޫނ ތަކ   ގައި ހަމަފ ިއތ ިވ ސަރ ކ ރ   ،ކ ރެްއިވ ޚިޔ ލ ފ ޅަކީ ފ ޅ 

ިވދ ޅ ީވ ަރނަގޅަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ  ޢ ޡިމް ޢަލީކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި މެންަބރ  ރެެނއް ިއތެބިދޭސީން އް ހ ސްއެތަ

 ،ނ ޖެހޭ ޮގތަކަށްން އެްއެވްސ ތ ކ ތ ކ ންދަނީ މަގ ތައް މަތީ މިއަދ  މި ރ އްޖޭަގއި ފެންނަމ ން މި ،ދަނީފެންނަމ ން

މީހ ންެގ  ން. ރ އްޭޖެގ އިޤްތިޞ ދަށް އެތަ ކ ރ  ޮގތ ގައި އ ޅޭ ެކއް ބޭނޭނިގަފއި ތިބި ބިދޭސީންތަނޫޅޭނެ ތަނެްއ އ ޅޭނެ

އެކި ީމސްމީހ ންެގ ނަމ ގައި ބޭރަށް  .ދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއެބަ ލިބިެގންެގއްލ ން ކަށް ޔަ ސަބަބ ން އެތައް ގ ނަ

ށް އެބަ ފޮނ ވ . އިން ބޭރަފައިސ ަތއް ރ ްއޖެއެ ން ޚިލ ފަށް މަސައްކަތްތައް ޮކށްެގ ަގވ އިދ   ،ފައިސ  ފޮނ ވ މ އި

 ބޫލ ކ ރ  ަގސަރ ކ ރަށް ލިބޭނެ އެއްެވސް ރެެވނިއ އެއް ނެތް. އެހެންީވމ ، މި ެގނެވ ނ  އިޞްލ ޙ ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ  

 ންޓްރޯލް މިހ ރ ން މިހ ރަށް ރ އްޖޭެގ ޯބޑަރ ކޮ ިއ،ެވްސ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ަގއި ިވސްނަަވ ޮގތ ަގއި މިދެންނެިވ ކަންކަމަށް 

ޖެހޭ. ރަނަގޅ  ސިސްޓަމ ތައް ެއބަހ ރި. ދ ނިޔޭެގ އެކި ޤައ މ ތަކ ަގއި ބޭނ ންކ ރ  ޒަމ ނީ ންބަދަލ ކ ރެެވ ސިސްޓަމ 
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 މި ސިސްޓަމ   ،މެން އެބަޖެހޭ މި ިވސްނ މަށްއަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ،ޓެކްނޮލޮޖީ މި ޤައ މ ގައި ގ ިއމ ކ ރެޭވނެ

ިވސ އ ިއ  މީޓީްނގ  ،ރި މެންބަރ ން ފ ހަަގކ ރަްއވައިފި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްބަދަލ ވ ން. ހަމައެއ އެްއކޮށް ަބއެއް ިއއްޒަތްތެ

 ؛ ިވސ ެގ ވ ހަަކ. ަވރަށް ރަނަގޅ  އިޞްލ ެޙއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ތެދ ފ ޅެއް ޓް އަދި ކޯޕަރޭިޓްވ ރެސިޑެން

އެަތއް ަބއިަވރ   ،އި ިވޔަސް އަކަށް އަންނަ ފަރ ތްތަކެްއެގ ިވސ  ހޯދަން ކަމ ގަ އަޅ ަގނޑ މެން ބަެއއް ފަހަރަށް މީޓިން

މި ދެންނެިވ ދެ ިވސ އަށް ެވްސ  ،ނަމަެވސް ގ ނޫނަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލ ޙ ެގ ސަބަބ ން  ތަކ ލީފެއް އ ފ ލަންޖެހޭ.

 ،ޚިލ ފަށް ދިރިއ ޅޭ އެއ އެއްކޮށް ަގވ އިދ  ހަމަ ޙައްެލއް ލިބިެގންދ ނެ.އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ގ ނޫނ ެގ ތެރެއިން 

ކޮށް އިްއޒަތްތެިރ ޞަޚ އް ،ންކ ރެްއވ މަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ  ބޭރ  މީހ ންެގ ކަންކަން ިއޞްލ ޙ ދިރިއ ޅޭ ރ އްޖޭަގއި

މަނިކ ފ ނަށް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ   ޑ  އެ ތަކަށް ައޅ ަގނކ ރައްވ  މަސަްއކަތް އިްސމ ޢީލް ޟްމިނިސްޓަރ ފައްޔ 

އ ޭޅ ބޭރ  މީހ ންެގ  ޚިލ ަފށް މި ަގވ އިދ  ަގއިއެބަޖެހޭ ީވހ ެވސް އަަވހަކަްށ ރ އްޖޭއަޅ ަގނޑ މެން  ދަންނަަވން.

ރައީސް ައޅ ަގނޑ   އެއ ެއއްކޮށް ިއއްަޒތްތެރި ހަމަ ކ ރަްއަވން.މައްސަލަތައް ަޙއްލ ކ ެރޭވނެ ޮގތަކަށް ކަންތައްތަްއ 

ޝަން ކޮށް ކޮންސްޓްރަކް ޞަޚ އް  ؛ތަކ ަގއި ޓ ބަެއއް ސައި  ،ްކ ިވސ ެއއް ނެތި ރކް ިވސ އެްއ ނެތި، ަވރަވ ،ފ ހަަގކ ރަން

ކް ިވސ  ނެތް ފަރ ތްތައް ރއަޅ ަގނޑ މެން ދިެވހިން އެނިގތިބެެގން ަވ ،މަސައްކަތްކ ރ  ަފރ ތްތަކ ން ދ އިރ ަގއި

ނަަގން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ެވސް ބޭނ ންކޮށްެގން މަސައްކަތްކ ރ  މައްސަލަ. އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ފަރ ދީ ޒިންމ 

 އަޅ  ފިަޔަވޅ ތަކ އި އަދި ެގްނނަވ  ބަދަލ ތައް ސަރ ކ ރ   ،ެގންނަވ   ސަރ ކ ރ ން މި ދީ ޒިންމ  ނަަގިއެގން ނޫނިއްޔ ފަރ 

ން ތަފ ތ  އެިކ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އް ނ ވ ނެ.މިކަމެެގންދަން އަޅ ަގނޑ މެން ނެތިއްޔ  މިކަމެްއ ގ ިޅެގން ކ ިރއަށް

ސީދ  މިނިސްޓަރ ެގ  ،ަތއް ކ ަރއްަވމ ންއްލ ކ ރ މަށްޓަަކއި އެދަނީ މަސައްކަތްކަންކަްނ ޙަ ލ ތަކ ގައި މިޙަމަރ 

މި ދެންނެިވ ބޭރ  މީހ ންެގ މައްސަލަަތއް މި ޤައ މ ން  ،މީދަކީއްއެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ެވސް އ   ބެއްލެވ މ ެގ ދަށ ން.

ެރވ  މި ރ އްޖެ އެތެ ،ން ހަމަ ބަދަލ ކ ރެިވެވްސ ކ ރިން ދެންނެިވހެ ރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމ ރ އްޖޭެގ ބޯޑަ ،ޙައްލ ކ ރެވި 

އިްނ ފ ރައިެގންދ  މީހ  މި ސިސްަޓމ ެގ ތެރެއިން އެނިގެގންދ ެނ ޮގތަކަްށ ރ އްޭޖެގ މ ިޅ މީހ އ އި އަިދ ރ އްޖެ

 ބަދަލ ވ ން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ . ސިސްޓަމ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ، ސިސްޓަމަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ރކ ރަމ ންދ  ބޯޑަމިހ ރ  ބޭނ ން  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އ ދެ!

ެގނެސްފައިވ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑަްށ ބަދަލ  އިމިްގރޭޝަނ ން ބޭނ ންވ  ބަަދލ ތައް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދ ެވރިެވެގން މިހ ރ 

ކަަދއްކ އިރ  ރ ސިސްޓަމ ެގ ވ ހަމި ބޯޑަ ،ޖެހޭން އެބަދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަ އ  މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިފައިަވނީ.
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އ ދެ!  ތަނަށް ެގނެސްެގން ޖެހ ނ  މައްސަލަ. މި އްިސސްޓަމެ ރއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީަގއި ނެްސބިޒް މެދ ެވރިކޮށް ބޯޑަ

 މް ރަޝީދަށް.ންބަރ  އިބްރ ހީމ ފަންނ  މެދ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ،އަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ފ ރ ޞަތ  މި

 

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

ބިލ  ހ ށަހަޅ  ސަބަބ . ބިލ  ހ ށަހަޅ    ؛ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިމިްގރޭޝަން ގ ނޫނ 

ދިެވހިރ އްޖޭެގ ) 2007/1ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ބޭނ މަކީ ހ ށަހެޅ މ ެގސަރ ކ ރ ން މި ބިލ   ،ސަބަބ ގައި ބަޔ ންކޮށްަފއިަވނީ 

ދަށ ން ނަަގމ ން  !މ ފ ކ ރަްއވ ތި؛ ކް ރަވ ،ކް ޕ ިމޓްެގ ބަދަލ ަގއިރެގ ދަށ ން ނަަގމ ން އައި ަވ(މިްގރޭޝަން ގ ނޫނ އި

އަންނަ ފަރ ތްތައް ިދެވހިރ އްޖެ  ،ކް ޕ މިެޓއް ދޫކ ރ  ޮގތަށް ހަމަޖެއްސ ން. މ ނައަކީރކް ިވސ ެގ ބަދަލ ަގިއ ަވރއައި ަވ

ކް ޕ މިޓެއް ރން ަވނ ޖެހޭނޭ. ދެން، ޖެހޭނީ މިނިސްޓްރީކް ިވސ  ނަގ ކަށްރަވ .ނ ޖެހޭނޭކް ޕ މިޓް ނަގ ކަށްރަވ ދެން

ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ފ އިތ ިވ ެވރިކަންަތކަށް ެވސް ހަމަ  މިއީ .ިވސ  ނެތް މީހ ންނަށް ެވސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދޫކ ރ ނޭ

ަޙއްލ ކ ެރޭވ  ެވސް މިކަންމިހ ރ  ،ރަން. ައޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް ނ ކ ޙައްލ ނ ކ ރެިވފައި ހ ރި މައްސަލައޭރ ަގއި ެވސް 

އޭނ   .މެިޑަކލް ސެޓްފިކެޓެއް ނެތި ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ެވސް އެތެެރަވނީރ އްޖެ އެތެރެވ  ބިދޭސީން މިހ ރ  ކަމަކަށް.

 ށްައތ ގައި. އޭނަ އަންނަ ޮގތަ ެގއެ މީހ ނަނީ ރ އްޖޭެގ މަސަްއކަަތށް. އަންނަ މީހ  މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ނޯޭވ އަން

 ،ހ ރޭ އިެރސްޓޯރަންަޓކަށް. އޭނަ ަގިއަގ ،ކެފޭއަކަށް ،ދަނީ ރިސޯޓަކަށް ނ ަވތަ ކޮންމެެވސް ަސއިހޮޓަލަކަށް

މިއީ  .މ ން ޖެހޭ ބަލިތަކ އި އަދި ހެޕަޓައިޓިސް ބީޖިންސީ ގ ޅ  ،ދިެވހިރ އްޖެއިން ަވރަށް ިގަނ އަދަދަކަށް ފެނޭ

މިތަނ ން އަންނަ މީސްމީހ ން ފެނިފައި ހަމަ ރ އްޖޭަގއި އެތަން ހ ރި ކަމެއް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ތަޖ ރިބ ކޮށްފައި

 ، ބަހ ރިދީފައި އެ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ މަޢ ލޫމ ތ އެ ކަންތައްަތއް ފެނިެގން ިރސޯޓ  .އެބަހ ރި. ފެނިފައި އެބަހ ރި

 ،އްމީހެމިެވިނ މިެވނި އި އެބަހ އްޭޓ ރިސޯޓ ަގ ތިމަންނަމެންެގ ،ފަރ ތްތަކ ން އެބަހ ރި ދަންނަ ،ތަކ ންބައެއް ިރސޯޓ 

ޭޅއިރ ަގއި އެކަހަލަ މަޢ ލޫމ ތ ތަްއ އ ޑޮކްޓަރެްއ ހޯދައިދޭށޭ. އެީއ ބައެްއ ފަހަރ  ިވޔަފ ރީެގ ކަންތައްތަކ ަގއި 

 . ދެންއޭ ކ ިރއިރ ަގއި ހެޕަޓައިޓިސް ބީައއިސް ެޗކ  .ތިއްބޭ ންެގ ރިސޯޓްގައި އެބައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ. ތިމަންނަމެ

އޮތީ އަނެއްކ  އ   ފިލަނީ. މިހ ރ ެވސް މި އައިމ  ދެން، އޭނަ ަވކި ހިސ ބަކ ން މ ލެ ؟ ލ ނީވައިތޯ ފޮނ އޭނަ ކިހިނެއް

ނެތި ރ އްޖެއަށް އެތެެރެވޭވެނ   ިވސ ދިެވހިރ އްޖެއަށް އަންނަމީހ  ،ނ ކ ރަން  ްއ ަގބޫލެއްނީ. އަޅ ަގނޑެދޮރެއް ހ ޅ ެވ

ޕ މިޓެއް  ކްރަވ ،ނެތި އެެތރެެވފައި ިވސ  ކްރަވ .ަގއިއަތ   ިވސ ެއއް އޮންނަންޖެހޭނެ އޭނަެގ ކްރށް. ަވކަކަމަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ހިއ މަން މިީއ މިލިއަން ޑޮލަރ ެގ ިވޔަފ ރިއެއް  ،ބަހަިއެގން ،ނަަގިއެގން

ވ ޒ ރ އަްށ  11 އެ .ވ ޒ ރ އެއް އެބައޮތް ަކނޑައެޅިފަ 11ެވސް އެަބއޮތް ގ ނޫނެއް. އެ ގ ނޫނ ަގިއ މިހ ރ  ޓްރެފިކިންގ 

 ،ެގންދަނީެވސް މި މަޖިލިސް ކ ރިއަށްއަދި  ،ވ ޒ ރ  އޮތްއިރ   11އ  ބެހޭ ގ ނޫނ ގައި . ހިއ މަން ޓްރެފިކިން ތްނ ީވކެ
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ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއް ެވްސ ؟ކޮަބއިތޯ  ދ ަވހަކ  ެވސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެ ވ ޒ ރ ަތކެއް އެެކއް ނ ިވ.

. މިީއ ހިންގ  ލ ފަިއ ައދިެވސް ނ ދޭއިމިހ ރ ެވސް ރިޕޯޓެްއ ހަދައިެގން އެކ ަލަވ ؟ންތޯްއެވގެ . ކީއެބަހ ރި ކަނަޑއަޅ ފަ

 ،ސްޓިކ ޖެހޭނެ ކަމަކަށް  ތަކ ަގިއ ެވސްސަިއކަލ  ،ަގބޫލެއް ނ ކ ރަންއް ިވޔަފ ިރއެއް. އަޅ ަގނޑެ  ޓްރެފިކިންެގ ހިއ މަން

އީ . މިން އ ޅޭ ބިދޭސީން ެވސް ކ ރަނީ ގ ނޫނީ ކ ށްފިލައިެގފިލައިެގން އ ޅޭ ބިދޭސީެއްއެގ ބ ރަކަށީގައި ސްިޓކ  ނ ޖަހ . 

 ށް އަސ ސީއަ ނޫނ ޤ  ރަސްކަލ ނެގ ަގންދީ ހ ވ ކ ރަނީގ ނޫނީ ދައ ލަތެއް. ިދެވހިރ އްޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މ ތް

 ްނ، ވ ޒ ރ އިބެހޭ ކަމ  ،ހިންގ އިރ  ކޫމަތެއްގ ނޫނީ ޙ  ،ހިތ މަށް. އެހެނެްވ ގ ނޫނީ ެވރިކަެމއް ހިންގ ިއރ ރ މަތްތެރިކޮށްޙ 

ހޭ އިދ ރ އިން ެވސް ފިަލއިެގން އ ޅޭ ބެ ނ ަވތަ ކަމ  ންރ އަދި ޭލބަ ،ފ ލ ހ ން ެވސް ނ ަވތަ އިިމްގޭރޝަން ެވސް ނ ކ މެ

ހ ރިހ   މި ،އެ މީހ ންެގ އަތ ން ފައިސ  ނެގ މ އި ،ޚިލ ަފށް އ ޅޭ މީހ ން ޖޫރިމަނ ކ ރ މ އި ަގވ އިދ  ،ބިދޭސީންނ އި

ފިލަިއެގން އ ޅޭ ބިދޭސީންނަށް މ  އަމ ންކަން   ޖޫރިމަނ ވ ންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ަވކި ބައެއް ނޫން. .ންޖެހޭނެކަމެއް ހިންަގ

. ެވސް ނ ޭވއަޅ ަގނަޑށް އެއްޮގަތކަށް އަންނަ އިޞްލ ޙ ިމ  ؛، މި ގ ޫނނ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެބައޮތް. އެހެންީވމ 

ސަރ ކ ރ ން މި ބިލ   ،ަވނީ މި ކަމަށް ޙ ެގ ސަބަބ ްޞލ އި ،ންނަލ ވައިއަޅ ަގނޑ  އަިދެވސް ތަކ ރ ރ ކޮށް ދަންނަ

ެގ ދަށ ން ނަަގމ ން އައި (ގ ޫނނ  ދިެވިހރ އްޖޭެގ އިްމްގރޭޝަން) 2007/1ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ

ަގނޑ  ކް ޕ މިެޓއް ދޫކ ރ  ޮގތަށް. ައޅ ރކް ިވސ ެގ ބަދަލ ަގއި ަވރިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަވ ؛ކް ިވސ ެގ ބަދަލ ަގއިރަވ

ދިެވހިރ އްޖެ އެތެެރވ އިރ ަގއި  ،ކް ޕ މިޓް ދޭއިރ ަގިއ ެވސް ރކް ިވސ ެގ ބަދަލ ަގއި ަވރކޮމިޓީ މަރ ޙަލ ަގިއ ަވ ،ންއެދެ

އެ  ދެން ،ިވސ  ދޫކޮށްފައި، ރ އްޖޭގައި ހ ރެޭވނެ މ އްަދތެއް ކަނޑައަޅ ަފއި، ރ އްޖެ އެތެރެވ މަށްފަހ މީހ އަށް  އެ

ށް. ަވިކ މ އްދަތެްއ ނ ވ ނެ ެއ މީހ އަޮގތަކަށް އ ެޅިވެގން އެ އޮންނަ އް ދިނީމަކް ޕ މިޓެރމީހ އަށް އަނެއްކ  ަވ

އޮންަނއިރ ަގިއ  30އެރައިަވލް ދ ަވސް މި އޮންނަނީ. ދެން، އޮން 30އެރަިއަވލްަގއި މިހ ރ  ޖެހެންޖެހޭނެ. އޮން

 އްޖޭަގއި ހ ރެޭވނޭ ހިރ ހަމަ އޭަނއަށް ދެން ދިެވ ،ކް ޕ މިޓެއް ެދިވދ ނެރން ެގނެއްސަ ޭއނައަށް ަވމިނިސްޓްރީ

މިހ ރ   ،ންތޯ މިކަން ހ އްޭޓކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވނީދެން ެނތެއްނޫ ދ ަވހަށް ެވސް.އ މ ރ 

މަތިކ ރެިވފައިވ  ކަމެޭކ، މި ރ އްޖޭެގ  ެގ ގ ނޫނ . މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެވސް އެބައޮތޭ ހިއ މަން ޓްރެފިކިން

ެވސް ިބދޭސީންތައް ރ އްޖޭަގއި ތޮއްެޖހިެގން އ ޅޭތީެވ. މިހ ރ ެވސް ކަމަކީ މިހ ރ  ކަންބޮޑ ވ  އެއް ރައްޔިތ ން އެންމެ

ދެން  ؟ ކ ރީ ސަރ ކ ރ ން ކ ލީތޯ ؟ޑިޕޮިސޓަށް ބެހެއްޓި ފައިސ ތައް ކް ޕ މިޓްރންތޯ އެ މީހ ން. ކޮބައިތޯ ަވފޮނ ަވންީވނޫ

ެވްސ  ކ ރަންއްވ  މަސަްއކަތްކޮްށެގން ެވސް. ދަނޑ ެވރިކަންލަ މީހ ންކ ލީމ  އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންެވއްޖެ ނޫންތޯ އެ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޖެހެނީ އެ   ؛ީކއްކ ރަްނތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ނޫންތޯ ރަށްރަށަށް ެވސް އެ މީހ ން.ފޮނ ަވންީވ

އޮންނަނީ   ނަށް މި ެވހިންދި ،ފަރ ވ ދޭއިރ  .ވ ދޭންހަމަ ފަރ  ތަކ އި އެހެން ކ ލިނިކ ތަކ ންމ ލޭގައި ހޮސްޕިޓަލ  ނަށްމީހ ން

. އެހ ަވރަށް މީހ ން އެބައޮތް. ލައްަކއެއްހ  ބިދޭސީން ނަްނބަރެއް ނަަގިއެގން ެވސް ނ ެޖހިފަ ކިއޫކްޓަރަކަށް ެވސް ޑޮ
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. މ ލޭެގ އެކި ތަންތަްނކޮޅ ަގއި ޮތއްޖެހިެގން އެަބއ ޅޭ. ރ އްޖޭެގ ކަންކޮޅ ަގއި ދަނޑ ހައްދަނީ ެވސް އެ މީހ ން. ތިބިއެބަ

ފައިސ  ެގންދަނީ  މީހ ން. ފައިސ  ެވސް ލިބެނީ އެ ީމހ ންނަށް. ެވސް އެ އެ މީހ ން. ިވއްކަން ތިބެނީ ެވސް ަގންނަނީ

ަވގ ތ  ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ  މިއީ ސަރ ކ ރ ްނ މި ؟. ދެން ކޮބަިއތޯ ދިެވހިން މިހ ރ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމީހ ން ެވސް އެ

ދ އިރ ަގއި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ބޮޑ  ފެތ ރިެގން ަރސްވައިކޮރޯނ   .. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްކީކަމަ މ ންމ ހި

ފެތ ރިއްޖެ ށް ޅޭ ތަންތަނައ ތޮއްޖެހިެގން  ،ަވންޏ  ކަމަށް ފެތ ރިްއޖެ ކަންބޮޑ ވ މަކީ ިދެވހިރ އްޭޖަގިއ އ ޅޭ ބިދޭސީންނަށް

 އް މިނިސްޓްރިއެ ،މ ންއެެހންކަ .މައްަސލަ. އެއީ މައްސަަލއަކީމި ަވންޏ  ކޮންޓްރޯލްކ ރަން އ ނދަޫގވ ނެ  ކަމަށް

އެއް ނޫން ކޮންމެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑަްށ ަވރިހަމަ އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްރީ ،މެއް ނޫންންމ ހި

 ށް  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން  ކަން ބޭނ މީ  އަޅ ަގނޑ  .ގައި އޮތަސްމިނިސްޓްރީއެއް 

 . އިކޮނޮމިކް މިނިސްްޓރީ ނެތަސް މިކަން ަވނިކޮށް ށް ހެޔޮއަޅ ަގނޑަ  ؛ދ ޝ މަޚ  ށްޝ މަދ ކޮށްފައި ދެން ހ ރި މީހަކަޚ 

ވ ންޖެހޭނީ  މިކަން؟ ކީްއކ ރ  އިިމްގރޭަޝނެއްތޯ؟ ތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްކީއްކ ރ  ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއެއް

ސަލަ މިހ ރ  އެތެރެެވަފއި ތިބި ިބދޭސީންެގ މައް ،ރ އްޖެއަށް އެތެެރވ  ބިދޭީސންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ރައްޔިތ ން ބަލަެއއް ނ ަގނޭ  މި ،އޭެގ އަނެއް ދ ަވހ ން ،އަދ  ނޫން މ ދަން ،ޙައްލ ކ ރަންޖެހޭ ސަރ ކ ރ ން. މ ދަން

ދިނީ އަޅ ަގނޑަށް ޯވޓ  ންަބރެއް.މެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

އިއްޒަތްތެިރ  .އަޅ ަގނޑަކީ ސަރ ކ ރ  މެްނބަރެއް ނޫން .އަޅ ަގނޑ  ނ ކ ތީ  .ީޕ ޓިކެޓ ަގއިއެމް.ޑީ .ދ އިރ ެގ ރަްއޔިތ ން

 އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  40ތެރެއިން %ެގ 60%ރައީސް. ސަރ ކ ރަކީ ކޯިލޝަން ސަރ ކ ރެއް. 

ހ ރި ކަންތައްތަކަށް  އަޅ ަގނޑ  ަވޢ ދ ެވފައި ،ަވކ ލ ތ ކ ރަންޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕ ޓީެގ މެނިފެސްޓޯއަށް

ރ އްޖޭގައި ބިދޭސީންނަށް ދީފައި  ،ނ ކ ެރޭވ މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ންނަށް. އަޅ ަގނަޑކަްށ ަގބޫލެއް

ަޙއްލެްއ ހޯދިއްެޖ  ،ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ިރއަށް ދެޭވ ކަމަށްހިފައިވ  މަްއސަލަތަކ  ، ޖެބިދޭސީންެގ މައްސަލަަތއް

ެވސް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް.  ކ ރަން އަޅ ަގނެޑއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ މިއަދ ން މިއަދަށް ނ  . ަގބޫލެއްކަމަށް

 ދ ކޮށްަފއި އަނެއްޝ މަޚ  ،ތަޢ ރީފ ކޮށްފައި ށްިއކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރަ ،ަވއްތަރ  ބިލ  ލަިއެގން މިނިސްޓަރ ަވއްތަރ  

މައ މޫނ  ޒަމ ނެއް ނޫން  ،ރައީސް މިއީ ކ ރީ ޒަމ ނ ަގއި  އިްއޒަތްެތރި ؛އޭނަ ކޮންމެެވސް ކަމެއްެގ ބޭނ މ ަގއި ން ދ ަވހ 

މިއީ  ،އެ ފ ރ ޞަތެއް ނ ދޭނަން އަޅ ަގނޑ މެންނެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ން.ބަލަ އިރައްޔިތ ން ތިބީ ހޭލަ މިއީކީ.

ެވސް މ ހ ތ ދެްއެގ ބިރ ދެއްކޭ ޒަމ ނެއް ނޫން. ެދން ކޮންމެ އި،ިނސްޓަރ ންނަށް ޮގތްޮގްތ ހަދަކ ރީަގއި ޖަލަށް ލަިއެގން މި

 މިކަން ؟ ކަމެއްތޯކޮން ،ދެން ހ ރި މީހަކަށް ތަޢ ރީފ ކޮށްފައި ،ތަޢ ރީފ ކޮށްފައިއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް  ބޭނ މ ގައި

 ިވ ފ ރ ޞަތަށް.ވ ންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝ ކ ރިްއޔ  ދެއް 
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ވ ެނ އިނޭގތޯ. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ކަންތި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 ޖަހ އިރ . 1ެގ ޖަލްސ  ކ ރިއަްށެގންދަން ފަށ ނީ ހ މެންދ ރ ެގ ހ ސްަވގ ތ ކޮޅ  އަރ ވ ނަން. ދެން މަޖިލީ

 

 {ށްއަ 13:05 ން އި 12:33 :ޅ ކޮތ  ގ ސްަވހ }

 (هللاއީވ  ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ  ހ ގެ ލީމަޖި ؛ވީނެންއި އިގަތ ސަޔ )ރި

 

 ޅ  ކަންކަން ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަ   .8

 

 :ންވ ްއކެ ދެހަކަވ  ތ ންސަޔ ރި

  ށަނީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅ  މަސައްކަތ ން. އެޖެންޑ ަގއި ފ ރަތަމަ މި ފަ މި މި ދަންފަޅީގައި މަސައްކަތް .ليكمالم عالس  

ެގނައ މ ެގ ބިލ . ޤައ ީމ ށް އިްޞލ ޙ (އަެގ ގ ނޫނ މީހ ން ޓްރެފިކްކ ރ ން ހ އްޓ ވ މ ) 2013/12ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،އޮތީ

މަޖިލީހަށް  ރިޕޯްޓ. މި ރިޕޯޓް  ން ދިރ ސ ޮކށް ނިންމި ޮގތ ެގސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ގ ޅ ްނތަކ ެގ ކޮމިޓީ

އިއްޒަތްތެރި  މް ޝަރީފް.މަރަދޫ ދ އިރ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރ ހީ ،ހ ށަހަޅ އްވައިެދްއވ ނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ 

 މެންބަރ .

 

 މް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އިބްރ ހީ

ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހ ށަހަޅ  ރިޕޯޓަކީ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އ ދެ!

ެގން ިމ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ޤައ މީ ގ ޅި އިޞްލ ެޙއް ހ ށަހެޅ މ  (އަށްމީހ ން ޓްރެފިްކކ ރ މ ެގ ގ ނޫނ ) 2013/12

ން މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީ ،ެގންގ ޅި  ފޮނ ވ މ  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ދިރ ސ ކ ރ މ  ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ  

މި ރިޕޯޓް   ނަށްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންއިއް  އިރިޕޯޓް. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ އެންމެހަ ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ

ލ ނަން. ިއއްޒަތްތެރި އިނިަވޑަިއަގންނަވ ނެ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  މ ޅި ރިޕޯޓެްއ ނ ކިޔ ނަން. އޭެގ ޚ ލ ސ  ަދންނަަވފެ

މިހ ރ  އޮތް  2013/12ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ހ ށަހެޅ އްިވ ސަބަަބކީށް މަޖިލީހަބިލ  ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން މި  .ސްރައީ

އަދި  ،ލަްސެވ ،ބައްދަލ ވ ންތަްއ ނ ބޭއްިވ ،ލެިވަފއި އޮތް ޮގތ ންއިއެކ ލަވަ  ލެިވަފއި ޮއތް ކޮމިޓީއިެއކ ލަވަ  ،ޮގތ ން

 ،ންއް. މިޮގތ ެގ މަތީޙެން ަބދަލ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ އްިވ ިއޞްލ އެ ކޮމިޓީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަ ،މަސައްކަތަށް ދަތިަވމ ންދ ތީ

ރ ތެްއެގ ަބދަލ ގައި އޮތ މަށް ހ ށަހެޅިފައި ފަ 14ކ ރީގައި އޮތް  ،ފަރ ތެއް  7 ،އެންމެ ފ ރަތަމަ އިޞްލ ޙ  ހ ށަހެޅ ނ އިރ 
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 ،ރމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަ ެއއީ ؛އެއް އިދ ރ  ށްމިހ ރ  އޭެގތެރެއަ ،ން ދިރ ސ ކޮށްކޮމިޓީ  ،އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް

ކަމ ަގއި ހަދަން ފެންނަ   8ލަ އަދަދަކީ މި އ ފެދޭ ކޮމިޓީެގ ޖ މ  ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް އިތ ރ ކޮށް

އެ ނޫން ެއއްެވްސ ބަދަލެްއ  އޮތީ. މި މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓް ފޮނ ވ ފައި މި އި،ން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމަ ކޮމިޓީކަމަށް

ގ ޅޭ  ޓްރެފިކްކ ރ މ  ހ ންއެޮގތ ން މިހ ރ  މީ ؛މި ދެންނެިވ އިދ ރ ހަމައެކަނި ކޮމިޓީއަކ ން ެގނެސްަފއެއް ނ ޭވ. 

ރީނ އެޓަ ،މިނިސްޓްރީއަކ އި  މިނިސްޓްރީތަކ ެގ ތެރެއިން އްވ ެއަކމ ެގ ޒިންމ  ހަވ ލ ކ ރަ  ،ސިޔ ސަތ  ތަންފީޒ ކޮށް 

 ކަނަޑއަޅ އްވ   އޮފް ިއމިްގރޭޝަން ރކޮންޓްރޯލަ ،ނޫނީ ަވކީލަކ އިއަޅ އްވ  ެއ އޮފީހ ެގ ގ  ކަނޑަޖެނެރަލް

 ،ކ އި އޮފީހ ެގ އޮފިސަރަ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން ކަނަޑއަޅ  އެ ،އެމިްގރޭޝަްނެގ ފަރ ތ ން މ ވައްޒަފަކ އި

އެ ން ކަނަޑއަޅ  ޒ ޯހމް އެފެއ  މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އޮފީހ ެގ މ ަވްއޒަފަކ އި ެއ ން ކަނޑައަޅ  ރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީލޭބަ

ތ ެގ ތެރެއިން އެ ޢަހ އްޓ ވ މ ެގ މަސަްއކަތްކ ރ  އަިމއްލަ ޖަމ  ކ ރ ންމީހ ން ޓްރެފިކް ،މ ަވްއޒަފަކ އި  މިނިސްޓްރީެގ

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސްެގ ފަރ ތ ން  ،ރއަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަ ،އިކަނޑައަޅ  މެންބަރަކ  ންތ ޢަޖަމ 

ދެން ކ ން ގ ނޫނަށް މި ެގނެޭވ ބަދަލ ތަ ޥޭ،ލެއިމި ދެންނެިވ ައލަށް އެކ ލަވަ  ،ފެއްނިސްޓްރީެގ މ ަވްއޒަކަނޑައަޅ  އެ މި

ހ އްޓ ވ މ ެގ  ނ ަވތަ މީހ ން ޓްރެފިކްކ ރ ން ންގ ޓްރެފިކި-ދިއ މ ން އެންޓިންެގމި ޮގތަށް މި ބަދަލ ެވ .ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ

މިހ ރަށްވ ރެ  ،މިހ ރަށްވ ރެ ހަލ އިކޮށް ތައްަހވ ލ ކ ރި ޒިންމ  ފަރ ތ އެ ގ ނޫނ ން އެ  ،ެގނައ މަކީ ގ ނޫނަށް އިޞްލ ޙ  

ށްދެްއވ ން ެއިދ ށް މި މައްސަލަ ފ ސްކޮހަމަޖިލީމި ެއޮގތ ން  ،ހަރ ދަނ ކޮށް ހިންޭގނެ ކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނ ތީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކޮމިޓީެގ ފަރ ތ ން ހ ށަހަޅަން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ިރއްޔ  

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ވ ހަަކފ ޅ ދައްަކަވން އެިދަވަޑިއަގންނަވ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން 

ޅިފަިއޭވ. ަގިޑއިރ  ކަނަޑއެ ލަ އެއް ެގންދެްއވ ން އެދެން. މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ޖ މ ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑައި 

ކ ަރނީ މިއަދ  އަދި އ  އިތ ރ  ތ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ަގސް ؛ދ ނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އިރ ކޮަޅކ ން މެސެޖ 

އިްއޔެ ނޫން އިހަށްދ ަވހ   އަޅ ަގނޑ މެން  ،ންނަވ ނެޖަހ އިރ . އެނިގަވޑަިއަގ 2 މެންދ ރ  ޖަލްސ އެއް އެބަ ބ ްއަވންޖެހޭ

ރައްޔިތ ްނެގ  ،ވ ީނ ހ ށަހަޅ ފައި ޕ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މ ލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށްއެމް.ޑީ.ޕީ ޕ ލިމެންޓްރީ ްގރޫ

-ގ ިޅެގން. ޮކިވޑް އ ޅޭ ހ ލަތ  ޖެއަށް ދިމ ެވެގްނ މިިދެވހިރ އް ،ެގ މެންބަރ ންެގ މ ސ ރައިން ބަެއއް އ ނިކ ރަންހ މަޖިލީ

ން މި މަހ ެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ެގންިދއ މަށްޓަކައި ގ ޅިެގން. ެއހެންީވމ ، އެ މަަސއްކަތް ކ ރި  ތ ހ ލައެ ެގ 19

މ ސ ރަތައް ޕޯސްޓްކ ރ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މ ސ ރައިެގ ކަްނކަން ނިންމ ފައި 

މި  .ބ އްަވިއެގންމިއަދ  އިތ ރ  ޖަލްސ ެއއް  ްނ އަންނަނީއެކަން ކ ެރެވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ،ީވމ އޮންނަން. އެހެން
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ޖަހ އިރ  އ  ޖަލްސ އަކަށް  2އަޅ ަގނޑ މެން އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  މިއަދ   ފައިއިލ ކ ރަނީ މި ޖަލްސ  ނިންމަތ ސްަގ

އޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސް ނިމ މ ެގ ކ ރިން  .މަސައްކަްތކޮށް ނިންމ ލަން ކޮށްެގްނ އެއެޖެންޑ   ،ޮގވ ަލއިެގން 

ދައްަކަވްނ ވ ހަކަފ ޅ ލެޭވނީ. މި ރިޕޯޓަށް އިކ ރަންޖެހޭ ބައި ކ ޑަކ ރ މ ެގ މަަސއްކަތްޮކށް ނިންމަމ ސ ރަ ކ ޑަ

 ަޅކަށްފަހ ( ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ)ަވގ ތ ކޮ ...ެއްއެވްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ިއންނެވިއްޔ އެދިަވޑަިއަގންނަވ  

 ،އެ މ އްދ ެގ )ށ( ަގިއވ  ޮގތ ެގ މަތީން ،ަވނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ންތިން )ހ( ެގ  ަވނަ މ އްދ ގެ  87ަގވ އިދ ެގ 

މީހ ން ) 2013/12ނޫނ  ަނންބަރ  ގ  ،މޫދ  ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ ޙްމަ ރި މެންބަރ  ޖީހ ންހިންނަަވރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެ 

މި )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (  ވ ނީ.އް ަވނަ ކިޔ ން އި ތިންެގ ބިލ  ެގަނއ މ ގެ ޙ އަށް އިޞްލ (ނޫނ ގ  ޓްރެފިކްކ ރ ން ހ އްޓ ވ މ ެގ 

 .އޮންނ ނެ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ބ ްއވ  ޖަލްސ ގައި ޯވޓަށް އެހ ންދެންމެ މި ނިމ ނ  ރިޕޯޓަށް  ،ރިޕޯޓަށް

 

 . ންމ  ން ނި

 ން:ވ ްއކެ ދެކަން ވ ހަތ ރިޔ ސަ

 ޖަހ އިރ .  2މިައދ  މެންދ ރ   ،ލ ނަން. ދެން އަންނަ ޖަލްސ އެއް އޮންނ ނީއިހިސ ބ ން އަޅ ަގނޑ  މި ޖަލްސ  ނިންމަމި

 

 . ނީމ ނި ލިސްޖިމަ  .ينلمالعا ب  ر هلل لحمداو
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