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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ެފށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރު -3އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 .2112/12/22/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިއްޔާއެއް ފާސްކުރާކަށް ެނތް. -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެންގުން.  2އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 25ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  0331ދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -2.1

ގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  11311. 2ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 1ކޮޓަރި 

ގައި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު  11311. 3 އެކުލަވައިލުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ،  11311. 2ގައި އިޤިްތޞާދީ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 1ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ގައި  2331. މި ރޭ 1ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2311. މެންދުރަުފހު 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 30 .1މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 35 ވާލު.. ސ1ުޑާ އައިޓަމު އެޖެން

 ކްޓަރޑޮ ޒްއެފެއާ މިކްއިސްލާ ފްއޮ މިނިސްޓަރ ދަމް،އާ ޒައިނާރޮ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ގެއިރާދާ  މީދޫ އައްޑޫ -1.1

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުަޞތުއެުރވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ ލު ސުވާ ރައްވާ ކު ސަޢީދާ ޢަލީ ޝަހީމް މުޙައްމަދު 

ސަޢީަދށް މަރުޙަބާ ަދންނަވަން. ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ޢަލީ  ޝަހީމް މުޙައްމަދު .ޑރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 40 ސުވާލުކުރެއްވުން އެދެން.

 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އައްޑޫގައި  އަހަރު މި ތުންފަރާ މިނިސްޓްރީގެ ތިޔަޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، 

 މަޝްރޫޢެއް އެއްވެސް ގައިއިރާ ދާ މީދޫ އައްޑޫ އަދި ބައިތޯ؟ކޮ ަތކަކީމަޝްރޫޢު ތަަރއްޤީގެ ހަމަޖެިހފައިވާ ހިންގުމަށް

 45 ންކަމެއްތޯ؟ކޮ ނަމަ،އެއީވާ ހަމަޖެިހފައިވޭތޯ؟ ހިންގުމަށް

 

 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

 وصحبه آله وعلى دمحم   نانبي   ،والمرسلين األنبياء أشرف لىع الموالس   الةوالص   ،العالمين رب   هلل الحمد `. 

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. بعد اأم   أجمعين

 50ގެންދާ ކަންކަމާއި  ސިޓީގައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާ އިން ކުރިޔަށް ވަބަރަކާުތހޫ. އާދެ! އައްޑޫهللا މަތުޙްވަރަ

ނާޑ  ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަާމ ބެހޭ ގޮތުްނ އެ ސިޓީގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިސްލާމީ ކަންކަމާއި މިސްކިްތތަކާއި އެހެނިހެްނ  -1ތިޔަ ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަން. 

ސާތައް ަތރައްޤީކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ުމހިއްމު އަމާޒެއް. އެހެންކަމުން، އެކަމަށް ަޓކައި މި އިސްލާމީ މުއައްސަ

ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން. މިގޮތުން އެ ސިޓީގެ ވެރިރަށް ހިތަދޫގައި ޒަމާނާ ގުޅޭ ބޮޑު މިސްކިތެްއ 
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 55ންސިލަށް ުހށަެހޅުމުން، އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ ޤާއިމުކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއް އެކުލަވައިލައި އެ ސިޓީގެ ކައު 

މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި ކީރިތި ޤްރުއާނާ އަދި އިމާމު ކޯހާއި ކަުށކަމާކެމި ފަދަ ޯކސްތައް ިހންގޭ ގޮތަށް ކްލާސްރޫްމަތކާއި 

ޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ލައިބްރަރީ އެއްވެސް ހިމެނިގެން އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން ކަމުގައި ހުށަެހޅުމާ ގު

އެއްގޮތަށް އެ ަތޞައްވުރަށް ބަދަލުގެނެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮަތށް ަވނީ ނިންމާފަ. އެ މަސައްކަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި އެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށޭ ވަރަށް ބަެޖޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިވާ 

 60މީގެއިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މިސްކިތްތައް ގިނަ ސިޓީ ކަމުން، ެއ  -2ދަންނަވަން.  ވާހަކަ ވެސް

 1ވަނަ ދުވަުހ  22މިސްިކތެއް މި އަހަަރށް ބޭނުންވާ މަރާމާުތތައް ކުރުމަށް ަޓކައި މިއަހަރު ޖުލައި ަމހުގެ  51ސިޓީގެ 

ށް އަންގާފައި ވާނެ. އެ ސިޓީގެ މިހާގިނަ މިސްކިތްތަކެްއ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައި ކައުންސިލަ

هللا މަރާމާތުކުރުމަށް ިމހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ހަމަޖައްސައިދީފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 

ޢިއްޒަތްތެިރ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުންކަން އުފާލާ އެކު ފާހަގަޮކށް، މި ފުރުަޞތުގައި މިކަން ތިޔަ

 65މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާަތށް ޓަަކއި ދަންނަވަން. އަދި ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުަތކުގައި 

ނޑަކަށް ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާ މި ސަރުކާރުން  މަރާމާތަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިސްިކތްތައް މަރާމުާތކުރުމަށް ގާތްގަ

މި ފުރުޞަތުގައި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާަތްށ ޓަކައި ދަންނަވަން. އާދެ!  ޚަރަދުކޮްށފައިވާކަން ވެސް

ޙައްޖަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މާލެ ނައިސް ރަށުގައި ތިބެގެްނ އެކަން ކުރެވޭނޭ ގޮތްަތކެްއ ހެދުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސް 

. އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދީަކ މި އަހަރުން ފެށިގެން މި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ުހށަަހަޅއިގެން މި ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން

 70ކަންތަްއތަަކށް ލުޔެއް ލިބިގެްނދިޔުން. އާދެ! ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލުޔެއް ހޯދައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ އިސްލާމީ ކަންކަމަށް 

އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ސިޓީގައި ކުއްޔަށް ދޭނެ ވަޤުފް އިމާރާތެއް ހަދަން ނިންމައި މި

ކައުންސިލަށް ވާނީ އަންގާފަ. މި އިމާރާތް އަޅާނެ ބިން މިހާރު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސާފަ. މި އިމާރާތަްށ 

ނޑަކަށް  ވަރަަކށް ިމލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މި އިމާރާތް ުކއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ފައިސާ  1ގާތްގަ

ސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން. އެ ސިޓީގެ އިސްލާމީ ކަންކަމަށް. އޭގެތެރޭގައި މިސްކިތްތައް ޚަރަދުކުރާނީ އެ ސިޓީގެ ކައުން

 75މަރާމާތުކުރުމާއި ޤްރުއާން ކިޔަވައިދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ. މިއީ މިގޮތުން އަތޮޅެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ މިފަދަ 

ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭތޯ ފުަރތަމަ އިމާރާތްކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. މި އިމާރާތް އެޅުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ޖިއްދާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކު ޑިވޮލަޕްމަންޓު ބޭންކާ ވާހަަކ ދައްކަމުން. އެތަނުން އެހީ 

ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންމެވެސް ފަންޑަކުން މިކަން ކުރެވިދާނެކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި 

މަސައްކަތް މި އަހަރު ެތޭރގައި ފެށިގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ހުކުރުުކރުމުގެ ހުއްދަނެގުން ފަދަ މުހިއްމު  މި

 80މަސައްކަްތތަަކށް މާލެ އަންނަންޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބަެއއް ފަހަުރ ދަތިަތކާ ކުރިަމތިާލންޖެހޭ ކަމެއް. މިހެންކަމުން، 

މީހުން މާލެ ނައިސް މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވާނީ މިހާރު ހަމަޖައްސައިދީފަ.  ލުޔުއް ހޯދައިދީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ
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ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ދެވަނަ ބަޔާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަން. އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ އަކީ ޝައްކެއް ވެސް 

އޮތް ަރށެއް. ޢިލްމީ އެތައް ަދރީންނެއްގެ  ނެތް ޮގތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ރަށެއް. ތާރީޚީ ބިާނތަކާއި ސަގާަފތެއް ވެސް

އުފަން ބިމެއް. އެ ރަށުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރުވެރިކަމާ ގުޅޭ މިސްިކތެއް އެ ތަނުގައި ޤާއިމުވެފައިނުވާތީވެ އެ ރަށުގައި އެ 

 85އި ފައިސާ ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުާކރުން ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި މިކަމަށް ޓަކައި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ

ގައި ޓެންޑަރކުރެވުނު. މިގޮތުން ދެ ފަހަަރށް  2112މާޗް  21ހިމަނައިގެން މިސްކިތް އަޅަިއދޭނެ ފަާރތެއް ހޯދުަމށް 

ޓެންޑަރކުރެވުނު. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިަމިތލާފައިނުވާތީ މި މަސައްކަތް ެފށުން ލަސްވެގެންދިޔަ ވާހަކަ 

ވެފައި ވީނަމަވެސް ކަމ ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދަންނަވަން. މި މަޝްރުޫޢ ލަސް

އެހީތެިރކަމާއެކުގައި މިގޮތަށް ލަސްވެފައި ހުރި މަޝްރޫޢުަތއް އަވަސް ގޮތަކަށް ެފޭށތޯ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން މި 

 90ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން. ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާ މެދު

 ސުވާލުކުރެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު އިތުރު ުސވާލުގެ ވަގުތަށް ފުރުަޞުތ ހުޅުާވލަން.  ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ވަޒީރު. އަޅުގަ

 95 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( 

 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ މިސްިކތްތައް މަރާާމތުކުރުަމށް 

ނޑްަށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަދިވެސް އެ ފައިސާ ަހވާލެއް ނުކުރެވޭ. އެ ފައިސާ ހަމަ ޖެިހފައިވާ ވާހަކަ. އަޅުގަ

 100ހަވާލުކުރައްވަނީ ކޮންއިރަކުންޯތ؟ ދެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫގައި ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ 

ޑަރކުރައްވާފައޭ. އެކަމަކު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއަކަށް އިޖާބައެއް ނުދެއްވައޭ. ހުކުރު މިސްިކްތ؛ ތި ވިދާޅުވީ ޓެން

ބެއްލެވިންތޯ ކޮން ސަބަބަާކ ހުެރތޯ އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ އެ ކަމަށް އިންޓްރެސްްޓ ނުުހރެގެން އުޅެނީ؟ އޭގައި އުޅޭ 

 މައްސަލަތަކަކާ ހުރެޯތ؟ ޝުުކރިއްޔާ.

 

 105 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ނިސްޓަރމި

ނޑައެޅުނު  ފައިސާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާާމތުކުރުަމށް ަޓކައި ކަ

. އަދި އިއްޔެ ނޫން މިހާރު ވާނީ އެ ސިޓީއާ ހަވާލުކުރެވިފަ. ރަސްމީކޮށް އެކަމުގެ ސިޓީބިޓީ ވެސް ބަދަލުކުރެވިފައި ވަނީ 

ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ވާނީ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ޒިޔާރަތްކޮްށ، ިސޓީ ކައުންސިލާ އެއްކޮށްވެސް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން 
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މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތްތަކާ މެދު ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފަ. ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި މިސްކިތުގެ 

ނޑަކްަށ ކަންތަްއތައް، ޙަޤީ  110ަޤތުގައި ެޓންޑަރކުރުމަށްަފހުގައި ބަޔަކު މީހުްނ ކުރިަމތިނުލަނީ އެއީ ކީއްވެގެންކަން އަޅުގަ

ނޭނގޭ. އެއީ އިމާރާތްކުރާ ކުންފުިނތަަކށް ދިމާވެފައިވާ ހުރި ަދިތތަކާ ގުޅިގެން ަކމަށް ެބލެވޭ. އެ ދަތިތައް 

ނޑުމެން މިދަނީ ކުންފުނިތަކާ ވެ ސް މަޝްވަރާކުރަމުން. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެ ފަހަރު ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކައި އަޅުގަ

ޓެންޑަރކޮށްފައި އެއްވެސް ފަާރތަކުން ކުރިަމތިނުލައިފިަކމުގައި ވަނީ ނަމަ، ވަކިވަކި ކުންފުިނތަކާ ވަކިްނ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮ ްތ ވާހަކަދައްކައިގެން ވެސް އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނެ ގޮްތތަކެއް އޮވޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ އަވަހަށް އެ މަޝްރުޫޢ ފެށި، އެ ތަނުގެ ޚިދުމަތް   115ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަންތަްއތައް ނިންމޭތޯ. ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ، އެއީ ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި 

ނޑައެޅީ މި ސަރުކާރުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.އޮތް ކަމެއް ނޫން އެއީ. އެ ކަ  މަށް ބަޖެޓު ކަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މަރަދޫގައި ހުކުރު މިސްކިތެއް   120ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން އަޅުގަ

ކިތެއް އަޅަން އުޭޅތާ ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖޭ. އެކަށީގެންވާ ުހކުރު މިސްކިތެއް މަރަޫދ ބިނާކުރުމަށް؛ އާދެ! ހުކުރު މިސް

ފަދަ އާބާދީ  ބޮޑު ރަށެއްގައި ނެތޭ. އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނީ ކޮންއިރަކުތޯ؟ ދެވަނަ ސުވާލަކީ މަރަދޫ ޤުރުއާން 

ކުން އެީހތައް ުނލިބިގެން އެ މީހުންނަށް ވަރަށް ކުލާަހށް ސަރުކާރުން ދެއްވަންޖެހޭ އެީހ ފޯުރޮކށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަ 

ދަތިވާ ވާހަަކ؛ ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަނުދެވިގެން އެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކާތީ، މި ދެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް 

 125 ރަނގަޅު. ވަޒީރު.

 

 ެކވުން:މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއް .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

ނޑުމެންނާ ހަމައްަށ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫގައި ހުކުރު މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ ވާހަކައެއް އަޅުގަ

ރަސްމީކޮށް އައިްސފައެއް ނެތް. ރަސްމީކޮްށ އެފަދަ ބޭުނމެއް އެ ރަށަގެ ރައްޔިތުންގެ އޮތްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، 

ނޑުމެން ފަާށނެ ވާަހަކ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައުމާއެކުގަ  130އި އެ ކަންތައް ަތންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ައޅުގަ

ދަންނަވަން. ދެން ކީރިތި ޤުރާއާން ކުލާހަށް؛ އެ ރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ކީރިތި ޤުުރއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން 

ރުން ފަދަ ކަންތައްތައް އެ ރަށުެގ ހިންގާ ކޯްސތަކާއި އެކިއެކި ތައުލީމީ ވޯކްޝޮޕްތައް އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކު

ކުލާހެއްގައި ހިނގަމުންދޭ. ބައެއް ފަހަުރ ދިމާވާ އިދާރީ ދަތިަތކާ ހުެރ މުސާރަ ޖަމާކުރުން ަފދަ ކަންތަްއތައް ލަސްވެފައި 

އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ ކަންތައްތަަކށް ޙައްލެއް އައިސްފަ. އިތުރަށް ދެން އެފަދަ ދަިތަތކެއް 

ނޑު ޔަޤީންކުރަނީ.  135 ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ
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 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

ނޑުހުުޅޫދ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި ހުއްޓިފައި ުހރި ކަ

ތޯއާ އަދި މި ސަރުކާރުން މިހާރު އަޅަން ނިންމާފައި ހުރި ދެއްވަދޫގެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފެއްޭޓނީ ކޮންއިރަކު

ނޑޭގެ މިސްކިތުެގ   140މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފެްށޓޭނެ ދުވަަހކާ، ދެން ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި ގެމަނަފުއްޓާއި ކޮ

 މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިައްށ ދާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ދަންަނވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތު

 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.
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 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

ނޑުގެ ފުރަަތމަ ޖަވާބުގައި ވެސް ދަންނަވާފައިވާނެ ބައެއް ތަންތަން ހު އްޓިފައި ހުރި ވާަހކަ، އެކިއެކި އާދެ! އަޅުގަ

ސަބަބުތަާކ ގުޅިގެން. އެގޮތަްށ ހުއްޓިފައި ހުރި ކަްނތަްއަތއް އަވަހަށް ފަށައިގެން ކުިރއަށް ގެންދެވޭތޯ މި ދަނީ 

ނޑު ދަންނަވާލަން  މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަމުން. ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ަޓަކއި އަޅުގަ

 150މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމާ މި ކަްނތައްތައް ސީާދ ކުރިއަށް މި ދަނީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަކުންނެއް  ބޭނުންވޭ.

ނޫން. އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން މީގައި މި ބަލަހައްޓަނީ އިދާރީ، ކަރުދާހުގެ މަސައްަކްތަތއް. އިމާރާތްކުރުމުގެ ބައި މި 

އުސިންގެ ދަށުގަ. އެހެން އޮތުމުގެ ަސަބބުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް އޮތީ އޯ.ޕީ.ޕީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ

ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވޭ. ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އިސްލާމިކު 

މުގެ މައްޗަށް ބަސްބުނެވޭ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކެއް އެ މަސައްކަތަކީ އެއީ. އެހެންނަމަވެސް ސީދާޮކށް އެކަ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް   155ގޮތަަކށް ނޫން މި ކަްނތައްތަްއ އިދާރީ ގޮތުން ތަުރތީބުވެފަިއ މި އޮންނަނީ. ދެން އަޅުގަ

 ގޮތުގައި މިހާރު ސަރުކާރުން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައި މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި. އޯ.ޕީ.ޕީ އުވައިލައްވާފައި ބައެއް 

މަޝްރޫުޢތައް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ އަށް ނުވަތަ އެ އީޮފަހކާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތް އެ އޮފީހެއްގެ ދަށުން 

ސީދާކޮށް ގެންދެވޭ ގޮަތށް ތަުރތީބުކުރެިވފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިހާރު އެ ގެނައި ބަދަލާ 

ވަރަށް ފަސޭހައިން މި ކަންތަްއތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް  ގުޅިގެން، ދެން ކުރިއަށްދާއިރުގައި

 160 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އިވީއިރު، ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން ޣާޒާ އަށް ެއީހތެރިވުމަްށ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަވާފަ

އާދައިގެ ރައްޔިތުން އެހީތެރިުވމަށް ފައިސާ ދިވެހިން ޣާޒާ ފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރަމުންދާއިރު، އެ ފައިސާ ރާއްޖެ 

 165އިން ބޭރުގެ ފަރާތެއް މެދުވެރިކުރައްވައި ޣާޒާ އަށް ފޯުރޮކށްދެއްވަން މަނިކުފާނު ނިންމަވަނީ އެއީ، ދިވެހިންނާ މެދު 

 އަމާނާތްތެރިކަމާ އެީކ އެކަން ކޮށްފާނެ ކަަމށް އިތުާބރުނުކުރައްވާތީތޯ؟ އެކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 170 

 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

ނޑު ނުދެކެން.  ނޑާ ކުރެވިގެންވާނެ ސުވާލެއް ކަމުގައި އަޅުގަ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ތި ސުވާލަކީ އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު.

 

 175 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުންވާ ސުވާލަކީ، ދުވާފަރުގައި އެޅުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިނިސްޓަރާ ކޮށްަލން ބޭ

 މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ިކާހތާުކތޯ ެފށޭނީ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

 180 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 

 ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު  .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

ތި މިސްކިތާ ެބހޭ މަޢުޫލމާުތތައް ރަނގަޅަށް ާސފުކުރުމްަށަފހުގައި ނޫނިއްޔާ މި ވަގުތު އެއްޗެއް ދަންނަވަން ދަތި  ދެ!އާ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 185 

 ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން އެއް ދީނަކަށް، އެއް މަޒުހަބަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެ މާތް އެއް އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި މިހާރު މިސްކިތްަތކުން ފާހަަގކުރެވޭ، އެ އީ ނިސްބަތްވާއިރު، އަޅުގަ

ލަ ަތާފުތތަކެއް އެބަ އާދޭ. މިއީ ނުކުރައްކާތެރި ޤުނޫތު ނުކިޔާނެ. މިކަހަ ކިޔާ އަޑެއް ނީވިދާނެ. بسمކިޔާއިރު  الحمد
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ނޑުމެން އެއް މަޒުހަބަކްަށ ނިސްބަތްވާއިރު ދުނިޔޭގެ   190ކަމަކަށް ވެގެންހިނގައިދާނެ ކަހަލަ ކަމެއް. މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ޅުކުރެއްވުމަށް ކަންތަްއތައް ދާ ގޮތުން. މިކަމާ ދޭތެރޭ މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މި ކަންކަން ރަނގަ

 އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެއްވުމުގެ ޚިޔާލުފުޅު އެބަ ގެންގުޅުއްވަންތޯއޭ؟

 

 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

 195ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ކަމަކަްށ  އާދެ! މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ތަްނކޮޅެއް ދުރު ސުވާލެއް ކަމަކަްށ ދެކޭީތ، އެ ސުވާލަށް މި ތަުނގައި

 ނުދެކެން.

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި މިްސކިތްަތކާއި 

 200ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަްށ ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  އިސްލާމީ ތައުލީމުދޭ ތަްނަތން އުފެއްދުމަށް މަނިކުފާނު

ނޑު މިއަދު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ރާއްޖޭގައި މި ފަހުެގ ތާރީޚެއްގައި އުފެދިގެންދިޔަ  ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ

ޔާވެރި ގެ ފަުހޮކޅު ވަނީ ވަރަށް އަނި 2112އެންމެ ބޮޑު އެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ކަމުގައިވާ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

ގޮތަަކށް ަޝހީދުކޮށްލެިވފަ. އެ ދުވަސްކޮޅު އެ ރަަށށް ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ، ވަޙީދު ސަރުކާރުެގ 

ޢިއްޒަތްެތރި ބޭފުޅުންނާއި މަނިކުފާނު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވާފައި 

 205 ..އެބަ އޮތް. އެ މަނިކުފާނުގެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އާދެ! ވަޒީރު މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 

 210 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

ގައި ތިޔަ ަހނދުމަފުުޅކޮށްދެއްވީ ވަރަްށ މުހިއްމު އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޙަޤީޤަތު

ކަމެއް. އެ ރަށުގައި އެ މަނިކުފާނު؛ އާދެ! ޑރ. އަފްރާޝީމް، ޝަހީދު ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ ހަނދާނުގައި ހަނދާނީ 

ވެސް ބިނާއެއް، މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި އެ ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާ 

ނޑުމެން މިދަނީ މަސައްކަތްުކރަމުން. އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ  އެކަން ވެސް ހިއްސާޮކށްފައި ވާނެ. އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު މި  ނޑު އެކިއެކި ފަރާްތަތކުން ލިބޭތޯ، އެކިއެކި ވިޔަފާރިވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރަމުން އަޅުގަ  215ފަ

ނުވެއްޖެކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓުގައި އެ މަސައްކަތް ހިމަނައިގެން  ދަނީ. އަދި އެގޮތުގެ މަތީން އެކަން
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ނޑު ވާނީ ދަންނަވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތްތަަކީކ އެއީ ހަދާންނައްތައިލާފައިވާ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް މި ކަންތަްއތަކެއް ނޫން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ދާނެ.  އަޅުގަ

 ފަދަ ބިނާއެއް އެ ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 220 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނޑު ސުވާލަކީ، ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ  ބިނާކުރެއްވުމުގައި ަރށުގެ ތެރޭގައި މިސްކިްތތައް  2އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ

މިހާރު ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެ ވަނަ ސުވާލަކީ، އައްޑޫ މީދޫގެ ސިޓީގައި އެއްވެސް ކަހަލަ 

ބާވަތެއްގެ ކަމެއް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކުރަމުން މި ގެންދަވަނީ މި ސަރުކާރުންތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އެ ދާއިރާގެ ފަރާުތން 

 225ސައްކަުތންތޯ؟ މި ސުވާލު. މި ސުވާލަކީ، ސަރުކާރުން ަފާރތުން ކުރާ މަސައްކަތުްނޯތ ބަޔަކު އައިސްގެން ކުރާ މަ 

މިސްކިްތތައް ބިނާކުރެއްވުމުން އެ ދަނީ؟ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ 

 ކަމެއްތޯއޭ އެ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގައި؟

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަ

 230 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 

 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

އި ވެސް ކުރެވެމުންދާ މުހިއްމު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގަ

މަޝްރޫުޢތަކާއި ކަްނތައްަތކަީކ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަްށ؛ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިަހމަކޮށް އަދާޮކށްދިނުމަށް ަޓކައި 

 235އް. އަދި ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުަމށް ަޓކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަާރތުްނ ކުރިއަްށ ގެންދަމުންދާ މަޝްރުޫޢތަ

ވަރަށް ގިނަ މިަފދަ އެކިއެކި ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް އެބަ ހުރި. މި ކަންކަމުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުންެގ 

ނޑު މި ތަނުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ހަމަ  ވެސް ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަ

ބަރުން ވެސް ހަމަ ވުޒާރާތަކަށް ޒިޔާރަްތކުރައްވައި އެ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެން

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަަރށް ބޮޑަށް މަސައްަކތްކުަރމުން އެބަ ގެންދަވާ. ވަކި ަހމަ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ނޑު ދެކެނީ. މެންބަރަކު ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންގެ   240ންދަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އަންނަ ޙައްޤުތަާކއި ޤާއިމުކުރެވޭ މަޝްރޫޢުަތަކކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހިއްސާ އޮންނާނެ ކަންތައް ކަމުގައި 

އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ދެން ސަރުކާރުން މި ދަނީ، އަދި އަމުދުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައި މި އޮތް ސަރުކާރުން؛ 

އީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަަކްށ ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ. ރަ



10 

 

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަުކގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ާޤއިމުކުރުން، އެކަމަށް ޓަކައި ފައިސާ ހޯދުން. އެހެންވީމާ، 

 245 ގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އިސްވެ އެކަން ކުރާ ފަާރތަކީ ސަރުކާރުކަމު

 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކަ

ނޑިތީމުގެ މިސްކިތުގެ ދަުށން ގަބުރު ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ވަގުތީ . الم عليكمالس  `.  ށ. އަތޮޅު ކަ

އިގެން ނަމާދުކުރަމުންގެންދާތާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފެންޑާއެއް ހަދައިގެން، މިސްކިތެއްގައި ވަގުތީ ފެންޑާއެއް ަހދަ

 250ގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމެނިފަ. 2112، 2113ވެފައިވާކަން ޢިއްޒަްތތެރި މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

ެވްސ އެހެންނަމަވެސް އެ ރަށުގެ މިސްިކތް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުެފށޭ. އަދި ފޭދޫެގ މިސްިކތުގެ މަސައްކަތް 

ެފށިފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެ މަސައްަކްތ ެފށޭނީ ޮކންއިރަކުކަްނ ޢިއްޒަްތތެރި ިމނިސްޓަރު 

 ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟

 

 255 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 

 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޑއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  ނިސްޓަރމި

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިންވެސް އަޅުގަ

 260. އެހެންވީމާ، މި ކަމުގައި ދިމާވެފައި ހުރި އިދާރީ ދަތިަތކާއިހުރެ މި ފަދަ މަޝްރޫުޢތައް ެފށުން ލަސްވެފައި ވަނީ 

ސަރުކާރުން މިހާރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއަށް އެ ގެންނެވި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ބައެއް ކަހަލަ ފަޭސހަތައް މީގައި 

އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ތި ގަޮތށް ހުއްޓިފައި ހުރި ބައެއް 

ނޑު ޔަޤީންކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.މަޝްރޫުޢތައް ދެން ލަ  ސްނުވެ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 265 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުންނާ އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާމު އިތުުރ އެންމެހައި ރައް  ޔިތުންގެ އަތުން ނެގޭ ޒަކާތު ފައިސާ އަޅުގަ

ކަންތަްއތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލިމީހުންނަށް އެީހތެރިކަން ޯފރުކޮށްދޭން ފައިސާ ޚަރަދުުކރުމާ އަދި މަތީ ތައުލީމު 

ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ލިބެީނ. ކޮން ކަްނތައްަތަކްށތޯ އެ  ހާސިލުކުރަން މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރާ އުސޫލެއް ގެންގުޅުއްވާ

 270 ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވަނީ ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 

 275 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ އެހައި ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫން ިތ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ސުވާލަކީ. އެހެންވީމާ، ތި ުސވާލަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުދެެކން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ނައިފަރު ދާއި

ނޑަށް މަނިކުފާނު ާފހަގަކުެރވެނީ ވަރްަށ   280ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ފައި މި ވާ ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާ ވަޒީރެއްގެ ޮގތުގަ. އަޅުގަނޑު ކޮްށލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، އައްޑޫ މީދޫގެ ހުށަހެޅި 

ސުވާލުގެ ތެރެއިން، ނައިފަރު ދާއިރާގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް މިސްިކތެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވޭ. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައި ދެ މިސްކިތެއް އެބަ  ވަރަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މިސްކިތަށް އެޅޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ސިގްނަލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. މަނިކުފާނު ިމ  ވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި

 285 ކަންތަްއތައްަކށް އެއްވެސް ޙައްލެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 

 290 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރޒް ޑއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ ނިސްޓަރމި

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން هللا ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު. މާތް 

 ރަށުގައި އަލަށް މީހުން އާބާދުވާ ހިސާބުގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަށް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްވައިކަރަ

 295ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ހދ.ގެ މަކުނުދޫ އާއި ނޭކުރެންދޫގެ 

ނޑަ އަޅާފައި ވަނީ މިސްކިުތ މަރާމަރާތުގެ ބަޖެަޓށް ވުރެ، ވައިކަރަދޫގެ މިސްކިތު މަރާާމތުގެ ބަޖެޓު ކުޑައޭ. ބަޖެޓު ކަ
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ކޮން އުސޫލަކުން ވިސްނާފައިޯތ؟ މިހެން މި ދެންނެވީ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު، މި ދެ ރަަށށް ވުރެ ވައިކަރަދޫގެ އާބާދީ 

 ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 300 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ބުދެއްވުން އެދެން.މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާ

 

 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރާމާތަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ އެ ރަށަުކން ހުަށހަޅާ އަދަަދށް ބަލާފަ. 

 305ންވީމާ، އެ މީހުން މަދުން އެދުނީމާ މަދުން އެ ލިބެނީ. ގިނައިން އެދުނީމާ ގިނައިން އެ ހުށަހެޅޭ އަދަދެއް ދޫކުރަނީ. އެހެ

 ލިބޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ހުރިވަރަކުން އިނގޭތޯ ލިބެނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް 

ން ރުފިޔާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަން ޚަރަދުވެފައިވާއިރު، މިލިއަ 11މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، 

 310ލ.މުންޑޫގައި ހަމައެކަނި ހުރި މި މިސްކިތް ވަނީ ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ހަލާކުވެފަ. އެހެންވީމާ، މިކަން އަދި 

ނޑު ސުވާލަކީ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޕްލޭނެއް އެ ބަ އޮތްތޯ؟ އަދި ރަނގަޅުކުރެވިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑު އެދުމެކޭ އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދެއްވުމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 315 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 

 ެކވުން:މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއް .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

އާދެ! ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ތިކަްނ ާފހަގަޮކށްދެއްވީތީ ވަަރށް ބޮަޑށް އުާފޮކށް، ޝުކުރުަދންނަވަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

 ތި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި ތީގައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 320 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު މިނިސްަޓރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ނޑު އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިންނަމާދޫގައި އިސްލާމިކު  ސުވާލަކީ އަޅުގަ
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ްނ އަޅަމުންދާ މިސްކިތް ިމހާރު ަވރަށް ބޮޑަްށ ލަސްވަމުންދާީތ އެ ރަށުގައި ނަމާދުކުރުމާއި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތު

 325ކަންތަްއތައް، އެ ރަުށގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިެވފަ. އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ަޓކައި 

 ވަޅެއް އަޅުއްވަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަމަށް ފިޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 330 

 މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަސޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: .ރއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑ ނިސްޓަރމި

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ ރި ރައީސް، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަ

ފަދައިން، ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަރށްަރށެއްގައި އެބަ ހުރި ވަރަށް ގިނަ މަޝްޫރޢުތައް ުހއްޓިފައި އެކިއެކި ސަބަުބތަާކ 

ންތަނުގައި އެބަ ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ގުޅިގެން. އަދި ކުންފުނިތަަކްށ ދިމާވި ދަތިތަކާ ވެސް ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ތަ

 335ހުއްޓިފަ. އެހެންވީމާ، ވަކި ރަށެއް ސީދާޮކށް އެހެން އަޅުގަނޑަށް ދިރާސާކުރެވިފައި ނުެތމުން ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވަން 

އެނގޭ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެގޮތަށް ހުއްޓިފައި ހުރި މަޝްޫރުޢތަްއ ވަރަށް އަވަހަްށ ެފޭށޯތ 

ޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުާރނަމޭ. އޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދިަތތަްއ އެބަ ހުރި ދިމާވެފަ. ކުންފުނިތަަކްށ އަދި އިދާރީ އަ

ގޮތުން ވުޒާރާ އަށް ވެސް. އެހެންވީމަ، އެ ކަންތައް ަޙއްލުކޮށްގެން އަވަަހށް ަމޝްރޫޢުތައް ފެިށ، ނިންމޭތޯ 

 މަސައްކަތްކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 340 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. މި ހިސާބުން ސުވާލުގެ ވަގުތު ނިމުމަަކށް އައީކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މިނިސްޓަރ 

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީަދށް މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން.

 

 345 ގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހުގެ ރައީސ5ް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރައީސްގެ މޭޒުން ުހށަހަާޅ ކަންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސަްއކަތެްއ  މަޖިލީހުގެ ،5 ޑާ އައިޓަމުއެޖެން

 ނެތް.

 350 
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 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

     ަތޢާރުުފކުަރންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.  މަޖިލީހަށް ،7 އައިޓަމު ންޑާ އެޖެ

 355 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެ ފަދަ ުކށެއް އިޞްލާޙުކުރާަކްށ  ރުުފކުރެވިފައިވާކުރިން ަތޢާ ،2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ 

 360 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 365 ބްތިާދީޢ ބަހުސް. އި 0އައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

އިފައިވާ، ޞިއްޙީ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ުހށަަހޅުއްވަ -0.1

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްެތރީންގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުަށަހޅުއްވައިދެއްވާނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ، ނައިފަރު 

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. ފުރުަޞުތއަރުވަން.

 

 370 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް

. أجمعينالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الة والس  والص  . العالمين رب  الحمد هلل `. 

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ަރއީސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس  

ނީ މަސައްކްަތެތރީންގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް ުހަށހެޅުމުގެ ުހށަަހޅާ މި ބިލު، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަން

ނޑަށް ދެއްވި ކަމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރްަށ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުުކރެއްދަންނަވަން. އަދި   00ފުރުަޞތު އަޅުގަ

 375އްވި ފަންނީ ބޭފުޅުންަނށް ވެްސ މާއްދާގެ މި ބިލު، އަދި އެހާމެ ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލު ފަރުމާކުރެ

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ުޝކުެރއް ދަންނަވަން. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަެހޅުމުގެ ބޭނުމަކީ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނަކީ ޢާއްމުން އިތުބާރުކުރާ، ޢާއްމުންގެ އިޙްތިރާމު ލިބިގެންވާ ފަންނަކަށް 

ނޑައެޅުމާއި ޞިއްޙީ  ހެދުމަށް ަޓކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ވަކިވަކި ފަންުނތަުކގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޝަުރުތތައް ކަ

ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ މަސައްަކްތތެރިންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރާނޭ ކައުންސިލުތައް އުފަްއދައި، އެ ކައުންސިލުތަކުެގ 

ނޑައެޅުމާ   380އި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ މަސައްކަްތތެިރން އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ މައްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ކަ

ނޑައެޅުމާ، އެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ުހށަެހޅޭ ޝަކުވާތައް ހަރުދަާނ  ނޑު އުސޫލުތައް ކަ މާޙައުލުގައި ތަބާވާންޖެހޭ މައިގަ

ނޑައެޅު ން. މިގޮތުން މި ބިލުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅޭނޭ އުސޫލުތައް ކަ

ފަންނީ މަސައްކަްތތެރިންނާއި މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުްނނާއި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި 

ޑް މިޑްވައިފުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ވަރަްށ ސާފުކޮްށ ބަޔާންވެގެންވޭ. އަދި މި ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެންވާ މެޑިކަލް އެން 

 385ޑެންޓަލް ކައުންސިލާއި ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް އަދި އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލަކީ ކޮބައިކަމާ، އެ 

ކައުންސިލުތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި ކައުންސިލުތަކުެގ މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުތުަތކާއި ަކއުންސިލުތަަކށް މެންބަރުން 

ސާއި ނާއިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރާނޭ ގޮތާއި ކައުންސިލުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ހޮވޭނޭ ގޮތާއި ކައުންސިލުަތުކގެ ރައީ

ވަރަށް ަތފުސީލުޮކށް މި ބިލުަގއި ބަޔާންކުރެވިގެންވޭ. އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި 

އްތަަކަކށް މި ބިލުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާނެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަްތެތރިންނާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ކަންތަ

 390އާދެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކީ، އަދި އިޞްލާޙަކީ ރައްޔިތުންނަށް ެއ ބިލަކުން އަދި 

ނޑު ދެކެން. މިގޮތުން  އިޞްލާޙަކުން ނުހަނު ލާބަ އާއި މަންފާ ކުރުވާނޭ ބިލުތަކެްއ އަދި އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑު  މި ބިލަކީ ވެސް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުނަްނށް ނިހާޔަަތށް ބޭނުންތެރި ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ދެކެން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިަފދަ މުހިއްމު ބިލެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުން މާ ބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖޭ. ބަދަލުވަމުންދާ 

ނޑުމެން ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ނައިސް، ޞިއްޙީ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަްށ މި ދުނިޔޭގައި އަ ޅުގަ

ނޑު ދެކެން، މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުތައް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޑު ސަބަބެއް ކަމުގައި އަޅުގަ  395ދަށަށް ދިއުމުގެ މައިގަ

ލަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ އާދެ، ތެރޭގައި ނެތުން. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ާފހަގަކޮށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ބާނީ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އޭރު 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ޕެނަޑޯލް ގުޅަ ތަޢާރަފުވެ ގެން ދިޔަދިޔުން ގެނެސްދެއްވި ޕޮޒިޓިވް އިންޤިލާބު. އަޅުގަ

އަހަރުގެ ޒަޢާމަތުގައި ދިވެހިރާއްގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަްށ  31އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ، އެ މަނިކުފާނުގެ ރަން 

 400އައިސްގެންދިޔަ ކުރިއެރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެކަމަކަށް ަޓކައި ފަޚުރުވެރިވެ، ުޝކުރުވެރިވުން ޙައްޤު 

ނޑިނޭޅި ގެންދެވީ ކުރިއެރުމެއް. ދިވެހި ރައްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް އެ މަނިކުފާނު ކެ

ނޑު ހަމަ އެ މަނިކުފާނަްށ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން. އެކަމަށް ޓަކައި މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

ސައްކަތްޕުޅު ހުއްުޓމަކަށް އައީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަ
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ނޑުކޮށްލައި މި ދާއިރާ އަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަސައްަކްތތެރިންގެ  ނޑުފު ނަމުގައި ބަޔަކު ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފު

 405 ބަދަލުގައި ސިޔާސީ މީހުން ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާއަކަށް ަބދަލުކޮްށލިބަދަލުކޮށްލުން. އަދި މި ދާއިރާ އަކީ މެޑިކަލް

ޕްރެކްޓިޝަނަރުން ނުވަތަ ެމޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ ބަދަލުގައި އިޒްރާއީލީ ޒައިނިސްޓުންގެ އައުޓްރިޗް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

ހިންގައި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނަމުގައި ޔަހޫދީ ދީން ފެދުރުމުގެ ސަގާަފތެއް އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްަކތްކުިރކުރުން. މި 

އަދި އެހާމެ؛ މި ކަންތައް ވެގެންދިޔައީ ހިތާމަވެރި އަދި އެހާމެ ބިރުވެރިކަމަކަށް.  ކަންތައް ވެގެންދިޔައީ ހިތާމަވެރި

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެސް ތަޙައްމަލުކުރަމުން މި ދާ ހްިތދަތި ދުވަސްތަަކކީ މި ދެންނެވުނު ފަދަ ގޮތަކަްށ ބަޔަކު 

ނޑުމެ  410 ން ބަރުދާސްތުކުރަްނޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކެއް.ގަސްތުގައި ިހންގި ނުބައި ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން މިއަދު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަްށ 

 ފުރުަޞތުއަރުވަން.

 415 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މަޖިލީހަށް މި ުހށަަހޅަނީ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ބިލެއް. އެ ބިލުގެ ދާއިރާ އިން ބޭރުގައި ސިޔަސީ 

 420ޕޯޑިއަމަކަށް މި ތަން ހަދައިގެން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ނަގާލައި، ހުަށހަޅާ ބިލުން ބޭރުގައި އެކިއެކި ވާހަކަދައްކައި، 

އެމްގެ ޕޯޑިއަމަކަށް މި މަޖިލިސް ހަދާކަމީ ހިތާަމހުިރ ކަމެއް. ބިލުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ޕީ.ޕީ.

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ދެްނނެވުމަށް އަޅުގަނޑު ރައީސަށް އިލްތިމާސްކުރަން. އެއީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނިޒާމާ 

ގަވެގެން މި ދަނީ ުހަށހެޅޭ ބިލެއް ުހަށހަޅާއިރުގައި ވެސް، މީސްމީހުންގެ އަބުރާ ބެހޭ ނުުކތާއެއް. މި ފަހަަކށްައއިސް ފާހަ

 ބެހުމާއި ކަމާ ނުގުޅޭ ވާހަކަދެއްކުމާއި ބިލުން ބޭރުގައި ވާހަކަދެއްކުމާ...

 425 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހީމް ޝަރީފް ނެންގެވި ނިޒާމީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ، މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަަކފުޅާ ގުޅިގެން އެއަށް 

ޖަވާބުދެއްވުމުގެ ގޮތުން، ނޫީނ ކޮމެންޓުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގޭ ގޮތަަކށެއް ނޯވެއޭ. އަޅުގަނޑު 
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 430ެތރި މެންބަރު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބިލު ުހށަެހޅުއްވުމައިގެން ކުރިއަށް ޢިއްޒަތް

 ވަޑައިގަތުމަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދައްކަ  ޝުކުރިއްޔާ މުން މި ދަނީ މިއަދުގެ ޞިއްޙީ ާހލަުތގެ ވާހަކަ. ޞިއްީޙ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 435ދާއިރާއާ ބެހޭ ބިލެއް މި އޮތީ ހުަށހެިޅފަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު މިހާހިސާަބްށ ދާންޖެހޭ ސަބަބުތަކަށް ވެސް 

ތުން ޭވތުވެދިޔަ އަލިއަޅުވައިލުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެއް. އެގޮ

ސަރުކާރުގައި މި ތަނަށް ޒައިނިސްޓުން ގެނެސް، ލާދީނީ ކަންތައްަތކެއް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ަތާފތު  އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ކުއްވެރިކުރާ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަ

 ރި ރަީއްސ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ތަފާތު އުފާވެިރަކމުގެ ކޮޅު...އުފާވެރި؛ ޢިއްޒަްތތެ

 440 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ނައިަފރު ދާއިރާ... )ވަގުތުކޮޅަަކްށފަުހ( ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑުމެންނަށް މި ފެްނނަނީ ތަފާތު އުފާެވރިކަމެއްގެ ކޮޅުމަތި.   445އިރާދަފުޅުން هللا ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަ

މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޞިއްީޙ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ގެންދަވަނީ ގިނަގުނަ 

ނޑު އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަްތތަކެއް ކު ރައްވަމުން. އެހެންކަމުން، މި ފުރުަޞުތގައި އަޅުގަ

ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުުޅުކަރއްވަނީ ދުޅަހެޔޮ އިޤްތިޞާދެއް ޤާއިމުކުރެވޭނީ ދުޅަހެޔޮ 

ނު ވަރަށް ފުިރހަމަކަމާ އެކު ސާބިތުޮކށްެދއްވަމުން ޞިއްޙަތެއްގެ މުޖުތަމަޢަކަށް ަކމަށް. އަދި މި ކަންތައް އެ  މަނިކުފާ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނަ ކަމެއް. އާދެ! މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޤައުމުގެ   450ގެންދަވާކަން މީ އަޅުގަ

هللا ސައްކަތުގައި މާތްތަރައްޤީ އަދި މި ޤައުމުގައި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަ

ނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި އެދުމަކީ ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި  ބަރަކާތްލައްވާށި! އަޅުގަ

ުހށަެހޅިފައި މި ވާ މުހިއްމު މި ބިލަށް ވަރަށް ބިާނކުރަނިވި ބަހުސެއް ކުރައްވައި، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބިލު ކޮމިީޓ 

ފޮނުއްވައިދެއްވުން. ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން މި ބިލަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަރަްށ މުހިއްމު  މަރުޙަލާ އަށް

 455ބިލެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިހާ އަށް ބޭނުްނވޭ މިފަދަ ބިލެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް. 

މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުއްވައި  އެހެްނކަމުން، ތި ހުިރހާ ޭބފުުޅންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު
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ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި އޮތް ޞިއްޙީ  ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަ އެއަށްަފހު މި ބިލު ފާސްވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ

ފުރުޞަތުދެއްވި ކަމަށް  މައްސަލަ އަށް ޙައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ބިލު ހުަށެހޅުމުގެ

ޓަކައި، އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށާއި ިމ ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވަަރށް އިޚްލާޞްތެިރ 

ނޑުގެ މި ހުށަެހޅުން ކުރުކޮްށލަން.  460 .وبركاته ورحمة هللا الم عليكم الس  و ޝުކުރެއް ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. މި ބިލަށް ޖުމްލަ ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނައިފަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނޑައެޅިފައިވަނީ  މިނެޓު  22ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  31ގަޑި  1ގަޑިއިރު. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  3ކަ

 465ސިކުްނތު. ޢަދާލަުތ  31މިެނޓު  11ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  21ޓު މިނެ 21ިސކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 22

ނޑު މިހާރު އިބްތިދާީޢ  1މިެނޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތްނުވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަްށ  1ޕާޓީއަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ   ދާއިރާގެ  މީދޫ އައްޑޫބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އަށް ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަ

 ށް.ދަމައާ ރޮޒައިނާ  މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި 

 

 470 ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި މި ބިލަކީ ވަރްަށ ުމހިއްމު ބިލެއް. މިހާރު 

ވެސް ވެފައިވާ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު އިތުރަްށ ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ ބައެއް  އައުން މާ ބޮޑަށް ލަސް

ނޑު ާފހަގަކޮްށލަން. އޭގެތެރޭގައި މީ ޑޮކްޓަރުންނާ ބެހޭ ޕްޮރެފޝަނަލް ބިލަކަށް ވާއިރުގައި  ކަންތަްއތައް ހުރިކަން އަޅުގަ

ނުވާކަން އަޅުގަނޑު ފާަހަގކޮށްލަން. ދެން މި ތަންަށ ޑޮކްޓަރުންގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ކަންތައްަތއް މީގައި ހިމެނިފައި

 475އަންނަން ހުރި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބިލުތަަކށް ބަލައިލާރިގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ނޫނިއްޔާ 

ޑޮކްޓަރުންގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ކަންަތއްތައް ހަމަޖެއްސެން އެންމެ ރަނގަޅު ބިލެއް ދެން ނޯންނާނެ ކަމަށް 

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސްގެ ބިލެއް އަންނައިރުގައި، ހެލްތު ޕްރޮެފޝަނަލުންގެ 

އިންޝުއަރެންސް މީގައިހިމެނިގެން އެބަ ދާންޖެހޭ. އެއީ މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ، އިހުމާލުވުމުގެ ކަންތައްތަކާިއ 

އިރުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އެ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ދަށުން މިކަހަލަ ކަްނކަމުގައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

 480ފައިސާ ދެއްކިގެންދަނީ. ޑޮކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ ޖީބުން އެކަަހލަ ކަންކަަމށް ޚަރަދުކުރުމަީކ އެއީ ވެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

ގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ހެލުްތ އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާއިރު އަޅު

ޕްރޮފެޝަނަލްސް އަށް އެ ބޭނުންވާ ލައިބިލިޓީ އިންޝުއަރެންސާއި އިންޝުއަރެންސްތައް މީގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. 

ނޑުމެން މިހާރު ޞީއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމްަށ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ ދެން ހަމަ އަޅުގަ
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ން ސަރުކާރުން ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު، އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔަކީ މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަމު

 485އެކަހަލަ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ހެްލތު މިނިްސޓަރުގެ އިތުބާރު އޮްތތޯ ބެލުުމގެ ވޯޓެއް ނޫން އިއްޔެގައި 

މައްސަލައެއްގެ ވޯޓެއް ނޫން އިއްޔެގައި ނެގިގެންދިޔައީކީ.  ނެގިގެން މި ދިޔައީކީ. އިދިކޮޅު ފަރާްތތަަކކުން ލައިގެން އުޅޭ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހެލްތު ިމނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އޮތް ޖެންޑާގެ ބައި ވަކިކުރުމަށްފަުހ،  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޤާނޫ ނުއަސާސީން އެޓަރނީ ލޯ އެންޑް އޯޑާރ މިނިސްޓްރީއޭ ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއް އަޅުގަ

ޖެނެރަލް އެހެން ނަމެއް ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރަކްަށ ހުރެވިދާނެ ކަމަަކށް ވެސް. ޤާނޫނުއަސާސީން އެޓަރނީ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަކި   490ޖެނެރަލަކީ ވަކި މެންޑޭޓެއް އޮންނަން ކަ

އި، އޭސީ.ސީގެ މެންބަރުންނަށް އަދި ވަކި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށަްށ އެ ލާފައި، އެގޮަތށް އެކަްނ މިނިސްޓްރީއަކަށް ާލފަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ލޯ އެންޑް އޯޑަރ މިނިސްޓްރީ  ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ރޭވުްނތެރިކަމާ އެއްޮކށް ުދރާލައި ވިސްނައިގެން ހެލްތު  ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށަށް ޖެންޑާގެ ބައި ގެނެއްސަ، ވަރަށް

މިނިސްޓަރަކަްށ ހުންނެވި ޭބުފޅަކު މަޤާމުން ވަކިުކރަން ޕީ.ޕީ.އެމުން ކުރެވިގެންދިޔަ މަސައްކަްތތަކެއް. ކޮންމެހެން އެ 

 495ާދ، ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ނުކޮށް، ެއ ކަމަނާ މި ތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ފަޟީޙަތްކުރަން ނަހަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މި ޕާލިމެންޓުގެ އިތުބާރު، އެ ބޭފުޅާގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރު އެ ކަމަނާ އަށް ނެތް ކަަމށް 

ވަންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރެއްވީމަ ހަމަ އެކަން އެ ނިމުނީ. ނުވަތަ މި ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ެނތިއްޔާ އެ ކަމަނާ 

ވުމުގެ ބާރު ވެސް ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އަށް އޮވޭ. ކޮންމެހެން މި ތަަންށ ގެނެސް ވޯޓެއް އެ މަޤާމުން ދުރުކުރެއް

ނޑު ހިތަށްއަރާ މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އެހާ  ލައިގެން އެ ކަމަނާ މުޅި ޤައުމުގެ ކުރިމަތީގައި ފަޟީަޙތްކުރީމަ އަޅުގަ

 500ރާ ރަނގަޅުކުރަންތޯ ަމސައްކަްތތަކެއް ކުރެވިގެން މި އިތުބާރު ނެްތ ބުޭފޅަކު ެއ ަތނުގައި ބަހައްޓަވައިގެން ޞިއްޙީ ދާއި

ނޑުމެންނަށް ެފނިގެންދިޔައީ އެތައް ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ދިމާވުމުން ތަކުރާރުކޮްށ  ދިޔައީ. އަޅުގަ

އި ދިޔަ ތަން. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ދެއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން މި ދިޔައީ އެ ކަމަނާ އަށް އެ އޮފީސްތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެ 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި ސިޔާސީ ފަާރްތތަކުގެ ުނފޫޒުގެ ސަބަބުން އެ ކަމަނާ ކުރަންޖެޭހ 

 505ވާހަަކތައް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކތަކުން މިައދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު  މަސައްކަްތތައް ރަނގަޅަްށ ުނކުރެވިގެން ދާ

ނޑުމެން ހަމަ ހަިތށް އެބަ އަރާ އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެއްކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ  ހަމަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުގައި އަޅުގަ

ގޮތުން ބަޔަކަށް ޖެއްސުންކުރަން، ނުވަތަ  ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތެކއް ކުރަންބާވައޭ މި އުޅެނީ. ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ 

ވަކި ބޭފުޅަަކށް ޖެއްސުންކުރަން؛ އެ ބޭފުޅާ އަށް ހެލްުތ މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވާފައި، އިރުކޮޅަކުން މިނިސްޓްރީގެ 

ވައިގެން މެންޑޭޓު ބަދަލުކޮށް، އަނެއްކާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމައްޗަށް އެ ކަމަނާ ފޮނުއްވާފައި އަމިއްލަ މެންބަރުން ބޭނުންކުރައް

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ.   510އެ ކަމަނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރައްވާފައި، މިކަހަލަ ކަްނަތއްގަނޑެއް ކުރާ ތަން އަޅުގަ
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ނޑުމެނަްނށް ފެނިގެންދިޔައީ ސީ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާަހގަކޮށްލަން؛ ކަްނކަން ރަނގަޅުކުރުމޭަށ ވިދާޅުވެ، އަޅުގަ

އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަޢުދުގެ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްބިއުލަންސަކީ މި ބޭފުޅުންގެ ވަޢުދުގެ ބަ 

ަތޢާފަުރުކރި ޚިދުމަތަކަށް ެވަފއި، އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކުރަން ސީ އެމްބިއުލަންސް ދޭން ކަމަށް ބުނެ 

މަތް އެތައް ދުވަހަުކ އައްޑޫ ސިޓީގެ ލޯންޗު ޑްރައިވަރުންނާ އެއްޗެހި މި ތަނަށް ގެނެސް، އެ ތަނުގެ ޚިދު

ނޑެއް ދީފައި، ސީ އެމްބިއުލަންސެއް ދެނެއް އައްޑޫ  ނޑައިލާފައި ބެހެއްޓުމްަށފަހު އަނެއް ފަހަރާ ބާ ލޯންޗުގަ  515މެދުކަ

ނޑުމެންންަށ ކުރައްވާ ތަން މި ފެންނަނީ.  ސިޓީއަކަށް ދެވޭަކށް ނެތޭ ިކޔާފައި ވިދާޅުވެ؛ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އެހެންވީމާ، ޞިއް ޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ެޖހެއޭ. ރަނގަޅަށް މަސައްކަްތކުރެވޭ ވަޒީރަކު އެ ތަނަްށ ލާފައި، އެ ބޭފުަޅަކށް ސިޔާސީ ޮގތުްނ 

ކުރިއަށް ގެްނދެވޭތޯ ބައްލަވާޭށ. ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ފަާރތުން  އުނދަގޫނުކުރައްވައި އެ ބޭފުޅެއްގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް 

 520އަންނަ ބަޔަކު އެކަނި ވަޒީރުކަމުގައި ތިބެންޖެހޭ ކަަމށް ވަްނޏާ އެގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެރިވަޑައިގެން އެކަން 

 ކުރައްވާށޭ. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަންނޫޅޭށޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫމަކުނު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ުހަށހެޅިގެން މި ިދޔައީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެ  525ބަ އޮތްކަމުގައި ގޮތުގައި މިހާރު ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެންކަމުން، މި ބިލަށް އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އެއީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބަލާއިރު މީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ހަރުދަނާކުރަންޖެިހފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ހުރިާހ ރައްޔިތުން ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާ. އެއީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ 

ށުގައި ވެސް އެންމެ މުހިއްމު ދެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ހިމެނިގެން ގޮސްފައިވާ ދެ ދާއިރާ. އާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ މީ ރަށްރަ

އެގޮތުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ޒިންމާދާރުކުރުވައި އެ ފަންނުވެރިންގެ ޝަރުުތތަކާއި އެ ފަންނުވެރިންެގ 

ނޑައެޅުމު ނޑު ިހތުން ވަރްަށ ހުންނަންޖެހޭ ކޮންެމހެން ލާޒިމު ސިަފތަާކ، މި ކަންތަްއަތއް ކަ  530ގައި މި ބިލު އަޅުގަ

މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ބިލަްށ ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން. 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ުފރިހަމަ ގޮތެއްގައި ބައެއް 

ތްތައް އެބަ ދެވެއޭ. އެއީ ހުސްނުވާ އާސަންދަ ފަދަ ނިޒާމުތައް އޮތުމުން ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޚިދުމަ

ބޮޑެތި ފަޭސަހަތކެއް އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެގޮތުން އިމަޖެންސީގައި ވެސް ހަމަ ފްލައިުޓ ޗާޓަރުކޮށްގެން ގެނައުން ަފދަ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން މީގެއިތުރުން އިތުަރްށ ކަންތަްއތައް ހަމަ ސަރުކާުރން މިހާރު ކޮށްދެއް  535ވާކަން އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. މި ބިލާ އެކު އިތުަރްށ ފަްނނީ  ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތަްއ ވެސް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ
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ގެންދާނެ ކަމުގައި މަސައްކަްތތެރިން ވެސް ޒިންމާދާރުވެ، ޑޮކްޓަރުންގެ މަސައްކަްތތައް ވެސް އިތުރަށް ހަުރދަނާވެ

 އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 540  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

 بهصح و آله على و. والمرسلين األنبياء أشرف على الموالسّ  الةالصّ ا .العالمين ربّ  هلل الحمد `.

ނޑުމެން އެކަމަކާ ދޭތެރޭގައި އެންމެ ަފރުވާކުޑަކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މީގެތެރޭގައި އާދެ! . معينجا އަޅުގަ

ހިމެނިފައި ވަނީ. އެއީ އިންސާނާ އަމިއްލަ އަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ފަހަަރށް ަކންކަން ވެގެންދާ ގޮތް؛ ކީރިތި 

ވާ ގޮތުން އިންސާނާ އެންމެ ފަރުވާކުޑަކުރާ ކަންތައްަތކުގެ ތެރެއިން  ހަދީޘްުފޅެއްގައި موسل   عليه هللا ىصل   ރަސޫލާ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ކަންތައްތަަކްށ   545އެއް ކަމަކީ އެއީ އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ޞިއްޙަތު. ދެން ހުސްވަގުތު. އަޅުގަ

ނާއި އުޚްތުން ދިރިއުޅެމުން އިސްލާމް ދީނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުން

ގެންދާއިރުގައި ދިމާވާ ޞިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުަމށް ޓަަކއި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މި ކުރައްވަމުންގެންދާ 

މަސައްކަތަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ހިަތށް ވެސް ނާރާވަރުގެ ބޮޑެތި، ބިޔަ މަސައްކަްތތަކެއް މި ގެންދަނީ. 

ންނަވާނީ މިފަދަ ބިލެއް ުހަށހެޅިގެންދިއުމުގެ ނަީތޖާ އަީކ ކުޑަކުޑަ ދުވަސްޮކޅެއްގެ ތެރޭގައި ރައީްސ އަޅުގަނޑު ދަ

 550ޔާމީން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮތް އޯގާތެރިކަން، ަރޙްމާއި ޙަމްދަރުދީ އަދި ޞިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅުޮކށް، 

އްބުމަށް ޓަކައި ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތް. އަދި އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ދަރިން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ބޭތި

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މި ކަމުގެ ފަންނީ މާހިރުން މި ކަމަްށ ގެނެސް، މިކަމުގެ ތެރެއަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި، މިކަމުގެ 

މީގައި ޝާމިލްކޮށްގެން ހުރިާހ ބޭުފޅުންނަްށ ވެސް ުފރުޞަުތދެއްވައިގެން އެކަމުގެ ކަމާ ބެޭހ ހުރިހާ ފަާރްތތަެކއް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ  ވީ އަންގާރަ ދުވަހު  11ނޮވެމްބަރު  2112ޚިދުމަތްަތކެއް ދިނުން. ނަމަވެސް، އަޅުގަ

 555އަހަރުދުވަހުގައި ރަސްކަމުގައި ހުންނަވާފައި އަމިއްލަފުޅަށް ވަޒީފާދެއްވި ރައީސަކު މި  3ދިވެހިރާއްޖެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ، 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި  31ޞިއްޙީ ހާލަތު ގެންދެވި ގޮތް. ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޤައުމުގެ 

ނޑުވެގެންދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ.  ޤައުމުގައި ބިނާކޮށްފައި އޮތް ޞިއްޙީ ހާލަތު އެއްޮކށް ުފނޑުފު

ރާްތަތކުން ވާަހކަދައްކަމުންގެންދަނީ ތިމާމެން ކުރި ކަންތައްތައް ާމ މޮޅޭ. އެކަމަކު މިހާރު މި ސަރުކާރުެގ ތެރޭގައި ެއ ފަ

އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެކިއެކި ހޮސްޕިޓަލްތައް ހެދިފައި ހުރި ތަންތަން ބަދަލުވެގެންދިޔައީ އެއްވެސް ކަހަލަ 

 560ތަނަށް ބަަދލުވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އެކި  ބޭސްފަރުވާއެއް ނެތް ފަދަ ަހަނފަސް ަސހަރާއަަކށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ފަދަ. އެ

ހިސާބުތަކުގައި ތިބި ދޯިނތަުކގައި މަހަށް ފުރުވަން ތިބި ބައެއް މީހުން އެކިއެކި މަޤާމުތަަކށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ތަން 

އްވާ ފެނިގެންދިޔައީ. މިއީ ފަންނީ ބޭފުޅުްނތޯ؟ އެއީޯތ އެ ބޭުފޅުން އެ ވިދާޅުވާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެތައް ގޮތަކުްނ  ފަންނީ ބޭފުޅުން. ކޮބައިތޯ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަކީ؟ އަޅުގަ



22 

 

ކުރިއަރައިގެންގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަން ފަހިވާނެ ހުިރާހ މަގެއް ތަނަވަސްޮކށް، ރައްޔިތުންަނށް ވަރަށް ގާތުން އެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްިލބޭނެ މަ  565ގު މި ބިލުގެ ސަބަބުން ފުިރހަމަވެގެންދެއޭ. އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ދިވެހި ސަރުކާަރށް، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުަރމޭ. އާދެ! މިކަން މިގަޮތށް 

ވެ، ރައްޔިތުންނަށް މަގުފަހިވެ، ރައްޔިތުންނަްށ ފަހިވެގެންދާތީވެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ކަންަތއްތައް ފުޅާ

ފައިދާ އާއި ލާބަ ހުރި ކަންަތއްތައް ފެންނަމުންދާތީވެ މިކަާމ އިދިކޮޅު ަފރާްތތަކުން ދެރަެވ، ިހތާމަކުރަމުންދާއިރުގައި 

ކަން. ވެރިކަން އަމިއްލަފުޅަށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ތިމަންނަމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަރުކާރެއް ހަވާލުޮކށްދިން

 570ހަވާލުޮކށްދިން. ކިހިނެއްތޯ ކަންަތއްތައް ކުރެވުނީ؟ ނަީތޖާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ އާދެ! އެ ތަންތަނުގައި އިނގޭޯތ 

ބެންޑޭޖުގަނޑެއްހާ މިން ނެތް. ޕެނެޑޯލް ގުޅައެއްހާ މިން ނެތް. މި ކަންތައްތަކުގެ ޝަކުާވކުރީ ވެސް އެ ސަރުކާރުގައި 

ނޑުމެން ކުރި ޝަކުވާަތެކއް ވެސް ނޫން. އަދި ފިސާރިެކރިގެން އެ ސަރުކާރުގެ ތެެރ ތިބި ކައުންސިލަރުން. މިއީ އަޅު ގަ

އަށް ތާއީދުކުރި، އެ ސަރުކާަރށް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރި ފަރާްތަތުކްނ ދިޔައީ އިންތިހާ އަށް މިކަމާ 

ގައި އޭރުގައި ތާއީދުކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ ނުރުހުން ފާުޅކުރަމުން. އެހާިހސާބުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ

 575ފަާރްތތަކުން ދިޔައީ އިހުތިޖާޖުކުރަމުން. މުވައްޒަފުން ވެސް ދިޔައީ އިހުތިޖާޖުކުރަމުން. އެއް ތަނެއްގައި ޑޮކްޓަރަކު 

ނުހުންނާނެ. އަނެއް ތަނުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭނެ މީަހކު ނުހުންނާނެ. ދެން ޕެނެޑޯލް ގުޅައެއް ނުހުންނާނެ. 

ނޑެއް ނުހުންނާނެ. ހުސް އިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިމާރާތް ހުރެގެން ވީރާނާވެގެންދިޔަ ތަން ބޭސް މަލަންގަ

ނޑު ދިޔައިން ދިއްފުއްޓަށް.  ނޑު އިހަކަށްދުަވހު ަކހަލަ ގޮތަަކށް އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ކައިރިން ހުރިހާ ބޭފުުޅްނ ދިޔައިރު ދިއްފުށީގެ ހާލަތު ވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދަ ހާލަތެ އްގައި. އަޅުގަ

 580ބައްލަވައިލައްވާ! މިއީ ފޮންޏަކަށް ނުވަަތ މީހަކު ބަދުނާމުކުރުމަށް ދައްކާ ވާހަކަަތކެއް ނޫން. މިއީ ޙަޤީޤަތް އިނގޭތޯ 

ކަމަކު ެއ އޯގާތެރި ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ވެރިަކމެކޭ ތިމަންނަ ކުރަން މި އުޅެނީ. އެ

ވެރިކަން ދިޔައީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ. މި ވެރިކަން ދެކޭކަށެއް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންނުވިކަމުގެ 

ނަތީޖާ ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް ޔާމީނަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުން. ރައީސް ޔާމީނަކީ އިޤްތިޞާދީ މާހިަރކަށް ވުމުން، 

ރައްވާނެ ގޮްތތައް ވަރަށް ރޭވުންތެރިަކމާ އެކު ކުރިއަށްގެންދަވާނޭ މާހިރަކަށް ވުމުން، މިއަދު އަދި ކަންކަން ކު

 585އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެފންނަމުން މި ދަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަމުންދަނީ ދުވަހެއް ދިޔައިއްޔާ އެ ދުވަހެއްގައި 

ރައީސް ނަޝީދަށް ނުކުރެވުނު ކަންތަްއތައް. މި  ރައްޔިތުންނަްށ ކަންތައްަތކެއް ަފހިވަމުންދާ ތަން. މިއީ އެއްކަލަ

ކަންތަްއތައް އިދިކޮޅު ފަރާްތަތކުން ނުވަތަ ރައީސް ނަޝީަދށް ތާއީދުކުރާ ފަާރްތތަކުން ިމކަން ހަޖަމުނުކުރެވިގެން އުޅޭ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ. މިކަންތައްތަކަްށ ހުރަސްއަޅައި ރައްޔިތުން ދެކެ  ލޯބިވާ ކަމަށް މަންޒަރު އަޅުގަ

ހެދިގެން ތިެބ، ަރއްޔިތުންނަްށ އުނދަގޫކުރާ މަންޒަރު މި ފެނިގެްނ މި ދަނީ. ފަންނާނުން މި ތަަނށް ގެންނަންެފށީމާ 

ނޑު ޚާއްޞަ  ފަންނާނުން މި   590ތަަނށް ގެނަޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ ކުރަމުންގެންދާ ތަން މި ފެންނަނީ. އާދެ! އަޅުގަ
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ނަން. ބައެއް މީހުންނަކީ ބައެއް ޕާޓީތަކާ ގުޅުނީމާ އެ ޕާޓީއެއް ފުޑުފުޑުވާ ބައެއް. އެ ޕާޓީއެއް ގޮތެއްގައި ފާހަގަޮކށްލާން

ވެރިކަމަށް ނާންނާނެ. އަެފދަ ބަޔަކު ވާހަކަދައްކައިގެން ކަންތަްއތަކެއް ުކރަމުންގެންދާއިރު އެބަ ބަލަންޖެހޭ 

. މިއަދު މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ހާޒިރުކުރައްވައި އެ އަޅުގަނޑުމެން ކިހާވަަރކަްށޯތ މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުންގެންދަނީ 

ފަާރްތތަކުން އެ ދާއިރާއެއްގެ އެ މެންބަރަކު އެގޮތަށް އެއްވެސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ާހޒިރުވެ، އެއްވެސް ވާހަކައެއް 

 595ން ހީކުރާނެާތ ދައްކައި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ުކާރ ތަނެއް ފެންނަމުންނެއް ނުދޭ. ދެން ރައްޔިތު

އަސްލު މި ތަނަށް ހާޒިރުޮކށްަފއި މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރެއްވީމަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްަކތްަތެކއް ކުރެއޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތެއް 

ނޫން. އައްސަވައިބައްލަވާ! މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ބޮޑަށް ކުށް މަޢުލޫާމތު މި ލިބެނީ. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ ކަމެއް 

ބައްލަވަނީކީ ނޫން. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ދަޅައެއް މި ދައްކަނީ. މިއީ އަސްލު ޙަޤީޤީ ދަޅަ އަކީ. ޙަޤީޤަތަކީ ދިރާސާކޮށް 

ނޑު އެއްޗެއްގައި ރަން ޕްލެޓެއް ދުއްވައިލީމާ ެފންނަން ހުންނަ މިސާލު މި  ކޮބައިތޯ؟ ޙަޤީަޤތަީކ އެއްޗެއްގައި، ދަގަ

 600. ބޭރުން މި ފެންނަނީ ޕްލެޓްގަނޑު. ފަަޅއިގެންދިޔައިމަ މުޅި އެތީ ފެންނަނީ. އެތެރެ އޮންނަނީ ދަބަރުގުޅައަަކށް ވެފަ

ނޑުމެންނަށް  ދަބަރު. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޞިއްޙީ މިފަަދ ބިލެއް އަޅުގަ

ލު ހުށަޅުނަަކ ުހށަެހޅިގެންދާއިރުގައި ނިޒާމީ ނުކުާތ ވެސް ނަންގަވާނެ. ނިޒާމީ މައްސަލަ ވެސް ނަންގަވާނެ. އެއީ މި ބި

ަތޢާލާގެ އިރާދާފުޅާިއ هللا ވެސް ނުދެއްވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކިތަންމެ ވަރަަކްށ ދެރަވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ގެ ރަޙްމަތާއެކީގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެއްތޯ ނުވަތަ އެ هللاމިންވަރުފުޅުން، 

 605ނޫން. މި ޤައުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް މިއަދު ހުންނެވީ ދިވެހި ކޮންމެ ނޫން މީހެއްތޯ ބައްލަވާފައެއް 

ރައްޔިތެއްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވާތީވެ، ކޮންމެާތުކ، ކޮންެމ ފަދަ ޕާޓީއަކު ޮކންމެ ފަދަ ބަޔަކު ތިބިކަމުގައި 

ގައި ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ ވީނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މިއަދު މަޤާމު 

ޚިދުމަތްަތކެއް ފޯރުޮކށްދެމުން. ވަޒީފާތައް ފުޅާކުރަމުން. ަތރައްޤީގެ ބިނާތައް އާކުރަމުން. މިސްކިްތތައް އަޅަމުން އެ 

ތިޞާދީ ގެންދަވަނީ. ސްކޫލްތައް އިމާރްާތކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ. ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފުޅާކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އިޤް

 610ދާއިރާ ފުޅާކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ. ތައުލީމީ ދާއިރާ ފުޅާކުރައްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ 

ފުޅާކުރައްވަމުން އެ ގެންދަނީ. އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ ފުާޅކުރައްވަމުން އެ ގެންދަނީ. ކޮންކަމެއްތޯ ދުރަށް ގޮްސފައި އޮތީ؟ 

ކާ މީހުްނ ވާހަކަަދއްކަނީއޭ. މިއީތޯ މި ކަމުގައި ޙަޤީޤަތަކީ؟ ޙަޤީަޤްތތަްއ އެކަމަކު ވެސް ފާުޑފާޑުގެ ވާހަކަދައް

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ދެންނެވި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި އެ ބޭފުޅާ ނުވަތަ އެ  އޮޅުވައިނުލައްވާ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމު ންދާނީ. ބޭރު ދައްކާލައިފިއްޔާ މަނިކުފާނު އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ އޭގެ އިނދިކޮޅު ސިފަ އަޅުގަ

 615އޭގެ އެތެރެ ދައްކައިލާނެ. އެތެރެ ދައްކާލައިފިއްޔާ ފެންނާނީ އޭގެ ބޭރު. ސީދާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ވާަހކަދައްކަމުންގެންދަވާ 

ފަާރްތތަކުގެ ވާހަކަ އެ ވިދާޅުވަނީ. މިވެނި ސަރުކާރެކޭ، އެވެނި ސަރުކާރެކޭ. މިއީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން 

ދުލްޤައްޔޫމު އެންމެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ އެންމެ ތަނަުކން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުެރއްވި ޤައުމެއްގެ ވާހަކަ މި ޢަބް
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އަހަރުގައި ބިނާކުރެއްވީ. ނައީސް ނަޝީދު އައިސް އޭތި ހަމަ  31ދައްކަނީ. ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ރަން 

ނޑު ފަނާޮކށްލީ. ހަލާކުޮކށްލީ. މިއީތޯ މި ޤައު މު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ؟ މިހެނެއް ނޫން މިކަން ވާންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލުީހގެ މެންބަރުންނަށް އާއެކޭ ބުނެފައި ދީފައި އޮތީ ރައީސް   620ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ން ރައީސް ނަޝީދޭ ހޯހޯއޭ ެދން ީމހުން، ހަމަ އޭގެތެރެއަށް ވަދެގެ 05111ނަޝީދަށް އެންމެ ަފހުން މި ދިން ވޯޓުގައި 

ތިމަންނަމެން މަނިކުފާނަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަމޭ ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނަ އަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓު އެކަންޏެއް ނޫނޭ މިއަދު ޕީ.ޕީއެމުގައި 

. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކިތަންމެ ވަރެއް ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކިތަންމެ ދެރަވިޔަސް، ހިަތްށ އޮތީކީ

 625ކުޅަދާނަނުވިޔަސް، ހަޖަމުނުވިޔަސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ މިކަން އޮތް ޙަޤީޤަތޭ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކުރައްވާ. މިކަމާ ދެރަވެ ހިތާަމުކރައްވާނެ ކަމެއް ެނތް. އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ ތެރެއިން ފެންނަން ޮއތް ޙަީޤޤަތް. ޤަބޫލު

ނޑުމެން ނާޅާނަން. ވާހަކަދައްކާ ކަމްަށ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ކަމުގައި ކުރިއަށް. ފަހަަތަކށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުގަ

ތަޢާލާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުޅަދާނަކަން هللا  ވަންޏާ ވާހަކަދެއްކޭނީ އެންމެ ފަރާަތަކށް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް

ދެއްވާފައި އެބަ ހުރި. ދުލެއް ދެއްވާފައި އެބަ އޮތް. ވިސްނުމެއް ދެއްވާފައި އެބަ އޮތް. މީހަަކްށ ދެއްވާފައިވާ އެންމެ 

 630ދެއްވި  މަތިވެރި ނިޢުަމތް. އެއީ އިންސާނާ މާތްކުރުމުގެ ިސފައިގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއް ކަްނތައް. އެއީ އިންސާނާ އަށް

ބުއްދި. ބުއްދީގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައިގެންނުވާނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން. މީހުންނަށް އޮޅުވާލުމާއި ފިތުނަކުރުްނ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتْلِ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި މި އޮންނަނީ هللا އޮވެގެންނުވާނެ. ޤުރުއާނުގައި  . އަޅުގަ

ތައް ފަާރތްަތކުްނތޯ ިފތުަނއުފައްދާފައި މިހިރީ؟ ފިތުަނ އުފެއްދުމުގެ ނަތީޖާއަކަްށ ވެގެންދިޔައީ މުޅި ޤައުމު ކި

ހަލާކުވެގެންދިޔުން. މުޅި ޤައުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ފޮހެވިގެންދިއުމުގެ މަމްޒަރުތައް ފެންނަމުންދަނީ. ކެނެޑާގައި 

 635ތަނެއްގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުެގ ގޮތުން ތިމަންނަމެން އެހެން  ނުވަތަ އެ ނޫން ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެނޫން

އޯލްޓަނޭޓިވެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ، ތަާފުތ އެތަކެއް އަމިއްލަ ފައިދާތަކެއް ހޯދަްނ މަސައްކަތްޮކްށފާނެ. މިއީތޯ 

ވިގެންނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމެއްގެ ރައީސަކު ކަްނތައްތައް ކުރަންވާނެ ޮގތް؟ މިެހން ކަންތަްއތައް ކުރެ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ ސައަްތ އިން ސައްތަ ުމސްލިމު  ނޑެއް ނޫން އެއީކީ. އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ިމންގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި  ޤައުމަކަށް ވާހިނދު، މުސްލިުމ ޤައުމެއްގެ ތެރެއިން ފެންނަންޖެހޭ ީރތި މަލަަމތި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ސާފު އެދަރެހަަކށް ދަނީ. މިއަ ނޑުމެމްގެ ޤައުމު ސާފު އުދަރެހަކަށް އަލިވިލިއްޖެ. އަޅުގަ  640ދު އަޅުގަ

އަލިވިލުމާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ުއފާފާގަތިކަންމަީތގައި މިހާރު މަސައްކަްތކުރަްނ ފައްޓައިފި. 

އިފި. ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް ދުވަން ފަށައިފި. މިއަދު އެ ތަނުން މަޝްރޫޢެއް، މިއަދު އެކިއެރކި މަޝްރޫޢަުތއް ހޯދަން ފައްޓަ

މި ތަނުން މަޝްރޫޢެއް، ލިބި މީހާގެ ޖީބު ފުރާލެވޭ އެބަ. މިއީ މިއަދު ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. މިކަން ހޯދަން 

ނޑުމެންނާ އިތުރަށް ގުޅެމުންގެންދާ ތަން ފެންނާނެ.  ނޑުމެންގެ މަސައްކަްތތަކެއް ކުރާ ފަާރްތތަކުން އަޅުގަ އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ުކލަޖެހެމުގެންދާ ތަން ފެންނާނެ. މިއީ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި   645ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއި هللا ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ަރއްޔިތުން ބައްލަވަން ތިއްބަވާ.  މިންވަރުފުޅުން ރައީސް ޔާމީނަށް ފެނިގެންދާ މަންޒަރު، އަޅުގަ

އަްށ  ސިޓީބޭސް ؛ކަށްމުގެ ޙަޤީޤަތް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ސަލާންޖަހަންދާއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއީ މި ކަ 

ަދށްވެގެން ސަލާންޖަހާ ވާަހކަ ދެއްކި. ކަންކަންމައްޗަށް ދަރާފަިއ  ހާލަތު ޙީ. ޞިއްވެސް ދެއްކި ވަހަކަ ސަލާންޖަހަން ދާ

ހުިރހާ ބޭސްަތކެއް ހަމަ ހަލާކުޮކށްާލފައި، ޤައުމެއްގައި  އޮތް ވާހަަކ ދެއްކި. ކިހިނެއްޯތ ހެއްދެވީ؟ ތަނުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި

 650ހުރިއްޔާ، ބިނާކުރި ހުިރހާ ަތނެއްގައި ހުޅުޖައްސަވައި، ޤައުމުގައި ތިބިއްޔާތިބި ހުރިހާ އެހެން ދިމަދިމާތަކެއް މި އޮތީ 

ހެނީ ބިނާކުރަން އަނެއްކާ ހަލާކުޮކށް ފަނާޮކްށފަ. މިއަދު މި ޖެހެނީ މިޤައުމު އާރާސްތުކުރަން. މިއަދު މި ޤައުމު މި ޖެ

އަލުން. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުގެ މިކަންތައްތައް ކުރައްވާތީ ބަޔަކު މިކަމާ ކަންބޮޑުވެ، ތިަމންނާ އަށް ތާއީދުނުލިބިދާނޭ. 

ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ ހާދަ ސްޕީޑުގައޭ އެކަން ހުއްޓުވައިދެއްވާށޭ ބުނެ، ބައެއް މެންބަރުން ކައިރީގައި، 

ޕީ ބައެއް މެންބަރުން ކައިރީގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީކީ އޭގެ އަސާސެއް ނޫން. ބައެއް އެމް.ޑީ.

 655މީހުންނަށް ހަޖަމުނުވާ އުސޫލު އޮންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ރައީސް މައުމޫން 

މުގެ ޝަކުވާ ވެސް ކުރާނެ. ކޮށްގެން އޭގެ ލާރި ޢައްޔަންކުރެއްވީމާ، ރައީސް ނަޝީދު އައިސް ވަކިކޮށްލީމަ އެކަ

ލިބެންވީމާ، ޢަލީ ޙަމީދު ވެސް ބަރާބަރު. އެކަމަކު ވަކި ކަހަލަ ޕާޓީގެ ކުލައަކަށް އާދެވުނީމަ، ަޢލީ ޙަމީދު ވަރުގެ ނުބައި 

ހަަކތައް ރައްޔިތުން މީހަކު ވެސް ނެތް. މިކަހަލަ ވާހަަކތަކެއް، ދެ އުޅި އެއްނުވާ ވާހަަކތަކެއް ދައްކާ ބައެއް މީހުންގެ ވާ

ނޑުމެން މިއަދު ދެކެްނ ބޭނުންވާ ޙަޤީޤަތް. މިއަދު  މިއަދު ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ފެންނަމުން. މިއަދު އެ ދަނީ ބަނދަރުތައް   660ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ރަކު މި ތަނަށް ހާޒިރުޮކްށފައި ވާހަކަދެއްެކވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއަދު ޤައުމަށް އަންނަން ހެދެމުން. ކޮންމެ މިނިސްޓަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ.  ނޑުމެން ސާފު އުޑު ފަދައިން، ސާފު ޖައްވެއް އަޅުގަ ކުރިއެރުން އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަ

ދޭ. ޞިއްޙީ ހާލަތު ަރނގަޅުވަމުން އެބަ ދޭ. ޝުކުރިއްޔާ އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކުރިއެރުންތައް އެ ބަޔަށް ލިބެމުން އެބަ 

 ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 665 

 ަޣފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން:ތުރު ާދޢިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްކުޅުދުއްުފށީ އު

ނ ޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޞިއްޚީ މަސައްކަްތތެރިަކމުގެ ފަންނީ ބިލު ހުށަެހޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު ޝުުކރުއަދާކުރަން. އެއީ މިއަދު މި  ވެސް ހަމަ ޝުުކރުއަދާކުރަން. ހަމަ މި ސަރުކާަރްށ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ޤައުމުގައި ހޮސްޕިޓަލުަތކުގަޔާއި ހެލްތު ސެންޓަރުަތކުގެ ޑޮކްޓަރުން އަދާކުރާނެ ޑިއުޓީ ނެތިގެން ބޭރުގައި ކިޔޫގައި 

ނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަނީ. ރާއްޖޭގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްަތކާިއ ތިޭބތީ، އެ މަންޒަރު މުޅި ޤައުމުން ފެ  670ންނަމުންދާތީ އަޅުގަ

 2111ނޫނީ  2111ޑިސްޕެންސަރީތަކުގައި ހުރި ބޭސްތައް ނުވިކިގެން، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެކްސްޕަޔަރވެގެން 
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ނޑު މި ސަރުކާރަްށ ޝުކުރުއަާދކުރަނީ. އެ މަންޒަ ރު މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވައްތަރުގެ ބޭސް އުކާލަންޖެޭހތީ އަޅުގަ

ނޑަށް ފަުހމުވެގެން މި ދަނީ. މި ސަރުކާރުގައި ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައްލަވާ  މިއަދު ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަަތކުްނ އަޅުގަ

އިނގޭތޯ، މިހާރުވެސް ޞިއްީޙ މަސައްކްަތތެރިކަމުގެ ފަންނީ ބިލު ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް، މި ކައުންސިލުތަކާއި މި ހުރިާހ 

 675ހަމަ މިހާރުވެސް މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަންތަްއތައް. ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލެއް އޮވޭ. ނާސިން  އެއްޗަކީ

ކައުންސިލެއް އޮވޭ. އަދި އެހެން ކައުންސިލުތައް ވެސް ހުީރ ހަމަ އެ ހުންނަންޖެހޭ އުޫސލުން ބިނާކުރެވިފަ. އެހެންވީާމ 

ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ނެތް. ދައުލަތުން ލާފައި  މި ބިލަކުންނެއް ވަކި އިތުރަކަށް މި ޤައުމުގެ

ހުރި މިނިސްޓަރަކު މިއަދު ޤައުމުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ބޭުފޅާ ވަކިކުރަން ނުކެރިގެން މި މަޖިލަީހށް ފޮނުވައިގެން، މި 

ވަނަ އަޖައިބުގެ ތެރެއަށް  2ކުރީމަ ދުނިޔޭގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅާ މަޤާމުން ވަކި

 680މި ޤައުމު ވަދެގެން މި ދަނީ. އިޒުރޭލު މީހުން މީހުން މަރާއުޅޭނީ ބޮންއަޅައިގެން، ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދީގެން. މި 

ތު ޤައުމުގައި މި ފެންނަނީ ފިކުރީ ގޮތުން މީހުންނަށް އަނިޔާދޭ މަންޒަރު. މިއީ މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ މިއަދުގެ ހާލަ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކިހިނެްއތޯ މި ސަރުކާރުން ހެްލތު ދާއިރާ ރަނގަުޅކުރާނީ؟ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަްތތެިރ 

ރައީސް. އެކަމުގެ މަންޒަރެއް، ކުލަވަރެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާަކށް ެނތް. ސާފުސީދާކޮށް އެއްޗެއް 

އް މި އޮތީ. ޞިއްޙީ ދާއިރާ ބައްލަވާ ރާއްޖޭގެއި އެހެރެ ތަްނތަނުގެ ހާަލތު ބުނަންނުކެރޭ، ކަމެއް ކުރަންނުކުރޭ ސަރުކާރެ

 685މިއަދު. އެ ހާލަަތށް ވެއްޓުނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ މިދިޔަ ބާޣީ ވަޙީދުގެ ސަރުކާރަކީ ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް 

ކޮންކަމެއްތޯ ވެފައި ހުރީ؟ އެހެންވީމާ، އޮވެގެން ހިންގި ސަރުކާރެއް. ކީއްވެގެންތޯ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުނުކުރެވުނީ؟ 

މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ބިލެއް ނޫން މި ބިލަކީ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން 

ރައްޔިތުންނަްށ ލިބޭނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. ވާހަަކދެއްކިދާނެ ވަރަށް ފޮނިޮކށް. ރަނގަޅު؛ ވަރަށް ގިނަ 

ދާޅުވެއްޖެ، އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުގައި ވެސް ކަމެއް ނުވި ވާހަކަ. ރަނގަޅު ވާަހކައެއް. ކަމެއް ނުވެގެން ބޭފުޅުން ވި

 690ވެރިކަމުން ބާލާފައި އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، ދެން އައި ސަރުކާރުން ރަނގަޅަށް ކަންަތއް ކުރަންޖެހޭނެ 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެ މަން ނޑުމެންނަކަށް ުނފެނޭ. ކަންކަން މި ނޫންތޯ. އެކަމަކު އަޅުގަ ޒަރެއް. އެ މަންޒަރެއް އަޅުގަ

ދަނީ އިންތިހާ ައށް ގޯްސވެގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ ކޮންެމ 

މެ މީހެއްގެ ގޭބުޑަކު ނޫން ރަށެއްގައި ޑޮކްޓަރެއް ބަހައްޓައިގެނެއް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ަތންތަނުގައި ވެސް ޑޮކްޓަރުން ކޮން

ހުންނަނީކީ. އެ ބަޔަކާ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އެ ޤައުމުގައި ހިންގަން މަސައްކަތްޮކށްގެން އެކަން ކުރެވޭނީ. ރާއްޖޭގައި 

 695އަށް ސަޭތކަ އެތައް ޑޮކްޓަރުން މިއަދު އެބަ ތިބި. މި ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެން މިއަދު  އެޑްމިޓުކުރަންވިޔަސް މި 

އި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްަތކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި އެޑްމިޓުކުރެވޭ. ކިހިނެއްތޯ މި ވަރަށް ފައިސާ ހޯދަނީ ރާއްޖޭގަ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް މިކަްނ ކުރަން؟ އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ކަންކަން ކުރަން ގެންގުޅޭ 

ނޑުމެން ކަންތައްތައް ޮކށްގެން މި ނިޒާމާއި އުސޫލުތައް އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަނެ، އެ  އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަ
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ޤައުމުގައި ކަންތައްތައް ވެގެންދާނީ. ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރު އައުމަށްަފހު ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ކިތައް 

 700ނާނެ އިނގޭތޯ. މި ބޭފުޅުްނތޯ އިތުރުކުރެއްވީ؟ މިނިސްޓަރު އިރުކޮޅަކާ ވިދާޅުވާނެ، ބަޖެޓެއް ނެތޭ. ބަޖެޓެއް ނޯން

ޤައުމުގައި ހުރި ޞިއްޙީ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެ ތަނެއްގައި ތިބެންޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ ތިްނ ގުނައިގައި މުވައްޒަފުން އެ 

ތިބީ. ކިހިނެއްތޯ އެ ތަންތަްނ ތަރައްޤީކުރާނީ؟ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީަޤތަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ވަޒީފާ ދޭންވެއްޖެއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ބައްލަވާ ރައްޔިތުންނަ ްށ ޚިދުމަތްކުރާނެ ފައިސާއެއް ޤައުމަކު ނުހުންނާނެ. އެ މަންޒަރު އަޅުގަ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ބައްލަވާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތައް. ބައްލަވާ ރާއްޖޭގައި އެހެރަ ހެލްތު ސެންޓަުރތައް. އެކަން 

 705ހޭނީ. ސިޔާސީ ބޭނުންތަކުގައި މުވައްޒަފުން އިތުރުކޮްށ، ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ކުރެވޭ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބަންޖެ

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރަންވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ެނތީ. މިގޮތަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފެއިލްވެގެންދާ 

އްޔެ މި މަޖިލީހުން ފެނިގެންދިޔައީ. މި މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ. މި ޤައުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފެއިލްވެފައިވާ މަންޒަރު އި

ނޑު ހަމަ އެ ބޭފުާޅ އަށް ޝުކުރުވެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރުއަދާކުރަން. އެއީ  ބިލު މިއަދު ހުަށހެޅުއްވި ކަމަްށ ޓަކައި އަޅުގަ

ވަރަށް މުނާސަބު ދުވަހެއް މިއަދަކީ. އިއްޔެ ދައުލަތުން ހުަށހަާޅފައި ހުރި މިނިސްޓަރަކު މި ތަނުން، ސަރުކާރުން 

ނޑުމެންނަށް   710ުހށަެހޅި މަޤާމުން އެ ބޭފުޅުްނ ވަކިޮކށްފައި އަނެއްކާވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުްނ ފުރުަޞތު އަޅުގަ

ލިބިގެންދާތީ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުގެ ނެތް ޤާބިލުކަމެއް، ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމުގެ އެއްވެސް ޤާބިލުކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް ފެނި ގެން މި ދަނީ. ރާއްޖޭގައި ބައްލަވާ ހޮސްޕިޓަލްތަާކއި ެހލްތު ސެންޓަރުތައް. ނެތް. އެކަން އަޅުގަ

ކޮބައިތޯ ެއ ތަްނތަނުން ލިބެންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް؟ ެނތޭ އިނގޭތޯ. ޚާއްޞަޮކށް ިމ ސަުރކާރަކީ ރާއްޖެތެރެ އަްށ 

.ކޭ ހުއްޓާ، އަނެއްކާ ސެނަހިޔާ ކިޔާފައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ސަރުކާރެއް. މާލޭގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާއި އޭ.ޑީ 

 715ސީޓީ ްސކޭނާ، މި ހުރިާހ މެޝިނަރީޒްގެ ތަނެއް ހުޅުވާަފއި އެހެރީ. ބައްލަވާ ރާއްޖޭގައި ކުޅުދުއްުފށީ ޮހސްޕިޓަލް، 

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް، ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް. ކޯއްޗެއްތޯ އެ ތަްނތާ ހުރީ؟ އައި.ވީއަކާއި ޑިސްޕިރިން ގުޅައެއް. މިއީ 

ނޑުމެން ލަދުގަންނަނީ. އެ ތަންތަުނގެ ފެންވަރަކީ ހަމަ ޞިއްީޙ ހޮސްޕި ޓަލެކޭ ކިޔައިގެން މި ަތންތަން ހިންާގތީ އަޅުގަ

މަރުކަޒެއްގެ ފެންވަރު އިނގޭޯތ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ނަން ކީދާނެ. ކިޔާ ނަމަކުން، ުހަށަހޅާ ބިލަކުން ކަމެއް ވާ ނަމަ، 

. ރާއްޖެ ތަރައްޤީވެގެން މި ދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މި ޤައުމުގައި ކަންތައްތަކެއް ވެގެންދާނެ 

 720ކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ނައުމުގެ ސަބަބަނުން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ބޭރުފައިސާގެ ބޮޑު އަދަދެއް ރާއޖެ 

ށް ވިސްނައި މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އިން ބޭރަށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުްނކޮ

ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހިފައިވާ ކަންތަްއތައް. ސަރުކާރަށް ނިސްަބތްވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާއިރު ރައްޔިތުން އެ 

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ޑޮކްޓަރުން ވެސް އަދާކުރާނެ ޑިއުޓީ ނެތިގެން ބޭރުގައި ކި ޔޫގައި ތިބީ ހަމަ އުފަލުން. އަޅުގަ

އެ ތިބީ ހޮސްޕިޓަްލަތކުގައި. އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫން މަންޒަރު އޮތީކީ. އެއެއް ނޫން ޙަޤީޤަތަކީ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން 

 725ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ އެއްވެސް މަންފާއެއް ނެތް. ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް ޞިއްޙީ 
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ގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މި ޤައުމުގައި ހިންގަމުން މި ދަނީ. ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރާކަށް. ސަރުކާރު

ނޑުމެންނަކަށް އަދި  މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް މަންފާއެއް، އެއްވެސް ފައިދާއެއް އަޅުގަ

ލުޮކށްފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެ ޒިންމާ ފެންނާަކށް ެނތް. ސަރުކާރަުކ ނެތް މައިބަދައެއް. ސަރުކާރުން ޒިންމާ ހަވާ 

އަދާނުކުރީމާ، ރީތިޮކށް އެ ޒިންމާ އިން އެއްކިބާވާން، އެ ބޭފުޅުން ވަކިކުރުމުގެ ޤާބިލުަކން ވެސް ނެތް ސަރުކާރެްއ 

 730ތެިރ މިއަދު މި އޮތީ. މިއީކީ ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމުތަކުގައި ކަންތަްއތައް ހިނގަމުންދާނެ އުސޫލެއް ނޫން ޢިއްޒަތް

ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ މިއަދު މުސައިލަމަތުލް ަކއްޒާބު ކަހަލަ ޅެންވެރިއަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަން ނަސީބޭ. 

އެހެންނޫންނަމަ، ހާދަހާ މަލާމާތެއް ޮކްށފައި މި ސަރުކާރަށް ޅެންހަދައިގެން ކިޔާނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީކީ ނޫން 

އްތައް ހިނގަމުންދާ އުސޫލަކީ. މިއަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ކަްނތައް ކުރެވެންޖެހޭނެ. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި ކަންތަ

ސަރުކާރު ރައްޔިތުން ހަވާލުުކރީ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަްތތައް ހަރުދަނާޮކށް ކުުރމަށް ަޓކައި. އެކަމަކު މިއިން 

 735ވުންތެރިކަމެއް ނެތި ކަްނތައް ކުރަމުންާދ ވެސް މަންޒަރެއް މި ޤައުމަކުން ފެނިގެނެއް ނުދޭ. މަކަރާއި ހީލަތާއި ރޭ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. ޚާއްޞަކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ މި ޤައުމުގައި ދުވަހަކު ވެސް  މަންޒަރު އަޅުގަ

ފަނާވެގެންނުދާ މިންވަރަށް ހަާލކުވެ ގޮސްފައި މި ވަނީ. މި ކަންކަމަކީ ސަުރކާރުން ވަރަްށ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮްށގެްނ 

ނޑުމެންންަށ މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ނޫނި އްޔާ އަޅުގަ

ބޭނުންތަކުގައި މިގޮަތށް ސަރުާކރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތައް އިުތކޮްށ، އެ ތަންތަނުގަިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މަޤާމުން 

 740ޤާމުދީ، މި ކަންކަން ކުރަމުންދާހާ ހިނދެއްގައި މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ވަކިކޮްށ، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް މަ

ދާއިރާ ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެ. ރާއްޖޭގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތައް ވަރުގަދަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ރަށަްރށުގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުންތައް 

ނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭެނ ނެގުމަށްަފހު، އެ ހޮސްޕިޓަްލަތކުން އެންމެ މި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މެޝިނަރީޒްތައް ބޭ

ޚިދުމަތް އެަކށައެޅިގެން ނޫނިއްޔާ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯުރޮކށްދެވޭނެ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމަކުން ނުދޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.  އެއްވެސް މަންޒަރެއް އަޅުގަ

 745 

 ރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ 

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މާިހރު ބަހުްސކުރަމުންދާ؛ ަސރުކާރުގެ ފަާރތުން، ނައިފަރު 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބިލަށް 

އީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ސިފަތަެކްއ އެކުލެވިގެންވާ އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑު ތާ

 750އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ޤައުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަަކށް ޙައްލެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ނޫނީ ފަރުވާއެއް 

މުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. މިގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި ލިބިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އެކުލެވިގެންވާ ބިލެއް ކަ

މަސައްކަތްކުރާ ދާއިާރތަކާ ެބޭހ ގޮތުން ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ިމ ބިލުގައި އަލިއަޅުވައިލާފައިވޭ. އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ 
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ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި  ފަންނުވެރިން މަސައްކަތުގެ ާމޙައުލުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އަދި ޞިއްޙީ

އިތުރަށް އުފެދިގެންދާނެ ކައުންސިލުތަކާ ެބހޭ ގޮތުން ވެސް މި ބިލުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަލިއަޅުވައިލާފައި ވާކަން 

ނޑަށް ފާަހގަކުރެޭވ. އާދެ! ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއްަށ ވުރެ ވެސް ބިނާކުރަިނވި ފިކުރުތަކެއް ގެނެސްގެން،  755 ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިހާރުގެ މުޖްތަމަޢަށް ދިމާވެފައިވާ  މިއަށް ވުރެ ވެސް ބިނާުކރަނިވި ޚިޔާލުތަކެއް ގެނެސްގެން މި ބިލު އަޅުގަ

ޞިއްޙީ އެންމެހައި މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތަަކށް ަފރުމާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. އާދެ! 

އް ހުށަެހޅިގެންދިއުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަފްހޫމަކަށް ވެަފއި މި އޮންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިލެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި މާިހރު މި އްޮތ؛ އާދެ! މިހާރެްއ ނޫން. ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢާއްމު ރައްޔިތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދޭ  760މިންވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް ދަށުގައި  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަދު ލާރިކޮޅު  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖޭެހ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ އޮންނަ ތަން. އާދެ، މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މު ޅި އެއްކޮށްގެން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް އަހަރަކު ފުރައިގެންދަނީ ކިތައް ދިވެހި ރައްޔިތުްނތޯ؟ އަޅުގަ

އަހަރުގެ މުސާރަ އެއްކޮށްގެން ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ އަށް ުފރައިގެން ދާންޖެހެނީ ކިތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންތޯ؟ އާދެ، 

ނޑުމެން ދިވެހި ޤައުމަށް އެތެރެވާ އެތައް ޑޮލަރެއް، ދިވެހި ޤައުމަށް ލިބެމުންދާ އެތައް ޑޮލަރެއް ވެސް  މިއީ އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ، މިހާރުގެ ދިވެހި ޤައުމުން ބޭރުވެގެންދާންޖެ  765ހޭ ސަބަބެއް. އާދެ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމަށް އިތުރު އިޤިްތޞާދީ ހެޔޮ ބަދަލެއް  ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަްތތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިލަށް  ބަލައިލާއިރު މި ބިލުގައި އެންމެ މުހިއްމު ގެނައުމުގެ ފުރުަޞތު ެވސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދެއްކޭއިރު ވެސް އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، މި ބިލު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ، އަޅުގަ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް މަ  770ސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން އަޅުގަ

ޤާއިމުކުރުން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށޭނަ އުޖޫރައަކާ އަދި އެަކޭށނަ ހިމާޔަތަކާ އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ ބުޭފޅުންނަށް 

ހޯދައި މި ިބލުގައި އެ ގޮތަށް ފަރުމާވެގެންދިއުން. އަޅުގަނޑުމެން  މި ޚިދުމަތުގައި ޤާއިމުވެތިބޭނެ ގޮްތތައް

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި މިހާރު އޮތް  ނޑުމެނަށް މިތާނގައި ބޮޑަށް ވާަހކަ މި ދެކެވެނީ އަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ވާހަކަދެކެވެނީ ރައީސް ޔާމީނު ޕާޓީގެ ލީޑަރުން ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ވާހަކަ. އާދެ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ބޮޑަށް  2އެންމެ ބޮޑު 

 775ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.ޕީން ބޮޑަށް ވާހަކަދައްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަގުތީ ރައީސް ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ވާހަކަ. މިއީ 

ޙަޤީޤަތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަށް ވުރެ މާ މުހިއްމު، އެއަށް ވުރެ މާ ނާޒުކު ބިލެއް މި ބިލަކީ. 

ޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާނގައި ސިޔާީސ ވާހަކަަތކެއް ދައްކާފައި ފާބައިގެންދާ ވަރްަށ ވުރެ މާ ނާޒުކު ބިލެއް ބިލަކީ. އަ

ނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިޔައީ  ގައި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް  2331އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަަތކީ އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް ފެނި ނޑުމެން ޑޮކްޓަރަށް ބަންދުކުރެވިގެންދިޔަ ތަން. އަޅުގަ ގެން މިއަދު މި ދަނީ މިއަދު ވެސް އަޅުގަ
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 780ދައްކަނދިޔައިމަ ކޮންމެވެސް ފޮތެއް ބައްލަވައިގެން ޑޮކްޓަރު ބޭސްސިޓީ ލިޔުއްވަމުންދާ ތަން. މިއީ ޙަޤީޤަތް. 

ދަރަޖައެއްގައި.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ރައްރަށުގައި މިއަދު ވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ހުރީ ވަރަށް ދަށު

ނޑުމެން  އާދެ، މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނޫޅެން ކޮންމެހެން މި ސަރުކާރެއްގައޭ، ކުރީ ސަރުާކރެއްގައޭ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބައެއް ރަށްަރުށން ބޭހެއް ނުލިބޭ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރަނގަޅު  ތެރޭގައި މި ހާލަތު އޮތް ޮގތް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުގައި މިހިޑޮކްޓަރެއް ނެތް. މިސާ ރަ ލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގައި އަޅުގަ

 785 ؛ކޮށް އާސަންދައިގެނައިވަދޫ ކަހަލަ ަރށްރަށުގައި ވެސް ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ޚާއްޞަ، ފިނޭ ،ހިރިމަރަދޫ

ނޑުމެންގެ ރަށްތަުކގައި އުޅޭ ދިވެހި ޅުގައަ ،ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މުޅި ޤައުމަށް ތަޢާަރފުެވގެންދިޔައިރު

ރައްޔިތުންނަކަށް، ގިނަ ަރްށަތކުގައި އުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އާަސންދަ އިން ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތްަތކެއް ވެސް 

ނޑުމެން މިތާނގައި ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ޓަކައި ވަކާލާުތކުރަން   ރަށްަރށުން ހަމަޖެިހފައެއް ނެްތ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ޤައުމުގައި ރައްޔިތުންންަށ  ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ، އަޅުގަ ވަދެތިބިއިރު އަޅުގަ

 790ޓަކައި މިހާ ބޮޑު ޚިދުމަތްަތކެއް ފުޅާކުރުމަށް ވިސްނާފަިއ ހުންނައިރު، އެއްވެސް ރައްޔިތެއް މިފަދަ ޚިދުމަތަކުން 

ހާރުން މިހާރަށް ވެސް ސަރުކާަރްށ އަޅުގަނޑު މި ،ވީމާއް ނޫން. އެހެން މަޙްރޫމުވުމަކީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ގޮތެ

ގޮވާލަން، އަދި ސަރުކާރުން އެ ކަމަށް މަސައްކަތްކުަރމުން ގެންދާކަން ވެސް އެނގޭ. ނަމަވެސް، ވީ އެންމެ އަވަސް 

ކޮށްދެއްވުމަކީ ފުރުަޞތެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް އާސަންދަ އިން ބޭސް ލިބޭނެ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމު

އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އާދެ، ރަށްރަށުގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައި ވާތީ އަދި 

 795 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުތަަކށް ވަަރށް ބޮޑަށް ަދތުރު ހަދައިގެން...

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިގެންދިޔައިމާ އިނދިކޮޅު ފަާރތްަތަކށް އޭގެ ހިތި ޝުކުރިއްޔާ 

ރަހަލަމުންދާނެ. ބައެއް ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނަސް، ނުުކރެވުނަސް މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާަރްށ 

ނޑު ދިވެހި ރައްޔިތުން ތާއީދުކޮްށފި. މިހާރުގެ ރައީސުލް  800ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދީފި. އަޅުގަ

 2މި ފުރުަޞތުގައި އިއްޔެގައި ރުހުން ނުލިބިގެންދިޔަ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑު  މެން ފާޑުފާޑަށް މަސްދުވަހު ކޮށްީދފައިވާ ޚިދުމަަތށް ޚާއްޞަ ޝުުކރެއް އަދާކުރަން ބޭނުންވޭ. މިތާނގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މެްނބަރުން ތިބޭ ޕާލިމެންޓްރީ  23ގޭމުޖައްސައި ވާހަކަތައް ދެއްކިދާނެ. އަޅުގަ

ގްރޫޕަކަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާކަށެއް އަންގާފައެއް ނުވޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ވަކި ގޮތެއް 

 805އެގޮތަަކށް އެ ކަމެއް ކުރިއަށްާދނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ބައެއް. ، އަންގައިފި ކަމަށް ވާނަމަ

ާހަހށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުލިބިގެން  1މެންބަރުންނަކީ، ހަމަ ބުއްދި ސަލާމަތުން ތިބި،  23އަޅުގަނޑުމެންގެ 
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އް. އެހެންވުމާއެކު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ވަކި ނުވަތަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް މި ތަނަށް ވަދެތިބި ބައެ

ނޑުމެންގެ ވޯޓެއް ނިމިގެންދަނީ.  ނޑުމެން ކުރާ އެސެސްމަންޓަކަށްފަހު އަޅުގަ ގޮތެއް ނޭންގިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑަަކްށ  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މި ޕާލިމެންޓު އޮތް ގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ގާތްގަ

 810މި ޕާލިމެންޓުން ނިމިގެންދާ އެއްޗެއް. އެހެންވުމާއެކު އިނދިކޮޅު ފަާރތްަތކުގެ ބާރު ނެތިގެންދާތީ ކުޅުދުްށުފށީ އުތުުރ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަދަ ޭބފުޅުން ޕިންުކ ޓައީ އަޅުއްވައިގެން އިއްޔެގައި ވެސް މި މަޖިލީހަްށ ވަޑައިގެންނެވީ.  ދާއިރާ

ނޑުމެންނާ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކައިރި މުސްަތޤްބަލެއްގައި އެ ބޭފުާޅ ވެސް، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އަޅުގަ

ޔާމީނާ ެއކު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް. هللا ގުޅިގެން މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީްސ ޢަބްދު

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން ވޭ، ަފލަސްީޠނުގެ ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ހިްތދަތި މީގެއިތުރުން އަޅުގަ

 815ހާދިސާގެ މަތިން ހަނދާންކުަރމުން، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަާރުތން އެ ޕާޓީ މިހާރުގެ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު ހުޅުވައިލެއްވީ 

ހުންނަވާފަިއ ޓްވީޓުކުރައްވަނީ އެއްވެސް ޣާޒާ ފަންޑު. ހުޅުވައިލުމާ އެކު ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ހުންނެވިތާކު 

ހާލެއްގައި ޣާޒާގެ ފަންޑަށް ފަިއސާ ދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. ކުރިްނ ދިން ފައިސާ ައށް ވެސް ވީ ގޮތެއް ނޭނގެއޭ. ނަމަވެސް 

ކަން ދިމާވި ގޮތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވާތީއާ އަދި ަފލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަްށ 

ދީވާތީވެ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ޣާޒާ ފަންޑަށް ފައިސާ ަޖމާކުރާނެކަން ޔަޤީންވާތީ ރޯދަމަހު އިރުއޮއްސުނު ގަޑީގައި ޙަމްދަރު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އެއްކަހަލަ ޣާާޒ ފަންޑަށް ަފއިސާ ޚަރަދުނުކުރަން ބުނި،   820އެއްކަލަ ފަންޑުފޮިށ ކައިރީގައި އަޅުގަ

ޕީކަރެއް ހިފައިގެން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ ތަން. މީގެ އިތުރުން ފަލަސްޠީނުގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ސް

ަހވީރު  2111ޑިސެމްބަރު  11ވާހަކަދެކެވުމުންދާއިރު، އަދި މިހާރު ުހށަެހޅިފައި މި އޮތް ބިުލގެ ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރު 

ީކ މިހާރުގެ މި ފަލަްސޠީނުގެ ވަނަ ދުވަހަ 2111ޑިސެމްބަރ  11ނޫހުން ރަނގަޅަްށ ސާޗްޮކްށލީމަ އަންނާނެ، 

ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަްށ ހަނގުާރމަކުރަމުންދާ ނުވަތަ ޖަރީމާތަްއ ހިންގަމުންދާ ޔަހޫދީ ޒައިނިސްޓުންގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް 

 825ދިވެހިރާއްޖެ އައި ދުވަސް. އައި ފްރޮމް ޒިއޯން ކިޔާ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައިސް، ދިވެހިންނަށް ހިޭލ 

ރުމުގެ ޚިދުމަތްަތކެއް ދެމުންދާތީ ދިވެހި އެަތއް ބަޔަކު ނުކުމެ އެކަމާ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދިޔަ. މިއީ އޮޕަރޭޝަންކު

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަޮކްށލަންޖެހޭ ކަމެއް. މީގެއިތުރުން އަޅުގަ

ނު ނެތް އެތަްއ ބަޔަކު އެ ކޯޕަރޭޝަން ނުވަތަ އެ ބޯޑުތަކުގެ ވެރިންނަށް ހެްލތު ކޯޕަރޭޝަްނތަކެއް ހަދަިއ، އެކަމުގެ ފަން

ލުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ދޯހަޅިވެ، ކުރިން އޮްތ ނިޒާމު ގެއްލިގެންދިޔަކަން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންންަށ 

 830ރައްވައިފި، ސީ އެމްބިއުލާންސް އައްޑު މި މަޖިލީހުގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްކެވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފާަހގަކު

އަހަރެއްހާ ދުވަހު  1އަތޮަޅށް ނުލިބޭ ވާަހކަ އާއި މިކަހަލަ ތާކުްނާތކުނުޖެހޭ ާވަހކަ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވޭުތވެދިޔަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަޮތޅަަކށް ލިބިފައިވާ ލޯންޗު؛ ހޮސްޕިޓަުލތަަކށް ލިިބފައިވާ ލޯންޗުތަކާ އަދިވެސް 

ޓަުލތަކުގައި ހުރި ކަްނަތއްތައް މަރާމާތުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ހަލާކުވެގެން ގޮސްފަ. އެ ހޮސްޕި
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މަރާމާތުނުކުރާތީ އައްޑު އަށް ލިބޭ ސީ އެމްބިއުލާންސް ވެސް މިކޮޅަްށ ގެނެސް މަރާމާތުޮކްށގެން އެ އެއްޗެހި ގެންދެވެނޭ 

ނޑު ދެކެނީ. މީގެއިތުރު  835ން މިހާރު ހުށަހެިޅފައިާވ މި ބިލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ކަމަށް އަޅުގަ

ބިލު ުހށަެހޅި ކަަމށް ަޓކައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް 

ތަކެއް އެބަ ހުރި. ކައުންސިލުތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. މި ބިލުގައި އުސޫލުަތކާއި ފިޔަވަޅު

ގޮްތތަކެއް އެބަ ހުރި. އޭގެ ރައީސުންނާއި ނާއިބު ރައީސުން ހޮވާނެ ގޮތްަތކެއް އެބަ ހުރި. އަދި އިހުމާލުވާ ފަރާްތތަަކްށ 

ސް މި ބިލުގައި އަދަބުދެވޭނެ ގޮތްތަކާ އަދި އެހާިހސާބުން ވެސް ޝަރީޢަަތްށ ހުަށހަޅައިގެން ކަން ކުރަންވީ ގޮތް ވެ

 840ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު އަވަސްކުރައްވައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮމިޓީ އަށް 

ނޑު އެދެނީ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވާ އެހެން ޢިއްޒަތްެތިރ  ފޮނުއްވައި، މީތި ަތޅުމުން ނިންމައިދެއްވުމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަމެއް މެންބަރުން ވެސް އަޅު ގަނޑުމެން އިއްޔެ ނެގިގެންދިޔަ ވޯޓަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ވަކި ޮގތެއް  ކުރަން ނުކެރިގެން އަޅުގަނޑުމެން ލައްވާ ކުރި ކަމެއް ނޫނޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން،  ނޑުމެން ބޭނުން ގޮަތކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު މެންބަރުން ތިބޭ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕަކީ އަ 23ނާންގަވާ. އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ މެޖޯރިޓީ ވެރިކަންކުާރ ޕާޓީ އަށް ލިބުނީމާ، އިދިކޮޅު   845ލިބިގެންވާ ތަނެއް. އަޅުގަ

 ރައީސް. ޕާޓީގެ ދައުރު ހަނިވަމުންދާތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ކަރުގައި ހިތި ަރހަ ލަމުންދަނީއޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްަކްތތެރީްނގެ ބިލު މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން. މި ބިލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މަސަ  850އްކަްތކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބިލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ފަންނީ ބޭބޭުފޅުންނަްށ ހުިރ ޤާނޫނީ ގޮންޖެހުންތައް ފަހަަނއަޅައިގެންގޮސް އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަްތތައް ރަނގަަޅށް 

ނޑުމެން މިާތ  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަ ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުޮކށްިދނުމަށް ލިބިގެންދާނެ ފުރުަޞތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަމުގެ މުހިއްމުކަން އިހުސާސްނުކުރެވި ވާހަކަދެއްޭކ މަޖިލީހު ގެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކަހަލަ ގޮަތަކށް ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއް. މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ ސީދާ ހުރި މައްސަލަ އަށް އެޓެ  855ންޑުކޮށް. ވިސްނާލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައީސް މައުމޫނުގެ ދައުރުގައި ވެސް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި ވެސް 

ސަ ނެތްކަން. ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭ. އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ މި ދައުރުގައި ވެސް އަދި މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިއް

ނޑުމެން ވެސް މިތާ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ވާަހކަދައްކައިގެން.  އެހެންވީމާ، މިކަން ރަނގަޅުުކރެވެން އޮންނާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބައްލަވަން ތިއްބެވީތީ އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވަން  ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް ހައްދަވައި، އަޅުގަ

 860ވާަހކަ ދެއްކެވިޔަކަސް މިކަން ަޙއްލުވެގެންނުދާނެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީަޤތަކީ ދުއިސައްތައް  ބޮޑެތި ވާހަަކތައް، މޮޅު
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ަރށުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަްށ  211އެތައް ރަށެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާއިރު، މި 

ނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެވިދާ ރަށުގައި މީހުން އުޅޭއިރު،  211ނެތޯއޭ. މި ދެންނެވިހެން ހަމަހަމަ ގޮތުގައި އަޅުގަ

މިލިއަން  11ޑޮކްޓަރުން ޭބތިއްިބޔަސް މަހަަކށް  211ަރށުަގއި  211ާހސް ުރފިޔާ ޑޮކްޓަރެއްގެ މުސާރަ އަކީ.  11

ނޑުމެންނަށް ޙައްލެއްގެ ގޮތުގައި  ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެން އެބަ ދޭ. މިއީ މި ދާއިމީ ޙައްލެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން؛ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތަނަށް ހޮވިގެން އައިސް މި  ނޑަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ. އަޅުގަ  865ޙައްލުކުރެވިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ާހސް ހަމަވެގެން ވެސް މެންބަރުން ވަޑައިގެން އެބަ ތިއްބެވި. އަދި މިއިން ކޮންމެ މެންބަރަކު  1ަރށުން،  2ތިބެނީ 

ރަށުގައި ވެސް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނތަނުގައި ޚިދުމަތްތައް  2ރަށުގެ؛  2ނެވި ވަކާލާތުކުރައްވާނެ މި ދެން

ރަނގަޅުކުރައްވަން ވަކާލާތުުކރައްވަން. އެކަމަކު އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން، މި ދައުލަތުގެ އިޤްިތޞާދަްށ ބަލާއިރު 

ނޑުމެން މި ޑިމާ ންޑުކުރާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އަޅުގަ

 870ފޯރުޮކށްދެވިދާނެ ކަމަށް. އަދި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ިމއީ މި ދެންނެވިހެން މިކަން މިހެން އޮންނައިރު މި ކަމަށް 

ނޑުމެން ހިުތހުރި ވާހަކައެއް މިތާ ދައްކަވަމުން މި ދަނީ. ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްނުޮކްށ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެޓެންޑުވާން  ގޮތުގައި ނޑުމެން ވަގުތު ބޭކާރުކުަރުމންދަނީ. ހުރި މައްސަލަ އަްށ އަޅުގަ ވާހަކަދައްކަވައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ؛ ޖިއޮގްރަފިަކލީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޮއްތ  ނޑުމެންގެ މި ދެންނެވި އަޅުގަ އެބަ ޖެހޭ. މައްސަލަ އަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދު ނޑު ގޮތުން އަޅުގަ މަތްދިނުމްަށ މިހިރަ ދަތިތައް ހުިރަކން، މިކަން އަޅުގަ

 875ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދި މި ޤާނޫނު އައުމުން، ޤާނޫނެއް އަޔަކަސް، މިނިސްޓަރުން ބަދަލުކުރިޔަކަސް މިއީ ޞިއްޙީ 

ނޑެއް ނުދެކެން. މި ދެންނެވިހެން ޞިއްޙީ  ޚިދުމްަތ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރެވިގެންދާނެ ޙައްލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެޭހ ކަމަކީ ނަމުގައި އެއްފަސްކުރުމެއް އޮވެގެން، އަދި ނަމުގައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު މި  ނޑީގައި ބެހެއްޓުން. އަޅުގަ ލާމަރުކަޒު ކުރުމެއް އޮވެގެން މިކަން ޙައްލުނުވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ސިކު

ނޑުމެންނަކަ ްށ މި އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް، އަސާސީ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަްށ ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖެ މި އޮތް ގޮތުން އެއްވެސް   880އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ އަސާސީ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އަޅުގަ

ނޑެއް  ސަރުކާރަަކށް މިކަން ކުރުމަކީ، ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރުމަީކ އެއީ ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި މި ދެންނެވި ރަށްރަށުގައި، މި ކުދި ރަށްރަށުގައި  ނުދެކެން. މި ކަމަށް އޮތް ޙައްލަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދައްކާ މޮޅު ފޮނި ވާހަކަތައް ނުދައްކައި،  އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔުިތން ބައިތިއްބައިގެން އަޅުގަ

އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އަދި މިނޫނަސް ދެން އެ ރައްޔިތުން ބޮޑެތި އާބާދީތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނޑައެޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނީ މި ދެންނެވި އުސޫލުގެ މަތީން މިކަން   885ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކެްއ ކަ

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަޔަސް މިތާ އަޅު ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނީ މި ވާހަކަ. މި ކަމަކްަށ ކުރެވިގެން. އަޅުގަ ގަ

ޙައްލެއް ނައިސް މިކަން ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. މިނިސްޓަރުން ބަދަލުކުރެވޭނެ. އަދި މި ދެންނެވިހެން މޮޅެތި ވާހަަކތައް 
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ޅައިގެން، މިތާ ދެކެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވިހެން މީގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަގު ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް އަ

ދުނިޔޭގެ ޒަމާނާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭން ސަރުކާރުަތކުން މަސައްކަްތޮކްށފި ނަމަ، ހަމައެކަނި އެ 

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން ކިތަްނެމ   890ސަރުކާރެއް ޯފކަސްކުރަންޖެޭހނީ އެ ކަމަށް. އަސާސީ ގޮތުން އަޅުގަ

އް އެބަ ހުރި. މަގެއް ނެތް، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ މަގެއް ނެތް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީތަ

ޚިދުމަތެއް ނެތް. އަދި ބަލަމާ ތައުލީމީ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްަތެކއް ވެސް ނުލިބޭ. އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ؛ އެންމެ އަސާސީ 

ނޑުމެން މި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ވެސް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް މި ހެން އޮތްއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަިނ  ދެންނެވި ގޮތަށް ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ކުދިކުދި ަރށްަރަށށް ދޭްނ ަފށައިފި ނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފައިސާއާ ދޭތެރޭ ވެސް   895މިކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދާ ދޭތެރޭ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކަމަށް ދާއިމީ ވިސްނަންޖެ ނޑުމެން ވިސްނަނީ އަޅުގަ ހޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން މިކަން އޮތްއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތް ޙައްލަީކ މި ދެންނެވިހެން ރާއްޖޭގެ ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި މި  ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ނަމަ، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަްތަތއް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދޭން ، ތިއްބެވި ރައްޔިތުން ބޮޑެތި އާބާދީތަަކށް ބަދަލުޮކށްގެން

ނޑު އަނެއްކާވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ،  ނޑުމެންނަކަށް ނެތް. ދެން އަޅުގަ މަސައްކަތްކުރުން. މި ނޫން ޙައްލެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދޭ ޚިދުމަތް ވެސް؛ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ަރނގަޅުކުރުމަށް ޓަކަިއ މިހާރު  ނޑުމެން މި ދޭ މިހާރު އަޅުގަ  900އަޅުގަ

ޚިދުމަތްތައް ވެސް ރަނގަޅުކުރުމަށް، އިތުަރށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ 

މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭބޭފުޅުންެގ މުސާރަތަކާ އެއްޗެހި ވެްސ ރަނގަޅުކުރަން. މިހާރުވެސް އެތައް ގޮންޖެހުންަތކަކާ އެކު 

ންދާއިރު، މި ދެންނެވިހެން ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބިގެން މަސައްކަތްކުުރމަކީ އެ ބޭފުޅުންނަްށ ވެސް މަސައްކަތްކުރަމު

އެކަން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެެގންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، 

 905ނޑު އުއްމީދުކުރާހިތް އޮތީ މިތާ ވާހަކަދައްކާއިރު ސީދާ އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއް ަފހަރު ދަންނަވާލަން އޮީތ، އަުޅގަ

ސިޔާސީ ގޮތުން އެ ދެކެވޭ ވާހަަކ؛ ސިޔާސީ ވާހަކަތައް މިތާ ދެކެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ދައްކާއިރު ޒިންމާދާރުކަން 

ނޑުމެންގެ ލީޑަރުން ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް، އަ ނޑުމެންގެ ކުޑަ ގޮތުގައި، ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް ހައްދަވައިގެން އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުމެން ސީދާ މި ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކަްށ  ފިކުރު ޕްރޮމޯޓުުކރުމަށް ޓަކަިއ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަކީ،  ނޑުމެން  12ދަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުގަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ބަދަލަށް ަޓކައި، އަޅުގަ

ނޑުމެން އައިއްސަ މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، މާިތ އަބަދުވެސް އިޞްލާޙަށް ޓަ   910ކައި މަސައްކަތްކުރާެނކަމުގެ ވަޢުާދ އެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މޭޒު ހައްދަވައިގެން މިތާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަގަހައެއްގައި ހުރި ޕޯޑިއަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ދެކެވިގެން. މި ބިލަކީ ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަކަސް ޙައްލެއް ނުވާނެ. ޙައްލުވާނީ އަ ސްލު އަޅުގަ

މިއީ ރަނގަޅު ބިލެއް. މި ބިލަކީ މި ދެންނެވިހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުިރ މައްސަލަތަކެއް ހުރިއިރު އެ 
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ވެގެންދާނެ ބިލެއްގެ ގޮތުގައި ކަންކަމަށް ިރޢާޔަްތޮކށް ރަނގަޅަށް މަސައްަކތް ކުރެވިދާނެ، މަސައްކަތްކުރުަމށް މަގުަފހި 

 915 އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުަދންނަވަން.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީ ކާށިދޫ

ނޑު ވެސް ުފރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ބަހުސް ގައި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ބައިވެރިވުމަށް. އާދެ، މިގޮތުން އަޅުގަ

 920ޙުސައިން ޝަހުދީގެ ވާހަކަުފޅަށާ އަދި ހަމައެއާއެކު ިހތަޫދ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ 

ނޑު ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ މި ބިލު ވަރަށް ވާހަަކފުަޅށް. އާދެ، މި ބިލަްށ ބަލަ އިލާއިރު މައިގަނޑު ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަމޭ. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރިހަމަ ކަަމށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ. ފުރިހަމަ ބިލެއް ވެސް ުހަށހެޅިދާނެ. އަދި ޤާނޫނުން ކަންތަްއތައް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖޭެހ ކަމަކީ ޢަމަލީ ގޮތުން ކަންތަްއތައް ރަނގަޅުކުރުން. 

 925އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ޤާނޫނުން ކަންތައްތައް ރަނގަޅުުކރާ ބަޔަކަށް ވެގެންތިބެ، ދެން އެ ބަލަަހއްޓައިގެން 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން  ތިއްބަކަސް އަދި ޤައުމުގެ ކަންތައްަތކެއް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އޮތީ، މި ބިލު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފާސްވެގެންދިއުމާ އެކު، ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުަމކީ އެއީ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ވަކި ބަޔަކު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. އާދެ، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަ

ނުވަތަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކު ިހތާމަކުރާެނ ވާހަކަ، ކަްނތައްތައް ަރނގަޅުވުމުން. އާދެ، އެއްވެސް 

ނޑުމެން ނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ. އަޅުގަ  930ގެ ޤައުމުގެ ކަމެއް ހާލެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށޭ.  ނޑު ދަންނަވާނީ އެކަމެއްގެ ފައިދާ އެ ލިބެނީ އަޅުގަ ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވިޔަސް ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވެގެން އެ ދަނީ ނުވަތަ ފައިދާ ލިބިގެން އެ ދަނީ ހަމަ މުޅި 

ނޑު ޤަބޫލެއް ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔި ނޑު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް. އެހެންކަމަްށވަންޏާ އަޅުގަ ތުންނަށް؛ އެއީ އަޅުގަ

ނުކުރަން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤައުމުގެ ކަމެއް ރަނގަޅުވުމުން އެއީ ވަކި ބަޔަކު ހިާތމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މި 

 935ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމުގެ ފައިދާ  މަޖިލީހުން ވަކި މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނަ ބަޔަކު ކަމެއް ނިންމިޔަސް އެއީ 

ނޑު ދަންނަވާލަން އީޮތ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި ބަޔަކަްށ މެޖޯރިޓީ އޮތީީތ  މުޅި ޤައުމަށް ކުރާނޭ. އަޅުގަ

ނޑު ިއތުބާރުކުރަނީ  އެކަމަށް ހިތާމައެއް ނުކުރަމޭ. ނޑުމެން އަދިވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ މެޖޯރިޓީއެއް އަޅުގަ

އޮވެގެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާނުކުރާނެ ކަމަށް. ކޮންމެ ބަޔަކު ކަެމއް ހުަށހެޅިޔަސް އެއީ ކޮންމެ 

ފަާރތަކުން އަންނަ ކަމަކަްށ ވިޔަސް އެއީ ޤައުމަށް ަފއިދާހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި 

ނޑުމެން މިއަދު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ އެކަމުގެ ފަ  940ހަތުގައި. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ



36 

 

ނޑުމެން،  ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި މުިޅ ޤައުމަށް ވިސްނައިލާއިރު ވެސް، ޤައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާލަަކށް ބަލައިާލއިރު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަމަކަށް  ނޑު ނެތިން ހަމަ ހަމަ އަޅުގަ މި އޮތީ ޞިއްޙީ ހާލަތު ަދށްުވން. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރަުތކެއްގައި  އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި ސަރުކާރެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވާކަށް.

ހޭ ވަރްަށ ވެސް މިއައި އެތައް ސަރުކާރުަތކަކުން ވެސް މި ެފންނަނީ ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކަށް އަޅައިލަންޖެ 

 945އަޅައިނުލެވިފައިވާ މަންޒަރު. މިއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އާ ވާހަަކަތކެއް ނޫންހެން. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ މިއަދު 

ނޑުމެން ކުރިއަރައިގެން ދާން ބޭނުންވެފައި ތިބި ހިނދު، އެ ވާހަަކ  އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިލަމާ ގިނަގިނައިން ދެއްކޭ ހިނދު، އަ ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ، އަޅުގަ ޅުގަ

ހިނގާ ދިވެހިރާއްޖެ އިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް އެކި ދިމަދިމާލަށް ފުރައިގެންދާ މީހުންގެ އަދަދަށް. 

ހުންނަކީ ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ލިބޭ ގޮތަްށ މީ  11އަޅުގަނޑަށް ަހމަ ޔަޤީންކަށަވަރު، އެ ފުރައިގެންދާ މީހުންގެ %

 950އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންަތއްަތއް ރަނގަޅުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޝައްކެއްނެތް ގޮުތގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް؛ މި 

ށް މި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ ނަމަވެސްހޮސްޕިޓަލުގެ ވެސް ފެންވަރު އެތައް ގުނަޔަކަށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ. އެހެން

ންޖެހޭ ސަމާލުކަންނުދެވިގެން ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ސަމާލުކަންނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ދޭ

ދަންނަވާނީ، ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް މި އޮތީ ނުދެވިފައޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު 

މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތެއް  ގޮވާލަނީ އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި، އެންމެ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މި ބިލު ފާސްެވގެންދިއުމާ އެކު، މި ބިލުގެ   955އަވަހަށް ހޯދުމަށް ަޓކައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންތައްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް  ތެރެއިން އަޅުގަ

ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ 

ޖެހޭ ވަރަްށ ގިނަަފހަަރށް ކުިދކުދި ކަްނތައްތައް އެބަ ހުރޭ ނުކުރެވި. އަޅުގަނޑު ނެތިން އެއްވެސް ހާލެއްގައި މާ ބޮޑު 

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް  ފްސީުލތަަކކަށް ދާކަށް. އެހެްނނަމަވެސްތަ 

 960ހަމަ ހޮސްޕިޓަުލަތކަށާ އަދި އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ވެސް އެ ދާއިރާތަަކށް ޒިޔާރަތްކުރެވި، ިމހާރު ދެވެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް 

ވަރަށް ގިނަ ފަހަަރށް އެބަ ހުރޭ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް އަޅައިނުލެވިގެން އޭގެ ސަބަބުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ުހރި ކަންތައްތައް ނުކުރެވެނީ  މައްސަލަތައް ދިމާވެފަ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްަތކަީކ؛ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނ ނޑުމެން ކީއްވެގެންތޯ؟ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް އަޅުގަ ގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ވަދެލަމާހިނގާ ކިހިާހާސބެއްގައިތޯ ކަންތައްތައް އޮތީ.  ރަނގަޅުކުރަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅކުރަ  965ން އެބަ ބޮޑެތި ވާހަަކތައް ދައްކަންޖެޭހނީ ފަހުން. އަްތފޯރާަފށުގައި ހުރި ކަްނތައްތައް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް  ނޑު ވެސް ވަކި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތުމާ އެކު އަޅުގަ ޖެހޭ. އާދެ، މީގައި ދެން އިތުަރށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިހާރު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަަކށް ޙައްލު ލިބި، މި ބިލު އަވަހަްށ 
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ޞިއްޙީ ކަންތަްއތައް ރަނގަޅުވެ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރަނގަުޅ ފާސްވެގެން ގޮސް، ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް 

 ޚިދުމަތްަތކެއް ފޯރުޮކށްޭދނެ ކަމަށް، އަވަސް ފިޔަވަޅުަތކެއް އަޅާނެ ކަަމށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 970 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ސް. މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މީހަކު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ދާދިއުމުގައި؛ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ 

ނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ކިަތއް ީމުހންތޯ މަރުވެފައި ހުރީ. ދެން  އެމްބިއުލާންސަކަށް ގުޅައިގެން ދާދިއުމުގައި އަޅުގަ

ނޑޭގެ ރައްޔިތެއް، ، ތިޭބފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގެން ބައްލަވާ! ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތެއް ނޑުހުޅުދޫގެ ރައްޔެިތއް، ކޮ ކަ

ނޑު ދަންވަރު   975ުރފިޔާގެ ލޯންޗު  11111ރުފިާޔ،  11111ޖަހާއިރު ދަތެއްގައި ރިއްސާތީ  12ދެއްވަދޫގެ ރައްޔިތެއް ރޭގަ

ފޮނުވާލަނީ  ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ވިލިނގިއްޔަށް ނޫނީ ތިނަދޫ އަށް ދާންވެއްޖެއްޔާ ގޮސް ނިމޭއިރު، ޑޮކްޓަރު ބަލާފައި މި

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަަކށް ދައްކަން. އެއީ ބެކްބޯން ބިއްދައިގެންގޮސްފައިވާތީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު. މިއަދު މި 

އަހަރުދުވަސް ވީއިރުގައި  31އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ރަށުގެ މީހުންެގ ހާލަތު ހުރި ގޮތް. 211ދިރިއުޅޭ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މި ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

ނޑިފައި އޮތް ވާަހކަ. އެކަމަކު ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ ރިޕޯޓުތަކުްނ   980ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ފު

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަަތކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދައްކާ ދެއްތޯ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރި ގޮތް.  މިއީ އަޅުގަ

ބުރީގެ އިމާރާތް ހުއްޓިފައި ހުރި މަސައްކަްތ  11ނޫން. އެކަމަކު ތިން އަހަރު ވެގެންދިޔައިރުގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި 

މް.އެޗުގައި މިއަދު ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ެގންދަނީ. ތަފާތު އޮޕަރޭޝަްނތައް މިއަދު އައި.ޖީ.އެ 

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ  ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުހަމަޖައްސަނީ. އެކަނބުލޭގެ ވެސް، މި ކަނބުލޭގެ ވެސް އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރު   985ކަނބުލޭގެއަކަސް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަންނައިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާނަން. ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖޭެހ ހު ރިހާ މަސައްކަތްތަެކްއ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަންޖެހިއްޖެ ހާަލތެއްގައި ނަގާނަން. އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީރަކަސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް ާލފައި މިތިބީ ވަކި މީހަކު، ވަކި ބަޔަކު އަ ންގާ ގޮތްަށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ  ކަންތަްއތައް ކުރާަކށެއް ނޫްނ. ރައްޔިތުންނަށް ދޭްނޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަ

 990އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމުަތކެއް މި މަޖިލީހުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެންގެ މި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ފުނޑިގެން، ނެތިގެން މިއަދު ރައީސް. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު  މެން ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަ

މިދިޔައީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ. މަގުމަތީގައި ތިބި އެކްޓިވިސްޓުންތައް ނަގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުެގ 

ނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލީ. ހުއްޓިފައި ުހރި މެޝިންތަްއ މި ހާރުވެސް އެހެރީ ދަބަރުޖަހަންޖެހިފަ. މެނޭޖަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ހިރަުފްސތައް ފޮޅަންޖެިހފަ. ެތޔޮލާންޖެހިފަ. އެ އެއްޗެހިތައް ފަންކްޝަންޮކށްގެން މަސައްަކްތކުރެވޭނީ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ލައިގެން. މި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ހުަށެހޅި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނ  995ޑުމެންގެ އެކަމަށް ޤާބިލު މީހުން އަޅުގަ

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރުދަންނަވަން. އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ކިޔަން. މި  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުާރ ޑޮކްޓަރުންނަށް އިތުބާރުަތކެއް އުފެދިގެންދާނެ. ބަލިމީހުން  ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ހޯދަންދާއިރު، އެ މީހުންގެ ިހތުގައި ޝައްކުަތކެއް އުފެދިގެން، ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން  ޑޮކްޓަރުންގެ ކައިރިޔަށް ފަރުވާ 

ނޑުމެން ކޯޓުތަަކށް ދާންވެއްޖެއްޔާ މި ކަމެއް  މި ކަމެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޮކްޓަރުން މާދަމާ ގޮވައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މީހުންގެ ޙައްޤު މަޤާމު އެ  1000މީހުންނަށް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޑޮކްޓަރުން އަޅުގަ

ބިނާ މި ކުރެވެނީ އެތައް އަހަރުދުވަހުގެ މަސަްއކަތުން. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް 

ނޑުމެން ސުވާލުކޮްށލަން ޚަރަދުކޮށްގެން. ރާއްޖޭގައި ތިބީ ިކތައް ަކށީގެ ޑޮކްޓަރުންޯތ، ކިތައް ިހތުގެ ޑޮކްޓަރުންޯތ އަޅު ގަ

އެބަ ޖެހޭ. މާދަމާ އެ ޑޮކްޓަރުންނާ މެދު އިތުބާރު ގެއްލި، މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި އަގުވެއްޓިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

ނޑިގެން.  މީހުން ހަމަނުވާ  211ޑޮލަރު ދީފައި އަޅުގަނޑުމެން  211އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ދާނީ ފު

 1005ބުންޏަސް އެ މީހުންގެ ފަރާުތން އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކެްއ ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަން 

ރަްށތައް ތަރައްޤީކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިީދގެން. މި ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ ޓަކައި މި ސަރުކާރުން މި 

ކެޓެގަރީގައި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންގެ ކައުންސިލުތައް  މެކުަހށް ޖަހާލީ، ކައުންސިލުަތއް އުފައްދައިގެން. ޕްރޮފެޝަނަލް

ނޑުމެންގެ ފަރުވާހޯދަމުން އަންނަ  އުފައްދައިގެން، އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކޮށްދީެގން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

ކަން ދީފައި އެބަ އޮތް. ބަލިމީހުންނަށް ވެސް އެ މީުހންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލުގައި ފުރިހަމަ ޔަޤީން

ނޑުމެން އެ މައްސަލަތައް ހަުށހެޅިގެްނ، ވަކި ކައުންސިލަުތކެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ތަޙްޤީޤީ   1010ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަ

މަރުޙަލާތަކެއްގެ ތެރެއިން ޮގސް މައްސަލަތައް ުހަށހެޅުމުެގ ފުރުަޞތުތައް އެބަ އޮތް. ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

ުހަށހެޅެން އެބަ އޮތް. އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ އަށް ވެސް ދާންޖެހިއްޖެ  ޝަކުވާތައް

ނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ  ހާަލތެއްގައި ކޯޓު މަރުޙަލާ ވެސް އެބަ އޮތް މި ބިލުގައި ުހށަަހޅައިދީފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ވަރަށް  ނޑުމެން ސަބަބުން އަޅުގަ ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނޭ. ދެން ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ދެއްތޯ، އަޅުގަ  1015ވިސްނަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ދެތިންަހތަރު ީމހެއްގެ ޖީބަްށ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި އާސަންދަ އުފައްދައިގެން އާސަންދަ އިން ފަރުވާދެމުންދިޔައިރުގައި 

ނޑުމެންގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ  ހުރިހާ ފައިސާތަކެއް ދިޔައީ ވަންނަމުން. މި ފައިސާަތކަކީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މެޝިންތައް ގަންނަން ހުރި، ސްކޭން މެޝިންތައް ގަންނަން ުހރި ފައިސާ. އިމާރާތްތަުކގައި 

. ދެތިން މީހެއްގެ ޖީބަށް، ދެތިން ޮހސްޕިޓަލަްށ، ެދިތްނ ފާމަސީ އަށް ގޮސް އެތައް ބޭނުންކުރަން ހުރި ފައިާސތައް 

 1020މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ސަރުކާރުން ހޭދަކުރަމުންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތަްއތައް ޙައްލުުކރުމަށް ަޓކައި ިމ ސަރުކާރުން 

ފާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް މި އަންނަނީ އިންތިހާ އަށް މަސައްކަތްކުރަމުން. ހަމައެއާއެކު ވަޒީ
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ހޯދައިދިނުމާ އެކު، މުސާރައިގެ އިނާޔަތްތަކެއް ވެސް ަކނޑައެޅުމްަށ ޓަކައި އެ ކަްނތައްތައް ރިވައިސްކުރުމަށް ިމ 

ނޑު އުއްމީދުކުރާ ގޮތުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބިލުގެ ސަ ބަބުން ސަރުކާރުން މި ދަނީ މަސައްކަްތކުރަމުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދަށް ވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮްތތަކެއް މެދުވެރިވެގެންދާނެ. އަޅުގަ

 1025ފެނިގެންދާނެ. ހަމައެއާއެކު މި ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ފޯަކސް މި ކުރަނީކީ ޞިއްޙީ ިނޒާމަކަށެއް ނޫން. ތި ބޭފުޅުްނ 

ނޑުމެން މި ރާއްޖެ އެހެން ަހރުފަތަަކްށ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ބައްލަވައިލައްވާ! އިޤްތިޞާދީ ގޮ ތުން ވެސް އަޅުގަ

ސަރުކާރުން މި އަންނަނީ މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަމުން. އިޤްތިޞާދީ ބިުލތަކެއް ުހަށހަޅަުމން. ހަމައެއާއެކު ކުޑަކުދިން 

ބިލުތަކެއް ވެސް ހުަށހަޅަމުން. ހަމައެއާއެކު  ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ޓަކައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  7ރައްޔިތުންނަށް ވެފައި ހުރި އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްކުުރމަށް ޓަކައި އެތައް ދުވަހެއްގައި 

 1030 ގަޑިއިރު  22ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ޕާސްޯޕޓް ހަމައެކަނި  22ހައްޔަރުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ރައްޔިތުން 

ހިެފހެއްޓުަމށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރީމާ ވެސް ބައެއް މެންބަރުން މި ބުނަނީ ތިކަން ކުރެވިގެންނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ަސރުކާރުން މިކުރާ އިޚްލާޞްތެިރ މަސައްކަތުގައި މި އޮތް ކުަޑ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަާފުތ 

ހަޅައިގެން ަތާފތު ދާއިރާތަކުްނ؛ ވަކި ދާއިރާއެއް ނޫން. ހެލްތު ދާއިރާ އެކަންޏެއް އެތައް ބިލުތަކެއް މި މަޖިލީހަށް ުހށަ 

ނޫން. ތަާފތު ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތްަތކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. 

ނޑުމެން މަސައް ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މި އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަ  1035ކަތްކޮްށގެން ނޫނީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ނާންނާނެ. މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަުތގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް މި ޤައުމު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެެހން ހަރުަފަތަކްށ 

ނޑުމެން އެހީތެރިވާން އެބަ ޖެހޭ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބަ ދަލުކޮށްލުަމށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަަތށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަަކށް ކުރިއެއް ނޭރުވޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ހަރުަފަތކްަށ ގޮސްގެން ނޫނީ ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް ވެސް އަޅުގަ

 1040ދި އަޅުގަނޑުމެން ތައުލީމީ ގޮުތން ވެސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ެވްސ ހަމައެއާއެކު އިޖްތިމާޢީ ގޮތުްނ ވެސް އަ

ނޑު  ނޑުމެންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮްތަތކެއް ޤާއިމުޮކށްގެން. އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުމެއް އަންނާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދަށް ވުރެ ފެހި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް އިތުރު އިންވެސްޓަރުން އަންނަމުންދާނެ. އަޅުގަ

 މާދަމާއެއް ފެނިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 1045 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކަށް ފުރުަޞތުއަރުވާއިރު ދެ މިނެޓު މި އޮތީ. އަޅުގަނޑު 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީަފށް. ފުރުަޞތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި
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 ބްރާހީމް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އިމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 1050ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މި ހުންނަނީ ހަމަ ހައިރާންވެ، އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވެފަ. މި ބިލަކުން 

ންޤިލާީބ ބަދަލެއް ނާންނާނެ. މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތުން ޫދކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ބަދަލުވެ، އި

ލައިސަންސް ހަމައެކަނި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކައުންސިލަކުން ދޫކުރާ ވާަހކަ އެކަނި މީގައި މި އޮތީ. 

ކަނި ރައީސް ނަޝީދުގެ ތިން އަހަރުެގ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަލާކުވެފައި މި އޮތީ ހަމައެ

ސަރުކާރުން ކުރެއްވި ކަމަކުން ނޫން. މިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު އެންމެ ބޮޑު އިންޤިލާބު ގެނެސް، 

 1055ލުމުގެ ފުރުޞަތު  ނޭވާރައްޔިތުންނަްށ ަހމަ، ނިާޒމު އުވާލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާ އަށް ސަލާންޖެހުމުގެ

ނޑު ދަންނަ އެ ،ވާތީ ފަރާތަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށްހޯދައިދެއްވި  ވަން. މަނިކުފާނަށް ޙައްޤު ޝުުކރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ޒަމާނުއްސުރެން ސަލާންޖަހާ ނިޒާމު ނައްތާުލމަށް ކުރި މަސައްކަތް. ަހމަ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން އޭރުގެ ސަރުކާރުން، މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އޮ ތީ ހުރަސްއަޅާފަ. އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަނީ ކަ

ރައްޔިތުންގެ ސަލާންޖަހާ ނިޒާމު އިތުރަށް ުފޅާކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުން ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް 

 1060އަޅާ އެއްވެސް އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަވާއިރުގައި ކޮބައިތޯ، ޮކން މާއްދާއަކުންތޯ އެކަަމށް ބާރުއަޅަނީ؟ އެކަމަށް ބާރު

މާއްދާއެއް ނެތް. ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރުގައި، މި ކައުންސިލުތައް ހަދާއިރުގައި މި ޤާނޫނުން އެންމެ މުހިއްމު ބަދަލެއް، 

ކޮންކޮން ޝަުރުތތަކެއް ހަމަވާ ފަާރްތތަަކްށތޯ ލައިސަންސް ދޫކުރެވެނީ ވެސް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަީމ 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ޕްރޮފެޝަނަލް ލައިސަންްސތައް މީހުންަންށ ދޫކުރާއިރުގައި އެ ދޫކުރެވޭ ިހތާމަ ހުިރ ކަމެއް. 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ޤާނޫނަކުން. މިސާލަކަށް، ޖެނެރަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރަކަށް ވެވޭނީ  މީހުންގެ ފެންވަރުތައް ކަ

 1065ޝަލިސްޓަަކށް ވެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން މާސްޓަރސް އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީއެއް އެންމެ ފަހުން އޮތް ީމހަަކށޭ. ސްޕެ

ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީއެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ޑީ.އެމް.އޭ ފަދަ މަޤާމުތައް އޮންނަ މީހުންނަށޭ. މި ކަންކަމުގެ 

މެއް ނެތި، ވާހަކަ އޮންނަންވާނެ. އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް މި ބިލުން ފާހަގަޮކްށފައި ނެތްަކމީ އިޚްލާޞްތެރިކަ

އޮޅުވާލަން ހުަށހަޅާފަިއ އޮތް ބިލެއްކަން ސާފުޮކށް ސާފުވާްނ އެބަ އޮތް. އެއިޑްސް ލޭ އެޅިގެން މީހުން މަރުވީމަ އާއި 

ފަރުވާކުޑަވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރުތައް ހަލާކުވެދިޔައީމާ ދެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި މާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް، 

 1070 މެއް ގެނެއްސި ކަމަށް ދައްކަންވެގެން ހުަށހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލެއް މި ބިލަކީ. އިންޤިލާބީ ކުރިއެރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޖަހާއިރު ފަށާއިރު، ވާަހަކފުޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް  11މި ވީ.  11331ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ބައިގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަަކށް ފުރުަޞތުއަރުވަން.  ފުރުަޞތުއަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން، މި ހިސާބުން

 1075 
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 ]އަށް  11311އިން  11331ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  ގެ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1080ގެ ދަށުން ުކރަމުން އައި މަސައްކަތް ނިންމާލުމުގެ  ..1އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ހުސްވަުގތުކޮަޅށްަފހު އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ކުރިން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ނިްނމާލިއިރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢިއްޒަތްތެޝަރީފް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ވާަހކަުފޅު ނިންމަަވއިލެއްވުމަށް ފުރުަޞތުދިނުމުގެ ގޮތުން.  ޝަރީަފށް

 

 1085 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:

އްޙީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން އައި  ވާހަކަ އަކީ މި ބިލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞި

ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް އިތުރު މަސައްކަެތއް ނުކޮށްދެއޭ މި ކައުންސިލުތައް ހެދުން ފިޔަވައި. އެއީ 

މިހާރުވެސް ލައިންސަންސް ދޫކުރޭ ހެްލުތ މިނިސްޓްރީން. އެހެންވީމާ، އެ ހެލްުތ މިިނސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް 

ނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކައުންސިލުތައް އުފެދޭއިރުގައި ކައުންސިލުގެ ދެން މި އުފެދޭ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ދަ

 1090މެންބަރުންނަށް ވާންޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ޝަުރތުަތކެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ވާހަކައެއް މި ބިލަކު ނެތް. 

ންސިލަށް ުހށަހެޭޅ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މެޑިކަލް ކައުންސިލަކަށް ޭބފުުޅން ޢައްޔަންކުރާއިރުގައި މެޑިކަލް ކައު

ނޑައެޅޭ ފެންވަރުގެ ޤާބިލު މީހުންނަށް  ނޑުތައް ކަ ކަންތަްއތައް ބެލުމާ އަދި ޑޮކްޓަރުން ގައިގައި ހުންނަ މިންގަ

ވާންޖެހޭނެ. އެ ކަމެއް މި ބިލުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރަން. ކޮމިޓީއަކަްށ ގޮސްގެން  ިމ ބިލު ދިރާސާކުރާއިރު އެ 

ނޑެއެޅޭއިރުގައި ވެސް އެކަންކަމުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ.  އޭގެއިތުރަށް އެކިއެކި މަޤާމުތަަކށް މީހުން ކަ

 1095ހުންނަންޖެހޭ ޝަުރުތތަާކ އެއްޗެހި ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮްށފައެއް ނެތް. ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން 

ޑު އިސްކަމެއް ދޭން މި ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަން ނުވަތަ ފަންނީ ދާއިރާގެ ބިލެއް ހަދާއިރު، އެންމެ ބޮ

ނޑަކަށް ނުެފނޭ. އެކަމަށް  މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް. މި ބިލުން މި ދެންނެވި މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭ ތަނެއް އަޅުގަ

ތާނގައި ބާރުއަޅާ މާއްދާއެއް ވެސް ހިާތމަޔާ އެކު ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ މި ބިލުގައި ނެތޭ. ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. މި

ވަރަށް ގިނަ މީހުން، ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަދައްކަވައިފި. ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އޮތީ ިހތާމަކުަރންޖެހޭ ވަރުގެ 

 1100ދަރަޖައެއްގައިކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. މި ޒަމާނުގެ ތައުލީމު ލިބިފައި ތިިބ މީހުންނެއް ނެތް. ރާއްޖޭގެ 

ން ބޭނުންވާ ފެންވަރެއްގެ، ރާއްޖެ އަށް މި ވަގުތު މި ހާލަަތށް ބޭނުންވާވަރުގެ ހޮސްޕިޓަްލތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

 31ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުޮކށްދެވޭވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ތައުލީމީ ބޭފުޅުންނެއް އެކަީށގެންވާ މިންވަރަކަށް ެނތް. ރަން 
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އެ ނޭވާގައި ހަމަ އެ ބޭފުޅުން އެަބ  އަހަރުގެ ވާހަކަ ވަަރށް އަޑަްށ ބާރުލާފައި މިާތ އެބަ ދައްކަވާ. އެކަމަކު ހަމަ

ދައްކަވާ މިކަހަލަ ބިލެއް ވެސް އެ ސަރުކާރަްށ ވެސް ހުަށެހޅިފައި ެނތް ވާަހކަ. ތެދުުފޅެއް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތުްނ 

 1105 ކުރާ ކަމެއް ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލެއް އެ ސަރުކާރުން ުހށަަހޅުއްވާފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ދައްކާ 

ނޑު ވަރަށް ކެިރުހރެގެން މި ދަންނަވަނީ،   31ވާހަކަ ދެކޮޅެްއ ނުޖެހޭ. ކޮންމެވެސް އެއްކޮޅަކު އެބަ ޖެހޭ ޖެހެން. އަޅުގަ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުމަށް ރާވައިގެން ވިސްނުންތެިރކަމާ އެކު ގެންދެވި ނަމަ، 

ތަމްރީނުޮކްށފައި ތިބީސް. ޑަކްޓަރުން ރާއްޖެ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް  އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަްނނީ މީހުން

ތަމްރީނުޮކްށފައި ތިބީސް. ނަރުހުން ތިބީސް. އޭގެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި އޭރު އޮތް ހާލަތުން، އޭރު އޮތް ޞިއްޙީ ނިޒާމު 

 1110މްޕޯޓުކުރާކަށްނުެޖހޭ. ރާއްޖޭގެ އެތައް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތިބި. ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ނަރުހުން އި

ޒުވާނުނެއް މަދަރުސާ ދޫކޮްށފައި މަީތ ތައުލީމު ާހސިލުނުކުރެވި އެބަ ތިބި.  ނަރުސްކަން އަދާކުަރން 

އަހަރަގެ  31ތަމްރީނުލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިބި. އެކަމަކު، ިހތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ 

އަދި މިއަދުގެ މި ހިނގާ ސަރުކާރަކުން ވެސް މި ކަމަށް އެއްވެސް އިސްކަމެއް ނުދެއޭ. ވަރަށް  ސަރުކާރަކުން ވެސް

ކެރިހުރެގެން މި ދަންނަވަނީ. ކިތަންމެ އަޑަށް ބާރުލާފައި މިހާރު  ވަރަށް އޯގާތެރި  ސަރުކާެރކޭ މި އޮތީ، ޞިއްޙީ 

 1115ން. ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުވެއްޖޭ ވިދާޅުވިޔަކަސް އެއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫ

ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ވުރެ. މިކަމުގެ ހިތި ަނތީޖާ އަކީ އެއިޑްސް ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީުހންގެ ލޭ ވެސް އަނެއް މީހާގެ 

ރި ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ގަޔަށް ބެލުމެއް ނެތި އެޅެނީ. އެކަން ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތް. ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގައި ރައްކާތެ

ނޑެއް އެކުލެވިފައެއް ނެތް. އެ ކަންކަން ބެލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މިއަދަކު ވެސް ނެތް. ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ  އެއްވެސް މިންގަ

ކިތަންމެ ގިނަ ގޮތްޮގަތށް ެވސް. އަދި މިއަދު މި ބިލުން ވެސް މިދެންނެވި މަޤްޞަދު ހާސިލުުކރެވޭނެ އެއްވެސް 

 1120ނުފެނޭ. ކައުންސިލެއް ހެދުމަކުން މި ކަންކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުކުެރވޭނެ. ފަންނީ ބިލެއް މިއަދު  ޖާގައެއް އޮތް ކަމަަކށް

ނޑުމެންގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި ުހރި ހިތާމަުހރި ހާދިާސތައް  އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާއިރު، އަޅުގަ

. ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއިން އެއްވެސް ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީްނ ބިލު ފަރުމާކުރުމަކީ މުހިއްުމ ކަމެއް

ކަމަކަްށ ހައްލެއް، ފަރުވާއެއް މި  ބިލަކުން ހޯިދފައެއް ނެތޭ. ކޮމިޓީގެ ސްޓޭޖުގައި މި ކަންކަން ހަމަ ކޮމިޓީގެ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. މިތާ ނގައި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި   1125ވާހަކަދެކެވިއްޖެ، ޔަހޫދީން މި ތަަނށް ގެންނަން ކުރީގެ ސަރުކާރަކުން އުޅުނު ވާހަކަ. އަޅުގަ

ރާއްޖޭގައި ދިވެހި އިސްލާމީ ޑޮކްޓަރުން ނެތް ކަމަްށ ވަންޏާ ބުޑިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ވެސް މިާތ މަސައްކަްތކުރާނެ. 

ކަތްކުރާނެ. އަދި ކުރަމުން ވެސް އެބަ ދޭ. އެއީ މިކަން އޮތް ޙަޤީޤަތް. ކްރިސްޓިއަން ޑޮކްޓަރުން ވެސް މިތާ މަސައް

އެކަމަކު، ކްރިސްޓިއަން ދީން ެފތުރުމަށް މި ރާއްޖޭގެ ާތރީޚުގައި ފެނިފައި އޮތީ ހަަމ އެންމެ ހާލަތެއްގައި. އެއީ 

ބޭފުޅަކު ހިންގެވި ހޮސްޕިޓަލަކުން، އޭމް.ޑީ.ސީގައި އޭރުގެ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ހުންނެވި 
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ނޑުވަރު ތެރެއިންނޭ   1130ކުލިިނކަކުން. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރާފައި އޮތީ ގަ

ދަންނަވަންޖެހޭ ޑޮކްޓަރުން ގެންނަވައިގެން. އެނޫން  އެއްވެސް ހާަލތެއްގައި މި ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން 

ތް. އެހެންނަމަވެސް ތެދެއް. އެހެން ދީންދީނުގެ ޑޮކްޓަރުން މިތާ އުޅޭ. މިހާރުވެސް އުޅެމުން ދޭ. ަފތުރާފައެއް ނެ 

ނޑުމެންނަށް އެ ފެންވަރަށް ޑޮކްޓަރުން ތަްއޔާރުނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ.   މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް އުޅެމުންދާނެ އަޅުގަ

މާ، އެއާ ދޭތެރޭގައި އެއްޗެއް ދަންނަވަނީކީ ނޫން މި ނަރުހުން ވެސް އެބަ ތިބި ހަމަ އެކި ދީންދީނުގެ. އެހެންވީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި   1135ފަހަރެއްގައި ވެސް. މި ވާހަކަ މިގޮތަށް އޮޅުވައިލުމަށް ދެއްކީމާ، ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމަކީ ައޅުގަ

ތާނގައި މިކަހަލަ ބިލު މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް ކޮންމެހެްނ މި

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކޮށްފައި  ުހށަެހޅުނީމަ ދައްކަންޖެހޭ ވާަހކައެއް ވެސް ނޫން މީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މިއީއޭ މިކަން އޮތް ގޮތަީކ ުބނީމާ، ދެން މި ވާހަކަވެސް ަދންނަވާލަންޖެހުނީ. ކުރއަށް ޮއތް ތަނުގައި ވެސް މިަކހަލަ 

އަހަރުގައި ހޯދި ކާމިޔާބުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މި ޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް  31ކަމަށް ވާނަމަ ދައްކާނަން. ވާހަކަ ދެކެވޭ 

 1140ދުނިޔެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތާ އެއް މިންވަރަށް ފައިހަަމކުރެވޭ ގޮަތށް ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް ބައްޓަންކުރެވިފައި ނެތީ 

ރުވާތެރިކަމެއް ނުބެހެއްޓުނީމަ. ޞިއްޙީ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމުގެ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޞިއްޙީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި ފަ

މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ރޭވިފައިނެތީމަ. ޞިއްޙީ ނިޒާމު ކުރިއަރުވަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްަތށް ކުރެިވފައިނެތީމަ. 

ކަށްނުޖެހުނީސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ލަންކާ އަްށ، އިންޑިއާ އަށް ދާ 

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ބޭރު ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް މި ކަމަށް ޚަރަުދކުރާންނުޖެހުނީސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ޮއްތ 

ނޑާ ގުޅުންހުރި  ނޑު މަސައްކަްތކުރި ދުވަސްވަރުގައި އަޅުގަ  1145ފުރުަޞތު އޮތް ނަމަ. ކުރީގައި އޮތް ސަރުކާރުން އަޅުގަ

ނޑާ ވަރަށް ގާތް އެތައް ބަޔަކު މެޑިސިން ކިޔަވަ  ންދާންވެގެންއުޅުނީމާ އެ ސަރުކާރުން ފުރުަޞތުނުދީ ހިެފހެްއޓީ. އަޅުގަ

ގުޅުންހުރި މީަހަކށް ނުވަަތ ުކއްޖަކަށް ލިބުނު ސްކޮލަރޝިަޕކްަށ އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ، މިާހރުގެ ވެސް ވަޒީރު، ފޮރިްނ 

މިހާރު ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ސްކޮލަރިޝްޕ މިނިސްޓަރު ހުރަސްއެޅުއްވީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މި ދެންނެވި ފަާރްތތައް 

ލިބިގެން އެ މީހުންގެ ސްޕޮންސަރުކރި ފަާރްތަތކުގެ ޤައުމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން އެބަ ދޭ. މިއީތޯ ސަރުކާރަކުން ިމ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މިއަދު މި އޮްތ ސަރުކާރުްނ   1150ކަންކަމަްށ ތަރުހީބުދޭ ނަމަ، ކަންކުރާނެ ގޮތަކީ. އަޅުގަ

ހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދިގެން ޑޮކްޓަރުން ވެސް ތަމްރީނުކުރަން މަސައްކަްތކޮްށފާނެ އެކޭ. ކީއްވެގެންތޯ ދިވެ

ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނެތީ؟ ނެތީ ވެރިކަންކުރާ ޢާއިލާގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ފިޔަވައި 

ން ޑޮކްޓަރުންނަްށ ެހދުމަީކ އެ މީހުން ތަުރހީބުދޭ ކަަމކަްށ ނުވާތީ. ނަރުސްކަން އިތުރު އާދައިގެ މީހުންގެ ދަރި

ީދ، ކިޔަވައިދިނުމަކީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަްށ ނުވާތީ. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރިހުގައި މަސައްކަތްކޮށް

 1155ށް ނާދިރު ހާލަތެއްގައި ވަރަށް ގެ ދަރީްނނަށް ވެްސ އެފަދަ ފުރުަޞތު ދިނުމަކީ ވެސް ވަރަ ކޮށްދޭ މީހުންލާނުގު

އިތުބާރުކުރެވޭ މީހަަކށް ނޫީނ އެ ބޭފުޅުން ފުުރޞަތުނުެދއްވާފައި އޮތް ކަމަށް ާވތީ. މިއަދު އޭގެ ހިތި ނަތީާޖ 
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ނޑުމެން ތަޙައްމަލްކުރަމުން މި ދަނީ. މި ރާއްޖޭގެ މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން ތަޙައްމަލްކުރަުމން މި ދަނީ. އޭގެ ދެރަ އަޅުގަ

މު ހަލާކުވެގެން މި ދަނީ ކަމަްށ ތަމްީރނުކުރެވިފައިވާ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަްލ ޞިއްޙީ ނިޒާ

ނޑުމެންނަށް ކޮށްގެްނ  ފީލްޑުތަަކށާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި ޑެންޓިސްޓުން އެކަށީގެންވާ ދަރަޖަ އަށް ނެތީމަ. މި ކަންކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހާސިލުކުރަ ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ  1160ން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާިސލެއް ނުކުރެވޭނެ. މި ބިލްަށ މެނުވީ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ؛  21ވަނަ މާއްދާގައި މި ލިޔުއްވާފައި އޮތް އެއްޗަކާ ދޭތެރޭގަޔާއި އަދި  15ވާހަކަދައްކަވާއިރު މި ބިލުގެ 

ނިޔޭގައި އެބަ ތިިބ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް މި އޮތް އުސޫުލތަކާ ދޭތެރޭގައި ުފންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ. ދު

މިހާރު އެކަށީގެންނުވާ ސްޫކލްތައް. ދުނިޔޭގެ މީހުން ޤަބޫލުނުކުރާ ސްކޫލްތައް. އެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެންމެ 

ކުޑަމިނުން، މިސާލަކަށް އިންޑިޔަން މެޑިކަލް ކައުންސިލް، ނޫނިއްޔާ ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ނޫނިއްޔާ އެހެން 

ނ  1165ޑު ޤަބޫލުކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ެމޑިކަލް ކައުންސިލްަތކުން ހުްއދަދީފައި އޮންނަ ފަރާްތަތކަޭށ ޤައުމެއްގެ ވެސް އަޅުގަ

 މިވެނި، އެވެނި ކަމަކަށް ލައިސަންސް ދޭންވާނީ. އެ މިންވަރަށް، އެ ދަރަޖަ އަށް ނަމަވެސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ވަގުތަްށ  0.1އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހިސާބުން އެޖެންޑާ 

 1170 ން. ހުއްޓުމަކަށް އައީކަމުގައި ދަންނަވަ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1175 މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ. ތ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  -11.1ހުރި މަސައްކަތް  ިނމިނު، 11އައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

 ޙުގެނައުމުގެ އިޞްލާނޫނަށް ޤާ  ލުުހންގެފު 2112/11 ނަްނބަރު ނޫނުޤާ، ފައިވާުހަށހަޅުއްވާ ންމަނިކުދޮ ޙުސައިންމަނިކު

 21. މިހާރު ބާކީ ވަގުތު ހަމަޖެިހފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގެންދެވުން ބަހުސްކުރިއަށް  ބިލުގެބިލު. މި 

ިސކުްނތު.  12މިެނޓު  15ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ައށް  13މިެނޓު  10އަށް  ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 12މިނެޓު 

މިެނުޓ. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަްތތެރި  1ިސކުންތު. ޢަދާަލތު ޕާޓީ ައށް  21އެމް.ޑީ.އޭ އަށް 

ނޑު މިހާރު ސަރުކާރުގެ  1މެންބަރަށް   1180 މެންބަރު  ގެއިރާދާ  ގުރައިދޫ. ތފަާރުތން މިެނޓު. )ވަގުތުކޮޅަަކްށފަހު( އަޅުގަ

 ޙުގެނައުމުގެ އިޞްލާނޫނަށް ޤާ  ލުުހންގެފު 2112/11 ނަްނބަރު ނޫނުޤާ، ފައިވާުހަށހަޅުއްވާ ންމަނިކުދޮ ޙުސައިންމަނިކު

ނޑުމެން ހުއްޓާލި ހިސާބުން ެފިށގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޯޭތ  ބިލުގެބިލު؛ މި  މަސައްކަތް އިއްޔެ އަޅުގަ

ނަން. އެގޮތުން ވާހަަކފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ލިސްޓަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާ
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ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މި ބަލަނީ. މި ލިސްޓުން އަޅުގަ

 1185 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަްށ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު އިރާގެދާ މިލަންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  ފުލުހުންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް 2112/11ދޮންމަނިކު ހަުށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބައެއް   1190އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރިަހަމ އަށް ތާއީދުުކރަން. ޢިއްޒްަތތެރި ަރއީސް. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މިާތނގައި ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ހަމައެކަނި ދެކެވެމުންދަނީ ފުލުހުން، ޢާއްމުންނަށް ދެވޭ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ފުލުުހންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިމަޔަތާއި އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ. ނަމަ ވެސް، އަޅުގަ

ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދިނުމަށް ޓަކައި އެކުލަވައިލާފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ޢައްޔަންކޮްށފައި ތިބޭ ބަޔަަކށް ވާީތ 

ދީގެން މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުޅުންނަްށ ލިބިދޭންޖެހޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބި

ނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައަްތކެއް   1195ދެމެހެއްޓުމަކީ ދަތި ކަމަކަްށ ވާނެ. އެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ދުށް އެތައް ވީޑިޔޯއެއްގައި ފުލުހުންތަ ކެއް އަޅގަނޑުމެންގެ މަޒީއާ ގުޅިގެންގޮސް ނިމިއްޖެ. ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

ޕިކަޕެއްގައި ގުޅައަކަށް ވެށިގެން ތިއްބާ ޢާއްމުންގެ ތެރެިއން ބަޔަކު ޕޭމަންޓުގާ އުކައި، އެ މީހުންގެ ބޮލުގައި 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ނޑުބުރިން ތަާޅ ހެދި މަންޒަރު ވެސް؛ އެ ވެސް ޙަޤީޤަތެއް ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ދަގަ

ނޑުމެން ދައްކަންވީކީ ފު ލުހުން ޢާއްމުންނަްށ އަނިޔާކޮށް، އެ މީހުންންަށ ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ކުޑަކުާރ ހަމައެކަނި އަޅުގަ

 1200ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާންކަމާ އަދި ދިވެހީންނަށް މުޅި ޤައުމްަށ 

ންނާނީ ދިވެހި ފުުލހުންނާއި ސިފައިން. ދިމާވާ ކޮންމެ ނުރައްކަލެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މޭ ދިއްކޮށްާލފައި ނިކު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހީންނަށް ވެސް އަދި ދިވެހީން ޢައްޔަންކޮށްފައި މި ވާ ފުލުހުންނާއި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ސިފައިންނަކީ އެ ބޭުފޅުންނަްށ އަދި އެ މުއައްސަސާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން 

ނޑު އަދި ާފހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވާ އެތައް  މެނުވީ ޤައުމުގެ ރައްކާތެރިކަްނ ދެމެހެއްޓޭނެ ބަޔަކަށް ނުވާނެ. މިގޮތުން އަޅުގަ

 1205ނުކުާތަތކެއް ވެސް އެބަ ހުރި. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބައެއް ނުކުތާތައް ފާަހގަކޮށްލާަނން. މިސާލަކަށް ބައްލަވަމާ 

ނޑުމެން ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ކިތައް ފަޚްރުވެރި ފުލުހުންތޯ ޒަޚަމްވެ، ހިންގަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ ޅުގަ

ފުރާނަދޫޮކށްދިޔައީ؟ ހަމަ ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބެމުންދާ އަނިޔަާތއް އެއީ. ފުލުހެކޭ ބުނުމަކުން 

. ދިވެހި ރައްޔެިތއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދިވެހި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ އެ މީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަަކްށ ނުވެނުދާނެ 

ދިދައިގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ފުލުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތު އޮތް ކަަމށް ވިޔަސް، އޭނާ އަށް ވެސް ދިވެހި 

 1210ވެްސ  ރައްޔިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ހިމާޔަތާއި ހިދާޔަތު އަދި ރައްކާތެރިކަމަކީ ެއހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް
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ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ފުުލހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފުލުހެްއގެ މަޤާމު އަދާކުރިޔަސް އެ މީހަަކށް ވެސް ލިބިދޭންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެން އުފާކުރަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިަފދަ ބިލުތައް އިޞްލާޙުޮކށް، އަދި އުފެއްދުންތެރި،  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ްއ ހުަށހަޅަމުންގެންދަވާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިފަދަ ބިލުތަކާއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަަކށް ބިނާކުރަނިވި މިފަދަ ބިލުތަ

މަރުޙަބާކިޔަމުން، މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ުޝކުރުވެރިވަމުން، ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދެން މި 

 1215ހެޔޮހިތުން ޤަބޫލުޮކށް، ބަލައިގަނެ ސަރުކާރަށް  އުޅޭ އުފާފާގަތި ދުަވސްތަަކްށ އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް

ނޑުމެން ފަހަރެއްގައިވެސް  ނޑުމެން ޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ ަފށްަފށުން އަޅުގަ

 ހާނދަންނައްތާލައިގެންނުވާނެ. ފުލުހުންނަީކ، އެ ޭބފުޅުންަންށ ލިބިދޭންޖެހޭ ފުިރހަމަ ބާރާިއ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ނޫނީ 

އެ ބޭފުޅުންނަްށ އެކަމުގައި ދެމިތިބުމަކީ ަދތި ކަަމކަްށ ވާނެ. އަދި ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރުވެްސ ކަން ހިނގާ ގޮތަީކ ުފލުހުން 

ކިތަންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގައިގެން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ އަށް ކުށްވެރިވާ މީހާ ގެންދާއިރު އެ ބޭފުޅަކު، އެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ހިސާބުން ރިޖެކްޓުޮކށްލުމުން،  1220ނޫނީ ނޯއޭ ބުނުމުން އެ ހިސާބުން ނިމުނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

އެއެއް ނޫން އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ފުލުހަކު ވިޔަސް އަދި ސިފައިންގެ މީހަކު ވިޔަސް އެ އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް 

ރުކާރުން އެކްސެޕްޓުކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަނަކަށް ހިންގާ ކޮންމެ މުޢައްސަސާައުކން ހިންގާ އިންވެސްޓިގޭޝަނަކީ އެއީ ސަ

މިފަދަ ބިލުތަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ވާންޖެހޭ. އެހެން ވެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން 

 ދަންނަވަން. ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ގެނެސްގެން. އާދެ! ދެއްވި ފުރުޞަަތށް އިޞްލާޙު
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: ފަރު ދާއޫދުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢު

ޤާނޫުނތަަކްށ  ުފށުައރާ ގޮަތށް ހުރި ރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުއަސާސީއާޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ަރއީސް. އާދެ! ސަރުކާ

އޮތް އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަަހރު ހުަށހަޅުއްވާފައި މި ދާ ސިލްސިލާގެ ދަށުން މި  މުން މިއިޞްލާޙު ހުށަަހޅަ

ފުުލހުންގެ ޤާނޫނަށް ުހަށހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. މިއީ ވެސް ހަމަ އެހެން ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެޭކ  2112/11

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މީގެތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ އެ ޤާނޫނުގެ   1230އެއްފަދައިން ވަރަށް ކުޑަ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 ަށހަޅުއްވާފައި އޮްތ އިޞްލާަޙކާވަނަ މާއްދާ އަށް ހު  35ަޙކާއި ވަނަ މާއްދާ އަށް ުހށަަހޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާ 23

ނޑު ގޮތެއްގައި  22އަދި  ވަނަ މާއްދާ އަށް ުހަށހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙުތަަކށް ބަލާއިރު ހަމަ މައިގަ

މި ޤާނޫނަކީ ވެސް  ،ންނަވާނެކުރެވުމަްށފަހު އެނގިވަޑައިގަުހށަެހޅޭ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު މިހިރީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 އޭރު މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި  ،ޤާނޫނުއަސާސީ އުފަންވުމުގެ ކުރިން އުފެދިފައި އޮތް ޤާނޫެނއް ކަމަށް ވާތީވެ

 1235ފޮނުއްވާ ވާހަކަ. ޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް  ކުރެވޭ މައްސަލަަތކެއް ޝަރީޢަަތށް ފޮނުވުމަށްއޮންނަނީ ތަޙްޤީޤު

ޮކށް ފޮނުވަން މިހާރު މި ޖެހެނީ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީަހށް ކަމަްށ މަވެސް ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުއެހެންނަ

ތަން ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެަރލް އޮފީހަްށ ބަދަުލކުރަން ނި އެޓަރީނ ޖެނެރަލް އޮފީސް އޮތް ހަމައެކަ ،ވާތީވެ
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ނޑު ފާ  ހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. ހަމައެއާއެކު އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ުހށަަހޅުއްވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކެއްކަން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ  ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި އެ ،ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން

 1240ދާއިރާއެއްގައި  މާަޔތުގެ ވާހަކަ ވެސް ވަރަށް ުފޅާމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާ އަދި ހަމައެހެންމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ހި

ނޑުމެންގެ ގި ތް. އެހެންނަމަވެސްބަޔާންކުރެިވފައި އެބަ އޮ ،ފާހަަގކުރެވިފައި ނަ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ އަޅުގަ

ލާފައި މުޅިން ވެސް މި ވާހަކަދެކެވެނީ އެ ޭބފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރިކަމުގެ ވާހަަކ ހަނދާންނައްތައިމާޔަތް ހި

އީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ިމ ގޮތުން އެހެން. އެ  ޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ވާހަކަ. އެކަން ވާނީ ހަމަ ޠަބީޢީވާހަކަ. މަސްއޫލިއް

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި ވެސް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ، ންވާ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާސާސްކުރެވެނީ ތިމާ އަށް ލިބެއިހު

 1245އްޔަތުން ކޮންމެ މީހަަކށް ވެސް ލިބެންވާ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ އިސި ހަމު ރައްޔިތެއްގެ ފަާރތުން ޢާއް ފުލުުހންގެ ،ދަށުން

ނޑުމެން ހަނދާން މި އެ ބޭފުޅުންނަީކ ވެސް ދެންމެވެސް ބޭފުޅަކު،  ގައި މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސްތަނު އެކަނި އަޅުގަ

ނޑު ފުލުހުންނަީކ ވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން ފުލުހުންނަީކ ވެސް ހަމަ ދިވެހިން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަަދ އިންސާފުން. އެ މީހުން ވެސް އެ މީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އެ އަދާކުރަނީ ހަމަ  ދިވެހިން. އަޅުގަ

ތި ކުރިަމތިޮކށްގެން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާ ނުރައްކަލަށް އެ ބޭުފޅުންގެ މޭމަ

 1250އަދި ހަމަ އެ  ގެ ޢާއިލާަތކާ ދިމާކުރެވޭ ދިމާކުރުންތަކާދިމާކުރެވޭ ދިމާކުރުންތަކާއި އެ ބޭުފޅުން ށް އެ ބޭުފޅުންނާޚިލާފަ 

ތަހްޒީބު  ރެވޭ ދިމާކުރުންތަކަކީ ެއއްވެސް ހާލެއްގައިގައި ދިމާކުގޮތަށް ގަސްތު ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫވާ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މީގެތެރޭގައި ފުލުހުންގެ މަސައްަކްތ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަނެގެންވާނެ ކަންތައް  ތަކެއް ނޫން ކަަމށް އަޅުގަ

ގޮތެއްގައި  އަށް ޚާއްޞަ ވޭތުވެިދޔަ ޒަމާންތަކަކަށްަފހު ރާއްޖެެތރެ ކުރީގައި، ރާއްޖޭގައި ފެށިފައި އޮްތ ގޮަތށް ބަލާއިރު

ވުރެ ގިނަ  ންމެ އަތޮޅެއްގައި ވެސް އެއް މަރުކަޒަށް. ކޮފުޅާކުރެވިފަ އޮތީ  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަްތތައް ވަރަްށ ބޮޑަށް މި

 1255ރާއްޖޭގައި ނެތް. އެހެންކަަމށްވުމާއެކު ކުރިއާ  އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއް މިހާރު ،މަރުކަޒު ނެތް އަޮތޅެއް

ާޅޮކށް ވުރެ މާ ފު ގޮސް ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށްދު އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެންބަލާއިރު ފުުލހުންގެ އަދައަޅައި

ިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެތެރޭގަ ދަނީ ލިބެމުން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަްށ މި

ނޑަށް ކުރެވިފައި ހުިރ ބައެއް ތަޖުރިބާ ިހއްސާކޮްށލާނަން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ލާމަރުކަޒީ ހައިސި އްޔަތުން އަޅުގަ

ކުރާ ފުުލހުންނާއި ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮުޅތަކުގައި މަސައްކަތް ،ގަން ެފށުމަްށަފހުޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިން 

 1260ވަަރށް ބޮޑަްށ ގުޅިގެން އަތޮޅުެތރޭގެ ަރްށރަށުގެ އަފުރާދުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ކުްށތައް މަދުކުރުަމށް  ކައުންސިލުތަކާ

އިން އަނެއް އިދާރާއަކަށް އެއްބާރުލުމުގެ ބައި  ވަރަށް ގިނަ ހަަރކާްތތަކެއް ިހންގޭ. މި ހަރަކާްތތަުކގައި އެއް އިދާރާ

ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ކަންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ގެންދެވޭނެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެން ގޮސްގެން ނޫނީ މި

ނޑަށް ފާަހގަުކރެވިފައި ހުރި ބައެއް ކަންތަކަށް ބަލާއިރު އެހެންނަމަވެސް ނޑުރާއްެޖެތރޭގަ  ،އަޅުގަ ދޮށުްނ އި ރަށްަރށުގެ ގޮ

ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ،މު ކަމެއް. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިޔަސްވެލިނެގުމަކީ ވަރަށް ޢާއް
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 1265ކޯޓު  ،ކަމަށް އެނގިގެން ފުލުހުންނަށް އެކަން ުހއްޓުވައިދޭން އެދުނީމަ ހިނގާ ކަމެއް މިއީ. މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުށުގެ އެބަ ހުރި ދިމާވެފަ ބުނުން ފަދަ ކަންތައް އަމުރެއް ހިފައިގެން އަންނަން  . އަޅުގަ

ކޯޓު އަމުރެއް ހިަފއިގެން ގޮސްގެން ނޫނީ ފުލުުހން އެކަން ނުބަލާ ހިސާބަށް  ،ދާއިރުވެށީގައި މީހަކު ކުށެއް ކުރަމުން

ނުކުރެވޭ.  ނަނީ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް އަދި އެއީ މި ޤާނޫނުގެ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ފެން ،ހިނގައްޖެ ނަމަ

ދަގުލެއް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ނއެހެްނކަމަށްވުމާއެކު މި ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި މިހާރު އޮތް ގޮތުން އު

ނޑަށް ާފަހގަކުރެވޭ. އަދިކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި މި ޤާނޫނަށް ގެނެވެންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅު  1270އެއާއެކު ހަމަ ގަ

ނޑު  ކާއި ވަރަށް ބޮޑު ފަޭސހަ ކަމެއްމުންނަށް ލިބެމުންދާ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަގެ ފަާރތުން ޢާއްފުލުހުން އަޅުގަ

ހި ދުއްވުމުގެ ކަންތަކަކީ އެހާ ަފސޭަހ . ޚާއްޞަކޮށް ުފރަމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާބިނގާވެއުޅުމާއި އެއްޗެފާހަަގޮކށްލަން

ނޑުގެ ކަމެއް ނޫން. ޚާއް  ފަހަރު މަޖީދީމަގުގައި ޓްރެފިކު  . ފުލުހުން ބައެއްވަކި ދަންފަޅިއެއްގަޞަކޮށް ރޭގަ

މަށް ފަޭސހަވަނީ. މުނަށް ފަސޭހައިން ދުއްވާ، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުބެލެހެއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާކަމުން ޢާއް

ނޑަށް ހަމަ ދާިދ ފަުހންވެސް  1275ންނައިުރ އިޓުތަކަށް ގޮސް ރެޑުވެފައި ހުއެއް ލަދިމާވި ކަމެއް. ބަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އް ކަހަލަ ދެ ފުރޮޅުލީ ސައިކަލާ މިކަހަަލ އެހެންމެ ބައެނައިރު ވެސް ބައެއް ޓެކްސީތަކާ އަދި ހަމައި އޮންއެތާ ހުއްޓާފަ

ބަ އޮވޭ. އެ އެ ކޮްށފައި ަހމަ ބަރާބަރަށްޑުކޮށްގެން ތިބޭ މީހުން ހުއްޓަން އޮންނަ ޖާގައިގައި ޕާކުގައި މަ އެއްޗެހި ލައިޓު

ތައް އެތަނުން ނެގޭނެ ގޮތެއް ނުވޭ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެއްޗެހި

ނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުެރޭވ  ބޮޑުވެގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައށް މިކަން އިންތިހާ ،ނުބަލަހައްޓާ ކަމަްށ ވާނަމަ އަޅުގަ

 1280 ހައްދުތަކުގައި މިކަހަލަ ްޓެރފިކު ކަންތައްަތކާ އެއްޗެހި ްއތައް ދިމާވެގެން މާލޭގެ ބައެއް ސަރަބައެއް ކަހަލަ ކަންތަ

 މި ، އެހެންވީމާބެލެހެއްޓުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަލާމަތީ ކަްނތައްަތަކށް ާބރުއަޅައިގެން ފުލުހުން މަސައަްކްތކުރައްވާ. 

މުންނަށް ޢާއް، ކަންކަްނ އެއް އުސޫލަކުން ބެލެހެއްޓޭ ކަމަށް ވާނަމަކަމަކީ މިގޮަތށް ބަލާއިރު ހުިރހާ ދިމާލެއްގައި ހުރި 

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑްށ  މިހާރަށް ނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަޅުގަ ވުރެ ބޮޑަށް ފަޭސަހވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ސްގައި މާފަންނު އުތުރު ޚާއްޞަކޮށް އިއްޔެގެ ބަހު، ފާހަަގޮކށްލަން މި ބިލަށް ާވަހކަދެއްކެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

 1285ވަރަށް ބާރުގެ  މުންނަްށ ނުކުޅަދާނަވާފުޅުގައި ފުލުހުންގެ ފަާރތުން ޢާއްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަ

ބޭނުންކޮށްގެން ކަންތައްަތއްކުާރ ވާހަކަ ވަަރށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދެއްކެވި. އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެ މަނިކުާފނަްށ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ކަމަށް މަރުޙަ އެ ،އީދުޮކށްތާ ގައި ރައީސް  2111، 2110ޚާއްޞަކޮށް  ؛ބާކިޔަން. އެގޮތުން އަޅުގަ

 ،ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު މި ޤައުމުގައި ދެމިއޮތް ދުވަސްވަރު ފުލުހުންގެ ފަާރތުން އެ މަނިކުފާނު އަންގަވައިގެން

ްތތެރި މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މުލަުކ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޚާއްޞަކޮށް އޭރު މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ

ނޑު هللا އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު  1290 އޭރު މި މަޖިލީހުގައި، ދަންވަރު ނަގައިގެން ގެންދިއުމާޔާމީން ރޭގަ

ޑަރު ހެންމެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީއަދި ހަމަ އެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އަޙްމަދު ނާޡިމު ނަންގަވައިގެން ގެންދެވުމާ
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އުފުރާލައިގެން ، ޤާޟީ ހައްޔަރުކޮށްގެންهللا މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޢަބްދު ގެ ޖެނުއަރީ 2112އަދި  ނަންގަވައިގެން ގެންދެވުމާ

ގެންދިއުން ފަދަ ކަންތައްަތކަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން އެ މީހުންނަްށ ދަމާ

ސިޔާސީ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ، އޭރު ސަރުކާރުގައި  ތައްަތކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ރުލިބިގެން ކޮށްފައި ހުރި ކަންބާ

 1295އި ބާރު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުންނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގައި ހިމެނޭ ނުފޫޒާތިބި ސިޔާސީ ބައެއްގެ 

ކަންތަްއތައް ހިނގާފައި،  ކަހަަލ އަސަރުަތެކއް ކުރުވާ ަކހަލަ ގޮަތަކށް މިމީހުން މެދުވެރިކޮށްގެން ވަަރށް ނޭދެވޭ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަށް އިންިތހާ ، ހިންގާފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ

ނާއި ސަލާމަތީ ބާރުަތކުގެ ހުިރހާ އެފަދަ ުނފޫުޛަތކުން އެއްކިބާވެގެންވާ ގޮތެއްގައި ފުލުހުން ،އަށް ތާއީދުޮކށް 

ނޑު ހަމަ އިންތިހާއްލެނަށް ވެސް މަސައްކަްތކުރުމުގެ މާޙައުލެއް މި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިމެންބަރުން އަށް  ވުމަށް އަޅުގަ

 1300ނުގެ ދަށުން މި ގޮވާލަން. އަދި ހަމަ ޤައުމުގައި އެ ވަގުތަކު އުފެދިފައި އޮންނަ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މި ޤާނޫ

ފޯރުވުމަށް  މަށް ބާރުނާޅުއްވައި، ނުފޫޒުލިިބފައި އޮންނަ ފުރުަޞުތތައް ަހނިކުރެއްވުންަނށް ބޭފުޅު

އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ އިމުގެތެރޭގައި މަސއްކަްތކޮށް ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ވީާހ ުފާޅ  މަސައްކަތްނުކުރައްވައި،

ނޑުގެދާއިރާއެއްގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބެންވާ ޚިދުމަތްތައް ިލބުމަ ނޑު ގޮވާލަން. އާދެ! އަޅުގަ ވާހަކަކޮޅު  ށް އަޅުގަ

ލާނަން. މި ހުަށހެިޅފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މިހާހިސާބުން ނިންމައި

 1305ދިއުމަކީ މީގެ ގެންާހ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުަވއި ފާސްވެއެއްގޮތަށް ވީ ކަމަށް ވާތީވެ މި އިޞްލާޙު މިއާއިޞްލާޙެއް 

ވާހަަކކޮޅު ިމހާހިސާބުން  ކަމުގައި ދެކެން. އަޅުގަނޑުގެ  ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންންަށ ލިބޭނެ މަންފާއެއް

 .عليكم مالس الوލާނަން. ނިންމައި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ިހތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

 1310 بهاصحأو آله وعلى هللا رسول على الموالس   الةوالص  ، هلل الحمد. `. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއްޗެއް  ގޮތުން ގެނައުމުގެ ބިލާ ބެހޭއާދެ! މިއަދު ވާހަކަދެއްކެމުންދާ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު وأتباعه

ނޑުމެން ޓަކައި ޢިއްޒަްތތެރި ރަީއސަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ ދެއްވި ކަމަށްދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު މި ! މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި  ،ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކާއިރު ބިލާ މި ބިލަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު އެބަ ހީވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ހުރިާހ މައްސަލަތަެކއް މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން 

 1315ވާނެ.  ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެނެއް އެކަން ނުވެސް ވެސް ެއހެނެއް! އެއްގޮތަަކށްްށ. ނޫންކަމެއް ކަމަންދާނެ ޙައްލުވެގެ

ޤާނޫނުތައް ހެިދފައިވާ ގޮތުން އެބަ ހުރި.  އެއަށްވުރެ މާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިވެިހ ިސފައިންނާއި ދިވެހި ފުުލހުންގެ

އަރުވާލައިގެން ކަންތަްއތަްއ ކުރީމަ ދިމާވާ ދެރަ ގޮްތތައް މި ެދ ޤާނޫނުގެ އަދި ވަރަށް ތެިޅފޮޅިގަނެގެން، ވަރަށް އަވަސް 

ސަބަބުން ދިމާވެފައި އެބަ ހުރި. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުގައި އެބަ އޮތް 
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މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަރުވާފަ.  މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުރިހާ އިޚްތިޔާރެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން މި

 1320އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އަީކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ކަންަތއްތައް މި ކުރެވެނީކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކްޮށ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުތަްއ މި ހަދަނީ ވެސް އެންމެ ުފރިަހމަ އަށް ިމ ދެންނެވި ކަންކަަމްށ ރިޢާޔަތްޮކްށ، މި  ނޫންކަން، އަޅުގަ

ޙުގެ ސަބަބުން ކަންަކން ޙައްލުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައެއް ނޫން. ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްގެ އަވައިގައި އިޞްލާ

ޖެހިފައި ތިބެގެން އެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން ކަްނކަން ކުރެވޭތީވެ ިހތާމަވެރި ކަންަތއްތައް ދިވެހި ޤައުމަށް 

ލުުހންގެ ޤާނޫނަކީ އެ ޤާނޫނަްށ ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ އަބަދުވެސް ދިމާވަމުންދަނީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފު

 1325ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. އެއީ މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި މި އޮތް އަޣްލަބިއްޔަތު 

މިތާ މިހެން ހުއްިޓހުެރ ، ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނީ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކަށް ަފހު

ނޑުމެން  2ތިން މިނެޓަށް ނޫނީ  މިނެަޓށް ހުރެ ދެއްކޭ ވަރަށް ވުރެ މާ ދިގު މާ ތަފުސީލީ ވާހަަކަތކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ދައްކަން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދެއްކި ވަރަަކށް ރައްޔިތުންަނށް ބޮޑަށް ޮއޅިގެންދާނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި 

ނޑުމެންގެ ކިބައިގައި ހުރިއްޔާ މި ޤާނޫނު އަލުން ދިރާސާކޮްށ، އިޞްލާޙުކުރުމަްށ ަޓކައި، މި ތެދުވެރިަކމެ އް އަޅުގަ

 1330މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ޤާނޫނުގައި ހައިރާީކގެ ގޮތުންނާ އަދި އެހެން ވަރަށް ގިނަ ގޮތްޮގތުން އެ 

ބޭުފޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ، އަދި އެ ބޭފުޅުންނާިއ ބޭފުޅުންަނށް ލިބިދޭންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކާއި އެ 

ދިވެހިރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުމާ، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތަާކ، 

ކަްނތައްތައް  އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ައދާކުރަންޖެހޭ އިޙްތިރާމުގެ ވާަހކަ ވެސް ވަރަށް ަތފުސީުލޮކްށ ދެކެވި، މި

ނޑު ކުރީގައި ވެސް ދެންނެވިހެން ވަރަށް ބޮޑެތި އިްޞލާޙުތަކެއް ގެނެވިގެން. މީ  ކުރެވޭނީ މި ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

 1335ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީން ފުށުއަރާ ކަމަްށ ދެކެވޭ ވާހަކައެއްގެ ސަބަބުން ހުަށހަޅާ އިޞްލާޙެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. 

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މި ވަކާލާުތކުރައްވާ ގޮތަށް ިސފައިން ނޫނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް  އެހެންވީމާ، މިތާނގައި ގިނަ

އިޞްލާޙުގެންނަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރައްވައި، ކުރީގައި ހެދިފައި ހުރި؛ އިނގިރޭސި 

އިތައް ރަނގަޅުކޮށްގެން، އެ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ބަހުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިސްޓޭކުތައް ނޫނީ ނުބަ

ނޑުމެން އެ މުއައްސަސާތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މިކަން ކޮްށގެން  ޓަކައި އިޚްލާޞްތެރި ހިަތކާ އެއްކޮށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަްށ އިނގިލިދިއްކޮށް،  1340އެއްބަޔަކު  މިކަން ކުރެވޭނީ. އާދެ! އަޅުގަ

އަނެއް ބަޔަކަށް އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ސަރުކާރަކުން ކުރި ކޮންމެވެސް ގޯސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ. މި މަޖިލީސްތެރޭގައި 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަށް  ދެކެވޭ ތަން. އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސަކީ މި ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަ

ދަ އަގުހުރި މުއައްސަސާތައް ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކައި، ނުވަަތ މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި ވަންޏާ މި ޤައުމުގައި މިފަ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަްށ ޓަކައި، ތެދުވެރި އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެއްކޮށް މި ޢިއްޒަްތެތރި މަޖިލީހުން ކަްނތައްތަކެްއ 

 1345ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ. މީ ދައްކައި ކޮޅުންލާނެ ވާހަަކތަކެްއ  ކުރައްވައި ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނީ މި ކަންތައްަތކެއް
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ނޑުމެންނާ  ނޑުމެންގެ ޤައުމު ެތދުވެރިވާނީ. އަޅުގަ ނޑުމެން ތެދުވެރިވެގެން އަޅުގަ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޚްލާޞް ތެރިވެގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ިޒންމާއަދާކުރުމުގައި އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ކުރިއަށް ދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 1350 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

 ފުުލހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް 2112/1އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ުހށަެހޅުއްވި ޢިއްޒްަތތެރި މެްނބަރު، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ބަޔާންކުރައްވާފައި އެބަ 

ނޑަށް ދެން ނުވިސްނިގެން ކަންނޭނގެ ހިތަށް މި  ނޑު ހިތަށްއަރާ؛ އަޅުގަ އޮވޭ އޭނަ ބިލު ހުށަެހޅުއްވި ސަބަބު. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަރަނީ މިހެން. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު  ނޑު ކިޔުއްވު ބާވައޭ. އަޅުގަ އެ ގަ

 1355ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މި ހުަށހަޅަނީ، އެ ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް  2112/1

ގައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކަކީ ޢަމަލުކުރަން ެފށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ަފާށފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށް ވެފައި، އެ ޤާނޫނު 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ   2112

ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ެފށި   2112ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ބައްޓަންވެފައިވާ މާއްދާއެއް ކަމަށް ވާތީ އެ މާއްދާތައް 

ހުަށހަޅުއްވާފައި އޮީތ  . ދެންގެނައުމަށޭ  ޓަކައި ޤާނޫަނށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް އެއްގޮތްކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑު ދެންނެވިހެން މި ތަނުން އެއް   1360އެއް ސަފުހާގެ އިޞްލާޙެއް. ހަމަ އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ އިޞްލާޙެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކޮްށފި  ން އެއްގަޑިއިރު. އުއްމީދުކުރާ ގޮތުގައި މާދަމާ ވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ގޮަތށް އިއްޔެ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދި މިއަށް އެއް ގަޑިއިރު ބަހުސްކޮށްފައި މިއަށް ޯވޓަށް އަހާނީ ބަލައިގަންނަން  އެއްގަޑިއިރުކޮށްފައި، އަޅުގަ

އައިސް، މިއަށް ވޯޓަށް  ފެޭނތޯ ނުފެޭނތޯ. ވޯޓަށް އަހާފައި ޢާއްމުކޮށް ކަންތައް ދާ ގޮތަކީ ކޮމިޓީ އަކު ތިން މަސް ވެފައި

އަހާނީ. މި ހަމަ އަންނަ ޮގަތްށ މިަތނުން ހަމަ ނިންމާލިޔަސް އެންމެ އެދެވޭ، މިކަމުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 1365ލިބެން އޮތް ކަމެއް. ދެން މީ ރަނގަޅު ވާހަކައަަކށް ނުވެހިނގައިދާނެ، މިއަދުގެ ޙަޤީޤަްތތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު. 

ނޑު ހިތަށްއެރީ މިތާނގައި އުޅާޭތ ކުޑަކޮށް ދުވަސްވެފައި ހުިރ މީަހކަށް ވީމަ މި ވާހަކަ  އެހެންނަމަވެސް ދެން އަޅުގަ

ދަންނަވައިލާނަމޭ. ދެން އަނެއް ވާހަކައަަކށް ދަންނަވަން އޮތީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފުލުހުން ހިމާޔަތްކުރާ 

ނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރެސީ މި އޮތީ ފުރިަހމަވެފައޭ.  ހިސާބަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންަތއް ގޮއްސަ އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 1370 

  އްކެވުން:ާވހަކަދެ  ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުްނ  2112/1ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ފުލުހުންަނކީ މިއަދު ޤައުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް އަދާކުރަމުންދާ ބައެއްކަން މި 

 1375އި އުޅުއްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންަނށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ފުރުަޞތުގައި ފާހަގަޮކްށ، ުފލުހުންގެ ތެރޭގަ

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގަ މީޑިޔާ ބަލައިލިކަމުގައި ވިޔަސް ުފލުހުން އަދާކުރަމުންދާ ޒިންމާތައް ވަރަށް ސާުފޮކްށ 

ނޑުމެން މުންދާ ކާބިޔާބީތައް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ. ރާއްޖޭގައި މި ހިނގާ މަސްތުވާަތކެީތގެ ކަންތައްަތކުގައި ހޯދަ އަޅުގަ

ދާ  ކަމުގައި ވެގެން މި ތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަޖެހޭ. ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އޮ  ވަރަށް ބޮޑަށް ާފހަގަކުރަން ެއބަ

ނޑުމެންގެ ޕޮލިހުން ވަރްަށ  މަސްތުވާަތެކތީގެ މައްސަލައާ އަދި ގޭންގު މާރާމާރީގެ ކަންތަްއތަަކކީ މިއަދު އަޅުގަ

 1380ކަން އްގެންދަވާ ކަންތައްތަހޯއްދަވަމުން އްލުއަދި އެ ކަންތަްއަތަކށް ޙަ، ގެންދަވާމާ އެކީގައި ބައްލަވަމުންބުކަކާމިޔާ

ނޑުމެން މިއަދު މި  ،ފާހަަގކުރަންޖެހޭ. އެފަދަ މަަސއްކަްތތަކެއް އެާހ ޒިންމާދާރުކަމާއެކީގައި ކުރަމުންދާ ހިނދު އަޅުގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަީކ ކްަތތައް ަފސޭހަ ސައްބޭފުޅުންނަށް މަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެ

ގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު هللا ަޢބްދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ. މިއަދު 

ކުރުން. މަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްަކތްއަ ޤައުމުގެ ހިމޭްނކަމާއި މިހަމަ  ވެގެން އައީ ޤައުމަށް އެއް ވަޢުދަކަށް 

ނޑުމެން ކޮންމެހެްނ  އެހެން އެކަން ވާއިރުގައި މިއަދު ޕޮލިހުން އެ  1385ކުރާ މަަސއްކަްތތަަކްށ ފަޭސަހޮކށްދިނުމަކީ އަޅުގަ

ޅުކޮށް ކަްނތަްއ ވެސް ރަނގަޅަށް ކަްނތައް ކުރާ މީހުންނާއި ނުރަނގަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އެގޮތުން މި މުއައްސަސާގައި

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަ  ށް ކުރާ މީހުން އުޅޭނެކަން އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ޕޮލިސް އިންޓެ ބޭފުޅުންެގ  އެ ،ބޭފުޅުންަނށް އެ ،ކުރެވިމިޝަންގެ ބާރުތަްއ އިތުރަށް ފުޅާ ގްރިޓީ ކޮކަ

 ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ވެގެންދާނީ އެ  ދެވޭ ގޮތެއްގައި އަދާކުރުމަށް ޓަކައި މިލިއްޔަތުތައް އެންމެ އެމަސްއޫ

 1390 ،ގެންދާ ޤާނޫނީ ޒިންމާބޭފުޅުން ކުރަމުން ވާއިރުގައި އެ ފުޅުންަނށް ވަރަށް ަފސޭހަެވގެންދާނެ ކަމަކަށް. އެހެންކަމަށްބޭ

، ން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރަނގަަޅށް ދިރާސާޮކށްފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގައިފި ހާަލތެްއގައި އެކަ

ގައި އެކީލުއިކަމާ އެންމެ  އިދަބު ލިބޭނެ ގޮތްތައް އެންމެ ފަޭސހަަކމާއެކަމުގައި އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ފަާރްތތަަކށް އަ

ނޑުމެންނަކޮށްދެވޭނެ ޮގްތތައް ހަދައި ގައި ކަމު ށް މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުން ވެގެންދާނެ ކަމެއްދިނުމަކީ އަޅުގަ

ިމ ، ކަމަށްވާއިރުގައި މިޤާނޫނުގެ މި އިޞްލާޙު ވީހާވެސް އަވަހަަކްށ މަޖިލީހުން ފާްސޮކށްޤަބޫލުކުރަން. އެހެން

 1395ޢިއްޒަތްތެިރ މެންގެ އެކީ އަޅުގަނޑު ދަބުވެރިކަމާދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަހަ ކުރެވޭނެ ގޮްތތަކެއް މަސައްކަތް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ދެއްވީތީ ތ.ހަރު މި އިޞްލާޙު ހުަށހަޅުއްވައިފަ . އަދިވެސް އެއްހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން 

ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަްށ ންމަނިކަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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 1400 މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ

 2112/11އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިތުގައި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވެސް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދެއްވީތީ ތ.ކާރުގެ ފަރާތުން ުހަށހަުޅއްވައިފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙ ސަރު

 ސާދާކޮށް ުހށަހަޅުއްާވފައި މި  ،އެ މަނިކުފާނު ހަމަ ވަރަށް ސާފުޮކށް  .ންޝުކުރުދަންނަވަނިކު ދޮންމަނިކަށް މަޙުސައިން 

ހަމަ އެ ސާފުމިނުގައި ޢިއްޒަްތތެރި ބައެއް މެންބަރުން  ށްަފއިވާ މަޠްލަބުގެ ވާހަކަފުޅުކޮއޮތް ކުރު އިޞްލާޙުގައި ބަޔާން

 1405ވަނަ އަހަުރ އަޅުގަނޑުމެން ވުޖޫދުކޮށް  2112އިގަންނަވާނެ ފަދައިން ހަމަ ދައްކަވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އެނގިވަޑަ

ާޤނޫނުތަކުގައި ހުރި ދިމާނުވާ ، ހުރި ރަން ފެއްޓި އާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފައިހަމަުކރުމަށް ޓަކައި އޭރުގައިޢަމަލުކު

ނޑުމެން މިކަންތަްއތައް އިޞްލާޙު ރުޙަލާތަކުގައި މި ކުދިކުދި ތަާފތު އެިކ މަދަނީ ކުރަމުން.  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ްތތަކުން މިއާ ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ގުޅުމެއް ތު ހޯއްދަވައިގެން އިދިކޮޅު ފަރާފުރުޞަ އިޞްލާޙުތަަކށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ނޑުމެން ވެސް ހޮޅުއައްޓަށް ޚިޔާލީ ފޮާލަތއް ކައްކަމުން  ،ނެތް ވާަހކަތައް ނޑު ހިތަށްއަާރ އެޔޭ އަޅުގަ  ކުެޅންދާތީވެ އަޅުގަ

 1410ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ފުލުހުްނަނށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ  ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ. ނިކަން ރަނގަޅަށް އެ

ނޑުމެ ނިކަން ބާރުލާ ލަމާ ހިނގާ ކޮންބައެއްތޯ މި ނުބައި ޖަރީމާ މި ޤައުމަށް ން ބަލައިފައި ދައްކަމާ ހިނގާ. އަޅުގަ

ޤައުމުގެ މަގުމަތީގައި ހިންގީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މި ޖަރީމާ މި ކޮންބައެއްތޯ މި ނުބާ  ުކރީ.ަތޢާރުފު 

ވަނަ  23 ،ލުމަށް ޓަކައިފައިވާ ކުރުކުރު ިއޞްލާޙުގައި މި ބަލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސްލުތަަކށް ީދލާުހށަަހޅުއްވަ

 ހަމަ ުކޑަކުޑަ އިޞްލާޙަކާ އެކުގައި ގެންނަން ފެންނަ މާއްދާގެ )ނ( ވަނަ  35އަދި ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ  .މާއްދާގެ )ޅ(

 1415މި ުކްށތަކުގެ ަދޢުވާ  ޖިނާޢީ؛ ކުރުން. އެއީ)ށ( އަންނަނިވި ގަޮތްށ އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ  22ވެސް 

 ޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލަށް ވަކި ގޮތަަކށް ިމކަން ކުރުމުގެ ބާރާއި އިޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި ޗެޕްޓަރެއްގައި 

ކޮށްލަނީ. ނަމަވެސް މިއޮތް ކުޑަކުޑަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުގެ މަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ހަަމހަމަ އެގޮތަށް ޢަދެއްވާފައި އޮތަތީވެ 

މަތާރަންފިލާމަތީގައި ، މިތަނުން ނަގައިގެންރަވާ ކަހަލަ ވާަހކަަތކެއް އެތައްތެރެއަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ގޮތަކަށް ބު

ނޑުމެން ހޭހިރަުފސް ކިނބިހި ނިކަން ވާނަމަ  ކަމުަގއިވައި ކިނބިހިއަޅަން ޖެއްސިލައްއަރާފައި ހުރި ވާަހަކަތކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާ.ރަނގަޅަށް އަޅަމާ  1420ޤައުމަށް  މިހިނގާ ޝަީހދު ޙުސައިން އާދަމް ވީ ކޮންތާކުތޯ. އަޅުގަ

އިންގެ ބޭކަލެއްގެ ސިފަ ،ހަމަ ފުުލހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އިރުފުލުހުން އެކީއެކައްޗަކަށް އޮތްފަޚުރުވެރިވި ސިފައިންނާއި 

ނޑިވަޅުގައި ދުވަހުގެ 22ނޮވެމްބަރު  3ހައިސިއްޔަތުން  ރުވެރި ޤައުމަށް ޓަކައި ދިއްކޮށްލި ަފޚް މިއީ މި ؛އެ ނާޒުކު ދަ

ނޑުމެން ދަންނަވަމާވި ފައިްނގެ މީހެއް. އަދި ހަމަ އެއާ ރުވެރި ސި. ފަޚްފުލުހެއް ؛ ލީމްނގާ އާދަމް ޙަހިދިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ އަވައްހުން އިޓީގަގައި ޑިޔު 2112މް ޖުލައި މް ޙަލީދު އާދަޝަހީ  އި ޓެރި މިތާ ކައިރީގަނަވަނިކޮށް، އަޅުގަ

 1425ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން  އެ މި ތަުނގައި ؟ތެރޭގެ ހާލަތު އޮތީ ިކހިނެއްތޯކާށިދޫގައި މި ނުބައި ޖަރީމާ ހިންގިއިރުގައި މާލެ



54 

 

 ،ނަމަ ހުރި ބޮލުގައި އެއްވެސް ވަރަަކށް ެތތްކަމެއްނުވަތަ  .ލައްވާކޮށްރުންގެ ހަނދުމަފުޅު އާތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަ

 ާތތެރޭަގޔާއި އޭގެ ކުރީ ހަްފާތތަކުގައިއެ ހަފް .ވާނަމަ ާރއްޖޭގައި ނެރެފައި ހުރި ނޫސްތައް ބައްލަވާ ނުވަތަ ނެތް ކަަމށް

ވާލި ލޭގެ ަތންތަަނށް ނިކުމެ ގޮމާގޮަތކަްށ  ވަކި ،ކުރުމަށް ވަކި ބަޔަކުުލހުންނާއި ސިފައިންނަށް އަނިޔާދިވެހި ފު

ނޑުމެން އޭރުވެސް ދަންނަވަމުންލައްވާ. އަޅުގޮވާލުމުގެ ނަތީޖާ ބައްލަވައި ދިޔައިން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ަޢމަލު ގަ

 1430 ،އަނިޔާވެރި ބަޔެކޭ ބުނެ ،ކުރާ ބަޔެކޭކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެއީ އަނިޔާމިގޮތަށް ނުކުރައްވާށޭ. ފުުލހެއްގެ ނަން އަންނަ 

ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކާ އަކަށް ވެގެންދިޔައީ ހަމަ ށް ވިސްނަވައިދީ، ދައްކަން ފެއްޓީ ވަކި ބަޔަކު. އޭގެ ނަތީޖާބަޔަކަ

ދިޔައީ. ންނަށް ވަީޅގެ ތޫނުކަން ފެނިގެންުކރަން ނިކުމެ ތިބި އާދައިގެ ފުުލހުންގެ ކުދީއެކު މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް 

ޖެހުނީ. ބަދަލުގައި އިން ޔަތީމުވެ، ދަރީން ޔަތީމުވެ، ވަދާޢުކިޔަންމައިންބަފަ ،އަނބިދަރީން ދޫކޮށް މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ

ވާންޖެހޭ ލޭ ހޫނު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވުނު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންގެ ވަާހކަ ދެކެވޭ ހިނދު

ނޑުމެން ޝަހީދު އާދަމް ޙަލީމް. ހަނދާަނށް އާދޭ އައާދަމް.  ހަނދާނަށް ާއދޭ ޝަހީދު ޙުސައިންސަބަބަކީ މިއީ.   1435ޅުގަ

ކޮންސްޓަބަލް  ބަލަހައްޓަން ހުރި ފުލުހުންގެ ގެ ފަިތހު މާލޭގައި ޓްރެފިކުވަަނ ދުވަހުގެ ރޭ 2113އި މެ 31އަދި 

ނޑުމެންނާ ރޭވުމެއްގެ ދަށުންޯތ އަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވާންޖެހުނީ؟ ކޮންކަހަލަ ނުބައިކީއްވެތޯ هللا. މިސްބާޙު ޢަބްދު ޅުގަ

އިފިއްޔާ ސިޔާސީ ގޮތުން ދައްކަން ފައްޓަ ންޖެހުނީ؟ އެހެންވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ ފުލުހުންގެ ވާަހކަ ތަްނތާނގައިވަކިވާ

ނޑުމެންނަށް ދާނީ. އެއަށް ވުރެނުދެއްކޭ ިހސާބަށް އަޅުއަޅުގަނޑުމެންގެ ލިސްޓު ދިގުވެގެންގޮސް ވާހަކަ މާ ، މާ ދިގު ގަ

 1440އޭ؛ އަނިޔާވެރިވެ ،ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކޮންމެ ވާހަކަެއއްގެ މެދަށް ކޭނެ.އް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްހަކަތަބައިވަރު ވާ

ނޑު ހަމަ އެ ސުވާލު ތަކުރާރުކޮްށލަން ބޭނުން  އި އޮއްވާތޯ ހައްޔަރުކުރީ؟ސަޖިދައިގަ ހައްޔަރުކުރިއޭ.  . އެ އަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެޔަށް ނުޙައްޤުތެދުބައެއް ބޭބޭފުޅުން  ވެނި މި ،ކަމެއްނި އެވެ ،ން ވަދެވަޑައިގެން ވަރަށް ބާރުގައި އަޅުގަ

މަތީގައި ނީ ރީއްޗަށް މިސްިކތެއްގެ ކާޕެޓުމަީތގައި ނުވަތަ ކުނާ ދިޔައީއޭ. މި ދާންޖެހުކަމެއް ކޮށް ނިންމާލައިގެން

ނޑެއްގެ ތެރޭގައި ގޮސް ކޮންމެވެްސ ކަންތައްގެންދަނީ. ކޮންމެވެސް ނުބައެއް ހަދާފައި  ސަޖިދަޔަށް އޮއްވާތޯއޭ މި ގަ

 1445ައހަރު  21ކޮށްފަިއވާ ފަރާތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ވޭތުވެދިޔަ ނެ. ފުުލހުންނަކީ އެ ބައި ހަވާލުހުން ގެންދާތިބީމަ ފުލު 

އިރުގައި ގެ ގޮތުގައި އޮތްއެކައްޗަކަށް އެއް ޔުނިޓެއްވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށް އެކީއަދި ދި ކުރައްވާފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތާ

އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ، ރުމަށް ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ރަން ތިރީސް އަހަރުގެ ބާނީކުއެ ދިމާވި މައްސަލަތައް ޙައްލު

. ދަނީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހައްދަވައިދެއްވާފަމަ ،ގޮތުގައި ގެނީ އުސޫލެއްވަނަ އަހަުރ  ވަ 2112ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވަނީ 

ރުމަށް ޓަކައި އާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ކުއްކަތް ވަރަށް ގާތުން މި މަސަ އޭގެ ފަހުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަްތތައް ރައްޔިތުންނާ

 1450 ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި ވެސް އެނޫން މައްސަލަތައް ޙައްލުއަދި  މަފްހޫމުގެ ދަށުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރޭޓިވް ކޮމިޝަނާ

ގެ ފުލުހުން ،މާ، ފުލުހުންގެ މި މަސައްކަްތތަުކގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ހިނދުސްޕީޑެއްގައި ކުރިޔަށް. އެހެންވީ ދަނީ ބާރު

 އިން ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރުގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިއްބަވާފައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ
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ފުޅުން ވެސް ވިސްނުންފުުޅ އުޅުއްވާ ބޭބޭ ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރަާކްތެތރިކަމުގައި

ކުރައްވާ ޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމު އަދާހުރި. ފުލުހުންގެ ކޮމި އެބަކުރައްވަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަްއ ބަދަލު

 1455ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް. ޕެންޝަނެއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ  21111ފަާރްތތަަކށް ރީތި ޮގތުގައި ހުރުމަށް ޓަކައި އެބަދެވޭ 

ރައްވައި ވަކި ގޮތަަކށް ވާަހަކ ދަލުކުބަސީ ގޮތުން ޚިޔާލުމެވަޑައިގެން ސިޔާ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވައި ނިކު ބޮޑެތި

ނޑުމެން  އްވާ ފަރާްތތަކުގެ ަކންތައްތައް ވެސްކުރަބަދަލު ފުލުހުންެގ  ،އްކާއިރުމި ފުލުހުންގެ ބިލަށް ވާހަކަދައަޅުގަ

ންތައްތައް އެހެން ނާޔަތާއި ކައިްތަތަކށް ދޭންޖެހޭ ޖެހޭ. އެފަދަ ފަރާ ދެކެވެން އެބައިގައި ވާހަކައިޞްލާޙުތަކުގެ ވާހަކަ

ނޑުމެން ދައްކަން އެބަމުގައި ވާނަމަ، އެއަށް ބަދަލުގެނެވޭ މަރުޙަލާކަރެއްޖެހު ޖެހޭ.  ަތުކގެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މި މަރުޙަލާގައި ހެންވީމާ، ފުލުހުންގެ؛ މި ވަރުގަދަ މުއައްސަސާގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމު އެ  1460އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިޔަށް ދާނީ. ހިފައަދި  ފަ.އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ހިފަަހްއޓާ ނޑުމެންނާ ަހއްޓަމުން އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުންތަކާ އިދިކޮޅަށް ސިޔާސީ ހަމައަށް ފުލުުހންގެ ވާހަކައެއް އަންނަ ކޮންމެ  ގަޑިއެއްގައި އަޅުގަ

ތްކުރައްވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ވާހަކައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަާރްތތައް ބޮޑެތި ބުހުތާނު ވާަހކަދައްކަވަން މަސައްކަ

ނޑުމެންނަށް ގެނެސްދެއްވަބައްލަވާށޭ ެއ  ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ ނޑުމެން ދޭނަން. އަޅުގަ ނޑައެޅިގެން އަޅުގަ ރައްދު ކަ

 1465ތުން އެ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރީގައި ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމަކީ މި ޤައުމެއްގެ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެ މަސައްކަ

ނޑުން އުފަންވި ދިވެހި ދަރިއެއް ނޫންތޯ. ކޮންބަޔަކަށް ޓަކައިތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މޭ ދައްކަވާފައި  މައިގެ ބަ

ވަޑައިގަތީ. ހަމަ އެގޮތަށް މިސްބާޙުގެ ވާހަކަ ވެސް. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ޝަހީދު އާދަމް ޙަލީމުގެ ވާހަކަ ވެސް. 

ސާބުގައި މިކަން އޮއްވާ، ހަމަ ނުކުމެތިބެ ފުލުހުން އަނިޔާކުރީއޭ. ފުލުހުްނ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން ހިުތަގއި ޖެހޭ ހި

އަނިޔާކުރާލެއް މަދު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި އަނިޔާކުރާކަން އެ އިޝާރްާތކުރާ ފަާރްތތައް އެ ވާަހކަ 

 1470ހަމަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ދެކެވޭއިރުގައި ތިމަންނާމެންނަށް އަނިޔާކުރީއޭ ކިޔައިގެން އައިސް އަނެއް ދުވަހު 

ވާހަކަދައްކާއިރު ނުލާހިކު ީރްއޗަށް މޭކަޕުކޮށްގެން މި ތިބެީނ. ކުރިއަށް ވުރެ ހާލަތު ރަނގަޅު. އަޅެ ފުލުހުން ތަޅައި 

ސުންނާަފތިޮކށްލި މީހަކު ިކިހނެއްތޯ ެދފައި މައްޗަށް ތެުދވެ ހުރެގެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަދައްކާނީ. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ތިމަންނަމެންނަށް އަނިޔާކޮްށ، މުޅިްނ ގައިން ލޭއޮހުރުވާލިއޭ ބުނެ،  އެކަންވެސް އަޅުގަ

ބޮޑެތި ޑްރާމާތައް ކުޅެ، ހޮްސޕިޓަލްގައި ބަލި އެނދުގައި އޮވެ، އެތަނުގައި ޓޮމާޓޯސޯސް އަޅައިގެން ގައިގައި ކައިރީގައި 

 1475އް ދުވަހު ހެނދުނު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައިސް ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކައިލާފަިއ ހާަކހާާކފައި ފޮޓޯނަގައި ދައްކާފައި އަނެ

ހިނގައްޖެ.  ބައްލަވާ ޢިއްޒްަތތެރި  ރައީސް. މި ހިސާަބްށ ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ މި ވާހަަތކުގެ 

ވެހިާރއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ބާރާއި މައްޗަށް ރަނގަޅަށް ނަޒަރު ހިންގާލައި ނިކަން ބާރަށް ިމ ވާހަކަ ދައްކާލަން. ދި 

ޢިއްޒަތާއި ކަރާާމތަކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ކަރާމާތް. ދިވެހި ފުލުހުންަނށް ދޭންވާ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ފުލުހުންެގ 

މިކަމުގެ  ތެރޭގައި މިހާރު މަސައްަކތްކުަރއްވާ ފަރާްތތަާކ، މަސައްކަްތުކރައްވާފައި ވަޑައިގެންނެވި ފަރާްތތައް ވެސް ޖެހޭނެ
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 1480އެންމެ ޝަރަފްވެރި، އެންމެ ވަރުގަދަ، މި ޤައުމުގެ އަސާސް ހިފަހަްއޓާ ޔުނިޓަކީ ދިވެިހންގެ މަދަނީ މި މަސައްކަތުގެ 

އެންމެ ވަރުގަދަ ވިއުގަ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާކަމުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަްތކުރައްވަން. އިޚްލާޞްތެރި މި 

ނަވަންޖެހޭނެ މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު. ފުލުހުންގެ އިމާރާތް ހިމެޭނ ސަރަހައްދުން އެ ތަަނށް ކަމުގައި ވެވަޑައިގަން

ކޭޓަރކުރަން ދާ މީހާ ވެސް، ފުލުުހންގެ އޯޑަރަކަށް އެ ތަނަށް ކާއެއްޗެހި ގެންދަން އެ އިމާރާތް ތެރެއަށް ވަންނަ މީާހ 

ތިރާމު ބާއްވަންޖެހޭނެ. ގޭތެރޭގައި ވެސް އެހެން ާތކު އަށް ވެސް އެނގެންވާނެ މިއީ ފުލުހުންގެ އިދާރާކަން. އެ އިޙް

 1485ވެސް ފުލުހުންނާ ބެހޭ ގޮތުްނ ތާކުްނތާކުނުެޖހޭ، ސާބިތުނުިހފޭ ވާހަަކ، ކަްނތައް ކުރީމަ އެކަމަށް އަދަބުލިބޭނެ ގޮތެއް 

ނަށް ވެސް އެބަ ވެސް. އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ދެރަވޭ މި އިޞްލާޙަށް އަނެއް ގޮތަށް ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ. ފުލުހުން

ނޑައެޅި، ޕްރޮޕސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަ ލިބެންޖެހޭ ހަަމ؛ އެކަމަކު އަޅުގަ

ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު އެގޮތަށް މުޠްލަޤަށް ދީފައި އޮވެއްޖެއްޔާ އެ އޮންނަންޖެހެނީ ފައިހަމަވެފަ. ނަމަވެސް، 

ތައް އެބަ ހުރި ިމހާރުވެސް ހަމަ ފުުލހުންގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސެކިުއޓަރުން ތިބޭ. ޔޫރަޕުގެ މައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމު

 1490ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އަދި އޯޝަނިއާ އަދި ނިއުޒިލޭންޑު ފަދަ ޤައުމުަތކުގައި ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، 

އްޤުތަކާއި މިިނވަންކަމުން އެންމެ ރީއްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިހަމަކުރި އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އަސާސީ ޙަ

ައހަރުގެ ބާނީ  31ފޮޅުނު މާ. ދިވެހިންގެ ރީިތ ފިިނފެންމާ. ކޮންމެ ބޭފުޅެއްތޯ ގެނެސްދެއްވީ؟ ދިވެހިންގެ ރަން 

އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ބާރަށް، ިކތަންެމ ބާރަށް މިއާ އިދިކޮޅަށް ހެިދޔަސް އެ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ 

ނޑުމެންނަށް ވުޖޫދުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން  ޙުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ. އެއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަ

 1495ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. އެ ބޭފުޅުން، ރައީސް މައުމޫނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާގެ އަގުވައްޓާލުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ގޮތުން 

ރުމަނުގައި އެޑޮލްފް ހިޓްލަރ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ިހްތތަަކށް ވަދެގެންދިޔައީ ނާޒީ ޖަ އުފެއްދި ބޮޑެތި ބޮޑެތި ދަްނުތރަތައް 

ބަޔަކު ދުއްވާލަން ރޭވިރޭވުމާ އެއްކަހަލަ ގޮަތަކށް. އެއީ ދުނިޔެ މިއަދު ތަރައްޤީކޮްށފައި އޮްތ، ދެެކފައި ހުިރ 

ބޮޑެތި ނުބައި ޖަރީމާތަކެއް. ހަމަ އެ އުސޫލު،  ވާހަަކތަކުގައި ނަޒަރިއްޔާތަށް ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ ހިންގާފައި ހުރި ވަރަށް 

ނޑު ލިބުމުން މިއަދު ފިލާވަޅު ދަސްނުވެ، އިޒްރޭލުގައި ތިބެގެން އެ ގެންދަނީ ހަމަ އެ  އެގޮތަށް ޮކޕީޮކށްގެން އެ ލަ

 1500ރަމުން، ޖަރީމާ ހިންގަމުން. ސަޙްޔޫނީ ދައުލަތުގައި ތިބި ނުރައްކާެތރި މީހުން އެ ގެންދަނީ މުސްލިމުންނަށް ގެއްލުންކު

ގޯނާދެމުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ވާަހަކަތކަކީ ގިނަގިަނއިން ދައްކައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނަވައިދޭންޖެހޭ 

ނޑުމެން ވެސް ހުސްއެކަނި އިސްލާޙަށް ާވަހކަދައްކައި؛ ވަަރށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ތ.  ވާހަަކތަަކކަްށ ވާތީވެ އަޅުގަ

ބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ުހށަަހޅުއްވައިފިއޭ ބުނެ އިށީންނާކަްށ ނޫން ވީ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން

ހަމަ ރަނގަޅަްށ މިއަށް ާވަހކަދައްކަވަންވީ. އަޑުހަރުކޮށް ބާރަށް ދައްކަވަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 1505ދައްކަވަން. ކޮންފަދަ ބޮޑެތި އުފާަތކެއްޯތ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ވެސް ހަމަ ކެތްމަދުވެފައި އެ އިންނެވީ މިއަށް ވާހަކަުފޅު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އެޖެންޑާ ނިމެންދެން އިތުރު ިތންގަޑިއިރު ވިޔަސް މިއަށް هللا އަޅުގަނޑުމެން މި ލިބެނީ. 
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ނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނީ ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. ދިވެހި ފުލުހުންނާ ބެހިގަނެއްޖެއްޔާ އެ  ރަނގަޅަށް ވާހަކަދަްއކާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ ލެޔާ އެ ކުޅެނީ. އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ނާރުތަކާ އެ ކުޅެނީ. އަޅުގަ ބެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ. އަޅުގަ

ރައީސް މައުމޫނުގެ ފިކުރު ިމ ޤައުމުގައި ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން 

 1510 ނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެމުން ވަކިވެލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ދޭ

 

 ރިޔާޟު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަރަށް ހިާތމަކުރަން ފުލުހުންގެ 

ވަނަ މާއްދާ އަށް ހަމައެކަނި އެންމެ  22ވަނަ މާއްދާއ އަދި  35އްދާ އާއި ވަނަ މާ 23ގައި  2112/1ޤާނޫނު، 

 1515އިޞްލާޙެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނަން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ނަމަށް މިގޮތަްށ ހަމައެކަނި މިއަދު މި ބިލު 

ނޑު ދަންނަވާލަ ނޑު ހިތާަމކުާރ ވާހަކަ އަޅުގަ ން ބޭނުން. ޙަޤީޤަތަކީ ުހށަަހޅުއްވާފައި އޮތްޮއތުން. އެކަމާ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުްނ ފެިށގެން އައިސް މިހާހިސާަބށް އައިއިރުގައި ފުލުހުންނަށް  2112ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން 

ފުލުހުންގެ ދައުރު ފުރިހަަމ އަށް އަދާކުރުަމށް އެ ޤާނޫަނށް އެއަށް ވުރެ ބޮޑެތި މުހިއްމު އިޞްލާޙުތައް އެބަ ހުރިކަން. 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ، އެހެންވެ ވަނަ މާއްދާ  15އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވައިލީ. އާދެ! އަޅުގަ

 1520ވަނަ މާއްދާގައި ހޯމް  15އަށް މިހާރުން މިހާަރށް ވެްސ އަވަހަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ. އެއީ ފުުލހުންގެ ޤާނޫނުގެ 

އެބަ އޮތް. މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުންދަނީ  މިނިސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުަތކާއި ބާރުތައް

ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ހަނިކުެރވެމުންދާ  ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުންެގ 

ށް އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭކަން ވަނަ މާއްދާ އަ  15ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ އަށް ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު އެ ާޤނޫނުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަ

 1525ބޭފުޅަަކށް ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ރޭންކުަތކުގައި ތިބޭ ފުުލހުންނަށް ވަކިވަކިން އަމުރުކުރެވޭ ގަޮތށް ޤާނޫނު އޭރުގައި ވެސް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހެދި ފައި ޮއތީ. އެހެންވީމާ، އެއީ މިހާރުން މިހާރަްށ ވެސް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ަކމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު؛ ހޯމް މިނިސްޓަރާ  17ހަމަ އޭގެއިތުރަށް 

މިއަދު އަލުން މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ވާހަަކ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢުލިއްޔަުތތަަކކީ ވެސް 

ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައިރުގައި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި  2112ދަންނަވަން. އާދެ! މި ޤާނޫނު 

 1530ފުުރޞަތު ލިބިގެންދިޔަ. އޭރުގައި  އަޅުގަނޑަށް ފުރުަޞުތ ލިބުނު ޓެކްނިކަލް މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވާހަކަދައްކަން

ަވނަ މާއްދާ؛ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސ  12ވެސް މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތް އެއީ މި ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު، އަދި ފުލުހުންގެ މުޢައްސަސާ އަށް  ޢައްޔަންކުރުމަށް ކަ

ނޑު އޭރުގައި ވެސް ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ. އަދި މިހާރުވެސް، މިއަދު ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫ ންކަމުގައި އަޅުގަ
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ނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަްށ ވެސް މި ޤާނޫނުގެ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަޅުގަ މި މަޤާމުގައި ހުރެގެން ވެސް އަޅުގަ

 1535އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޑިސްކްރީޝަނަށް ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢައްޔަންކުރުމަކީ ރަ  12

ނޑު ނުދެކެމޭ. އެއީ މި ޤައުމުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ އޮންނަންޖެހޭނެ ބާރެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމަންއަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު، ޤާނޫނު އެންމެންގެ މައްޗްަށ 

އެކު ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން މަތިކުރައްވާފައި އޮންނަ އެއް ފަރާްތ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ހަމަހަމަކަމާ

ސަރވިސް، ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތް ވާތީ އާއި އެ ޚިދުމަތުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ މީހަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 1540ނަ އަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ގޮތަކުން ހަމަ ކުއްލިއަކަްށ ޕޮލިސް ކަމުގައި ވާތީ، އެ މަޤާމުގައި ހުންނަންޖެހޭ މީހަކީ އޭ

ގެއަށް ދާންޖެހޭނެ ގޮތަަކށް އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީއެއް ނެތި، ވަޒީފާގެ އެއްވެސް ސެިކއުރިޓީއެއް ނެތި، އެ މަޤާމު 

ސައްކަްތކޮށްގެން ެއ ފުރިހަމަ ައށް އަދާކުރެވޭނެ ަކމަށް ވަރަްށ ވަރުގަދަ ޢަޒުމަކާ އެކު، ވަރަށް ިހތްވަރުގަދަކަމާ އެކު މަ

ޔަޤީންކަން އޮތް މީހަަކށް މެުނވީ، އެ ވާޖިބު އެންމެ ފުރިަހމަ އަށް އަދާނުކުރެވޭނެތީވެ، އަދި ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުވެފައި 

ތިބި އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި، ަތހުޒީބު އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހަކީ، ނޫނިއްޔާ ފުލުުހންގެ އެންމެ 

ނޑުމެން އިސް ވެރިޔާ   1545އަކީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ގޮަތށް އޮންނަ ގޮތަަކށް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް ފުުލހުންގެ މުއައްސަސާގެ ަފރާތުން ވެސް، އޭރުގެ ފުުލުހންގެ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން  2112

ެގން ދާންޖެހޭނީ ޢައްޔަންކުރެވޭ ބޯޑެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ ވެސް އެ ހުަށހެޅުން ުހަށހެިޅފައި ވަނީ، އެކަން ހަމަޖެހި

ޕްރޮފެޝަނަލީ އެކަން އަދާކުެރވޭނެ ޤާބިލު މީހަކު ޢައްޔަންކުރެވޭނެ އުސޫލަކުންނޭ. އޭރުންނޭ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެސް މި ތަޅުމު ގައި ވެސް ފަާރތަަކށް ބާރު އެ ކަަމށް ނޯންނާނީ. މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

 1550ބަހުސްކުރެވޭއިރު ވެސް މި ވާހަކަދެއްކެނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަކީ ސަރުކާރު ދިފާުޢކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ވިސްނަމުން މި ދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ފުުލހުންގެ މުއައްސަސާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްާކތެރިކަމަށް 

ނެ. އެ ކަންކަން ވާނީ ވީހާވެސް ބޮޑަަކްށ ސިޔާސީ ފަރާްތތަކުްނ އެ މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް ވާންޖެހޭ

މުއައްސަސާ އިން އަތްދޫކޮށްަލއި، އެ މުއައްސަސާ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ؛ ބަޖެޓުގެ ގޮތުންނާ އަދި އެ ތަނުގެ 

. އޭގެއިތުރަށް ސިޔާސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޮކށްދޭންޖެޭހ އެހީތެރިކަން އެ ވަގުތަކު އޮތް ސަރުކާރަކުން ޯފރުޮކށްީދގެން

ނޑައެޅިފައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަނިކުރުަމށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް   1555ގޮތުން އެ ތަނުގެ މަސަްއކަްތަތއް، ޤާނޫނުން ކަ

ނޑު ޤަބޫލުނުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ނުކޮްށ، ފުުރޞަތުދީގެން މެނުވީ އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަްށ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާުފކޮށް އެބަ އޮތް، ފުލުހުންެގ  50މި ޤާނޫނުގެ، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  ހަމައެއާއެއްކޮށް

ޚިދުމަތް ދެވެންޖެހޭނީ ވަކި ފަާރތަަކށް ނުޖެހި ކަމަށް. ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މި ތަްނ މިގޮތަށް ވާނީ މި ދެންނެވި 

އަހަރަކު ވެސް އެއް ފަހަރު ޤައުމުގެ ސަރުކާރު  1އުސޫލުން އެ ފުރުޞަުތތައް ލިބިގެން. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ 

 1560ހަވާލުވާ އިންތިޚާބު އަންނައިރުގައި މި އިންތިޚާބުގައި އެ ަތނުގެ، ފުލުުހންގެ މުއައްސަސާގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުން 
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އް ެފށިގެން ފުލުހުންގެ ހުިރހާ ރޭންކުަތކެއްގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް ކުރެވޭ އެއް ސުވާލަކީ މިވެނި ސަރުކާރެ

އައިއްސިއްޔާ މި މުއައްސަސާ އަށް ވާނީ ކިހިނެއްހޭ؟ ތިމަންނަގެ ވަޒީފާ އަށް ވާނީ ކިހިނެއްހޭ؟ އެއީ އެ ސުވާލުގެ 

ވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން މި ޚދުމަތް މި އައި  2112މަތީގައި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ކޮންމެ؛ 

ސަކާ އެއްކޮށް، އައު ކޮމިޝަނަރެއް ޢައްޔަންކުރެވި، ވަކިކުރެވުނު ތަްނ ކޮންމެ ސަރުކާރަކާ އެއްކޮްށ ކޮންމެ ރައީ

 1565ފެނިގެންދިޔައީ. އޭގެ ސަބަބުން މި ޤައުމަށް އަދި އެ މުއައްސަސާގައި މިހާތަނަށް ޑިވެލޮޕުވެފައި ހުރި އެތައް ބައިވަރު 

ހަނިވެގެންދިޔަކަން މި ޤާނޫނު މިހެން ތައުލީމީ، ތަުޖރިބާލިބިފައި ތިިބ މީހުންތަކެއްގެ ޚިދުމަތާއި ުފރުޞަުތތައް ވެސް 

ނޑު ދެކެން.  ނޑުމެން މިއަދު މި ޤައުމްަށ ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަޅުގަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިއީ އަޅުގަ

ހަމައެއާއެކު ފުލުހުންނާ ޭދތެޭރ ޝަކުވާ، ބޮޑެތި ުމހިއްމު ޝަކުވާތައް އެބަ ހުރި. ުތހުަމުތތައް އެބަ ހުރި. ފުުލހުން 

ތުލައިގަންނަ މަސްތުވާތަކެްއޗާއި ބަނގުއާވި ފަދަ ތަެކތި ނައްތައިނުލެވި، ފުލުހުންނާ ެމދު މި އެއްޗެހި ހުންނަހުރުަމށް އަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފުލުުހންގެ ޤާނޫނުން   1570މި ކުރާ ކަންތައްތަކުން ވެްސ ފުލުހުން ރައްކާތެރިވުަމށް ަޓކައި އަޅުގަ

ކުގެ ތަޙްޤީޤަށް ިހފެހެްއޓޭ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިެފހެއްޭޓ ތަެކތި ިހެފހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ފުލުހުން އަތުން ހޯދައި މައްސަލަތަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ާރއްޖޭގެ  ވެސް، އެ ފުރުަޞުތތައް ވެްސ ޤާނޫނުން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ

. މިއަދަކީ ފުލުހުްނ އަތުލެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ރައްޔިތުންނަކަށް އެންމެ ސާފު ގޮތަަކށް އެ މަޢުލޫމާުތަތކެއް ނެތް

ދޭތެރޭގައި؛ މަސްތުާވތަެކތި ނައްތާލުމުގެ އަމުރަކީ ނުވަަތ އެ ގަވާއިދަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހައްދަވަންޖެހޭ 

ނޑުމެން މި ތަޞްދީޤުކުރި  1575 ގަވާއިދެއް. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިދިޔަ؛ މަސްތުވާަތކެިތ، އެންމެ ަފހުން އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި އޮތްކަމުގައި  މަސްތުވާަތކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އެ ގަވާއިދު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ތަޞްދީޤުކުރުަމށް ކަ

ވިޔަސް ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ވެސް އެ ގަވާއިދު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ފުުލހުންގެ އަތުގައި ފުލުހުން ިހަފހައްޓާފައި ހުިރ 

ދެއްގެ މަސްތުވާަތކެިތ އެބަ ހުރިކަން. ފުުލހުންނާ ދޭތެރޭގައި އެ ުތހުމަުތކުރަނީ ނައްތާލަންޖެހޭ އެތައް ގިނަ އަދަ

ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ނެތި، އެކަން ތަްނީފޛުނުކުރެވިގެން. ޙަޤީޤަތަކީ ފުުލހުންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް މީގައި ނެތް. 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ތުހުމަުތކުރާ ަފރާތްތަުކން މި  1580ަކންކަމުގައި ތުހުމަތުކުރަމުން މި ދަނީ ުފލުހުންނާ  އެކަމެއް އަޅުގަ

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން،  ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ައޅުގަ ދިމާލަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އިލައި ޤާނޫނާ އަވަހަށް މި ދެންނެވި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަވާއިދު ވެސް، ނައްތާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އަވަހަްށ އެކުލަވަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  އެއްގޮތަށް އެ ކަންކަން ނެއްޭތނެ އިންތިޒާމު ވެސް ހަމަޖެިހގެންދިއުން. ހަމައެއާއެކު، އަުޅގަ

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ؛ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް އެބަ އޮތް މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވެ، 

 1585ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަަޔކު ނުވެދާނެތީ. މި ޤާނޫނު މިހާރު މި އޮތް  ހަރުދަނާވެގެންދާއިރުގައި

ގޮތުން ފުުލހުންގެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްކުރަން ޖެިހލުންވާނެ މީހުން އެބަ ތިބި. ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހުރެ، 

ރުޞަުތތައް ބޮޑުވެގެން ދިޔައިމަ މިހާރު އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރގައި ހުރި ފު
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ނޑު މި  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއީ އަޅުގަ ފުލުހުންަނށް ލިބޭ އިނާޔަތާިއ މުސާރަ އާއި ވަސީލަތްތަްއ ކުޑަކަން އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން 52ދަންނަވާ ޕޮއިންޓަކީ. އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 

 1590ވަނަ މާއްދާ އަށް ފުުލހުންަނށް ލިބޭ އިނާޔަތާއި މުސާރައާއި މި ވާހަކަތައް އެބަ ހުރި. މި އެއްޗެހި އަލުން މިހާރުން  55

މިހާރަްށ ވެސް މުރާޖަޢާކުރަްނޖެހޭ. މިއަދު އާދައިގެ މަގުމަތީގައި ހަރަާކްތތެރިވާ ޕޮލިސް ޮކންސްޓަބަލަކަްށ ލިބޭ މުސާަރ 

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ޤަބޫލުނުކުރާ އާއި މި ކަންކަމަކީ އެންމެ އެ  ކަށީގެންވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާގައި ފުލުހުންގެ އެތައް  2ވާހަކަ މި ފުރުަޞތުގައި ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާއެކު ފެބްރުއަރީ 

ރަމުންދަނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފޫބައްދައިދޭންޖެހޭނެ ބައިވަރު ބަޔަކަށް ލިބުނު ގެްއލުންތައް؛ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކު

 1595ކަމަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުގައި ވެސް މި ކަންކަން ޙައްލު 

ލުކުރެވިފައިނުވާކަން، ނުކުރެވި، ފުުލހުންނަށް ލިިބަފއި ހުރި ގެއްލުންތައް އަނިޔާތައް، އެ މީހުންނަށް މި ކަންަކން ޙައް

ހޯދައިދެވިފައިނުވާކަން، ބަދަލުދެވިފައިނުވާކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ހިާތމަޔާ އެކު މި ުފރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. 

ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް ޕްޮރފެަޝނަލް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި، ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ޚިުދމަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނީ 

ޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލިސްތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އެ މުއައްސަސާ އަކީ ަހރުދަނާ މުއައްސަސާއަކަށް ސިޔާސީ މީހުން، އަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާ، ޤައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި   1600ހެދުމަށް ިހތްވަރުދީ، އެކަމަްށ ފުރުަޞތުދީގެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ މީހުން ބްލެ އިމުކޮށްގެނެއް އެ ކަންކަމެއް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވާފައި، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސަލާމަތާއި  ނޑުމެންގެ ފުރާނަ؛ އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ބުރަ  ރައްކާތެރިކަަމށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވެސް ފުރާނަ އާއި އެ މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރާއި މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މީހުންނަކީ ފުލުހުްނކަން. އެ މީހުން މަގުމަތީގައި ރެޔާއި ދުވާލު އަތްވާއި ވާރޭގައި ދޭ ޚިދުމަތް 

ނޑުމެން އެ މަސައްކަްތކުރަމުންދަނިކޮްށ އެ މަސައްކަތުގައި ހުއްޓާ   1605އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އާކުރަންޖެހޭނެ. ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް އެ މީހު ންގެ ފުރާނަ ދޫކޮށްލާފައި ދާ އެ މީހުންގެ ހަނދާންތައް އަޅުގަ

ވަނަ ދުވަހު ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ  23އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން އެންމެ ފަހުން ވެސް މި އޮތް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 

ނޑު ހިތާމަކުރާ ނޑި ގޮތަކަށް ފާހަަގކުރެވިގެންދިޔަކަން އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން  ވަރަށް ފި ކަމެއް. އަޅުގަ

ޤައުމުތަކުގައި ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެ ޤައުމެއްގެ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް އެ ތަަނަކށް ވަޑައިގެން، ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭގައި 

ނޑަށް ފެނިގެންދިޔަ، މިދިޔަ މަސް ތެ  1610ރޭގައި ވެސް އެ މީހުންގެ ޢާއިލާަތކާ ބައްދަލުވެ، އޭގައި ބައިވެރިވާ ތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމާ ހިތާމަކުރަން.  ނޑުމެންގެ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް އެ ތަުނން ެފނިގެންނުދިއުން އެއީ އަޅުގަ އެގޮތަށް އަޅުގަ

ައހަރު ޚިދުމަތްޮކްށފަިއ ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އެ  22ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހުިރ؛ 

ނޑުމެންގެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަުލތަކެއް ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އަޅު ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ ގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް  ނޑު އެދޭ ކަމެއް. އަޅުގަ އެބަ ހުރި ގެންނަންޖެހޭ. އެ ބަދަލުތައް އަވަހަށް ގެނައުން އެއީ އަޅުގަ
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 1615މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވެސް މި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ އެހީތެރިަކމާއި އެއްބާރުލުމެއް މި 

ނޑު އަބަދުވެސް އެދޭނީ މި ޤައުމަްށ ފާގަތި ދުވަސްަތކެއް.  ހިނގަމުންދާއިރު ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންއަރުވަން. އަޅުގަ

  .و رحمة هللا و بركاته الم عليكموالس  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަަތށް އަބަދުވެސް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްަޣފޫރު މޫސާކުޅުދުއްުފށީ އު

 1620ފުލުހުންެގ ޤާނޫނަށް ހުަށހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އޭގެ ސަބަބުން ، 2112/1ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ން. އެއާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެން ބޭނުންވާވަރުގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއް ބިނާވެގެންދާނެ އިޞްލާޙެއް ނޫ

ދެންމެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވި ަފދައިން، ފުލުހުންގެ ދާއިރާ އަށް ެއބަ ޖެހޭ ވަަރށް ބޮޑެިތ؛ 

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން. އަޅުގަނޑު މިއަދު ހިާތމަކުރަން ވިލިމާފަންނު 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ދެންމެ ވިދާޅުވީ ފުލުހުން އަނިޔާކުރާލެއް މަދޭ. އެއީތޯ މި ދާއިރާގެ ޢިއް

 1625ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑަކީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި؟ ފުލުހުންނަަކށް އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނޭ އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުން ބޭރު އެއްވެސް 

ނެ. އަދި އަނިޔާކުރާކަށް ގޮވައެއް ވެސް ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ކަމެއް ކުރާކަްށ އެއްވެސް މީހަކަށް ފުރުަޞތެއް ނުލިބޭ

މި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕު ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވި ކަމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ޤައު މުގެ ފުލުހުންނަކީ ދިވެހި އަޅުގަނޑު ހިާތމަކުރަން، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަްށ އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަްތތަކެއް ޮކށްދެމުންދާ ބައެއް. ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

 1630އިޚްލާްސތެރި ޚިދުމަްތަތކެއް ޮކށްދެމުންދާ ބައެއް. އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ ޚިދުމަތުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ގޭގައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމަށް މި އައި  ނިދަން މި ސަރުކާރު  3ތިބެވެނީ. އެއީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެސް ފެނިއްޖެ. މި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން ސިޔާސީ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މީ މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން.  ބޭނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މަންޒަރުން އަޅުގަ

ދިވެހި ފުުލހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޤައުމީ ފުުލހުްނ، ޤައުމީ ސިފައިން. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަްތޮކށްދޭންޖެހޭނީ. 

 1635ހޭ. މިއަދު މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރަަކށް ނޫން ޚިދުމަްތކޮްށދޭންޖެހެނީކީ. މި މަންޒަރު މި ޤައުމުން ފެންނަން މިއަދު އެބަ ޖެ

 2ވަނަ ދުވަހާއި  7ވަނަ އަހަރު ފެުބރުއަރީ  2112ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަރަާކްތތަކެއް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ. 

ވަނަ ދުވަހުގައި ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ހިްއސާއެއް އެބަ އޮތް ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. މީކީ މިކަން 

ން. ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަްނތައް ވަރަްށ ވާންޖެހޭނެ ގޮތެއްނޫ

ސާފުޮކށް ފެންނަން އެބަ ހުރި. ސަރުކާރުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ، މިއަދު އެ ކަންކަން ކުރަންވީ އަވަހަށް. 

 1640މި ޤައުމުގައި ހުރި ޝަރަފުވެރި، ފަޚްރުވެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ވާހަކަދައްކަން ތިބެވޭނީ ވެސް

މުއައްސަސާތައް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ޚިދުމަްތކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަކައިގެން. އެހެންނޫނިއްޔާ 
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ނޑުމެނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ތަފާތު ސަރުކާރުތައް ބަދަލުވަމުންދާ ވަގުތު އަބަދުވެސް ސަ ރުކާރުގައި ނުވެވެނޭ. އަޅުގަ

ނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މި ޤައުމުގައި ބޭނުންކުަރމުން މި ދަނީ. މީކީ މިކަން  ބޭނުންކުރާ ތަޅުދަ

ވާންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ޚިދުަމތްކުރަންޖެޭހނީ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެިހ 

 1645ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނީ. ަހމައެއާއެއްކޮށް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންނަީކ  ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ިސފައިން

އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މި ޤައުމުގައި އުޅެވެންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުލުހުންނަށް ީވީތީކ 

ވީތީ ވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިގެންނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް  އަނިޔާއެއް ލިބިގެންނުވާނެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަަކށް 

ފުލުހުންގެ މެދުގައި ވަކި ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ނަފުަރތުއުފެއްދުަމށް ަޓކައި ސަރުކާުރތަކުން ކުަރމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަަކކީ 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުާރ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެގެންވާނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން ިޢއްޒްަތތެރި ަރއީސް. ފުލުުހންނަކީ

ނޑުމެން   1650ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމު ފުރިހަމަ ޒިންމާ މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު އެބަ އޮތް. އެކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަ

މިއަދު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަބަދުވެސް ސަރުކާރުން، ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދުމަށް ޓަކައި ފުލުހުންގެ 

ނުންކުރަމުން އަންނަނީ. އެއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ބޭ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ެފނިވަޑައިގަންނަވާނެ، މި ވޭތުވެދިޔަ  ސަުރކާރުގައި ވެސް  3ޖެހޭ. އަޅުގަ

އެކަން ކޮށްގެނެއް މި ޤައުމެއް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް  މިކަން މިހެން ކުރަމުން އައީ. އެހެން

 1655ނުގެންދެވޭނެ. އެއީކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުލުހުންނަކީ ޝަރަފުވެިރކަމާ އެކު ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު 

ހިފުަމްށ ޓަކައި ކިތަންމެ ބައިވަރު  އަދާކުރާ މީހަަކށް ވާންޖެހެނީ. މިއަދު ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ބޭނުން

ފުލުހުންނެއް މަސައްކަްތކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. ހަމައެއާއެއްކޮށް އަދި އެއަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުންަތކެއް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ 

 އެކު މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްުކރަމުން ވެސް އެބަ ގެންދޭ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،

ފުލުހުންނަީކ ސިޔާސީ މުއައްސަސާއަކަށް ަހދައިގެން މި ސަރުކާރުން ނުވަަތ މި ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާުރތަކުްނ 

ނޑުމެން ހިތާމަކުަރންޖެހޭ ކަެމއް. އެކަމުގެ މި ނުބައި އަސަރު މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ   1660ބޭނުންކުރަންޖެހުމަކީ އަޅުގަ

ޤައުމުން އެކަން ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެ މީހާ ވެދާނެ، ރީދޫ  މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ. މުޅި

ކުލަ އަށް ނުވަތަ ފިޔާޮތިށ ކުލަ އަށް ނުވަތަ ރަތް ކުލަ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހަަކށް. އެއީ ފުލުހެއްގެ ދުޝްމަނެއް ނޫން 

މި ދާ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ޤައުމުގައި މި ގެނެވިފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮަތްށ 

ނޑާ ނުވަތަ   މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން މިއަދު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 1665ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސާ ނުވަތަ އަދި އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅަކާ ޭދތެރޭގައި ފުލުހެއްގެ ދޭެތރޭގައި ކޮން މައްސަލައެއްތޯ 

ވެސް މައްސަލައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު ހަމަ އޮތީ؟ ހަމަ އެއް

ވިސްނައިގެން މި ޤައުމުގެ ފުލުހުންަނށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް މި ޤައުމުގައި 

ބާވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. ޤާއިމުކޮށްދޭން. ދިވެހި ފުލުހުްނނަކީ ސިޔާސީ ހަރަާކތުން އެއްކި
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މި އިޞްލާޙުތައް މި ޤާނޫނަށް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނުގެ ފިއްޔަކަށް، ުނުކތާއަަކށް ަބދަލެއް ގެނެސްގެން ވާން އޮތް 

ނޑުމެނަށް މިއަދު ވެސް މި ފެންނަނީ  1670ހަމަ ސިފައިން،  ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު މި ކަމަކީ. އަޅުގަ

ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ަތާފތު އިލްޒާމުތައް އެޅުވެމުންދާ މަންޒަރު. އެ މަންޒަރު ފެންނާނެ ޖާގަ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި 

ލިބިފައި އެބަ އޮތް. ސަރުކާރުން ބުނާހާ ކަމެއް ބުނާ ގޮަތްށ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި މި އޮތީ. އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު 

މެވުން އެ ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުްނނަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުާރ އެ އިލްޒާމުއެޅު

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމުލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

 1675އަދު ހުންނަްނ އެބަ ޖެހޭ. އެއާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމުގައި ނުކުމެ މި މަޖިލީހުގައި އެކަން ކުރުމުގެ ހިތްވަރު މި

ފުލުހުން ކުރާ އަނިޔާ މަދޭ، އަނިޔާކުރަންވިއްޔޭ، އަނިޔާކުރެވޭނޭ މިހެން ބުނީމާ ޢިއްޒަތެްތރި ރައީސް ހަޑި އިނގޭތޯ. 

އޮންނަ އަދަބެއް ފިޔަވައި އިތުރަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ޤާނޫނުން ބޭރުގައި އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭން 

ނޑުމެންނަކަްށ ގޮވައެއް ނުލެވޭނެ. އަނިޔާކުރާކަށް ހިތްވަރެއް ވެސް  ދޭ ކޮންމެ އަދަބަކީ އަނިޔާއެއް. އަނިޔާއަކަށް އަޅުގަ

ދިވެހި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭނެ. މި ޤައުމުގައި ރައްޔިތުންންަށ އަމާންކަމާއެއްކޮށް އުޅެވެންޖެހޭނެ. މި ޤައުމުގައި 

 1680ފުލުހުންގެ ާބރު މި ޤައުމުގައި ހިނގަންޖެހޭނެ. މި ޤައުމުގައި އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ. މި ޤައުމުގެ ކޮންމެ 

ރައްޔިތަކީ އަދި ކޮންމެ ިފކުރެއްގެ މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ލިބެންޖެހޭ ހަމަ އާއި އިންސާފާ ހަމަ ައށް 

އޭނަ އަކީ ފުުލހުންގެ ތާއީދު ެނތް މީހެކޭ. ނޫނިއްޔާ ފުލުހުންގެ ެތރޭގައި ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ. ވަކި ކުލައެއް ޖެހުނީމާ 

ވަކި ގޮތަަކށް ެދކޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ބައްޓަންވެގެންދާ މަންޒަރު މި ޤައުމުން ފެންނަމުން މި 

ނޑުގެ ވެސް ފުލުހުން، ވެސް ފުލުހުން އެއީ. އެހެންވީމާ،  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ ދަނީ. އެއީ ދިވެހި ފުލުހުްނ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ   1685ފުލުހުންގެ މަސަްއކަްތތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު އަޅުގަ

ޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮށް، މުޅި މުއައްސަސާ އަކީ ޤަދަރުވެރި ޝަރަފުވެރި މުއައްސަސާއެއްގެ 

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް މި ޤައުމުގެ ދިވެހި ގޮ ތުގައި ހެދުމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެއް. އަޅުގަ

ފުލުހުންނާ މެދު ފަޚްރުވެރިވަން. ދިވެހި ިސފައިންނާ މެދު ަފޚްރުވެރިވަން. އެ ބޭފުޅުންގެ ަހމަ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ޅުންގެ މުޅި ހަޔާތް ހޭދަކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންނަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެ ބޭފު

 1690ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަްތ ަފިހކަމާއި ފާގަިތކަމާ އެއްކޮށް ކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ބިނާޮކށްދިނުމަީކ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި 

ުރ ހިެފހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ޤައުމުގައި އަންނަ ސަރުކާރުތަަކށް ސަުރކާ

ތަޅުދަނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވިެހ ސިފައިންނާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ މި ޤައުމުން ފެނިގެން މި ދިޔަ 

މަންޒަރުތަކަށްވުރެން އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުގައި ފެންނާނެ ހަޑި މަންޒަރުތައް މާ ުހތުރުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ހުންނަނީ މިއަދުވެސް ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކު އުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ހުިރހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ދިވެހި ފުލު 

 1695ޒިންމާއެއް. މި މަޖިލީހުން އެ ކަންތަްއތައް ނުކުރެވެންޏާ އަބަދުވެސް ފުލުހުން ސިޔާސީވާނެ. ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަްނ 
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. ފުލުހުންނަށް އިތުރު މަޤާމުތަކާއި ކުިރއެރުންތައް ހޯދުމަށް ަޓކައި، ލިބޭނެ ގޮތްތަކާ ޭދތެރޭގައި އެ މީހުން ވިސްނާނެ 

ސަރުކާރުގެ ބްލެސިން ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ދިމާލަށް މަސައްކަްތކުރާނެ. އެއީ އިންސާނާ އަކީ. އިންސާނާ އަބަދުވެސް 

ވާން އޮތީ ސަރުކާރުގެ  ބޭނުންވާނެ ކުރިއަށް ދާން. އިތުރަށް އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީކުރަން. މި ކަންަކން

ބްލެސިންއާ އެކު ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދިމާލަކަށް އޭނަގެ ރޫހާއި އޭނަގެ ޢަމަލުތައް ދާ މަންޒަރު މިއަދު ވެސް ފެންނަމުން 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަށް. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ   1700މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ންބަރު އެ ވިާދޅުވީ ވަރަށް ތެދު ާވހަަކފުުޅަތކެއް. ހަމަ އެގޮތަށް ިމ ކަންަކން ބަދަލުކޮށްގެން މެނުވީ މި ޢިއްޒަތްެތރި މެ

ނޑުމެން ބޮޑެތި ަތކުލީފުަތކަކާ  ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ފާގަިތކަްނ ހޯދައިދިނުމުގައި އަޅުގަ

ބަ ޖެހޭ. މި ޤައުމުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ދޫޮކށްލަން އަމުރުކުރާނެ ކުރިމަތިލާން އެބަ ޖެހޭ. މި ަޤއުމު އަމާންވާން އެ

އިތުރު ފަާރތެއް ހުރެގެންނުވާނެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ބާރާއި ނުފޫޒު ފޯރުވިގެންނުވާނެ. މި ޤައުމުގައި 

 1705ދާއިރުގައި ދިވެހި ފުލުހުންަނކީ  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ޚަރަދުޮކށްގެން އެންމެންނަށް ވެސް ޚަރަދުކުރަމުން މި ދަނީ.

ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އެ މުއައްސަސާގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް 

ނޑުމެން އެދޭ ފަދަ ޤައުމީ މުއައްސަސާއެއްގެ  ނޑުމެންނަަކށް އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަދައިދެވިގެން މެނުވީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެންނުދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ގޮތުގައި ދި ވެހި ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން، ފުލުހުން އެއްވެސް ކަަހލަ ސިޔާސީ ހަރަކާެތއްގައި ބައިވެރިނުކޮްށ، ދިވެިހ 

 1710ފުލުހުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ އުސޫލަކުން ސަރުކާރުން  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާެނ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި

ނޑުމެންނަކަށް އަނިޔާއަކަށް ގޮވައެއް ނުލެވޭނެ. އަނިޔާ އީަކ އިންސާނާ ކޮްށގެންނުވާނެ  ޢަމަލުތައް ބެެހއްޓުމަށް. އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ކަމެއް. އަނިޔާއަކަށް އެއްވެސް މީހަކަްށ އާއެކޭ  ނުބުނެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 1715ފުުލހުންގެ  2112/1` އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ހަުށހަ ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ ތ.ޤާނޫނަށް 

ނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަެހޅިގެން މިހާތަނަށް ބަުހސް ހިނގަމުންދިޔައިރު ވަރަށް  ވަރަށް ފުިރހަމަ އަށް ތާއީދުުކރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބަހުސްގައި މި ދައްކާ ނޑު ިހަތށްއަރާ އަޅުގަ ވާހަކަ  ރަނގަޅަށް އަޑުއަހަން މިތާނގައި މަޑުކޮށްލިއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނަށް ހުށަހަަޅއިގެން މި އުޅޭ އިޞްލާޙަކީ  އާއި މި އިޞްލާޙާ އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ގުޅުމެއް ބާވައޭ. އަޅުގަ

 1720ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ަތންތަންކޮޅު ބަދަލުޮކށްލުަމށް ުހށަަހޅައިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައިގައި 

ނޑުމެން މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް  އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ހުރި ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ނަމަ، އަޅުގަ

އަމާންކަމާއި މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ ކީއްކުރަންތޯ މި އިޞްލާަޙށް ިމާތނގައި ތިން ގަޑިއިރު އެއް 
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ނޑުމެން ހަމަ ކުޑަކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ިސާތސީ ގޮތުން ދިމާކުރަން މި ޖެހެނީ. އަ ޅުގަ

ބަހުސް ނިންމައިލާފައި މިކަން ކުރީމަ އެ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކަމެއް ކުެރވިފަ. އޭގެ ބަދަލުގައި މި 

 1725ވެސް  ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަްއ ގެންނަށް ބޭނުންވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ުހަށެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބގެންވޭ. އޭގެ ދަށުން މިއްަށ 

އިޞްލާޙު ހުަށހަޅައިގެން، އެ ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަަހޅައިގެން މިތާނގައި ބިނާކުރަނެވި މަސައްކަތަްތކެއް 

ނޑުމެން މި ބޭނުންވާ  ނޑަށް ވެސް ކޮށްގެން އަޅުގަ ބަދަލުތައް ގެންނަށް މަސައްކަްތކުރެވޭ ނަމަ، އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވުނީސް އެ ވާހަކަުފޅުދައްކަވާ ބޭފުޅުން. އެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި ދިވެހި 

 1730އަްށ  މޫސާ ބްދުލްޣަފޫރުޢަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއުްފށީރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ކަމަށް. އަޅުގަނޑު 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ސަރުކާރަކުންނެއް ދިވެހި ސިފައިންނެއް ވެސް، ދިވެހި ފުލުހުންނެއް ވެސް ސިޔާސީ 

ނޑު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަރުވަމޭ.  ބޭނުންތަަކށް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ. އެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

ވަނަ  2ވަނަ ދުވަހާއި  7ަވނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  2112އަރީ މަހުގެ، އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ދުށީމު، ފެބްރު

ދިވެހި ފުލުުހންނާއި ދިވެހި ސިަފއިންންަށ ންތައްތައް. އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ދުވަހު މި ޤައުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަ

 1735ދެއް. ދީނީ ޖިހާދެއް. އެކަން ނުކޮށް ވާން ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވަން. އެ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރެއްވީ ޤައުމީ ޖިހާ

ނެތިގެން މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދަނިކޮށް އެކަން ކުރެއްވީ. މި ޤައުމުގައި އޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް 

ަތަކށް ދީން ނަގާލަން ބަޔަކު ކުރި މަސައްކަްތތަކާ ދެޮކަޅށް ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތް 

ވަދެފައިވާ ބިރުވެރިކަން ފިލުވައިދިނުމަށް ޓަކައި އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު 

ނޑުވާލީމަ އެ ކަންތައް ކުރެއްވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ  ނޑުވާލަން މަސައްކަްތކުރާތީ، ނުވަތަ ކަ ކަ

 1740އަމިއްލަފުޅަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ތިމަންނަ ޗާޓުން ބޭރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު 

ކުރައްވާނަމޭ ވިދާޅުވީމަ، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުުލހުންނަށް މަޖުބޫރުވާނެ، އެ މީހުން ޮކށްގެންތިބި ހުވަ އާއި 

ސައްކަތްކުރަން. ދިވެހި ޤައުމުގައި ފެބްރުއަރީ އެއްގޮތަށް ނިކުމެ ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަ

ވަނަ ދުަވހު ދިވެިހ ސިފައިން ނުވަަތ ދިވެހި ުފލުހުން އެ ކުރި މަސައްަކްތ ނުކުރެއްވި ނަމަ، މިއަދަކު  7މަހުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި، ދިވެހި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި، 

 1745ނުއަސާސީގެ ބާރު ދަމަހައްޓަން މަސައްކަްތކުާރކަން ފުުރޞަތެއް ނުލިބުނީސް. އެއަށް ވުރެ މާ އަނިޔާވެރި، އެއަށް ޤާނޫ

ވުރެ މާ ނުލަފާ، އެއަށް ވުރެ މާ ގޮތެއް ނެތް، އެއަށް ވުރެ މާ ލާއިންސާނީ ވެރިކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭރުގައި އޮތީ. 

ނޑު މީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުުކރާ ޙަޤީޤަ ތެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާޮކްށފައި އޮތް ކަެމއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް މި ތަނަށް ހުަށހެޅިގެންދާ ވަގުތު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްަބތްވެވަޑައިގަންނަވާ 

ހި ފުލުހުންަނށް ހަޑިއެއްޗެހި ކިޔައި، އެ މީހުންގެ މެންބަރުން މި ތަނުގައި ތެދުވެވަޑައިގެން، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެ
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ނޑުމެން ކުށްވެރިކުރަންޖެޭހ ަކމެކޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެއްވެސް   1750އަބުރަށް ުހތުރުވާ ޮގަތށް އެ ުކރާ މަސައްކަތްަތއް އެއީ އަޅުގަ

ންނަށް ހެޔޮ ބޭފުޅެކޭ ދަންނަވާކަށް ެނިތން. އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތު

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ދިވެހި ޤައުމަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 

ނޑުމެންނަށް އެނގުނު، އެ  ކުރިއެރުމެއް، ތަރައްޤީއެއް އަންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުްނނެއް ނޫން. އެކަން އަޅުގަ

އްޔިތުން ވެރިކަން ދިން. ކީއްވެގެންތޯ އެ ބުނުއްވާ އިޞްލާޙުތަެކއް މި ޤައުމަށް ނުގެނައީ؟ ބޭފުޅުން މި ޤައުމުގެ ރަ

 1755ކީއްވެގެންތޯ އެ ބުނުއްވާ ތަރައްޤީއެއް މި ޤައުމަށް ނުގެނައީ؟ ކީއްވެގެންތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ިހްތހަމަޖެހިގެން 

އުމުގައި މި ޤަ !ބަލަ އިލާއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިނުދިނީ؟ނގަ މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަމާ އެކީގައި މަގުތައް މަތީގައި ހި

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެައްށ  ބޮލިކަން މި ޤައުމުގައި އުފައްދައި،ސިޔާސީ ހަލަ މިއޮތް ހަލަބޮލިކަމާއި

ކަމެއް. މިއަދު މި  ނގޭނެ ށް އެތުން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އެންމެންނަރައްޔި ވައްޓާލި ބަޔަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އޭ. މީ ދިވެހި

ދިވެހި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން  ،އައިސް އޮތް ވެރިކަމަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިްތހަމަޖެހޭ ފަދަޤައުމަށް 

 1760 ވެރިކަމެއް. މި ވެރިކަމަކުން  ގައި އައިސްއޮތްިހކޮށްދިނުމުގެ ފުިރހަމަ މަޤްޞަފަދަ އުޖާލާ މުސްަތޤުބަލެއް ފަ ބޭނުންވާ

ތަނަށް ހަމަ ކޮންެމ އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅޭ ވަގުތު  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނެ. ބައެއް ބޭފުޅުން މި

ނޑިޔާރުންނަށް ާފޑުކިޔަމުންދާ މަންޒަރު ވެސް އަޅު ،ތެދުވެ ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަ ނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އަޅުގަ ގަ

 އި ދުވަހު މިތާނގަ އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއިެހން އިހަށް  ގޮތް ެގ ކަންތައްތައް ުހރިކިޔުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންއެހެން ފާޑު

ވެސް  އިތާނގަ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އަޑު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ުކރިއަށް އޮތް

ނޑުމެ  ޑުމެން ގެންނާނަމޭ. ޤާނޫނުއަސާސީއާއަޅުގަނ  1765ހޭ ކަމެއް. މި ން ކުރަންޖެ ތަޢާރުުޟާވ ކޮންމެ ކަމަކީ އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާރު  ،އޮތްއިރު އި އިސް މާ ލަސްވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަން މިތާނގައިޞްލާޙުތައް ނަ

ކަންކަން  ތަނަށް ުހށަަހޅައިގެން މި  އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވި މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް މި  ،މި މަޖިލީހުގައި އޮތްއިރު

ނޑުމެންނަށް ވެރިކަންއް. އަކުރާަކށެ ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ހަމަޖެހުްނ ޅުގަ ނޑުމެން މިއުޅެނީ އަޅުގަ ލިބުނީމަ އަޅުގަ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ  ،ހޯދައިދޭން. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަން ހޯދައިދޭން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 1770ނުކުމެ ނިކަން ރަނގަޅަށް  ބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގެ މަގުތަކަށް ހަމައަށް ތިޔަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ  17މަހުގެ 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެރިކަމެއް މި ޤައުމަށް އައިމަ މި ޤައުމަށް އައި  ންރު ވިސްނައިބައްލަވާ. އޭ

ދާ ވާހަކަ. މަގުތައް ންގުތައް މަތީގައި މީހުން މަރަމުހަމަޖެހުން. މި ޤައުމަށް އައި އަމާންކަން. ދެން މި ވިދާޅުވަނީ މަ

ފެށިގެން އައި ކަމެއްތޯ؟ އެކަން ކުރުމުގެ  އިތޯ؟ އެއީ ކިހިނެއްދިޔައީ ކޮން ވެރިކަމެއްގަ އި މީހުން މަރަމުންމަތީގަ

ނޑުމެންނެއް ނެތީމޭ ފަހަެރއްގަ  މީ ތިބީ ކޮން ބައެއްތޯ؟ފަަހތުގައި  އި ވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ

 1775 ހަދާކަށެއް. އެކަމަކު ދިވެހިއިލްޒާމެއް އަޅުވައި ، ވަކި ބަދުނާމެއް އަޅުވައި އިވަކި ބޭފުެޅއްގެ ބޮލުގަ އިގަތެރޭވެސް މިތާ 

އެ މީހުން  .ހަވާލުކުރީ އަހަރުގެ ވެރިކަން ޕީ.ޕީ.އެމާ ވަނަ 2113 އިރައްޔިތުން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ތަޖުރިބާޮކްށފަ



67 

 

 ދިވެހި  މުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކޮށްގެންއުމި ޤަ އިޤަބޫލުކުރީ އެ މީހުންގެ ަތޖުރިބާގެ އަލީގަ 

ޤައުމު  ންނާނެކަން. ދިވެހިއުމަކަށް ތަރަްއޤީއެއް ވެސް ނާ ރައްޔިތުންނަކަށް ިހްތހަމަޖެހުެމއް ނުލިބޭނެކަން. ދިވެހި ޤަ

ންމުން ނިންމީކީ ނޫނޭ. އޮތީ ރައްޔިތުން ނިންމާފަ. ހަމައެކަނި އެ ނި އަމާންތަނަކަށް ވެސް ނުވާނެަކން. އެ ނިންމުން އެ

 1780ވެސް  ލަބިއްޔަތުއް ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތަނަވަސް އަޣްއޭގެ ދުވަސްކޮޅެ އިއެ ނިންމުން ނިންމާފަ

 ރައްޔިތުން އެބަ  ދިވެހި ،ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރީ އާނ އިއެކީގަ ނީ. އެ ހައެއްކަ މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއާޕީ.ޕީ.އެމަށް ދި

ޤައުމަށް  ގޮތާއި ކުރެވޭނެގޮތާއި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙު މި ވެރިކަން ކުރެވޭނެ  އިދީފަ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވެރިކަން ޖެހެއޭ

އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން  ؛ހަވާލުކުރަން. އެހެންވެގެން ޕީ.ޕީ.އެމާވެސް  ތިޔާރާއި ބާރުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްބޭނު

އި، ހައެއްކަ މަސްދުވަހުން އައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދީފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް

 1785އަށް  އަްށ ބަލާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ  ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާހަ މަސްމި  ،ރައްޔިތުން ބުނީ އާނކިހިެނއްތޯ ރައްޔިތުން ނިންމީ؟ 

ތެއް ނެތޭ. އެ މީހުންގެ މަޞްލަޙަރިޓީ ދީގެން ނެތޭ ވާކަށެއް، އޭރުން މި ޤައުމުގެ ގެ މެޖޯޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހު

ން އަނބުރާ މި ޤައުމެއް ތިމަންނަމެންނަކަށް ދެ މީހުންނަށް މަޖިލީހާއި ވެރިކަމާ ދިފިއްޔާގޮތުން އެ  ކަންތަްއތައް ހުރި

 ،ހަަތރު ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮްށފި ނޑުމެން ވެރިކަމަށް އައިތާ ތިން މިހިރީ ަތާފތު ފެންނަށް އަޅުގަ، މާ. އެހެންވީނުލިބޭނޭ

ނޑުމެން ވެރިކަމުގަ  އި ތިބެގެން މި ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ބައެއްކަން. އަޅުގަ

 1790ކަން ގެނެސްދޭނެކަން. ށް ހަދައިދޭނެކަން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މުއްސަދިކަން. މި ޤައުމަކީ އަމާން ތަނަކަ ކުރާނެތަރައްޤީ

ގަނޑުމެންނާއި ލަބިއްޔަތެއް އަޅުމަޖިލީހުގެ ތަނަވަސް އަޣް ތުންގެމި ދެންނެވި އުސޫލުން ރައްޔި، އެހެންވީމާ

 އި ގެ ތެރޭގަމި ވޭތުވެދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅު އްޮތ ކޯލިޝަނަށް ދިނީ. ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް އިގުޅިފަ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ހޫރިއްޔާ ދުގެ ރައީސުލްޖުމްހެޮޔ ބަދަލުަތކެއް މިއަ ،އިޞްލާޙީ ަބދަލުތަކެއްއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަުލތަކެއް،  ދިވެހިރާއްޖެ

ފުުލހުންގެ މައްޗަށް ޤައްޔޫމް ގެންނަވައިފި. އެ މަނިކުފާނަކީ އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ޔާމީން އަބްދުލްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 1795ތަޅަން ނެރުއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން. ދިވެހި ސިަފއިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންނެއް  އި ކުރައްވައިގެން މީހުން ގައިގަގަދަ އަމުރު

މާ  ނެ. އެ މަނިކުފާނަީކ އެއަށް ވުރެސީ ބޭނުންތަަކށް ިމއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުމެއް ނުކުރައްވާސިޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ންދެން މަސައްކަތްކުރައްަވއި،ދުވަްސ ވައަހަރު 21ތަޖުރިބާކާރު ޭބފުޅެއް. މި މަޖިލީހުގައި 

 އި މަސައްކަތްކުރައްވައި،އެންމެ މަތީ ލެަވލްގަ އި މަސައްަކތްކުރައްވައިސަރުކާރުގެ ތެރޭގަ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވައިގެން އަދި

 މިއަދު ޤައުމު ހިންގަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. ދިވެހި  އިތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގަ

 1800هللا އެމްގެ ސަރުކާރަކުން، ަޢބްދުޕީ.ޕީ. ުހރި ކަމެއް ނޫނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާތުންނާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ފައިދާރައްޔި

ފާ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްޠަދާ ޔާމީންގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިނގަމުންނުދާނެ. އަޅުގަނޑުގެ އަޚް، ތިމަރަފުށީ

ނޑަށް ވެސް މި އިމިހާރު ވާހަކަދައްކަން ެކތްމަުދވެފަ  ޖެހެނީ ވާހަކަ ހުްއޓާލަން. ވާހަކަ ނިންމާލަމުން  އިނީމަ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުދި އިޞްލާޙުަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން މާިހ ގިނަ ވަގުތު ިމފަދަ ކުދި ، ވެސް އަޅުގަ
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ވުރެ  އެއަށް ،އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަްތތަކެއް ކުރާ ުނދައްކަމާ ހިނގާށޭ. އެއަށް ވުރެނަގައިގެން ބޭކާރު ވާހަކަ 

ނޑުމެން ވާން ޔިތުްނނަށް އިޚއރައް ދިވެހި ،ވި މަސައްކަތްަތކެއް ކުރާބިނާކުރަނި  1805ލާޞްތެރި ބަޔަކަށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުން  . މި މަޖިލީހަކީޖިލީހަަކށް މި މަޖިލީހެއް ނުވާނޭފަދަ މަ ރައްޔިތުން އެދޭ ކުރަމާހިނގާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާދަސް

ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަމެއް. ރުވެރިވާ ފަދަ މަޖިލީހަކަްށ ވުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ހަމަ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފަޚް

ނޑުމެން ވާން އެބަ ޖެހޭ ނޑުމެން މިތަނަށް ފޮނުވި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމުގައި  ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެއްކި ނަމޫނާއެއް އެ ބޭފުޅުން ބަލައިގެން މި ޤައުމު  ބިނާކުރުމުގަިއ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެދޭ ތަރައްޤީ މި ޤައުމަށް އަންނާނީ. އަޅުގަނޑުމެން  މެންނާއަޅުގަނޑު  1810 އެއްބައިވެގެން މަސައްކަތްކުރީމަ އަޅުގަ

ނޑި އުކައި ނުވޭ. އެކަން ކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެ.  ހަދާކަށް މިއަދަކު ބޭނުމެއްމިތާެތރޭގައި ހަޅޭއްފަޅޭއްލަވައި ގޮ

ދުވުނު  އޮތް މޭޒުތައް މަތީގައި މީހުން މާކުން ބުޅަލުން މި  ނގައި ވަނަ މަޖިލީހުގައި މިތާ 17މޭ އަޅުގަނޑުމެން ދުށީ

. އެ އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިފަ ރައްޔިތުން އެކަން ބަލައިނުގަތްކަން މި ރު. މިއަދު ކޮބައިތޯ އެ ބޭފުޅުން؟މަންޒަ

ތިމަންނަމެން  ،ބުނީ ރައްޔިތުން އެ، ޖިލީހަކަށް ނާެދވުނޭ. އެހެންވީމާސަކަރާތްެޖހި އެއްވެސް ބޭފުޅަަކށް މި މަ

 1815ގޮތަްށ  ދެންނެވި އަބުރުވެރި މަޖިލީހަކަށް ވެވޭނީ އަޅުގަނޑު މި ރަށް އަބުރުވެރި މަޖިލީހެކޭ. ބޭނުންވަނީ ވަ

ނޑަށް ނިންމާލަން އަޅުގަނޑުގެ އަޚް މުޞްޠަފާ ެއ  މަސައްކަތްޮކށްގެން. މިހާރު ހަމަ ތަކުރާުރޮކށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮ ލްތިމާސްކުރާ އި ޢިއްޒަތްތެިރ  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ލާނަން. ނިންމާލަމުން ވެސް ތ.ޅު ނިންމައި ތީ އަޅުގަ

މަނިކު ދޮންމަނިކު މިފަދަ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީ އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް މެންބަރު ޙުސައިން

އަދިވެސް ، ކާރު ޭބފުޅެއް. އެހެންވީމާޖުރިބާއެކީގައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ތަ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

ނޑު އިފަހަރު މަޖިލީހުގެ ހު އެއް  1820މިފަދަ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކުގަިއ  ،ލްތިމާސްކުރަންރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަްތތަކެއް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ކޯުޅމަކަށް ނުަހދާ އިޙްލާޞްތެރިަކމާއެކީގައި މަސައްކަްތކޮށް 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.މި މަޖިލިސް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ކޮށްގެން ަނތީޖާ ނެރެދޭ މަޖިލަީހށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1825ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 ދެ ވަނަ ފުރުަޞތު.  ،ށްމެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ އަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ

ނޑު ދެ ވަނަ ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  ޙަޤީޤަތުގައި ދެ ވަނަ  ،ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

 1830هللا ދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުފޮނަ، ގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމުފުރުަޞތަަކށް އެދުނުއިރު ޕީ.ޕީ.އެމް
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ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ޢަބްދުއްރަޙީމު ނޑު ހުރިހާ ވާަހކަައކަށް އަޅުގަ އެ ދެއްކެވި މައިގަ

ނޑު ހިތަްށއަޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް ކުޑަ، ވަރަށް ވެސް  ރާ، ކުޑަ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ ޕީމާ މިއަދު هللا ޢަބްދު .ޕީ.އެމްގައި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ަޢބްދުއްރަޙީމުފްކުރައްވާތި! އަޅުގަ

 ،އެދިގެންއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮއިންނެވިނަމައޭ. އާދެ! އެ ބޭފުޅާ މިއަދު އެ ވާހަކަދެއްކެވި މޭރުމަކީ ދިވެހި ރަ

 1835ގައި ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅެއް. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލުވިކުރުމުގެ މޭރުމު އަދި މި ރައްޔިތުންގެ 

 ންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާމަދު ނިހާން ޙުސައި ރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ހުްނނެވި އަޙްފްކުރައްވާތި! މިހާރު ޕާލިމެްނޓްރީ ގްމާ

ނޑު ފާހަވަރަށް ަތާފތުޮކށް އެ ބޭފުޅާ ވާހަކަ ބައްޓަންކުރެއްވި ނޑުކަން އަޅުގަ އެ މަނިކުފާނު  ގަކުރަން. އަދި އަޅުގަ

ނޑަށް ބަހުސް ލިސްޓު  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީގެ ނައިބު ލީޑަރަކަށް ހުންނެވިނަމައޭ ހިަތށްއަރާ  އަނެއް ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ގައި އްކުމުގެ ކިޔޫއަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން އަދިވެސް ވާހަކަދެ އަށް ނިސްަބތްވާ ގިނަ ބަލައިލާއިރު މި ފެންނަނީ އެ ޕާޓީ

 1840ހޯދައި އްލެއް ނަމަ މިއަށް ރަނގަުޅ ޙަ އެ މަނިކުފާނު މިއަދު އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ،ތަން. އެެހންނަމަ ތިއްބެވި

ނޑު މިހާތަނަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި  އަވަހަށް މިކަން ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ލަކީ. ބިލު މި ބި ،ދިޔަ އެއް ބިލުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފަށުވި އިބާރާތުން ުހަށހެޅިގެންވަސްކޮޅުހޭދަކުރި މަދު ދު

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ،ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވި

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވާފަދެއްވުމަށް ވެސް ަހމަ އެ ދުވަހު އިލްތިމާސްކުރައްއަވަސްކޮށް . އަދި މީގެ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރައްވާފަ ގެންދިޔަ މިފަދަ ކުދި ބިލުތަކާ ުހށަެހޅި  1845އި ވަނީ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

 ؛މެވެސް ސަބަބެއްކަންތައްަތއް ނިންމެވުމަށް. ނަމަވެސް، އެހެން ކޮން އެ  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބަހުސް ކުރުޮކށްލައްވައި

ނޑު ޤަބޫލެއް  މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު  އަޅުގަނޑަށް ވަދެ މި ހުރެވުނީނުކުރަން  އާދެ! އަޅުގަ

ތަން  ސް މުބާރާތެއްގެ ތެރެއަަކްށ ކަމެއް. އާދެ! އެފަދަ ގޮތަަކށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާދެ ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި އްޮތ ބަހު

ނޑުމެން ވީހާވެސް އަވަހަށްއަޅުގަނޑްަށ މި  މާ ގިނަ ، ފެންނަނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަޅުގަ

 1850އޮްތ ކުޑަ  . އާދެ! ފުުލހުންގެ ޤާނޫނަްށ ުހަށހެިޅފައި މިޖެހެއޭ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރަްނ އެބަ ވަގުތުނުނަގައި

ނޑުމެން އެންމެއިޞްލާޙަކީ މުހިއް ުލ މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ހާ ންމު އިޞްލާޙެއްކަން އަޅުގަ

ނޫނިއްޔާ  ،އެބަ ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެތައް ދުވަހަކު މަސައްކަްތުކރައްވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް

ރިބާކުރައްވާފައި ހުރި އަށް ތަޖު އަދި މި ޤާނޫނުގައި ހުރި އެތައް މައްސަލަތަކެއް އަމިއްލަ ފުލުހުންގެ އެތައް ތަޖުރިބާއަކާ

ގައި ހިއްސާކުރެއްވީމަ އެ ބޭފުޅަަކށް ބިރުދެއްކުމުގެ ނބޭފުޅެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލުީހގައި އެ ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލު މިތާ

ނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ކައެއް މިތާގައި އިޢުލާންވެގެންދިއުމަކީ ނޫނިއްޔާ ހާމަކުރަމުންއެއްވެސް ވާހަ  1855ދިއުމަކީ އަޅުގަ

ކިނބިދޫ  އި މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވަރަްށ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ހުރި ތ.ޙަޤީޤަތުގަ

ނާކުރަނިވި ވާހަަކތަކެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ޔާޟް ދައްކަވާފައި ވަނީ ވަރަށް ބިރިهللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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ނުވޭ. ނަމަވެސް  ދޭތެރޭގައި ދެކެވިފައެއް ވާހަކަތަކެްއ މި އިޞްލާޙާ ނިވިވުރެ ބިނާކުރަ މިއަދު މި ތަޅުމުގައި އެއަށް

ވިދިގެން އިވިގެން މި ދަނީ އެ މަނިކުފާަންށ ނިސްބަތްކޮށް އިންާޒރުގެ ކޮންމެވެސް ވާހަކަތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއާ

ނޑު ހިތާކޮންމެވެސް މެންބަރުންތަކެއްގެ ފަރާތުން އިވެމުންދާކަން. މިކަމަށް އަ  1860އަޅުގަނޑު  ،މަކުަރން. އެހެންވީމާޅުގަ

ނިންމައި މި ބިލުގެ ލްތިމާސްކުރަން ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް އަދިވެސް އެއްފަހަރު އި

 ނިންމާލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ބަހުސް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

 1865ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް މި ުހށަެހޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެިރ ، ޝުކުރިއްޔާ

ބާރުތައް  ހުން ޕީ.ޖީ އޮފީަހށް ނަން ބަދަލު؛މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަދައްކަވާއިރު ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް. އޭ.ޖީ އޮފީ

 ،އެއް އޮތް އިޞްލާޙެއް. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ އެބަބަދަލުވެގެންދާ ކަމަށް ބުނާ ދެތިން މާއްދާ 

ތަން މި  ަސަކށް މިދާޅުވެފައި ވެސް ހަމަ ސިާޔސީ ބަހުމިހާ ގިނަ ވަާހަކތަކެއް ިމތާ ިމ ދައްކަނީ ކީއްވެބާއޭ. އެހެން ވި

ތަަކްށ ޮކންމެވެސް ވަރަކަްށ ޖަވާބުދޭ ތަނެއްގެ ދަނީ. އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަްށ މިަކހަލަ ފޯރަމްަތކުގައި ދައްކާ ވާހަކަ 

ނޑު ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި އެގޮތަށް ޖަވާބުދޭން ބޭނުންނު ގޮތުގައި މި  1870ވި ނަމަވެސް ބައެއް ތަން މި ވެގެންދަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤައުމީ ފުލުުހންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަަތށް  ވާހަަކތަކާ  ޭދތެރޭގައި ހަަމ ނަޒަރު ހިންގާލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ

ަތކުގެ ސަބަބުން އެ މަދު ފުލުހުން ކުރާ ނުރަނގަޅު ަކންތައް ހާއި ސާބަސްދެން. އެހެންނަމަވެސްއައްސަރިބަ

ެއ  ކަަމށް ވަންޏާ މިފަދަ ކަްނތައްތަްއ ހިނގާ، ންގެ މުއައްސަސާ އަށް. އެހެންވީމާދަނީ މުޅި ފުލުހު ރައްދުވެގެން 

އްތައް ވެސް ކުރޭ. ތަޖުރިބާޮކްށފައި ތިބި އެތައް ބަޔަުކ ވާހަަކތައް ދެކެވޭނެ. އަނިޔާ ވެސް ކުރޭ. އެހެން ކަްނތަ

 1875މިތާނގައި އެބަ ތިބި. ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ބައެއް މެންބަރުން އަނިޔާ 

ނޑު ދެކެނީ އަނިވެަފއި އެބަ ހުރި. އަނިޔާކުރަންވެސް ކުރަންޖެހޭނޭ ވިދާޅު ޔާކޮށްފައި އެ ހުންނަނީ. ޖެހޭތީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަމައިން އެކަން ވާންވާ  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ނެ ގޮތެއް ނޫން. މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަްށ އެއީ އަޅުގަ

އަށް ބޮޑެިތ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ  ގެނައުން އެއީ އަވަހަށް ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ

ވަގުތު ބޭނުންވާ  ނަމަވެސް މިހާރު މި ގެނެވިފައި އޮްތ ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކީ އެއީ ފުުލހުންނަްށ މިޤާނޫނުތަކުން. އެހެން

 1880އިޞްލާޙުތަކެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެރިކަްނކުރާ ބާރުގެ ތެރޭގައި ުހރިހާ ބާރެއް އޮތުމަކީ އެއީ 

ނުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑު  ކަމެއް ގޮތަކަްށ ިސފައެއް ދާނެއެއްވެސް އިންސާފުވެރިކަމެއް އޮވެގެން ކަންތައްތައް ނިމިގެން

ނަސީބެކޭ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަތުގައި ނެތްކަން.  ގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރިއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވި

ހުރިހާ ބާރެއް  ފުގެއި ސަރުކާރުގެ ބާރާއި ޢަދުލުއިންޞާއާ  ފެްނނަނީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް މި

ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަުތގަ ވެސް މިނިވަން އި އެއްދިމާލެއްގައި އޮތީމާ، އޭގެން ނުކުންނަ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ. އަޅުގަ
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 1885ޮގތުްނ  ގޮތުން ކުރިމަިތލެއްވި ބޭފުޅާކާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިދޭތެރެއިން ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް އަމިއްލަ

 އަސަރުުކރި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދިޔައީތީ ހަމަ އިންނަން ފުރުޞަތު ލިިބގެން އިރު ދިޔަދިރާސާތައް ކުރެވިގެން

ންަންށ ގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ެފންވަރެއްގެ ނަތީޖާތައް ހޯއްދަވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅު ދިޔަމި ކަން ހިނގައިއެތާނގައި 

ފުޅުންަނށް ވަަރށް މަތިްނ ޔަ ބޭމްނުކުރެވިދިތާނގައި ޕާފޯރަނގަޅަްށ އެ ،ކްސްކޮޅެްއ ލިބިފައިވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ މާ

ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތުްނ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުން ތަޅުމުގައި  ނޑު ހިތަްށއެރި،މަ އަޅުގަމާކްސް ލިބިގެން ފާސްވެގެންދިޔައި

 1890ަޓކައި  ށްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ހިެފހެއްޓުމަލީހެއްގެ ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތް ޢާއްނަމަވެސް މިކަހަލަ ޒިންމާދާރު މަޖި ނިންމި

ކަެމކޭ. އަޅުގަނޑު ހަަމ  ނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ރޭވިފައި އޮތުމަީކ ކޮންމެހެން ބޭނުންަތކުގައި މިކަން ކުރެވޭކޮމިޓީ

 ހައްދަވާފައި އޮތް ޭބފުޅެއްވެއްޖެއްޔާ އިން  ދާއިރާ ސް އެމާސްޓަރލެވުނު ިހތާ އިނދެފައި ެއތާނގައި ކިޔައިިހތާ

ނޑައެޅިގެން މިވެނި މިވެނި ޑިޕްލޮމާއެއް އޮތް  ،ދެްއވަން މަޖްބޫރުވާ ކަހަލަ ގޮތަަކށްއަށް ޭބފުޅާ  އެ ކްސްވަރެއްގެ މާ ކަ

 ކުރެވިގެން ނޫނީބައްޓަންދޭން މަޖްބޫރުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މާްކސްއެވެނި އަދަދަކަށް އަށް އޭނަ  އްޔާބޭފުޅެއް ވެއްޖެ

 1895އޮންނަ  ކުރަން މިޢާއްމުން ދެކޭގޮތް ރަނގަޅު އިއުލެއްގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގަމިކަހަލަ ސިޔާސީ ވާދަވެރި މާޙަ

ނޑު އެދެނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ފުރުަޞުތތައް ހަނިވެގެން އެބަ ހުރިާހ  ،ވެސް ދެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ކުރުމަށްގޮތް ރަނގަޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ،މު ރައްޔިތުންކުން މިފަދަ ކަންތަްއަތކުގައި ޢާއްކޮމިޓީތަ 

ނަމަވެސް  ޓަކައި އަދި ސިޔާސީ ގޮުތން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުން ތަުޅމުގައި އެހެން ގޮތަކަްސ ނިމިގެން ދިޔަ

ޓަކައި މިފަދަ ހަރުަދނާ ނިންމުންތަކެއް މިތާ ތެރެއިން ނިމެންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް

 1900ދެންނެވި ގޮތަށް ހުރިހާ ބާުރަތކެއް ކުރިން ، ފާހަގަކޮށްލަން އެއާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ގޮތުގައި. ދެން ހަމަކަމެއް

 އި އޭ.ޖީ އޮފީހާއި ޕީ.ޖީ އޮފީހާ،ޖެުހނީމާ، ފުލުހުންގެ އޮފީހާކު ހައްޔަރުކޮށްލަންއެއްދިމާލެއްގައި އޮތީމާ، މިހާރު ބަޔަ

ބާރެއްގެ  އެއް ،ނަނީ ބާރުތައްއޮން  ކަހަލަ ނިޒާމަކަށް މި އެކު އެކަން ކުރެވޭ ތަނެއް ގުޅިގެން ވަރަށް ފަސޭަހކަމާ ހުރިހާ

މަ އެކު ހަ ލިބޭ ވަރްަށ ފަސޭަހކަމާ މަ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޯފނުކޯލަކުން އެބަގޮތުގައި ހިމެނިގެންދިޔައި

ކުރުމުގައި. މިގޮތަްށ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީސްމީހުން ވަދެ މީސްމީހުން ހައްޔަރު އަށް އަމުރު ގޭގެހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކޯޓު

 1905ހަނި ޖާގައިގެ ތެރެއިން  އޮންނަ  ަތާފތު ޮގތްގޮަތށް ަޢމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް ފުލުހުން އެ ވަރަށް

ކަމަށް  ށް ގެއްލުން ހުރި މީހެއްކަމަށް ވަންޏާމު މުޖުތަމަޢަ  ކުރައްވައިގެން އެބަ ހޯއްދަވާ. މިސާމަލަކަށް ދަންނަވާބޭނުން

އަހަރު  ދެ ،ދޭ އަހަރު މީހާގެ މުއްދަތު ޖަހަމުން އެބަ އެ ،ބުނެ ކަމަށް ހުރި މީހެއްއަމަންއާންމަށް ގެއްލުން ، ބުނެ

ގިަނ ހުއްދައަކާ ނުލައި، މުއްދަތަާކ  ައށް ނާދެވި. އެހެންނަމަވެސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުން މާ ވަންދެން ޙުކުމަކާ ަހމަ

ގޮތުގައި އޮތީމަ ހަމަ ފޯނުކޯލަކުްނ އެއްބާރުގެ  ,ނެވި ބާރު ގޮތަަކށް ނޫން އޮންނަނީ. މިދެން ފުލުހުންަނށް ބެހެއްޓޭ ނުލައި

 1910 ެނތް މީހާގެ ކުށެއް މަ އެދިޔައިޖަހައިދެމުންޖަހައިދެމުން ނަމަވެސްށް ފުލުހުްނ ކޮްނމެ އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވި މީނާގެ މައްޗަ

 ޔާ ބޭއިންސާފުން ލިބުނު އަނި ؛ލިބުނު އަނިޔާ އަށް އެ މީހާ ވެގެން ނުކުންނައިރު އެ މީހާ މިނިވަން އެ ،ކަމަށް ސާިބތުވެ
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ދޭ. އެހެންވީމާ،  ވެސް އެބަ މުން ކުރިމަތީގައި ފަީޟަހތްވެގެންވެސް ނޯވޭ. އެ މީހާ ޢާއް ލިބޭނެ ގޮތެއްއަށް ބަދަލު

ނޑަކީ ކޮންމެ  މިއީކީ މިކަން ވާންވީ ގޮތެއް ނޑު ނުދެކެން. ދެން ކުރިން ހަމަ އެދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަ ކަމުގައި އަޅުގަ

މީހެއް. މިސާލަކަށް  ކަން ލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަަކށް ތަޖްރިބާޮކްށަފއި ހުރިއެހީތެރި ފަހަރު ުފލުހުންގެ  އަހަރުން އެއް ދެ

ނޑު ފާ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދަންނަވަންޏާ   1915ހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަނިޔާނުކުރާނޭ ބުނާބުނުމާ އަޅުގަ

މަތީގައި އަޅުގަނޑު ފިހާރައެއްގެ ފެންޑާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރަްމޟާން މަހެއްގައި ކުރަން. މީގެ ދެއިންކާރު

ލާން ގެންދިޔަ  އަށް ކައި ގޮޅިޓަ ޖަހައިގަނެގެން ގެންގޮސް ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ،ހުއްޓާ ނަގައިގަނެގެން

ނޑާ ދިމާލަށް ބަޅުއަނބުރާ މަގުމަތީގައި ފުލުހަކު ނޑަށް އެނބުރި ބަލައި އެއްޗެއް އަޅުގަ  މަ،. ބަލައިލީލެވުނީބުނީމާ އަޅުގަ

މަރައޭ ލާނީ. ކިޔާފައި އަޅުގަނޑު މަރާލަން އައިސް  ،އެއްޗެއް ބުނެފައި ބުނީ އަމަޔާއަޅުވައިވުރެ ބޮޑަށް  އަދި އެއަށް

 1920އެކު އަޅުގަނޑްަށ  ހުރި ޤައުމީ ފުލުހުންގެ ދެ ފުލުހެއްގެ އީެހތެރިކަމާ ކަރުގައި ިހަފން ދިމާކުރީ. އެހެންނަމަވެސް އެތާ

ނޑު  އާދެވިފައި ހުރީތީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ މިތާނގައި މިހިސާބަށް  ސަލާމަތްވެގެން މި ހުރެެވނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު އަނިޔާ، ޢިއްޒަތްެތރި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ކުރެއޭ. އެކަމަކު އެކަން ހުއްޓުވަން އަޅުގަ

ނޑުތިއްބޭ. ރަނގަޅު ޚިދުމަތްދޭ  ވެސް ބޭނުމޭ. ޤައުމީ ފުލުހުން އެބަ ބަޔަކަށް  ވެސް އެ ޤައުމީ ުފހުންނަކީ އަުޅގަ

ތަން ހަދާަކށް ބޭނުމެއް ނޫން.  ކުރާ ޤަދަރުކުރާ ބައެކޭ. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް މިއިޙްތިރާމު

 1925ހަަލ ކަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ވަންޏާ ކަމަށް ނުދީފިަކށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ޖަވާބުހަަކތަދައްކާ ވާ  އެހެންނަމަވެސް އެ

ގޮތަަކށް މިކަން ހިގައިދާނެތީ ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ. 

 ...ދެނީ މި ބިލުގެ ވަގުތު ކުުރކޮށްއަޅުގަނޑު އެ

 

 ފާ ވާހަކަެދއްކެވުން:ޠައިރާގހެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަުފށީ ދާ

ނޑުގެ އަޚް ތ.`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ  1930ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ސް. ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑު ނުހަނު އުފަލާ ގެ ޤާނޫނަްށ މި ހުަށހެޅި އިޞްލާޙަށ2112/1ްމެންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި  އެކު  އަުޅގަ

ހޭ ޤާނޫނެއް ނޫން. މިއީ ދަންނަވަން. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީކީ ބިލެއް ނޫން. މިއީ ފާސްކުަރންޖެމަރުޙަބާ

އެކު ކުރީގެ ޤާނޫުނތަަކށް  އަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާ  އަސާސީ އް. ޤާނޫނުޤާނޫނަކަށް ލެވިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙެ

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ، ގެ މައްޗަށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ އޭ.ޖީފައިވާ ބަދަލުތަކެއް ނޫނިއްޔާ މަތިޮކށް ގެނެސް

 1935އްޖޭގެ ޖިނާޢީ ދަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޔަތެއް މި ބަދަލުވެގެންލިމަސްއޫ މަތިޮކްށފައިވާ

ކުރުމާއި ޝަރީޢަަތށް ފޮނުވުމާއި ޝަރީަޢތުން އަނބުރާ ގެންނަން ސިފަކުރުމާއި ބެލުމާއި މައްސަލަތައް ކުްށތައް ތަޙްޤީޤު

ން ންޖެހޭ ފަާރތަީކ، ޤާނޫނު އަސާސީޔަތުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމިހުރިހާ ކަމެއްގެ މަސްއޫލިއް  ނަމަ ގެނައުމާ، ފެނިއްޖެ

ގެނައީ. ޤާނޫނު އަސާސީއާ  ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު މި  މަތިޮކްށފައިވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. އެހެންވެގެން މި 
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ނޑު ދެކޭގުޮތގައި މިއީކީ މިހާ  ވާ މާއްދާއަކަށްަތޢާރަޟު އްކަންވީ ގިނަ ބަަހނާ ވާހަަކތަކެއް ދަ ާވީތވެ. ދެން އަޅުގަ

 1940އިޞްލާޙެއް. ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙަކީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަންޖެޭހ  ވެސް ނޫން. މިއީ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއް

މަޖިލީހުން ފާސްޮކްށަފއި، މިއަދުން މިއަދަށް މި  ިމހާަރށް، ވެސް ނޫން. މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ މިހާރުން އިޞްލާޙެއް

ހާރަްށ ވާތީވެ، ިމހާރުން މި ވާ މާއްދާއަކަށް ވާތީވެ، މިާހރު ތަޢާރަޟު އަކަށްާވ މާއްދާޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟު

ާވތީވެ،  މަތިުކރެވޭ އިޞްލާޙަކަށް ަޓކައި އޭނާއާ ލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޭއނާގެ މަސްއޫ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ފާސްކުރަންެޖހޭ މާއްދާތަކެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ކޮމިޓީ  އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިއަދުން މި  ނުޖެހޭމަރުޙަލާ އަށް ފޮނުވަން  1945ހަމަ ސީދާ އަދަށް މިއަދުގެ ވޯޓު ގަޑީގައި ކަމަށް. އަޅުގަ

 ަޓަކއި މިއަދު ފާސްކޮށް މިކަން  އާ މި ޒިންމާ މަތިކުރުަމށްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް ނުޮގސް 

ނޑު އުއްމީދު ނިންމުމަށް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރާެނ  ކުރަން އެހެން މެންބަރުންގޮތް އެއީ. އަޅުގަ

ލާޙެއް ވެސް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީއާ . މިއީ ޔޭސް އޭ ބުނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މިއީ ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ އިޞްކަމަށް

ޓަކައި  ކުރިްނ ހަާދފައި އޮތް ސަުރކާރުްނ ނިޒާމު ހިންގުމަށްގެ ވަނަ އަހަރު 2112ވާތީެވ، ކުރީގެ ަތޢާރަޟު

 1950 އެކު އެބަ  އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުމާ އަސާސީޤާނޫނު ރުގައި. އެހެންވީ، މިހާރު އާއޭ ކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަެކއްބައްޓަން

ޓަކައި  ހަވާލުކުރުމަށް އާންވީމާ، މީގައި އަސްލު ބެލެވިރިޔާހަވާލުކުރަން. އެހެ އަސްލު ބެލެނިވެރިޔާއާޖެހޭ މީގެ 

ނޑު އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން، ނޑުގެ އަޚްއަޅުގަ ނޑު ގޮވާލަން ގެ ފަރާތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ މިއަދުން ، ވެސް އަޅުގަ

ގެނެސް މިކަން ނިންމުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މިއަދަށް މިކަން ނިންމައި، މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު

 ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 1955 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ދުދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުނަތި

ނޑުމެންގެ  މި ބިލާ ބެހޭ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  ޢިއްޒަތްތެިރ  ގޮތުން އަޅުގަ

ކުރާ ދުގަނޑު ވަރަށް ތާއީއަކީ އަޅު ދެއްކެވި ވާހަކަ ފާ އެބަރު މުްޞޠަތިމަރަުފީށ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެން މެންބަރު،

 ކަމަކަށް. ނޫނިއްޔާ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނަގާލަންޖެހޭ ބިލެއް މާ ،ކޮށް  ސްަތކެއްގިނަ ބަހު ވާހަަކތަެކކޭ. އާދެ! މިއީކީ މާ

ނޑު ނުދެކެން. ޤާނޫނުއިޞްލާޙެއް ކަމަ  1960ންނަންޖެހޭ ަކންކަން ބަދަލުކުރުމަކީ ފަހުގައި އޮއަސާސީ ބަދަލުވުމަށް ކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މީތި މަޖިލީހަށް މިހާރު އޮތް ޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެމްގެ ސިސްޓަމުންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީއޮންނަ ސް ވެ ގޮތުން އަޅުގަ

އަކީ  ވާ ކޮންމެ މާއްދާގެންނަންޖެހުނީ. އެހެންނޫންނަމަ މީތި އޮޓަމެޓިކުން ބަދަލުވާ ގޮަތްށ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަާޢރަޟު

ދެން އެގޮތަށް ނުވެ މީތި މިޮކޅަށް އައުމަކީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ،ހިނދު ކަމަށް ބުނެފައި އޮތް އުވިގެންދާނެ އެއްޗެއް

ނޑުމެންނަށް ވެސް ފެނޭ އަޅުގަ ނޑު ދެކެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަށް އަޅުގަ ވާތީ އައުމެއް އެއްޗަކަށް

ނޑުމެ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ  1965ދަނީ އެކަމުގެ  ން މިހިލާަފްށ ބައެއް ސަރުކާރުތަކުން ޮކްށފައި ހުރި ކަްނތަްއތައް. އަޅުގަ
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ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން  ސަބަބުން ނުއުފުލެވޭ ވަރުގެ ބުރަތައް އުފުލަމުން. އެއީކީ އަޅުގަ

ބައެއްގެ  ދާއިރު އެއްގޮވަމުންއެވެނި އެއްޗެކޭ ކިޔާފައި ، މިވެނި އެއްޗެކޭ ،ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކޭ މިނިވަންކަމޭ

ށް ނަމަވެސް. އަ ގައި ނަމަވެސް ކައިރީގައި ތިބި މީހުންގެ ފައިދާގަސްތު .ގެއްލުވައިލާފަ އޮންނަނީ  ޙައްޤުތައް މި

ދައްކަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކަށް ނުވާތީެވ، ށް ސިޔާީސ ޕޯޑިއަމެއްގައި ވާހަކަވަކި މީހަކަށް ވަކި ޮގތަކަ  އެހެްނކަމުން މިއީ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު އެ  1970 ގުދޯގުދޯ ނުގޮވާށޭ. އެންމެންގެ ގުދު  ؛ބޭނުންވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

 ވެސް އޮތީ ގުދުކޮށްނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 . ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ފޭ ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ފުރުަޞުތ މި

 1975 

 ދެއްކެވުން:ދީދީ ވާހަކަރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއި

އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަަތކަްށ އެދުނީ މި އިޞްލާޙާ މެދު

ގައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ، ގައިއޮތް އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި މި ފްލޯ ފުލުުހންގެ ޤާނޫނަށް ުހށަެހޅިަފއި މި 2112/1

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއްދި މިހިރަ ގާޮތ  ،ގެ ވިސްނުން މިހިރަ ގޮތާ ދޭތެރޭގައިދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންކުރަމުންސްބަހު

ނޑުމެން މި  ނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ. އަޅުގަ  1980ދައްކަނީ ފުުލހުންނާއި ސިފައިން މި ޤާނޫނަުތަކްށ ވާހަކަ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ލީހުން މިކަން ތީ. މި މަޖިއޮށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ވާހަކަ މި އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް ގެނެވޭއިރު ޤާނޫނަ

ނޑުމެން މި ކުރަންޖެހެނީ. މި ށް ރަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރުންނާ އަދި ސަރުކާރަމަރުޙަލާގައި ސަރުކާ ހުށަހެޅުނީާމ އަޅުގަ

ދައްކަވައިފި. ފުުލހުންނާއި ސިފައިންގެ ވާހަކަުފޅުމިއަދުގެ ރައްދުވާ ގޮތަށް ކުީރގެ ސަރުކާރަށް ނިސްަބތްވާ ެމންބަރުން 

ވަނަ ބާބަްށ  0އަސާސީގެ ޤާނޫނު އޮތް.  ވެސް އެބަޤާނޫނެއް  ކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރާކަން ؛ށް ލާޒިމުމައްޗަ

 1985 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހައި  ވަނީ ވަނަ މާއްދާގައި މި 237ބެއްލެވީމަ އެނގޭނެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް. މި ބާބުގެ 

ޓަކައި  ދިނުމަށްމަގުތައް ތަނަވަސްކޮށް ފަިހޮކށްއެކު އުޅުވޭނެ  ނިވަންކަމާ މީހުންނަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި މި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްަތކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނޭ. 

ނޑުގެ ވާހަކަލާފަތޯއޭ އަޅުޚިދުމަތްތައް ގުނަވަންތައް ބިންދައިމިގޮތުން މި ސަލާމަތީ  އަކީ އޮންނަންޖެހެނީ؟ އަދި ހަމަ  ގަ

ގެ ފުލުހުން އަށް ބަލައިލީމަ ފުުލހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް. ވަނަ މާއްދާ 222ބާބުގެ  އަސާސީގެ މިމި ޤާނޫނުގެ

ނޑު މަޤް   1990 އަށް ބަލައިލީމާ، މުޖްތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  222ޞަދަކީ ޚިދުމަތްަތކުގެ މައިގަ

އެބައި މީހުންގެ މުދަލާއި  ،ކޮށްދީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހައި މީހުން ހިމާޔަތް -ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން. )ށ(

މި  ،އާދޭ އެއާ  ގުޅިގެން އެބަމައަސާސީއޭ. އަދި ހަމިއީ ޤާނޫނު؟ ވިދާޅުވަނީ ީކކޭތޯ މި ދިނުން،ގެދޮރު ހިމާޔަތްޮކށް
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 ކަމެއް. ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުން؛ ކުރާވެސް ހަަމ ލާޒިމު ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުން. މި ،ލާއިރުމާއްދާގެ )ރ( އަށް ބަލައި

މި  އަސާސީގެޖެހޭ މި ޤާނޫނު ކަމެއް. އަދި ހަމަ ފުލުހުން ތަބާވާން އެބަ ކުރާނާއި ިސފައިންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުފުލުހުން

 1995 މަީތ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްވެސް ފަާރތަކުން ސަލާ ،ބުނޭ އަށް. މީގައި އެބަ ވަނަ މާއްދާ 221 ބާބުގެ

 5ނުވާނޭ. ވެސް ވެގެން ތަބާ ،ނަމަ ނުވާނޭ. އަދި އަމުރެއް ކުރެވިއްޖެ އިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް ކޮށްގެންމީހަަކށް ޣަ

ޯތއޭ  މިގޮަތށް ކަންތައްތައް؟ ކޮބައިތޯއޭ މި ،ފެބްރުއަރީގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު 2ފެބުރުއަރީ،  7ފެބްރުއަރީ، 

ޔައީ. ފުލުހުންގެ ފެބްރުއަރީ ގައި ކަންތަްއަތއް ވެގެންދި  2ފެބްރުއަރީ،  7ގައި  2112 ؛ފެބްރުއަރީ 5އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ

ނޑި ޤާނޫނާ  ދިޔައީ. އޭގެ ސަބަބުން ގޮތަކުން އަމުރުތަކެއް ކުަރމުން ެއަތއް ،ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް މައްޗަށް މެދުނުކެ

 2000ޓަކައި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނުގެ  ކުރުމަށްޔަތްއުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހިމާދިވެހި ދަ

ކައި ނުކުންނަން. ޓަ  ކުރުމަށްތުންނާއި ދިވެހި ޤައުމު ހިމާޔަތްދީނާއި ދިވެހި ރައްޔި ދަށުން ފުލުހުންަނށް ެޖހުނީ ިއސްލާމް

ދިވެހިރާއްޖެ ، ޓަކައި ކުރުމަށްޔްމީހުން ޤާނޫނު ހިމާޔަްތކުރުމާއި ޤައުމު ހިމާޔަ މިއީ ޤާނޫނު ހެއްދެވި މިއީ ބާޣީންތޯ؟

ވާޖިބުކޮށްފައިވާ ކަމެއް މިއީ.  ،ޓަކައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލުުހންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށް  ކުރުަމށްހިމާޔަތް

ނޑު މިރާއްޖޭގައި ތަމްސީލުވެގެން މިކަން ނޫންތޯ މި  ދައްކަނީ ފުލުހުްނ އަނިޔާކުރަނީއޭ. ދިޔައީ. މިއާ ގުޅިގެން އަޅުގަ

 2005ހިމާޔަތްކުރަްނ  ،ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓަން އިރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ހުންަނކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައިދިވެހި ފުލު

 ،ތިބި ބައެއް. ދިވެހި ޤައުމުގައި ހިމާޔަތުގައި. މިއީ މަދުބަޔަކު ނުކުމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ފަާނކޮށް

ވެސް އަންދައި،  ބޭފުޅުްނގެ އަމިއްލަ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާތައް ތިބެންވީ އެބޭފުޅުން  ސުންނާަފތިޮކށްލާ ވަގުތު އެ

ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން  އެ، ބޭފުޅުންގެ އަތްތައް ބުރިޮކށް  ވެސް އެ ޮކށްލާއިރުހުޅުޖަހައި ރޯޮކށް ސުންާނަފތި

ކަންކަން  ދޭ މި ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ޤާނޫނުން އެ ންވީތޯއޭ އަތްއުރާލައިގެން؟ވެސް އެބޭފުޅުން ތިއްބަވަ ޝަހީދުޮކށްލާއިރު

 2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ؛ޓަކައި ކުރުމަށްދިވެހި ޤައުމު ހިމާޔަތް، ަޓކައި ކުރުމަށްދިވެހިރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ، ޓަކައި ކުރުމަށް

އެ ނުކުންނަ  ދިވެހި ދައުލަތާ ދެކޮޅަްށ ނުކުމެދާނެ. އިވެސް ބަޔަކު ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ އެތެރެއިން

 ،މީހުންނަކީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެބައިމީހުންަނށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެވިފައި އޮތަސް 

މީހުންގެ ހިމާޔަތުގައި  ޖެހޭ އެ ވަންޏާ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެބަ ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކަމަަކށް ދިވެހި

 ގޮތް.  ދިޔަނޫންތޯ މިކަން ވެގެން ނަން. މިއީނުކުން

 2015 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން  ވެސް އައިސް ޖެހުމާއެއްޮކްށ  12:31ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ވަގުތު އަޅުގަ

ނޑާލަން. އެހެންވީމާ، ވާހަަކފުޅު ނިންމަވައިލުމަށް ޓަކައި އަ ނޑު ބާކީ ވަގުުތ އްޮތ އެބަޖެހޭ ބައިގަނޑިއިރަށް މެުދކަ ޅުގަ
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ޖަހާއިރު ފަށާއިރު ފުރުަޞތުއަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހާިހސާބުން ބައިގަޑިއިރުގެ ހުސް  1ކަމަށް ވަންޏާ 

 2020 ވަގުތުކޮޅަަކށް ތަންދޭ ވާަހކަ ދަންނަވަން.

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 2025  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެ ދަށުން ބަހުސްގެ 11.1އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ހުއްވަގުތުޮކަޅށްފަހު ކުރިައށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ނޑާލިއިރު ވާހަކަފުޅުަދއްކަވަމުންގެންދެވީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މަރުޙަލާގައި މިހާރު މެދުކަ

ނޑު ވާހަކަފުޅު ިނންމަވައިލެއްވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  3ދީދީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ޖުމުލަ ބާކީ   މިނެޓު އޮތީ. އަޅުގަ

 

 2030 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑު ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައީ ފުލު ޝުކުރިއްޔާ ހުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ބޭނުންވޭ ފުލުުހްނ  މި ބިލާ ެބހޭ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ދައްކާތީވެ  ގޮތުން ވާަހކަދެއްކިއިރު އަޅުގަ

މަތާއި ސަލާ ވީމާ،. އެހެންރައްާކތެރިކަން ބަލަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި 

ބައެއް ފަހަުރ ފުލުހުންަނށް ފުުލުހންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ  ،ރައްކާތެރިކަަމށް ހުރަސްއެޅޭ ޮގަތށް ޢަމަލުކުރެވޭ ިހނދު

 2035މާޔަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ހި ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މާޔަތްޮކށް ރައްާކތެރިކުރުަމށްހި ކަންކަން އެ ،ލިބިގެންދޭ ބާރުަތކެއް

ނޑުމެން މިކަން މިހެންކަންތަްއތައް ކުރަން. އެހެ ވާަހކަދެއްކީމަ ބައެއް ފަހަުރ އޮއްވާ މިގޮތަށް  ންވީމާ، އަޅުގަ

ލެއް ރައްޔިތުންނަްށ އެބަ އޮޅޭ ފުުލހުންނާއި ސިފައިން އަދި ސަާލމަތީ ޚިދުަމތްދޭ ފަާރްތަތކަކީ ތިމަންނަމެނަށް ނުރައްކަ

ލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާދީގެން އުކޮށްގެން ދިވެހި ދައިން ޚަރަދު . ތިމަންނަމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާކަމަށް

ތިމަންނަމެންނަށް އަނިޔާކުރަން އުފައްދާފައި ހުރި މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލައިލާއިރު 

 2040ޓަކައި.  ަތށްމާޔަރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ހި ދިވެހިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި މުއައްސަސާތައް އުފައްދާފައި 

ނޑުމެންންަށ އެބަ ނޑުމެންގެ ެތރެއިން ބައެއް މީހުން ބައެއް ފަހަރު މުޒާހަރާއެއްގެ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ފެނޭ އަޅުގަ

އުޅޭ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި  ނާކުޑަކުދިންނާއި މުސްކުޅިން  ؛އްމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭމުޒާހަރާގެ ނަމުގައި ގޮސް ޢާ ،ގޮތުގައި

ނޑު މި ފުރުޞަތަްށ އެދުނީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ކަމްަށ މި ކަންތަްއތައް ކުރަ މުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ،އެއާއެކު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާތަަކށް ގެއްލުންދީނެލަން ބޭނުންވެގެން. އަދި ހަމައަލިއަޅުވާލައި އެއްޗެއް ބު

ނޑުމެން މިހެން ބަލަހައް  2045ޓައިގެން ިތބެވޭކަށް ެވސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންަނށް އަނިޔާޮކށް ހަާދއިރު އަޅުގަ
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އެ ނުވާނެ ދޫންޏަކަްށ. ދޫނީގެ އަސްލު ސިފައެއް  ކަްށ ވޭތޯ؟ލާފައި ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ އެ ދޫންޏަޏެއްގެ ފިޔަ ކޮށައިދޫން

އި ޤާނޫނީ ައތް ބަނދެފަ 2ފުރަގަަހށް ލާފައި  ،އަތް ބަނދެފައި ،ލާފައިވެސް އަތް ބިންދައި ނުފެންނާނެ. ފުލުހުންގެ

ކަމެއް  މާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ޯހދައިދޭށޭ ބުނެގެނެއް މިހި ރައްޔިތުންނަށް  އިމީހުން ބަނދެލާފައި ބައިތިއްބާފަ ގޮތުން އެ

ނޑުމެން އެބަ މާޔަތާއި ގެ ހިިދވެހި ރައްޔިތުން ،ޓަކައި ޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 2050ދޭން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ ދޭން. މި ބާރުތައް  އި އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަަކށް ބާރުތަކެއް ވެސްޓަކަ ރައްކާތެރިކަަމށް

 ،ިއޞްލާޙުގެނެވިގެން މި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ޤާނޫނުތަކަށް، މާޔަތުގައި. އެހެންވީމާޅުގަނޑުމެންގެ ހިއަ

ނޑުމެން އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާ ނޑުމެންގެ ވާހަަކތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަ ަތކަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަްށ އަޅުގަ

ނޑު  ކޮޅަށްޖަހަން މަސައްކަތްކުރުަމކީ އެއީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ތައް ނަގައިއެ މުއައްސަސާ ،ބައްޓަންނުކޮށް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުަޞުތގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ، ވެސް ދެކެން. އެހެންވީމާ، މިގޮތުން އަޅުގަ

 2055 ޓަކައި ުޝކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ދެއްވި ފުރުޞަަތށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިހާރު މި  ޕީ.ޕީ.އެމަށް އެބަމިނެޓު  1ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި ބާކީ  އޮތް. އަޅުގަ

 ޘްމާނަށް. ންބަރު ޖަމީލު ޢުޢިއްޒަްތތެރި މެ އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

 2060 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުގެމަނަ

ނޑުމެންގެ ގަދަ އަވީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެންންަށ  ތިިބ ބައެއްތިިބ ހުދު ޭފރާމުގައި  އިއަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ އުޑުން ފައިބާފަ ކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކްަށ ނުފެންނާނެ. ޝައްކެއްނެތް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ  .ލޮލަށް ފެންނަން ހުރި ޚިދުމަްތތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެޚިދުމަތްަތކެއް. އަދި ހަމަޚިދުމަތަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ   2065މީހުންގެ  އެއާއެކު ފުލުހުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  މަސައްކަތުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ އެ މީުހންނަށް ވެސް ބޭނުންވާ ަކންތައްަތަކށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ، މަގުފަހިޮކށްދީގެން. އެގޮތުން ަބލާއިރު ނިންމާ ތަޙްޤީޤުތައް  މީހުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަްތަތކުގައި އަޅުގަ

ނިންމާފައި އްޮތ  ލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނިންމުންތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފު އަށް ފޮނުވާ ނިންމާފައި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް  ގެން ނޫނިއްޔާއިމުކޮށްތަކެއް ޤާކުރެވޭ ކަހަލަ ނިޒާމުލިމެންޓުމައްސަލަތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިމްޕް

 2070މީހުންަނށް ކުރަންެޖޭހ އިތުބާރާއި  އެއާއެއްކޮށް އެވޭނެ. ހަމަރަނގަޅެއްނުކުރެ ސްޓަމުއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަަތކީ ފުލުހު ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ ންނަީކ ޔަގީންކަމާއި އިޙްތިރާމު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރެޔާ  ނޑުމެންގެ  ،އި ދުވާލު ބުރަ މަސައްކަތުގައި ތިބޭއިރުރޭގަނޑު އަޅުގަ ނޑުމެންގެ މުދަލާއި އަޅުގަ އަޅުގަ
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މީހުން  ވަންޏާ އެމީހުން. އެހެންކަމަށް ހާ ކަންތަްއތަކެއް ބެލެހެްއޓުމުގެ ޒިންމާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައި ތިބިހުރި

ނޑުމެން އެބަ އްސަން ހަމަޖަ ޖެހޭ އިޙްތިރާމުކުރަން. މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ކުރާ މަސައްކަްތތަަކށް އަޅުގަ

 2075 ޖެހޭ.  އެބަ

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އެކު  ނެތުމާއިހިސާބުން ވާހަކަފުުޅދައްކަވަން އިތުރު ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ތ. ،ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ،11.1 މުއެޖެންޑާ އައިޓަ

 2080ސް ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހު ފުލުހުންގެ 2112/1ނޫނު ނަންބަރު ދޮންމަނިކު ހަުށހަޅުއްވާފައިާވ ޤާ

ނޑު  އައީކަމުގައި ދަންނަވަމުން، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ފުރުޞަތު ިނމުމަކަށް މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދޫގުރައި ގޮތުން. އެއީ ތ. ަބސް އިއްވެވުމަށް ބިލާ ބެހޭއަރުވަނީ ފަހުފުރުަޞތު މި 

 ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ. ށް ދޮންމަނިކަ ޙުސައިންމަނިކު

 

 2085 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ގުރައިދޫތ. 

ކާރުން ފުުލހުންގެ ޤާނޫނަށް ސަރު  2112/1ން. ޤާނޫނު ނަންބަރު މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  `. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް،

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ން ވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުަޅށް އަމެންބަރުުހށަެހޅި އިޞްލާޙުތަަކށް ހުިރހާ ޢިއްޒަްތތެރި  ޅުގަ

ނޑު ނަން ނުދެންނެވިކަމުގައި މަރުޙަބާ ވެސް ވީނަމަ  ކިޔަން. އަދި ހަމައެއާއެކު ހުިރހާ މެންބަރުން ވެސް ވަކިވަކިން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު  ،ވަރަށް ބޭނުްނތެރި ވާަހަކުފޅުތަެކއް. އެހެންކަމުން ،ވީ ވަރަށް ބިނާކުރަނިވިހުރިާހ މެންބަރުން ވެސް ދެއްކެ

ނޑު މިއަދު ދަންނަވަން  މަރުޙަބާިކޔައިއެ ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް   2090ޝުކުރުއަދާކުރަމުން، އަޅުގަ

މިހާރު މި އޮތީ ކޮިމޓީ ވަގުތު ދެން ނިމުމަަކްށ ، ކޮމިޓީ ވަގުތު ނިންމަވާދެއްވައި ބޭނުންވަނީ މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް

އައިއްސަ. ބަހުްސތައް ނިމި، މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ބަލަިއގަނެ، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުގެ މަގު ފަހިޮކށްދެއްވުމަށް. 

ނޑު މިއަދު މި ގޮވާލަނީ ވީހާ އަވަހަކަްށ މި ބިލު ފާސްކޮެދއްވުމަށް ުހރިހާ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެްނކަމުން، އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ މި  ނޑު ދައްކަން ބޭނުންނުވާތީ، އަޅުގަ އަރިހުން އެދޭ ވާހަކަ. އަދި އިތުރު ވާހަކަަތކެްއ މި ބިލަށް އަޅުގަ

 2095ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިމުމާ އެއްކޮށް، މި ބިލު ކޮިމޓީ އިން ނިންމަވައިދެއްވައި އަދި ތަޅުމަށް ެވސް ވީހާ 

ނޑު މި ބިލަށް ހުިރހާ އަވަހަކަށް މި ބިލު ގެ ނަސްދެއްވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މި ބިލާ ެބޭހ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާަހކަ ައށް ތާއީދުޮކށް އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިގަންނަ ވާހަކަަތެކކޭ. އެހެންކަމުން، ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ހެޔޮބަސް އަހައި ހެޔޮ  އެއީ އަޅުގަ އަޅުގަ
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لناّماالّطاقةّلنابهّوعفّعن اّوغفرّلناّލެއްވުމަށް ދުޢާކުރަން. هللا ބަސް ޤަބޫލުކުރާ ބައެއް ކަމުގައި މާތް  رب ناّولىّتحم 

 2100 .و رحمة هللا و بركاته والسالم عليكمورحمناّانتّموالنافانصرناّعلىّالقومّالكافرينّ

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ، 2112/1ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2105ޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ބިލުގެ އިބްތިދާ 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓަށް އެއްސެވުމުގެ ވަގުތު، ވޯޓު ވަގުތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 2110  އްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ކޮމިޓީތަކުން ުހށަހަާޅ ކަންކަން.  -11އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ޭބފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ  -11.1

ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު،  މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ަކންތައްަތކާ ބެޭހ ކޮމިޓީ އިން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިައްށ 

 2115ގެންދެވުން. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަނީ ބަހުސްގެ ފުރުަޞަތށް އެދިވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު. އެގޮތުން 

 1މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް  1ންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކޮ

ނޑު މިހާރު މި ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަނީ. ގެމަނުަފށީ ދާއިރާގެ ނޑައެޅިފައި މި ވަނީ. އަޅުގަ ޢިއްޒްަތތެރި  މިނެޓު ކަ

 ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން ވާހަަކފުޅުދެއްކެވުަމށް.އަރުވަން ުފރުޞަތު ޘްމާނަށްމެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 2120  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ޮކމިޓީ ދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ ފަރާތުްނ ވަަރށް ކުރު މުއް ގެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ

އަދު ވަނީ ރިޕޯޓު ނަންފުޅު ވަަރށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަްށފަުހ މި 3ވި ރިއްޔާ ުހށަެހުޅއްރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެން މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް  ފަ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާުހށަަހޅުއްވާ ގޮތުގައި މި މުއައްސަސާ އަކީ އަޅުގަ

ރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައި އީސުލްޖުމްހޫރަ، ކަމަށް ވީހިނދު އެއްޙައްލުކުރަންޖެހޭ ވަަރށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް ހުރި މުއައްސަސާ

 2125ަފހުގައި ވަރަށް ގިނަ ބެލުންތައް ބެލުމަްށފަހުގައި، އިންޓަވިއުކުރުމަށްން ބަލަންޖެހޭ ގޮަތްށ އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ކޮމިޓީއޮތް 
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ނޑު ނޑު ދެކޭމިއަދު ވަނީ އަޅުގަ ޕޯޓެއް. ފުިރހަމަ ރިގޮތުގައި ވަރަށް މެންންަށ ރިޕޯޓެއް ހުށަަހޅުއްވާފަ. އެ ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވިގެންދާނެ  ޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ެއ ރިޕޯޓާމީދުކުރަނީ މި ޢިއްއަޅުގަނޑު އުއް  އެއްގޮތަށް އަޅުގަ

ކަމަށް. ޚާއްޞަކޮށް ވަަރްށ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ަޓކައި ސަރުކާރުން 

އިގެން ންަނށް، އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްަކތައެ ބޭފުޅު ރުމަށް ފުރުަޞތުދެއްވައި،ތައް އިޞްލާޙުކުކަންތައް  ުހށަަހޅުއްވާ

 2130 ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ެދއްވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުވާތީވެ، ްށ އެދިވަޑައިގެންފައިފުރުަޞތަ  އަކުންއެހެން އެއްވެސް ޕާޓީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިތުރު

ޑު މިހާރު ގެ ބަހުސްގެ ފުރުަޞތު ބަންދުކުރަން ކަމަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުގަނ11.1އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާ

 2135ކަމަށް ބޭުފޅަުކ ވާ މެންބަރުގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ހުސްެވފައިޕޮލިސް އިންޓެ، 11.1މި ފުރުަޞތު މި ބަންދުކުަރނީ 

ރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްޢައްޔަންކުރުމަ

ން ދިރާާސކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު، މިނިވަން

ނޑައަޅަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ކަމުގައިއައީހިސާބުްނ ނިމުމަކަށް  ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް މި އަްށ ދިއުމުގެ ކުރިން  11.2 ކަ

 ދަންނަވަން. ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް  ،ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ވޯޓު އާ 11.1 ލާނަން.ދަންނަވައި

 2140ގެ ނިޔަަލްށ 2112ޖުލައި  25ތު މުގެ މުއްދަމެްނބަރެއްގެ މަޤާ 3ންގައި ހިމެނޭ ގްރިޓީ ކޮމިޝަޕޮލިސް އިންޓެ -11.2

ފުލުުހންގެ  2112/1މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  3ހަމަވެފައި ވާތީ، އެ ކޮމިޝަނަށް 

ވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝް ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 22ޤާނޫނުގެ 

 ތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަަހޅުއްވައިފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާގެ ކަންތައްަތކާރިއްޔާ ރައްޔިރައީސުލްޖުމްހޫ

ގައި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް  2112 ޓްއޯގަސް 7ން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. ރިޕޯޓު ބެހޭ ކޮމިޓީ

 2145ެބހޭ ކޮމިޓީެގ  މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަްއތަކާ މިނިވަން، ދެއްވާނީޕޯޓު މަޖިލީހަްށ ުހަށހަޅުއްވައިވަނީ ފޮނުވިފަ. މި ރި

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ފަރެްސމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

މެންބަރެއްގެ މަގާމުގެ  3ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕޮލިސް އިންޓެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 2150ފުުލހުންގެ ، 2112/1މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަްނބަރު  3ހަމަވާީތ، އެ ކޮމިަޝނަށް މުއްދަތު

ވަރާ ހޯއްދެވުމަށް، މަޖިލީހުގެ މަޝްވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 22ޤާނޫނުގެ 

ވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މިނި ،ރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަަހުޅއްވައިފައިވާ ނަންފުޅުތައްރައީސުލްޖުމްހޫ
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ން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ުހަށހަޅަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަަކށް ިމ ކަންތަްއތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީ

ދަންނަވަން. ރި މެންބަުރންނަށް ވަަރށް އިޚްލާޞްތެިރަކމާ އެކު ޝުކުރުހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުިރހާ ޢިއްޒަްތތެ ކޮމިޓީގައި

 2155މެންބަރު  ލާނަން. ފުނަދޫ ދާއިރާގެންގެ ނަންަތއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިއަދި މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު 

ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު.  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫްފ؛. ކެނދިކުޅުދޫ އެއީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  ޢަލީ ސަލީމް؛

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، ަކނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ވެލިދޫ 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ، ން، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ، ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާީހމް ރިޟާވަޙީދު އިބްރާހީމް، ގުރައިޫދ 

 2160 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޓަކައި މިނިވަން  މުޙައްމަދު ލަޠީފް، އައްޑޫ

މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަްއތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވުމާ އެކު އެ ނަންފުޅުތައް ިދރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ޕޮލިސް  21ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ، 2112/11ކޮމިޓީން ވަނީ ފައްޓަވާފަ. އެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްޔަންކުރާ މީހުންގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢަ

ސިަފތައް ހުިރތޯ ބެލުަމށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާ އެކު ުހަށހަުޅއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓުތައް 

 2165އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގަ  21ދިރާސާކުރަން ެފށުނު. އަދި މީގެއިތުރުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ 

ނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާ މުއައްސަސާތަަކްށ  ޝަރުުތތައް ފުިރހަމަވެފައިވޭޯތ ކަށަވަރުކުރުަމށް ަޓކައި ތިީރގައި އަޅުގަ

ލިޔުމުން ދެންނެވުނު. އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް، ހައި ކޯޓު، އިލެކްޝަންްސ 

ސަރވިސް. މި ދެންނެވި މުއައްސަސާތަކުގެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްަފހު،  ކޮމިޝަން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިެލއްވި ފަރާްތތަަކކީ އެ ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާބިލު 

 2170ޓީން ނިންމެވި. އަދި ކޮމިޓީން ފަާރްތތަކެްއތޯ ބެލުމަށް ޓަަކއި އެ ފަރާްތަތކާ އިންޓަރވިއުކުރެއްވުމަށް ކޮމި

ނޑު އެކަށައަޅައި، އަދި އެގޮތުގެ މަތިްނ ވަނީ  އިންޓަރވިއުކުރައްވާ ފަރާްތަތަކށް މާކްސްދިނުމުގައި ވަޒަންކުރާނެ މިންގަ

މާކްސްދެއްވާފަ. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ަޢއްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްަފހު، ިމ ރަ

ނޑަށް ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން މާކްސްދެއްވުމުން، އެ ފަރާތްަތކަްށ  ރިޕޯޓުގެ ތިންވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މިންގަ

ނޑު ތަރުތީބު މި ދަ   2175ފާޠިަމތު ޝަރީރާ ޢަީލ  1321ންނަވާލަނީ. ދަފްތަރު ނަންބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި މާކްސް އަޅުގަ

. 75.1. ސ. މީދޫ ޙަސަންކާރިގޭ މުޙައްމަދު ފަރުހާދަށް ިލބިވަޑައިގަންނަވަނީ %01.2ޝަރީަފށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ %

ރުކަމަށް . ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބ72.0ަހ. ގްލޯރިއޯސާ، ޢަލީ ނަދީމަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ %

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަްށ ފޮނުވާފައިވާ ނަންުފުޅތަްއ 

ދިރާސާކޮްށ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަްއތަކާ ެބޭހ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާަޔތްކުރައްވައި 
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 2180ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި، މިނިވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނި 

މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަްއތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހަށހަަޅން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 2185ންބަރު. އާދެ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަްނތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެ 

ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ 

އި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ހުރިހާ މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު މުޤައްރިރަށް ވެސް ޝުކުރުދަްނނަވަން. އަދި ކޮމިޓީގަ

މިނެޓު.  31ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްުކރުމަށް ޖުމްލަ 

މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި  1އެގޮތުން ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  1ށް މެންބަރަ ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަ  2190މިެނޓު. އަޅުގަ

 ފަާރތުން ވާހަަކފުޅުދެއްކެވުމަްށ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޕީ.އޭ.ސީ އަށް މި ހުށަހެޅިފަިއ މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ ޝުކުރިއް

 2195ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ނަންފުޅުަތކަކީ ވަރްަށ މިކަމަށް ޤާބިލު ރަނގަޅު ޭބފުޅުންތަެކކޭ. މިނިވަން 

ރަނގަޅަށް ދިރާސާޮކށް ބެއްލެވުމަްށަފހު މި ޭބފުޅުންަނށް  މުއައްސަސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީްނ މި ނަންފުުޅތަަކށް ވަަރށް

މާކްސްދެއްވައި މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މި ކޮމިޝަަނށް ޢައްޔަންކުރައްވަން ފެންނަ ަކމަށް ނިންމަވާފައި ތިއްބެވި 

ނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަަތމައިނުން ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ނީ ސަރުކާރުން ބޭފުޅުންަނށް އަޅުގަ

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮިމޝަނާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް މި ގެންގުޅެނީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 2200ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ހަމަ ަމދު ބަޔަކު ނަމަވެސް ފުލުހުްނނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި މިފަދަ 

ތުގައި މިނިވަންކަމާ އެކު މުސްތަޤިއްލު ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ ވަަރށް މުހިއްމު ކޮމިޝަނެއް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮ

ނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އެގުޮތން މި ކޮމިޝަން އުފެދަިފއިވާ މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް  ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ންބަރުން ހަމަކޮށް، މި ކޮމިޝަން އެންމެ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ަޓކައި މި ކޮމިޝަނަށް މަދުވެފައިވާ މެންބަރުންނަށް މެ

ރަނގަޅު ގޮތުގައި، ފުރިހަަމ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރައްވާތީވެ ދިވެހި ސަރުކާަރްށ 

 2205އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް ޝުކުުރދަންނަވަން. އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މި 

އްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި މި މައްސަލަ ނިންމެވިއިރު، އެ ކޮމިޓީ ައށް ނިސްަބތްވާ ހުރިާހ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަ
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މެންބަރުންގެ ވެސް މި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅު ގޮތުގައި، މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަްށ ޤާބިލު އެަކށީގެންވާ 

ވާތީވެ އެ ހުރިހާ ޭބފުޅުންަނށް އެ ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ބޭފުޅުން ކަަމށް ދެކެވަޑައިގެން މާކްސްދެއްވާފައި

ނޑުމެންގެ ވިސްނުން  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ޝުކުުރދަންނަވަން. މިކަހަލަ ކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ގޮަތކު  2210ން ވެސް ކުރިއެރުމާއި މިގޮތަްށ، ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތްޮކްށފި ނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. އަޅުގަ

ތަރައްޤީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި، ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅު 

މި މަޖިލިސް ވެގެންދިއުން. އަޅުގަނޑުމެންންަށ މިހާރު މި ފަަހކަށްއައިސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުރެވޭ  މަޖިލީހަކަށް

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނޑަށް ފެނޭ. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ މަސައްކަްތތައް ވަރަށް ރަނގަަޅށް ކުރަމުންދާ ތަން އަޅުގަ

ނޑު ނިސްބަތްާވ ކޮމިޓީތަކުގައި ވެްސ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ. އަދި ސީދާ ޚުދު   2215އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރާއިރު ހުިރާހ ސިޔާސީ ފިކުރެއްގެ މީހުންގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު 

ނޑުމެންނަށް ިމ  ނޑުމެނަްނށް އަޅުގަ ނޑު ފާަހގަކޮްށލަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން މިއަދު އަޅުގަ މަސައްކަތްކުާރކަން އަޅުގަ

ުޅތަަކށް ތާއީދުކުރައްވައި މި ނަންފުޅުތައް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ައށް ފޮނުވުަމށް ޓަކައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނަންފު

މަސައްކަތްކުރެއްވި ުހރިހާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ަފްށަފށުން ޝުކުރުދަންނަވަމުން، 

 2220ހުިރހާ މެންބަރުންގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާއި ތާއީދުލިބިގެން ކުރިއަށް  ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތަކށް

ނޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވާ އެންމެހައި ފައިދާހުިރ ކަންތައްތައް ލިބިގަތުމަށް  ގެންދިޔައިމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑަށް އަދިވެސް އެއް ފަ ަހރު ާތއީދުލިބިގެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ޓަކައި ކަންތަްއތައް ހާސިލުވެެގންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިލާނަން.  އަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު ަނންތަަކްށ، މި ބޭފުޅުންނަށް ަމރުޙަބާދަންނަވަމުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 2225 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބަލާނަން އުިތރު ޕާޓީއަކުން ވާހަަކުފޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

ޕޮލިސް  11.2އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އާދެ، އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނެތް.

 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި 2112ލައި ޖު 25 ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނޭ ތިން މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތުއިންޓެ

 2230 22ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  2112/11މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  3އެ ކޮމިޝަނަށް  ،ވާތީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި

ބެހޭ ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަްއތަކާ މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުުޅތައް މިނިވަން ރައްޔިތުންގެ
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މުގައި ކަނޑައަޅަން. މި ރިޕޯޓާ މެދު ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތު ނިމުމަކަށް އައީކައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ދިރާސާކުރަ

 ސް ދަންނަވަން. ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެނަގާ ގަޑީޖިލީހުގެ ވޯޓުމެދު ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މަ 

 2235...ވަނަ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަެކއްޗާ 05/12ންބަރު ޤާނޫނު ނަ ، 11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -11.3

 2112އޯގަސްޓް  1ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. ރިޕޯޓް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އިޤް 

ޕޯޓް . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިމެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ އި ޢިއްޒަތްތެރިގަ

هللا ބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން ،ދެއްވާނީ އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުމަޖިލީހަށް ުހށަަހޅުއްވައި

 ރުވަން. ޚަލީލް. ފުރުޞަތު ަަ

 2240 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ

ތިޞާީދ ންނަވަން. އާދެ، މި ރިޕޯޓަީކ އިޤްދަފުރުަޞަތށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު`. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީްސ، ދެއްވި 

 ޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުބެހޭ ޤާނޫނަްށ އި ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ، 05/12ކޮމިޓީން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް އިޤް ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓް. އަޅުގަ

 2245ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުމަށްފަހުގައި  ދުގައި ވަރްަށ ފުާޅކޮްށ މިކަމާ ކުރިއަށް ދިޔައިރުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެ

ނޑު ކަންއްގަޮތށް އަދި އިއްތިފާޤުން ނިމިަފއިވާ ބިލެއްއެ ންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާމެ ފާހަގަކޮްށލަން. ކޮމިޓީގައި  ވެސް އަޅުގަ

އަްށ ގެނައުމަށްކަން ހާވެސް އަވަހަަކށް ނިންމައި ފްލޯ އަށް އަންނަ މަސައްކަްތަތއް ވީ އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ޮކމިޓީ ރޫހު

ނޑު މި ފުރުަޞުތގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށް ގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ުނންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ރޫހުލަން ބޭއެއީ އަޅުގަ

މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް  ،މިހާރުެވސްގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރާެނތީ، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މުސްތަޤްބަލު

ނޑު ދަންނަވަން. ކޮމި  2250ޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަްށ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަ ލާނަން. މި ބިލު ނިމިގެންދިޔައިރުގައި ކެނދިކުޅުޫދ އިގޮތުގައި މި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް އަޅުގަ

ގެ މެންބަރު މަޑުއްވަރި ދާއިރާ  .ޮކމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި އިންނެވީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް

މަނިކު ދޮންމަނިކު. ފުވައްމުލަކު މެދު އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ގުރަ މަނިކު. ތ.ތު އަޙްމަދުމުޙައްމަދު އަމީ

ޙިލްމީ. ގަމު ދާއިރާގެ ފައްޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު 

 2255، هللاމް. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއިސްމާޢީލް. ހިތަދޫ ުއތުރު ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަ

އިތުރުން ރިޔާޟް. އަދި އޭގެهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. ކިނބިދޫ ނގިލީމާމި

ހާރަށް ން މިޚަލީލް. އާދެ، މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މިހާރުهللا އަޅުގަނޑު ނިލަންދޫ މެންބަރު ޢަބްދު

ވާތީ ކޮމިޓީން މި މަސައްކަްތ މާިހ  ހިސާބަްށ ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށްވެސް ރައްޔިތުންނާ 

ހުިރހާ ޭބފުޅުންގެ  ގެޭބފުޅުން ވަނީ. ތި ަފހުގައި ޮފނުވާފައި މި ދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމަށްއަވަސް މުއް
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ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ  2260ލައްވައިފިއްޔާ ބޭފުޅުން ބައްލަވައި ވޭ ގޮތުން މި ރިޕޯުޓގެ ކޮޕީއެއް އޮންނާނެ. ތިމޭޒުކޮޅުމަތީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙު 1ޖަދުވަލު  ،ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ތައް ހިމެނިފައިވާނެ. ގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަަކ ކުރުކޮށްއެހެންވީމާ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލުމާ  ލަން. ދެއްވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އެކު އަޅުގަ

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ދަންނަވަން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 2265 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޚަލީލް. އަދި ކޮމިޓީގެ هللا ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ، އިޤް

ނޑު ޝުކުރުޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަ ެތރި ނައިބު މުޤައްރިރަށާއިޒަތްޢިއް ދަންނަވަން. މި ރުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި އަށް  ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 21މިނެޓު  31ވަނީ. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ އެއް ގަޑިއިރު ކަ

ސިކުްނތު.  32މިނެޓު  3އަށް  ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.އޭ 22ޓު މިނެ 2އަށް  ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 12މިެނޓު  15

 2270މިެނޓު.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް  3އަށް  ދާލަތު ޕާޓީ ޢަ

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަން. އަޅުގަ

 މަނިކަށް. މަދު އަމީތަށް. މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމެންބަރު މުޙައް 

 

 އަޙްމަދު މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތުދާއި މަޑުއްވަރީ

 2275ނޫަނށް މި ބެހޭ ޤާ ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ 05/12ންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ގެނެވުނު އިޞް  ރިރަށް ވަރަށް ކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ މުޤައް ނިންމެވި ގޮތް ހުށަަހޅައިދެއްވިލާޙު އަޅުގަ

މި ކޮމިޓީގައި މި އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ނ ބެހޭ ބިލާ ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރީ. ގޮތުން އަޅުގަ ޑުމެން މަސައްކަްތކުރިއިރުގައި ވަރަށް އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މިއީ ކުޑަކު ކަމުގައި ޑަ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ދެކެވުނުމަސައްކަތްޮކށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑު ،ވީނަމަވެސް  2280ވަރަށް ޮބޑަށް ގުޅިލާމެހިފައި އޮންނަ  އްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާމެންގެ ރަމިފަދަ އިޞްލާޙުތަަކކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރިން. ދެން ޚާއްޞަކޮށް ތި އިޞްލާޙުތަަކށް ބޭފުޅުންަނށް  ވާތީ އަޅުގަ

އި ގެންދަވަނީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގަން ފޮނުއްވަމުންއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މަިފދަ މުހިއްމު ބިލުތައް ސަރުކާރު

 އައު ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖޭެހ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ޓަކައި. ޤާނޫނުއަސާސީ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ަތޢާރަޟްވާ އެހެން ޤާނޫުނތަކުގެ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަތަ އުވާލުން ށް ަފހުގައި އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އައު ޤާނޫނުތަަކށް ގެންނަންޖެ  2285ހޭ އިތުރު ބަދަލުތައް ގެނައުން މިއީ އަޅުގަ

ވާތީވެ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް މި ބިލުތައް މި ފޮނުއްވަނީ. ދެން މި  މަސައްކަތަަކށް
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ނޑުމެން މި  ރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު އޮތް އިޞްލާޙަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަގެނެއްސަ ބިލަށް އަޅުގަ

ނަނީ ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި އިޞްލާޙުގައި މި ބު އީމި

އަދި ވަކި ގޮތަކަށް އެ  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެކަން އިޞްލާޙު 31ވާލުކުރުމަްށަފހުގައި ހަ

 2290ގޮތުން ވަކި ޮގތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ަތކެތީގެ އޯނަރޝިޕް ސަރުކާުރން ނުވަތަ ހޮވާ އިދާރާއަކުން  ގުޅޭ ކެއްޗާތަ

ލަނގުވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި  ،އަދި އެއީ ހޮވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކަށަވަރުކުރަންެޖހޭނެ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤީ ވެރިޔަކު  ަތކަށް ނިސްބަތްވާ ުނވަތަ އެވީނަމަވެސް އެ އެއްޗަކީ އެއީ ވަކި ފަރާ

ނޑުމެންންަށ އޯނަރޝިޕް ކަަށވަރުކުރެވެން އޮތް ޮގތުން ވަކި  ގުޅޭ ެއ އެއްޗަކާ، ވާނަމަ ކަަމށް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަ

ޅުގަނޑު އަ، ބުނަނީ. އެހެންވީމާ ގައި މިކަމަށް މި ޤާނޫނު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އޯނަރޝިޕް ކަށަވަރުކުރަންެޖހޭނެ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްދިނުމަށް. މިއީ މާވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ   2295ބޮޑު ބަހުްސަތކެއް  އެކީ އެދެން މި ޤާނޫނު މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ވަ  ،އެކީގައި ދަންނަވަން ރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ނޫން. މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ށް ކުޑަ ބިލެއް ހުަށހެޅިގެންދިޔަޙަޤީޤަތުގައި އަދި ވަރަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަ

ޖެހޭ. މަޖިލީހުގައި މިހާރު މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ގިނަ  ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްކުރަން އެބަ

ނޑު އަދަދެއްގެ މެ  ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަްތވާ މެންބަރުން. އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން މެންގެ ންބަރުންނަކީ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ަފސް  ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަން އެބަ  2300މި ތިއްބެވީ  ހަަތރު މެންބަރުން ފިޔަވައި މުޅި މަޖިލީހުގައިޖެހޭ. ގާތްގަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހަށް  ،ތްވާ ގިނަ މެންބަރުން. އެެހންވީމާއަށް ނިސްބަ ޕާޓީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ގޮތުން ުކރައްވަންޖެހޭ ބަހުސްތަކުގައި  ގުޅޭ ތިއްބަވައިގެން މިފަދަ ބިލުތަކާމި މަޖިލީހުގައި  ،ވަޑައިގެން

 ން މި ޭބފުޅުން ވެސް ފާޅުކުރައްވަންޖެޭހ ޚިޔާލުތައް ާފޅުކުރައްވައިގެ ގޮތުން ތި ގުޅޭ އިވެރިވެވަޑައިގެން މި ބިލުތަކާބަ

ނޑު އަދިވެސް އެއްބިލު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުަރމާ ފަހަރު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ  ހިނގާށޭ. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

 2305 އެންމެހައި  އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ،ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުއެކީގައި ޝުކުރު

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަސް ފުރުޞަތެއްެގ  އްަކތަްށ ޓަަކއި.މެންބަރުން މި ކުރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި މަސަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރޭގައި މި ބިލު ފާސްޮކށްދެއްވުންތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  2310މެންބަރަކު އެއްވެސް  ޭދތެރޭގައި އިތުރަށް އ1331ާމި ބަލައިލަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ފުރުޞަަތްށ  ދެއްކެވުމަށް ފުރުަޞތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ވޭތޯ. އާދެ، އެއްވެސް އިތުރު މެންބަރަކުވާހަަކފުޅު

 އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ށުން، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަ  3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 71ގަވާއިދުގެ އެކު އެދިވަޑައިގެންފައިނެތުމާ 

...ވަނަ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ަތކެއްޗާ 05/2ރު ންބަޤާނޫނު ނަ ،ވާ ގޮތުގެ މަތިން
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 ،ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ގުޅޭ މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވަން.އިޞްލާޙު

 2315 ދަންނަވަން.  ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 2320ދުވަހުގެ  ،12.1 ވޯޓަށް އެހުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމުވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަަމްށ  12އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ގެ ޓަމުށް އެއްސެވުން. އާދެ، މި އައިމަސައްކަްތތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮްސފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަ 

ނޑު މިހާރު އިދާރީ  ވެ، ތައްޔާރީތައްއަރުވަން ތައްޔާރީތައްމޭޒަށް ފުރުޞަތު  ދަށުން ބައެއް ވޯޓުތައް ހުރީމަ އަޅުގަ

ވޯޓެއް އެބަ އޮވޭ.  5އާދެ! ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން ކަމަށް. މިއަދު ޖުމްލަ  )ވަގުތުޮކަޅކަްށފަުހ( ނިމުމަކަށް ގެންނެވުމަށް.

ނޑު މި ދަންނަވާފުަރތަމަ އަޅުއާދެ! އެގޮތުން  ރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި ތ. ހުގރައިދޫ ދާއި ،ލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގަ

 2325ގެނައުމުގެ ފުުލހުންގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙު، 1/2112މަނިކު ދޮންމަނިކު ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު މެންބަރު ޙުސައިން

 ތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ޢިއްޒަތް 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 2330 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.ސަތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2335 72    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

    72    ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2340 72        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަނިކު ދޮންމަނިކު ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންއެހެްނކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

 2345މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަްށ  ގެނައުމުގެ ބިލުފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު، 1/2112ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

ނޑު މިހާރު މި ނޑައަޅަން.އަށް ފޮނުވިއްޖެކަމުގައި ކަ   އިންޓެގްރިޓީ ލިސްދަންނަވާލަނީ ދެވަނަ ވޯޓަށް. ޕޮ އަޅުގަ

 1ގެ )ށ( ގެއްދާމާ ވަނ22ަގެ ނޫނުޤާ ފުލުހުންގެ، 12112/11 ނަންބަރު ނޫނުޤާ ޓަކައި ޢައްޔަންކުރުމަށްށް މިޝަނަކޮ

 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަތިން ތުގެގޮ ވާ ގައި

 2350މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ  ކުރެއްވުމާޒާހިރު އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަން  މްއަލްފާޟިލް އާދަ ،ޅިމ. ކުރޮ ފައިވާ ،ުހށަަހޅުއްވާ

  ދެއްވުން އެދެން.ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 2355 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 2360 51    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

    52    ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        މްލަ:ޖު

 2365 ފާހެއްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 ފުލުހުންގެ  12112/11 ނަންަބރު ނޫނުޤާ ޓަކައި ޢައްޔަންކުރުމަށްމިޝަނަށް ކޮ އިންޓެގްރިޓީ ލިސްއެހެްނކަމުން، ޕޮ

 ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާ ހުގެމަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ މަތިން ތުގެގޮ ގައިވާ 1ގެ )ށ( ގެއްދާމާ ވަނ22ަގެ ނޫނުޤާ

 2370ޒާހިރު އެ  އަލްފާޟިލް އާދަމް ،ޅިމ. ކުރޮ ،ފައިވާުހަށހަޅުއްވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑު މިހާރު މި  ހެއްނުވި. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(ކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ފާކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަން  އަޅުގަ

 12112/11 ނަންބަރު ނޫނުޤާ  ޓަކައި ޢައްޔަންކުރުމަށްމިޝަނަށް ކޮ އިންޓެގްރިޓީ ލިސްވަނަ ވޯޓަށް. ޕޮ 3ދަންނަވާލަނީ 

 ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ މަިޖލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަތިން ތުގެގޮ ވާ ގައި 1ގެ )ށ( ގެއްދާމާ ވަނ22ަގެ ނޫނުޤާ ފުލުހުންގެ

 ާފތިަމތު ޝަރީރާ ޢަލީ  ،1321ދރދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ފަިއވާޅުއްވާހުަށހަ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 2375ދެއްވުން ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެ  ކުރެއްވުމާޝަރީފް އެ ކޮމިޝަނަށް ޢަްއޔަން

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 2380 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2385 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

    73    ގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން 

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 2390 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ފުލުހުންގެ  12112/11 ނަންަބރު ނޫނުޤާ ޓަކައި ޢައްޔަންކުރުމަށްމިޝަނަށް ކޮ އިންޓެގްރިޓީ ލިސްއެހެްނކަމުން، ޕޮ

 ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަތިން ތުގެގޮ ގައިވާ 1ގެ )ށ( ގެއްދާމާ ވަނ22ަގެ ނޫނުޤާ



90 

 

 2395ާފތިމަުތ ޝަރީރާ  ،1321ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ  ،ަފއިވާުހަށހަޅުއްވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑު އަލުން ދަން  ޢަލީ  އިންޓެގްރިޓީ  ލިސްލާނަން. ޕޮނަވައިޝަރީފް އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް؛ އަޅުގަ

 ގައ1ި)ށ(ގެ  ގެއްދާމާ ވަނ22ަގެ ނޫނުޤާ ފުުލހުންގެ 12112/11 ނަންބަރު ނޫނުޤާ ޓަކައި ޢައްޔަންކުރުމަށްމިޝަނަށް ކޮ

 މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަތިން ތުގެގޮ ވާ

ފާޠިަމތު ޝަރީރާ ޢަލީ ޝަރީފް އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  1321ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ  ފައިވާޅުއްވާުހށަހަ 

 2400ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްޮކްށފި. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ 

ފުުލހުންގެ ، 2112/1ޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ވޯޓަށް. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި 2

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  22ޤާނޫނުގެ 

ޙައްމަދު ފަރުހާދު އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވަާފއިވާ ސ. މީދޫ / ހަސަންކާރީގޭ މު

 ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

 2405 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2410 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 2415    72    ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2420 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ފުލުހުންެގ ، 2112/1އެހެްނކަމުން، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  22ޤާނޫނުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވަާފއިވާ ސ. މީދޫ / ހަސަންކާރީގޭ މުޙައްމަދު ފަރުހާދު އެ 

ނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ  ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާްސޮކށްފި. އަޅުގަ

 2425ފުުލހުންގެ ، 2112/1ވަނަ ވޯޓަށް. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  1

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  22ޤާނޫނުގެ 

ޅުއްވަާފއިވާ ހ. ގްލޯރިއޯސާ / ޢަލީ ނަދީމް، އެ ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަ 

  ދެން.ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެ

 

 2430 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2435 71    ރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 73    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

    73    ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2440 37      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 73        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 2445ފުލުހުންެގ ، 2112/1އެހެްނކަމުން، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަްށ  ގައި ވާ ގޮތުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  22ޤާނޫނުގެ 

ހ. ގްލޯރިއޯސާ / ަޢލީ ނަދީމް އެ ކޮމިޝަނަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވަާފއިވާ
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އްތިފާޤުްނ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އި

ނޑު މިހާުރ މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ  ވަނަ ވޯޓު، އަދި އެންމެ ަފހު ވޯޓު. ޤާނޫނު ނަންބަރު  5ފާސްޮކްށފި. އަޅުގަ

 2450ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ޮހވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި  05/2

 މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  ގޮަތށް ފާްސކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 2455 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2460 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 11 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

    72    ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 2465  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެޭހ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު  05/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެހެްނކަމުން،

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން 

 2470 ްށފި. ފާސްކޮ 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 2475އެހެން މަސައްކަތް. އިތުރު އެހެން މަސައްކަްތތަކުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަން މި އޮތީ،  އިތުރު -13އައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

ހުށަހަުޅއްވާފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ނަިއފަުރ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ފޭދޫ  ފަންނީ މަސައްކަްތތެރިންގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާ. އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 2480  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ޝު

ުހށަެހޅިފައިާވތީވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދިވެހި ސަރުކާަރްށ ޝުކުރުދަންނަވަން މި ބިލު ހުަށހެޅުއްީވތީވެ، މި ބިލު 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ މި ބިލު ފޮނުއްވީތީވެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަ ްތތެިރންގެ ބިލު؛ މި ބިލުގެ މައިގަ

ުހށަަހޅައިގެން ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި 

ނޑައެޅުމާއި   2485އެފަދަ ފަރާތްަތކާ ގުޭޅ  މަސައްކަތްކުރާ ފަާރްތތައް، އެ ފަންނުގެ އެ މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަ

ކަންކަން ބަލައި ތަންފީޛުކުާރނެ ކައުންސިލްތައް އުފައްދައި، އެ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތަންފީީޛ 

ނޑުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް  ނޑައެޅުމާއި އެ ނޫންވެސް ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިެހން އުސޫލުތަކާއި މިންގަ ބާރުތައް ކަ

ނޑު ވުޖޫދަށް ގެނައުން  . މި ބިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަދި މި ޤާނޫނަށް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މައިގަ

މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ވަކިވަކި ފަންުނތަކުގައި މަސައްކަްތުކރާ ފަާރްތތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން 

ނޑައެޅުން. އަދި  ތަްނފީޛުކުރާނޭ ކައުންސިލުތަްއ އުފައްދައި، އެ ކައުންސިލްތަކުގެ  2490މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ކަ

ނޑައެޅުން ވެސް މި ބިލުގައި  ހަމައެއާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ވަކިވަކި ފަންނުގައި މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ޝަުރުތތައް ކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މީ ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ސަރުކާރުން ުހަށހަޅުއްވައިގެން އުޅޭ ބިލެކޭ.  ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މީ މި ވަގުތުން ވަގުތަށް ވެްސ ވުޖޫދަށް އަންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި، ސަރުކާރުން 

ނޑު ވަރްަށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް  މި ބިލު ުހަށހެޅުއްވީީތވެ ބިލު ުހަށހެޅުއްވި ފަާރަތްށ ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދަން ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ބިލު ހުަށހެޅުނުއިުރ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ  2495ނަވާނީ މިއަދު ހެނދުނު އަޅުގަ

ވެސް މި ބިލާ ބެހޭޮގތުން ބައެއް މެންބަރުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެކިއެކި ވާހަަކތައް ދެކެވިގެންދިޔަ ތަން. އެއީ އެއްވެސް 

ނުނު، މީގެ ކުރިންވެސް މި ރައްޔިތުންގެ ހާލެއްގައި އެކަން ކުރެވިގެން ދާންވާ ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރަކު ޞިއްޙީ  މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ޖަލްސާަތއް ފެށިގެން އައިއިރު ވެސް އަޅުގަ

މަވެސް ދާއިރާ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ޓަކައި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ބިލެއް ުހށަެހޅުއްވި. އެހެންނަ

 2500އެ ބިލު އެ ދުވަހު އަނބުރާ ގެންދެވީ. އެ ބިލު ހުށަެހުޅއްވި ދުވަހު ވެސް އެ ބިލު ުހށަެހޅުއްވި ފަރާތުން ވެސް 

ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަަކތައް ދެއްކެވި. ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކަވަމުންގެންދެވި. އޭގެތެރޭގައި ބައެއް 
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ނޑުފަޅާ ވާހަކައާ، މި ބާވަތުގެ ިކތަންމެ ވާހަކައެއް މީހުންގެ އަތް ަކނޑާ ވާހަަކ އާއި  ނޑާ ވާހަކަ އާއި ބަ ފައި ކަ

ދެކެވުނު އެ ދުވަހު. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ކަންބޮޑެއް ނުވޭ. އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް 

އިރު ސިޔާސީ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުވި. ސިޔާސީ ވާހަކަދައްކަވަނީއޭ ވެސް ވިދާޅެއް ނުވި. ބިލު ހުަށހަޅުއްވާ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ސަރުކާރުން ކަންަތއްތައް   2505ދައްކަވައިގެންނުވާނޭ ވެސް ވިދާޅެއް ނުވޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ރަނގަޅަށް ކުރުަމށް ޓަކައި، ބިލުތައް ުހަށހަޅުއްވައި ޤާނޫނުތަްއ ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ަޓކައި މަސައްކަތްކުރީމަ، ިމ 

ކަމާ ޚިޔާލުަތާފތުވާ ފަާރްތތަކުން މި ކަންކަމާ ދެޮކަޅށް ވާހަކަދައްކައި ވަކާލާުތކުރާ ަމންޒަރު. މީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަން

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް މި ގެންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ ތަރައްޤީ  ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

އެރުން ގެނައުމަށް ޓަކައި. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މި ަވގުތުން މި ވަގުތަށް އެންމެ އާއި ލާބަ އާއި މަންފާތަކާއި ުކރި

 2510ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މިއީ މުހިއްމު ކުރިއެރުން ހޯދައިދޭންޖެހޭ އެއް ދާއިރާ އަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާކަން 

ނޑުމެ ހަމައަށް އައިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ  އަހަރާވަނަ  2112ންނަށް ފެނުނު ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ

 ،އަށް ތަރައްޤީގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި އަހަރު އެ ދާއިރާ 1ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ  އޮތް

ގެ ރާއްޖޭ  އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން ؛މްާރނީ ގޮތުން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބިއްގެ ގޮތުން، ޢުމަރާމާތެ

ފައި، ސަުރކާރުން ދެއްވާފައިވާ ލޯންޗުފަހަރާ މި އެއްޗެހި ވެސް ދޭން ބައިތިއްބާ އަތޮުޅތަކުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

 2515. ރާއްޖޭގެ އަތޮުޅތަކުގައި ދަތުރުޮކށްކޮށްއޮތް އަހަރު ތެރޭގައި ސާޅީަހކަށް ލޯންޗު  1ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ މަރާމާތު

، ވާ ފައިސާ ނުލިބިގެން. އެހެންވީމާކުރުމަްށ ބޭނުންލޯންޗު މަރާމާތު 2އިރު އޮތީ އެންމެ އެހެންނަމަވެސް ދައުރު ނިމުނު 

ޓަކައި، ޞިއްޙީ ދާއިރާތައް  ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅަށް ިހންގުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ސަރުކާރުން މި

ނޑުމެންގެ ކުރެެވމުންދާއިސައްަކތްޓަކައި މަ ވެސް އަދި އެހެން ދާއިރާތަަކށް ވެސް ކުރިއެރުން ގެނައުމަށް ރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޯތ މިކަންއެއްބާރުލުންނުލިބި ކިހިނެއް  މަށް ވަކާާލތުކުރާއިރު ޙަީޤޤަތާކަންކަ ޖެހޭ މި ކުރާނީ. އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އުފާވޭ މިއަދު އެއްގޮތަށް ވާަހކަދައްކަން. އަ  2520ރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ އަށް ކު  ޞިއްޙީ ދާއިރާޅުގަ

 މި ބިލު ޓަކައި ޖެޭހ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ެގނައުމަށްޓަކައި ިމވަގުތުން މިވަގުތަްށ ގެންނަން ދިނުމަށް ކޮށް ހާސިލު

ނޑުމެން ފާަހގަކޮށްލާނަސަރުކާރުން ުހަށހަޅުއްވައިގެން ވެސް ން ދާދި އިހަކަށްރެޔަކު ގެންދާއިރު އަޅުގަ

ފާމިސްޓުން  111ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވޭ މި އަހަރު ނިމުމުގެ އެބައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފަ

އި ފާމަސީއެއް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގަ ތަމްރީނުވެގެންދާނެ ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. އޭގެ މާނަ

 2525ންދައިގެ ދަށުން ބޭސްކުރެވޭނެ ފާމަސީއެއް އާސަ އި. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭ ކޮންމެ ރަށެއްގަހުޅުވިގެންދާނޭ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. މީ ނޫނޯްތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންންަށ ބޭނުންވާ ވިގެންދާނޭހުޅު . މީ ނޫންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެބަ  ޑެތި ުކރިއެރުންތައް ގެންނަންއަްށ ވަރަްށ ބޮ ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުމަކީ. އަޅުގަ

ހަމައަްށ  ވަނަ އަހަރާ 2112އިން ެފށިގެން  2112އި، މުގެ ކުީރގަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރު ވުޖޫަދށް އައު
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ސިޔާސީ ، ސިޔާސީ ީމހުން މި ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް ލައްވައިގެން އޮތީ ިކހިނެއްތޯ؟ އައިއިރު މި ދާއިރާ

ނޑު އުފައްދަވައިގެން މުޅި ޞިއްޙީ ދާއިރާ މި އިތާނގަމާޙައުލެއް މި  ނޑުމެން އޮތީ ފު ނޑުވެފަ. އަޅުގަ  2530ނަށް ފެނޭ ފު

ނޑުމެން ދެކުނިން ފޫޅުމައިން ޞިއް ތަން.  ދިޔަޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަްތކުރަމުންރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުގައި އަޅުގަ

ތަނަަކްށ  ފޮނުވާލީ ގެޔަށް. އޭގެ ބަދަލުގައި އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރުންނެއް ވެސް އެ  އި ހުރިހާ ފޫޅުމައިންތައް ކަނޑާފަ 

އަށް. މާލެއަށް ނައިސް  ޖެހެނީ މާލެ އަތޮުޅަތކުން ބަލިވެއިނދެގެން އަންހެނުން އަންނަން . ރާއްޖޭގެނޫން ފުނުވުނީކީ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ދިެވހި ސަރުާކރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ، ބޭސްކުރެވޭަކށް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ ގެންނަ  އަށް މި އަޅުގަ

 2535ންވާ އަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އެކަށީގެ މި ދާއިރާ ،ށްގުޅިގެން ޕްރޮފެަޝނަލް ދާއިރާތަކުގައި މީހުން ަތމްރީނުކޮ ބަދަލުތަކާ

ޓަކައި، މަސައްކަތްުކރާނެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް  އަދި ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ،ަތމްރީނުވެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާ

އްޓަވާނެ އްކަތް ބަަލހަތަކާއި ޑޮކްޓަރުންގެ މަސައުންސިލުތައް އުފެދި، ނާސިން ކައުންސިލުބަލަހައްޓާނެ ޤާބިލު ކަ

 އަށް ކުރިއެރުން އެއްޗެހި އުެފދި މި ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކައުންސިލުތަކާ 

ނޑު...   ލިބޭނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

 2540 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލަން ބޭނުންވަނީ ވެސް ހަމަ މިއަދު ބަލައި ގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު

ނޑުމެންނަށް ުހށަެހޅިގެންއުޅޭ ޞި ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ އްޙީ ފަްނނީ މަސައްކަްތތެރިންގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

 ރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަހަލަ ބިލެއް ުހަށހެޅިގެން ވާހަކަދައްކަމުންމިކަ

 2545އްޙީ ގައި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ިހުތތެރޭގައި ޞިދައްކަމުންދާއިރުބިލު ުހަށހެޅިގެން ވާަހކަ ހުއްޓޭ. އޭގެތެރޭގައި މި

ނޑުމެން ނިހާޔަ މިަކހަލަ ބިލެއް  ތަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައި؛ދާއިރާއާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ކަންބޮޑުވުން އެއީ އަޅުގަ

އްޙީ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ޮގތުން ރާއްޖޭގެ ޞި މެންބަރުން ވެސް  މި ހައިދެކެވެީނ މި މަޖިލީހުގެ އެންމެވާހަކަ ގެން މިުހށަެހޅި

ބިލު ހުަށެހޅިގެން  ކުރުމަށް ޓަކައި މިބޫލުކުރަނީ. އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކަަމށް އަޅުގަނޑު ޤަ މަކަންބޮޑުވުންތަކެއް އޮތީ

ނޑު ދަންމި ބަހުސްކުރެވެމުން ނޑުމެން  އިމިކަހަލަ ބިލެއް ުހށަެހޅިގެންދާއިރުގަ ،ނަވާނީދަނީ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭން ތިބޭ މީސްބި ވިސްނާލަންޖެހޭ މި  2550ކަންބޮޑުވުމެއް  ށްމީހުންނަލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އްކަްތެތރިން ިމ މަސަ އްޙީ ފަންނީއަކީ ޞި އުޅޭ މައްސަލަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވެގެންއަ އައިސްދާނެތޯ. އެއީ

ކްއިޕްމަންޓުތަކުގެ މައްސަލަ އެ އި .ކޮށްގެންންޓުތަެކއް ބޭނުންދަނީ ވަރަްށ ބައިވަރު އިކްއިޕްމަ މަސައްކަތްކުރަމުން

މީހުންނަށް އައިސްދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަްށ  ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެކޮށް މިަކހަލަ ބިލެއް ފާސްވެގެންނުރަނގަޅު

މަކީ އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އޭގެ ބިރު ަތށް ފޯރުނުޮކށްދެވުއަސްލު ރަނގަޅަށް ފޯރުޮކށްދޭންޖެޭހ ގޮ ޓަކައި މި ޚިދުމަތް 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މި ،މީހުން ގަނެ އެ  2555ވުޖޫދަށް އަންނައިރުގައި  ލުބި އެކަމާ ފަްސޖެހުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް. އަޅުގަ
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ހެޔޮ އޮވޭ،  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 27ބިލުގެ  ކަމަށް. އަދި މި  ވެގެންދާނެ ކަހަލަ ކަންކަން ރަނގަޅު ހުރި މި އި މީގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ކިހިނެއް ކަމެއް ދެނެގަންނާނީ ރި ކަމެއްގައި ދަޢުވާނިޔަތުގައި މީހަކު ކު ކޮށްގެންނުވާނޭ. އެ އަޅުގަ

ވެސް  ންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންކަންނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން. ކޮބައިކަން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އޭނަ ކުރާ މަސައްކަތަަކކީ. އެހެ ހެޔޮ

އަޅުގަނޑުމެންންަށ  .ނުވެވޭނެ ކަމަށްޢީ ުކށެއް ޮކށްގެން މި ކައުންސިލުގައި ބައިވެރިއަދި ޖިނާ .ކުރަންޖެހޭޅުއެބަ ރަނގަ

 2560ވެސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުކިރމަތިލާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  އެބަ ފެނިގެންދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ށެއްގައި މީހެއްގެ ކު  އެ ކަންކަމަްށ ކުރިަމތިލެވޭ ގޮަތށް، ޖިނާޢީ، ޖިނާޢީ ުކށެއް ޮކށްގެން ތިން އަހަރުދުވަހު ސަލާަމތްވެ

އޭނަ އަށް ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަން  މައްޗަށް ތުހުަމތުވެގެން ސާބިުތވެގެން ހިނގައިދާނެ

ނޑަށް ހީވަނީ މުހިއްސް އެއީ އަޅުރަނގަޅުކުރުން ވެ ނޑު ދެން ދަންނަވާލަންޖެހޭ އަނެއް ގަ މު ކަމެއް ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންއަކީ  ނުކުތާ ށް ައހަރު ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ ސާޅީހަކަ ކަންބޮޑުވެ  ،ކަންބޮޑުވުން އޮވެއަށް އްޙީ ދާއިރާ ޞި އަޅުގަ

 2565ދާ  ނުވެގެންއެކަން ޙައްލު، ހަށް ދަަށްށ ގޮސްއްޙީ ދާއިރާ ދުވަހުން ދުވަދިޔައީ ޞި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ތަން. އަޅު ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ގަ އްލެއް ނުބައި ލޭ އެޅިގެންގޮސް އެކަމުގެ ޙަދިޔައީ އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު އުފަލާމީހުން އެކަމުގައި ތެޅި ނައިސް އެ   ،އެކު ފާހަގަކުރަން މަރުވެގެންދާތަން. އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަލާންގަނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިޔަ އަޅު ހަމުންދިޔަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޖަތާނގައި އަޅުގަ

މަތް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ަތޢާރުުފޮކށްދިނީީތ އެ ދިޔުން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި އާސަންދައިގެ ޚިދުސަލާންޖަހަމުންދިޔަ

 2570ދަންނަވަން. އަދި ކަންބޮޑުވުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު ސަށްއެ ރައީ ،ޮކށްދިން ސަރުކާަރށް ވެސްަތޢާރުފު 

އް ނެތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޮސްޕިޓަލެއް މިއަދާ ހަމައަށް އެޅިފައެ ،ފާހަަގކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިގެންދިޔަ

ނޑު ކަންބޮޑުވުން ދިޔައީ. އެއީ ވެ އި މިކަން ކުރެވިގެން. ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ އެހީގަދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި  ސް އަޅުގަ

ން ފެނިގެންދޭ. ވެސް ސަރުކާރުން ނުދޭކަން މީގެކަމެއް އެއްއަހައްމިއްޔަތުފާޅުކުރާ ކަމެއް. މިކަމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ 

ޭބފުޅާގެ  އެ ،ކުރެއްވި ބޭފުޅަކުއްޖޭގައި ތިރީސް ައހަރު ވެރިކަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެން ހިނގައްޖެ ރާ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންޚިދުމަތްަތކު  2575ބޭފުޅުން ވެސް ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ަޓކައި ވޯޓު ހޯދުަމްށ  އެ ،ގެ ވާަހކަ. އަޅުގަ

ގޭގެ  ންތަން ހުޅުވައި،ނަމެއްގެ ނަމުގައި ތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ހުޅުވުމުގެވެސް  ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި

ދުަމތެއް ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ ޚި .ޮކށްގެންދިޔަްއ ުދވަހެއް ހޭދަނަން ޯބޑެއް ހަރުކޮށްގެން އެތަ ކުއްޔަށް ިހފައިގެން

ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެއް  ކުރުމަށް ަޓކައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުންއީ. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް މަރާމާތުދިޔަރައްޔިތުންނަްށ ނުލިބި

ަކންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ކަެމއް. ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެ އެހީ ވެްސ ލަސްވެގެން، ދަނިކޮށް ބަޣާާވތެއް ގެނެސްވެދެމުން

 2580 ،އްލުވެޚިދުމަތައް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ޙައްޙީ އި ޞިދާއިރުގަތަޞްދީޤުވެގެންމި ކަހަލަ ބިލެއް  ،އެހެންވީމާ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮުޅ  މަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަމުންރައްޔިތުންނަށް މީގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންދާނެ ކަ އަޅުގަ

 ޔާ ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ަޓކައި.ޝުކުރިއް .ކުރުޮކށްލަން
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

 2585 أجمعين وصحبه آله وعلى ،والمرسلين األنبياء أشرف على الموالس   الةوالص   ،العالمين رب   هلل الحمد  ` 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  ޟޫޢަކީ އޮތް މައު ބަހުސަށް ުހޅުވާލެވިފައި މި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެން ދަންނަވަން. ޟޫޢެއް ކައަޅުގަނޑުމެން ވެސް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ވަރްަށ މުހިއްމު މައު ވަރަށް މްަށ އަޅުގަ

ަބުރ ދެއްވީތީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންފަންނީ މަސައްކަްތެތރިންގެ ބިލު ުހށަަހޅުއްވައި އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޞި

ނޑުމެން އެންމެންެއކު ޝުކުރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް އަޅގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ ވެސް  ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ޞިގޮތުގަ ދަންނަ ގޮތުގައި އަދި ފާހަަގކުރާ  2590އޮތީ ވަރަށް ބޮޑްަށ  އްޙީ ދާއިރާ މިއި އަޅުގަ

ރިއަސްކްޮށ ދިމާވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކާ ޭދެތރޭގައި ވަރަށް ސީމިހެން  . މިކަންވަރަށް ނިކަމެިތ ހާލުގައި  ބޮއްސުންލައި

ނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި ދައުލަތުގެ ކަމަށް ރަނގަޅު ޙަ މިއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައި  އްލެއް ހޯދުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ުހރިހާ އެންމެން ކަންކަން  ކަމެއް. މި ކުރަންެޖހޭނެވެސް އަޅުގަ

ކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު ތަޞްދީޤު  2117ވުނު ލެޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވައިކުރުމަށް ޓަކައި ރާއް ރަނގަޅު

 2595ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ރަނގަޅު  23 އިއްޤުަތކުގެ ބައިގަވަނަ މާއްދާގައި އަސާސީ ޙަ 23ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ

އޮތުަމކީ މިދެންނެވި ގޮތްަށ ޭހނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްފޯރުކޮށްދޭންޖެ  ފެންވަރުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދައުލަތުން

މު މަަސއްކަތެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ށް ކުރެވިފަިއ އޮތް ވަރަށް މުހިއްރައްޔިތުންނަށް މި ޙައްޤުތައް ފޯރުޮކށްދިނުމަ

ނޑުމެ  ކޮށްފައިވާތީވެއި މި މޭރުމުން މިގޮތަްށ ބަޔާންފާހަަގކުރަން. ޤާނޫނުއަސާސީގަ އްޙީ ދާއިރާގެ ން ޞިއަޅުގަ

ނޑުމެން ހަދަމުން މިއެހެނިހެން ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނޑު އަޅުގަ ދަނީ. މިގޮތުން މި  ކުރުމަށް ަޓކައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ނޑުގެ  ،ކަަމށް ޤާނޫނީ ބާުރ ހޯަދއިދީ ުހށަެހޅިފައި ޮއތް ބިލަީކ ވެސް އަޅުގަ  2600ޤާނޫނުގެ މިންގަ

ކުރައްވަން ތިއްބެވި ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ އަސްލު ށް މަސައްަކތް ދުމަތް ދިނުމަ ތެރެއިން މި ޚި

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާރުލިބިގެން މި ކަންކަން  އިރަނގަޅު ފުރުޞަތެކޭ މިއީ. ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމާ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ުކެރވޭ ނޑު ގޮތެއްގައި  ކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަ ކަމެކޭ. މި ބިލަށް ބަލާއިރުގައި މައިގަ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާަތކުގެ ތެރޭގައި  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ މިހިރަ ކަްނތައްަތކަކީ އެއީ މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ނެތްދެންނެވީ ޤާ  މި ؛ޤާނޫނީ ނޑުމެންނަށް ކަމުގައިނޫނެއް ސީދާ ކަ  2605ކުރެވެމުންދާ  ވިޔަސް އެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު . ބައެއް މުހިއްމަސައްކަތެއް ކަމުގައި ާފހަގަުކރެވޭ މު ކަންަތއްތައް މިހާރުވެސް މިގޮތުން ކުރެވެމުންދާކަން އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެއްގައި މި ނޑު  ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީމާ، މައިގަ ބައެއް ކަހަލަ  ތާއީދުކުރަން. އެެހންނަމަވެސްބިލަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! ދަންނަވަންޖެހޭ މި މިއަްށ ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް ބިލާ  ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިބެހޭ ގޮތުްނ ވާހަކަދައްކާ ނޑުމެންގެ ،ކަމަށް އިރުގައި އަޅުގަ ކުރެވެމުންދާ  ރާއްޖޭގައި މި އަޅުގަ
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ނޑު  2610ގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ އެބަ ވެސް އަޅުގަނޑު މަސައްކަަތށް ރަނގަޅު ނަތީާޖއެއް ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަަރކު މިހާރުވެސް ރާއްޖެސުވާލުކޮށްލަން އިން ބޭރްަށ  ޖެހޭ. އަޅުގަ

ބަ ން ޑޮލަރު އެތުންގެ ޖީބުން ފަންސަާހކަށް މިލިއައްޚީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަމިއްލަ އަށް ރައްޔިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޞި 

ޚަރަދު  މީހުންގެ ޖީބުން ބޭރަށް ގޮސް އެ ،ގާތަްށ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ އަތުން އާމިލިޔަން ރުފިޔާ 211. ރެވޭކުޚަރަދު

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެންވީއެބަ ކުރޭ. ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްގެ ވާހަކަ އަޅު މާ، މިހާ ބޮޑު ޚަރަދެއްގެ ވާހަކަ ގަ

 2615އިން  މިކަން ކުރާއިރު އަދި މިއާއެކުގައި އާސަންދަ ،ދުކޮށްއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަ

ކުރޭ. މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދު 211، 711ރުވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މިހާ

ނޑަކަށް ދެ ނޑުމެންނަބިލައަ ގާތްގަ އެބަ  ށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގޮތަށް ފައިސާނާ ކައިރިއަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭ. މި ފައިސާ މި ޚަރަދުކުރެވޭޚަރަދު ނޑުމެންގެ ޞި ކޮށްގޮތް އަޅުގަ އްޙީ ގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަ ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ  ހާަލތު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަމަށް އަ މި ،މަސައްކަްތތައް އަވަސްކޮށް   2620ޓަކައި ނަތީޖާ އަވަހަށް  ކުރުަމށް ޅުގަ

 ،ކުރުަމށް ޓަކައި މަަސއްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭނެ. ވަރަށް ގިނަ ަފހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭހާސިލު

ނޑުމެންނަށް މިހެން ދެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ޭވ ޚިދުމަތްަތކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަކީ މާލޭގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  .އޮންނަނީ މާ ދަށްކޮށް މި ވުރެ ރަށްރަށުގެ ހާަލތު މިއަށް  .ފޯކަސް ބޮޑުކުރެވިފައި އެބަ ުހރޭ

ދެމުންދާ ފެންވަރަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ލަތު ހުިރ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ހާ

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް  ދޭތެރޭގައި އި ތިބި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނާުފށުގަރަށް، ލަން ބޭނުންވަނީދަންނަވާ  2625ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މީގަ ޖެހޭ. އެހެންވީ ބޮޑަްށ އިސްަކމެއް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރަށް ވުރެ އިސްކަމެއް ދޭން އެބަ  އި މާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްގެން  ށް މިންވަރައަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެ ޚިދުމަތް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިކަން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މާލޭގެ މި  ނޫނިއްޔާ  އަޅުގަ

ނޑުން ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަހައްަޓއިފި ކަމަށް ވަންޏާ  މި ކަމެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ފަސްގަ

 2630ރީޖަނަލް ލެވަލެއްގައި ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ތަންކޮޅެއް ލޯންގު ޓާމެއްގައި، ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

ނޑުމެން މިކަން ކުރާ ވިސްނުމެއްގައި ނޫނިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޚިދުމްަތތައް ވެސް ރީޖަނަލައިޒްކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހި މިކަން ކުރެވޭ ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ސަރުކާރުްނ ކުރައްވާ މަސައްކަތަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ނޑު އުއްމީދުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ ނޑުމެންގެ މި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ ދެންނެވި ގޮަތށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިއްޖެ ކަމަށް   2635ޚަރަދުކުރެވޭ ޚަރަދުކުރުންތަކާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ވިސްނާލައި، މިކަމަށް ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއް ކަ
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ނޑުމެންންަށ މި ޚިދުމަތުން ލިބޭ މަންފާ   ވަންޏާ އިރާދަކުރެވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް މަދު އަހަރުތަކުެގ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހި   2640ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަ

ތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ނުހަނު ބޮޑަށް އުފެދިފައިވާ ދާއިރާއަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލެއް. ޞިއްޙީ ފަންނީ ރައްޔި

ނޑުމެންނަށް  މަސައްކަްތތެރިކަމުގެ މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޞިއްޙީ ގޮތުން އަޅުގަ

އްަކްތތެރިަނށް، ހަމައެއާއެއްކޮށް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ މި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ަޓކައި މަސައްކަތްކުާރ ފަންނީ މަސަ

ބިލުގެ ސަބަބުން މުހިއްމު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ބިލެކޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން 

 2645ލިބިފައި ތިބި، އެ ނޫނަސް އަދި އެހެން ދާއިރާތަަކށް ބެލިޔަސް މުހިއްމު ަބއެއް. އެ މަސައްކަތެއްގެ ތަޖުރިބާ 

މަސައްކަތެއްގައި ޤާބިލު ބޭފުުޅން އެ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތަށް 

ނޑުމެން ބަލައިލާއިރުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހިފައި  އިތުރު ފުިރހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އަޅުގަ

ވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. ޞިއްޙީ ދާއިރާއޭ ކިޔައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވާަހކަދައްކާއިރުގައި ޞިއްޙީ ހުރި ބައި

ނޑުމެން  ގޮތުން އިންސާނަަކށް މި ގެއްލުންލިބެނީ ކޮންކަހަލަ ސަބަބުތަާކ މެދުގައި ކަމާ މެދު ވެސް އަޅުގަ

 2650އި އެ މީހާ އަށް އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭ އުޖޫރައެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ޞިއްޙީ ގޮތުން މީހަކު ބަލިވެދާނެ، ޙަޤީޤަތުގަ

މަދުވުމުން ވެސް. ޞިއްޙީ ގޮތުން މީަހކު ބަލިވެދާނެ، އެ މީހާ އަށް ހަޔާތުގައި ދިމާވެަފއި ހުރި ކޮންމެވެސް އެހެން 

ނޑަށް ހީވަނީ މި އޭޝިއާގެ ޤަ ނޑުމެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ އުމުތަކަށް ސަބަބަކާ ހުރެ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު  ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ވަރަށް އަދަދަކަށް ބަލިމީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ  ރާއްޖެއެއްހެން. އަޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. މި ބިލާ ބެހޭ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެކަމާ ބެހޭ ދިރާާސތަކެއް ރާއްޖެ އިން ހަދަންޖެހޭ ކަަމށް އަޅުގަ

 2655ހަކައިގައި ކުރިއަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އަދި އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ގޮތުން އެއްޗެއް؛ މި ވާ

ބިލު ުހށަަހޅައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. ހަމައެއާއެއްކޮށް، 

ޔާމީން هللا ރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއަޅުގަނޑު ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވޭ އަދުގެ ޢިއްޒަތްތެ 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި، މި ޤަުއމު ކުރިއަރުވައިދެއްވުމަށް ޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކުން އެ 

ޔިތުން މިއަދު އެ މަނިކުފާނު އެ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުުޅ ފެނިފަ. ޝައްކެއްނެތް. ދިވެހި ރައް

 2660މަނިކުފާނު ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ބަލައިގެންފި. ޙަޤީޤަތުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ބައެއް 

ައހަުރގެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  31ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅުދެއްކެވިއިރު ފާހަަގކުރައްވައިފި،  ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރު  31އަހަރު ނިމުނުއިރުގައި، ވޭތުވެދިޔަ  31ރުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ވޭތުވެދިޔަ މެންބަ
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ައަހރު ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ރައީސް މައުމޫން އެ ދާއިރާ އަށް  31ފެއްޓެވިއިރުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އޮތް ގޮތާއި އެ 

ނޑުމެން ކޮން މެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް މިއަދު މިތާނގައި ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް އަޅުގަ

 2665އަހަރު އެ ަމނިކުާފނު ނިންމަވައިލެއްވިއިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް  31ފާހަަގކުރަންޖެހޭނެ. އެ މަނިކުފާނުގެ އެ 

ަރށް  211ނާނެ. ރަށެއްގައި ހެލްތު ޕޯސްޓެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮްށފައި ނެތް އެއްވެސް ރަށެއް ނުހުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭއިރުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، 

ަރށުގައި ހެްލތު ޕޯްސޓު އަޅައި، އެ ހެްލތު ޯޕސްޓަށް ބޭނުންވާ ހެްލތު ވޯކަރުންނާއި އެހެނިހެން ވެްސ  211

ންތަަނށް އެމްބިއުލާންސް ފަދަ އަގު ބޮޑެތި މެޝިނަރީތައް އެއްޗެހިތައް ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފަިއ މުޒައްޒަފުން ލައްވައި އެ ތަ

 2670ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުކަން. އެހެންވީމާވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރުން  ްތތެރިޢިއްޒަފަދަ ގޮަތަކށް މި  ޢިއްޒަތްެތރި ރައްޔިތުންންަށ އޮޅޭ

މޫން ވެރިކަމުން  ރައީސް މައު ވާހަަކފުޅުދެއްކެވުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހިތާމަހުިރ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ާފހަގަކޮްށލަންޖެހޭ

 ނުނިކުފާތަކެއް އެ މަބީދާއިރާ އަށް ވަނީ ނުހަނު ބޮޑެތި ާކމިޔާ ންނެވިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީފައިބާވަޑައިގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ހިާތމަޔާ އެކު ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ  . އެހެންނަމަވެސްހޯއްދަވައިދެއްވާފަ 

ނޑުމެން އްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ވަނީ ފުނޑައި ވެރިކަމުގެ ކުރު މު  2675ލާފަ. ފާހަގަކުރަންޖެޭހ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އަށް އައިއިރުގައި އޭރުގައި ތިބެނީ ޫފޅުމައިން. އެއީ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަަމްށ  މި ދުނިޔެ ކުދިއިރުގައި އަޅުގަ

 އީ . މި ނަގައިލައްވާފަ  ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ އެ ބޭފުޅާ ވަޑައިގެންނެވިއިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ފޫޅުމައިންގެ އެތަކެއް

އެ  ،ލިބެމުން އައި ވަޒީފާތަަކަކށް ވެފައި ރަނގަޅު އާމްދަނީއި ވަރަށް ރަށްަރށުގެ ރައްޔިތުންނަްށ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ

ވަނީ އެކަން މުޅިން  ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ލިބުނު އެ ފުރުޞަތުގައި ރައީސް ނަޝީދު

 2680ރަީކ އެއްގޮތަކަށްވެސް . އަޅުގަނޑުމެން ފާަހގަކޮްށލަންޖެހޭ، މި ސަރުކާއޮޅުވާލައި އެ ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުވައިލައްވާފަ

ޓުތަަކށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެއީ ޑޮކްޓަރުންނޭ ކިޔާފައި ގެންގޮއްސަ ހެލްތު އަށް ޓުރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ރިސޯ ރާއްޖެ

އަޅަން އައި ބައެކޭ ކިޔާފައި ގެންގޮސް ރަށްަރުށގައި ޖޯކަކަށް ހަދާފައި އެ ކަަކށް ނުލައްވާނެ. މިއީ ފްލެޓުޕޯސްޓުތަ 

ނޫން.  ވެސް އެކަހަލަ ސަރުކާރެއްނެ. މި ސަރުކާރަކީ އެއްގޮތަކަށްސޮއެއް ނުކުރައްވާ އި ތަންތަނެއްގަ ބޭފުޅުން ލައްވާ

ނޑުމެންނަށް އެއްޗެއް  ،ތެދުވެރި ،ވުރެ އޯގާތެރި މިއީ އެއަށް އަމާާނތްތެިރ ަސރުކާރެއް. ޙަޤީޤަތުގައި މިތާ އަޅުގަ

 2685ރާއްޖޭގެ އެކި ދުވަހަކީ ދިވެހިވަރަކަށް މަސް 0މި ވޭތުވެދިޔަ  ރައީސް ޔާމީންގެ ،ދަންނަވަންޏާ މިއަދު ދަންނަވަންޖެހެނީ

ކަމަްށ  ތިމާޢީ ދާއިރާއަދި އިޖް ކަމަށް ވިޔަސް، ދާއިރާ ކަމަށް ވިޔަސް، އިޤްތިޞާީދ ދާއިރާ ދާއިރާތަަކށް، ޞިއްޙީ 

ދެއްވާފައޭ. ދަވައިކެއް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ހޯއްވިޔަސް މިއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަ

ޮގތުން ނެގިގެން ވޯޓާ  އިއްޔެގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިީލހުގައި ޢިއްޒަްތތެރި މިނިސްޓަާރ ބެހޭ

ތަނުގައި ދައްކަވައިފި. ޙަޤީޤަތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ މި  ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަުފުޅތަކެއް މި
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 2690 ވާކަްށ. އެ މަނިކުފާނު އެއްވެސް އެއްޗެއް އިއްޔެގެ ވޯޓާ ބެހޭ ޕާލަމެންޓު ތެރެއަށް ައތްބާނުއްޕީ.ޕީ.އެމްގެ  މަޖިލީހުގައި

ނޑުމެންނަކަށް ނާންގަވާ. އެހެންނަމަވެސް ެހލްތު މިނިސްޓަރަށް ވެސް އަދި އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުގައި  ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެ މިނިސްޓްރީތަުކން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ  ،ދަންނަވާލަން އޮތީތިއްބެވި މިނިސްޓަރުންނަށް ެވސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެ ބޭުފޅުންންަށ އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ  ވޯޓު  ވަރަށް ޚިދުމަތްނުދެއްވާ ކަަމްށ ވަންޏާ އަޅުގަ

ންނަވައިގެން އެކަން ހުޑުމެންގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އިސްވެނެތް، މިކަން މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނ. ޝައްކެއްނަގާނަމޭ 

ނޑުމެން އެއް، ގެންދަވާނީ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް  2695ގޮތަކަްށވެސް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން އަޅުގަ

މެންބަރުންނެއް، މިނިސްޓްރަީތކުގައި ތިއްބެވި މިނިސްޓަރުންނަކަށް ވެސް، ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރުންނަކަށް ވެސް އަިދ 

 ދުމަތްކުރަން ތިބި އެހެން ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް...ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު   2700ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަޅުގަ

ްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް މި ބިލު ހަުށހަޅުއްވައިދެއްވައި މި ފަދަ ޝުކުރުދަންނަވަން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަރ ކައުންސިލާއި ނާސިން އެންޑް  ބިލެއް މަޖިލީަހށް ގެންނެވީމަ. އަޅުގަ

ނެއްގެ ސިފައިގައި މި މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލާ އަދި އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލު؛ މި ތިން ކައުންސިލު ޤާނޫ

ކައުންސިލުތައް އިޞްލާޙުކުރުން؛ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މި ަކއުންސިލުތަަކށް ބާރު ލިބިގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަންނީ 

ނޑުމެން ބަލައިގަނެ، އެ މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެއް   2705މީހުން، އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ

މިުހއްމު ކަމެއް. އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ތިން ކައުންސިލު، ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން ތިްނ ކައުންސިލަށް  ދެތިން ކަަމކަށް. އެއް ކަމަކީ އަޅުގަ

ތިން ކައުންސިލަށް ކިާހ ބާރެއް ލިބިގެންވޭތޯ. އަދި ބާރު ލިބޭއިރުގައި ސަރުކާރާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި 

ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހިންގުމުގައި މި ކައުންސިލުތަަކށް ބާރުދިނުމުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް ވެްސ 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ކައުންސިލުތަަކކަށް ބާރުދީެގން ކައުންސިލުތަކެއްގެ ދަށު  2710ްނ ބަލައިލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި، ފެންވަރު ދެނެގަނެ، ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ވަަރށް ުމހިއްމު ކަމެއް. އާދެ! މިއަދު 

އަޅުގަނޑުމެން މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލަށް ބަލައިލާއިރުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަކު 

ސައްކަތްކުރާނެ ޑޮކްޓަރުންނެއް. މި މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަދެއްކޭ ނެތް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް މަ 

ނޑިފައޭ އޮތީ.  ނޑާލިއްޔޭ. ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފު ައހަރު ވާއިރު ކީއްވެގެންތޯ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް  31ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފު

ނޑުމެންގެ   2715ކައިރީގައި މި ވާ ޤައުމުތައް، އެންމެ ކުޑަމިނުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންނުކުރެވުނީ؟ އަޅުގަ

ބޫޓާން ކަހަލަ ޤައުމުތައް ވެސް ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމަކަށް މީހުން ފޮނުވައިގެން އެބަ ތަމްރީންކުރޭ. ސްރީލަންކާގައި 
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ފޮނުވައިގެން  ވަރަކަށް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރޭ. ކިއުބާ އާއި އަދި އެ ފަދަ އެހެން ޤައުމަކަށް މީހުން 111ވެސް މިހާރު 

ނޑުމެންނަކަށް ބަލައިލެވިފައި  ނޑުމެންގެ މިއަދު ވިސްނުން ހުރި ގޮތުން އަޅުގަ އެބަ ތަމްރީންކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި، ވަގުތީ  ނެތް މިއީ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގަ. އަޅުގަ

 2720ކައިީރގައި ހުރި ރަށްަރށުން ޑޮްކޓަރުން ގެނެސްގެން ވަގުތީ ފައިދާއެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ފައިދާ އަށް ޓަކައި 

އަހަރު ވީއިރު ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންގެ އެންމެ މަދުމިނުން  31ވިސްނުންހުރީ. 

ނޑުމެންނަށް ހާިސލުނުކުރެވުނީ. މި އީ މި ދަންނަވާ ވިސްނުން ކުރިއަށް ނުވިސްނިފައި ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައީސަކީ އިޤިްތޞާދީ މާހިރެއް ކަމަށް ދަޢުވާކުރާއިރުގައި  ނޑު އުއްމީދުުކރަން މިހާރު އަޅުގަ އޮތީމަ. އަޅުގަ

ހަރު އަ 1ކުރިއަށް މި އޮތް ތަނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މި 

 2725އަހަރު ދުވަހަކުން ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކޮށެއް ނުނިމޭނެ.  1ނިމޭއިރުގައި؛ އަދި އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ 

ނޑު ބަލާނަން ޞިއްޙީ  ނޑުމެންގެ އެ ފަދަ އިޤްތިޞާދީ މާިހރެއްގެ ސާބިތުކަމާއެކީގައި އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރު ހުން ތަމްރީންވެގެންދާ ތަން. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ވަރްަށ ގިނަ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރެވިގެންދާ ތަން. މިލިއަނުން މިލިއަނުން އެބަ ޚަރަދުކުރެވޭ 

ނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުން ވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ަތާފތު ބޭކާުރ ކަްނތައްަތަކށް. ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދެއްކޭ އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ވާހަކަ.   2730ނަރުހުންނާއި ތަްމރީންކުރަން އިންވެސްޓުނުކުރެވެންވީ؟ އަޅުގަ

އެވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް. މިވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް. މި އިންވެސްޓްމަންޓް ރާއްޖޭގައި ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

ލިބޭ ފައިދާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަކަށް ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި އިންވެސްޓުކުރަނީ ދިވެހިންނަށް.  މި އިންވެސްޓްމަންޓުން

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ ފައިދާ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  ދިވެހިން ރާއްޖޭގައި ތިއްބަސް، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްަބސް އަޅުގަ

ޖޭގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޑޮކްޓަރުންނާއި އަހަރު ވެގެންދިޔައިރުގައި ދިވެހިރާއް 31އަޅުގަނޑުމެން 

ނޑަށް ހީވަނީ ަހމަގައިމު ވެސް މައުމޫނަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2735ނަރުހުންނާ ނެތީމަ ކާކު ގަިއގައިތޯ އެ ޖެހެނީ؟ އަޅުގަ

. އެހެންނަމަ މިއަދު ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރެވިފައެއް ނެތް. މިއީ ޙަޤީޤަތް

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި އީން.އެން.ޓީ ޑޮކްޓަރެއް ނެތިފައި، ާރއްޖޭގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްަތކުގައި ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުން 

ނެިތފައި، ގައިނޮކޮލަޖިސްޓު ނެިތފައި ތިބޭަކށްުނޖެހޭނެ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެބަ ދައްކަވާ 

ވާހަކަ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ސެންޓަރުންނާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަކުން ޫފޅުމައިންނެއް ބަލައެއްނުގަނޭ.  ފޫޅުމައިންގެ

 2740މަ ވިއްސަނީކީ ފޫޅުމައިންނެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަން ނުވަތަ އެ މީހުން ން ދިޔައި ވިހަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކޮލަޖިސްޓެއްގެ ފަރާތުން ިވހަން. ބޭނުންވަނީ ގައިނޮ ނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ  ވުރެ ދުރަށް ވިސްނައި، ޖެހޭ މިއަށް އެދުންތައް ވެސް ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ޞިއްޙީ ތުގައި ބަލައި،ންޓެއްގެ ގޮންވާ ކަަމށް ވަންޏާ އިންވެސްޓްމަދާއިރާ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނު އަޅުގަނޑުމެން ޞިއްޙީ
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ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ަފންނީ މީހުން ތަމްރީންކުރުަމްށ އިތުރު އެހެން ޮގްތތަަކަކށް ވިސްނައިގެން ކުރިއަށް ދާން. 

ނޑު އެހެން ކުރުކުރު ނޑު ގޮތެއްގައި މި ބިލުއާދެ! އަޅުގަ  2745ގައި އަމާޒުކުރެވިފައި ވަނީ ޮކށް މި ދަންނަވާލީ މިއަދުގެ މައިގަ

 ކުރާ ފަންނީ މީހުންނަށް ބާރުދީ، ޞިއްޙީދާއިރާގައި މަސައްކަތް ޞިއްޙީސް، ލު ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ގެނެސި ކައުން 3

 ދަށުން ޞިއްޙީ  ކައުންސިލުގެ 3ން. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މި ރައްޤީކުރުމަށް މަސައްަކތްކުރަދާއިރާ ތަ

ތުރު ފަސޭަހަތކެއް ވެސް . އަދި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމްަށ އިދާނެނަށް އުިތރު ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން

 ދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ލިބިގެން

 2750 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ދީ އަށް، ދެ ވަނަ ފުރުަޞތު.ހުޙުސައިން ޝަ

 

 2755  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު ހަނިމާދޫ

ނޑު އެ ވަގުތު ދައްކަންމުންދިޔަ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ދެ ވަނަ ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވަގުތު ހަމަވީމަ. އެ ނޑާލަންޖެހުނީ އަޅުގަ ދެތިން  ން އަޅުގަނޑު ނޯޓުކޮްށލާަފއި އޮތްހެންވެގެވާހަކަ މެދުކަ

އެތުރިފައި  ންގެ ރާއްޖެނުކުތާއެއް ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެ

ނޑުމެންގެ އޮތް ގޮތުން ސަުރކާރަަކށް މި ފަދަ ޚިދުމަްތތައް ފޯރުޮކށްދިުނމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތިަތކެއް ހުންނާނެ . އަޅުގަ

 2760 މާ ރީ ކުދިކުދި ރަްށތަކެއް. މިއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްިދނުމާއި ބަނދަރު ހަދައިދިނުމިހިރާއްޖޭގައި 

ނޑުމެ އަދި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކޮށްދިުނމާ، މި  ،ދާއިރުން ވާހަކަދައްކަމުން ވިސްނަމުން މި ހުރިހާ ކަމަކަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތަށް ށް ގިނަ ަތކުީލުފތަކެއް ހުންނާނެގައި ސަރުކާރަކަށް ވަރަކަންތަްއތައް ކުރުމު ކަްނ އަޅުގަ

ގައި ވެސް ުހަށަހޅައަިފއިވާ ބިލު ޙަޤީޤަތުއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން  ވާހަކަދައްކަންޏާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދި މިއަދު

ހުރި އަދި މިހާތަަންށ ހިނގައިދިޔަ ވަރަށް ގިނަ  ދާއިރާގައި މިހާރު ފޯކަްސކުރެވިފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ

ނޑު ވާނީ މައްސަލަތަަކށް ވަރަށް ގިނަ ޙައްލުތަކެއް ގެނެ ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް އަޅުގަ  2765ސްދޭނެ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެން ނޑު ކުރި ކުރިން ވެސް ދަންނަވާފަ. އާދެ! މިއާއެކު އަޅުގަ ވެސް ންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވަގުތު ހަމަވެގެން ރު ވާހަކަ އެފަހަވާހަކަދައްކަމުން  ޟޫޢު. ޔައިރު ވާހަަކދައްކަމުންދިޔަ މައުދިއަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެަބ ޖެޭހ އާސަންދައިގެ ހަމަހަމަކަމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ދޭތެޭރގައި އަޅުގަ

މެންގެ ރަށްފުށުން މާލެ އަށް، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮަކޓަރަށް ރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުވިސްނައި ފިކުރުކު

 2770ަހުފާތހާ ދުވަުހ  2ދައްކާލަން އަންނަ ޢާއްމުންގެ މީހުންނަްށ، ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ސީ.ޓީ ްސކޭނެއް ހަދާލަން 
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ނޑުމެން  ނަށް ކަވަރުވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު މިތާނގައި މަޑުކޮށްލަންޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނެއް. އާސަންދަ އިން އަޅުގަ

ވަރެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން އެބަ ޚަރަދުވެގެންދޭ. އަދި ހަމަ މިގަޮތށް ަރްށފުށުގައި ދިރިއުޅޭ 

ނޑުމެންގެ އަތޮޅު؛ ހދ.  ނޑު މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދަންނަވާލަފާނަން އަޅުގަ ރައްޔިތުން ޖެހިގެން އޮންނަ އަތޮޅު، އަޅުގަ

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުްނ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުަމށް ދާނެ.  3ުފށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިަޓލަށް ކޮންމެ ހޮިނހިރު ދުވަހެްއގައި ކުޅުދުއް

 2775މިގޮތަށް ދާދިއުމުގައި ވަސީލަތްތައް ހުންނަ ގޮތުން ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ނުލިބުމާ އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހޭ. އިތުރު ދަތުރެއް ކުރުމާ އަދި އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގުން ފަދަ ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ތަކްީލފެއް އުފުލަންޖެ

ބައިވަރު ކަންތައްތައް މީގައި އެކުލެވިގެންވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ފުރުަޞުތގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން 

ހާރަށް ވުރެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު މި ފޯރުކްޮށދެވެމުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މި

ނޑުމެން މިތާ މި  ރަނގަޅަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެިހގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެން ވެސް؛ އާދެ، އަޅުގަ

 2780ތިއްބެވި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތްކަން އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އަޑިން 

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ުފޅާކޮށް ޤާއިމުކުރެވިގެން އަންނާނީ ވެސް މިފަދަ ޤަބޫލުކުރަން. 

ނޑުމެންނަށް ިމފަދަ ބިލުތައް ރަނގަޅަށް  ބިލުތައް އުފަންުކރެވި، އެއަށް ފުިރހަމައަށް ޢަމަލުކުެރވި، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރަށް ވެސް ތަްނފީޛުކުރެވިގެން. އަދި މިފަދަ ބިލުތައް ތަްނފީުޛކުރުމު  ގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ވަނަ ފުރުޞަތުގައި ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ، މި ދެތިން ނުުކތާ ިމ  2ހޯދައިދެވިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

 2785އްމު، ބާބުެގ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ މި ބިލަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވަަރށް މުހި 11ދަންނަވާލީ. ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި 

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ނިންމައި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މިހުރި ކަންތައްަތއް އަޅުގަ

 ރައްޔިތުންނަށް ޙައްލުކޮށްދިނުަމށް ވަރަށް ުމހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުަށަހޅަންޖެހުމުގެ  ޝުކުރިއްޔާ  2790ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ކަމުގެ ، އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ދެވޭނެ ފަރުވާއަކަށް ނުވާތީ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ބައެއް  ފަންނުވެރިން ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ުހށަހަޅާ ބިލެއް. މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ދެކޭޮގތުގައި ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ވެްސ ިސޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް 

ޤަބޫލުކޮށްގެން ދިޔަ ދުވަސްތައް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ދުވަސް ފަހަނައަޅާ ވެސް  ދެވޭނެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި

 2795ހިނގައްޖެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ނޫނީ ބަލިމީހާ ބަލައި ފަރުދޭންވީ 

ނޑުމެންގެ ގޮތެއް ނޭނގޭނެ. ކަން ރާވައި ހިންގޭނީ. އެހެންވީމާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ދޭ ން ބަލާއިރު، މިއަދު އަޅުގަ

ރާއްޖެ އަށް ޞިއްޙީ ފަންނުވެރިންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކަށް ވެފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން 
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ޞިއްޙީ ފަންނުވެރިންގެ ވާހަަކ ދެއްކެނީ. އަދި އެފަދަ ބިލުތައް ުހށަެހޅެމުން ކުރިއަްށ ިމ ގެންދެވެނީ. މީގެ ކުރީގައި 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަްށ ބަލާއިރުގައި؛ އާދެ، ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މިޑްވައިފުންނަކީ އަޅުގަ

ނޑު   2800ބޭފުޅުން ދަންނަވާ ގޮތުގައި މިޑްވައިފުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ މުހިއްމު ބައެއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް އަޅުގަ

ތު އަދި މިއަދު ތަންދޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނާ ފުްށަތކެއްހެން އަތުރާލެވިފައި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތިގައި ދިވްހިރާއްޖޭގެ ހާލަ

މި އޮތް ޖަޒީރާ ރަށްތަަކކީ ކެިޕޓަލް ސިޓީ މާލެއެކޭ އެއް ފެންވަރަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޚިދަުމތްދެވިދާނެ ތަނެއް ކަމަކަށް 

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މެންގެ ވާޖިބެއް ކެޕިޓަލް ސިޓީއެކޭ އެއް ފެންވަރަށް އަދި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެންހުރި ރައްތަުކގައި ވެސް ޚިދުމަތާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަްއ ވެސް ތަރައްޤީކުރެވޭތޯ 

ނޑު ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރަން. ނަމަވެސް އެ ކަންކަން ކުރުމަކީ ކޮންމެ ކަމެއް   2805މަސައްކަތްކުރުމަކީ. އަޅުގަ

ޤީކުރަން ބޭނުންވާއިރުގައި އެ ކަމަީކ ފައިސާއާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމެއްކަން ކޮންެމ ރައްޔަިތކު ވެސް އަދި މި ތަރައް

ނޑު  ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ކޮްނެމ މެންބަރަކު ވެސް ދެނެލައްވާނެ. އަދި ޤަބޫލުފުޅު ވެސް ުކރައްވާނެ. އެގޮތުން އަޅުގަ

ކަމެއްގެ ވާހަކަ ހިއްސާޮކށްލާނަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތެލެމެޑިސިނެއްގެ  ވެސް ވަރަށް ގާތުން އަޑުއަހަމުންދިޔަ އެއް 

ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މާ ދުރު ނޫން މާޒީއަކު އަޑުއަހަމުންދިޔައިން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 

 2810އެ ކަމެއް ނުފުދޭނެ. ކަމަށް  ތެލެމެޑިސިނެއްގެ ޚިދުމަތް ވެސް ދެވޭނީ، ހަމައެކަނި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާއިމުކޮށްލުމަކުން

ބޭނުންވާ ފެސިލިޓީސް އާއި ކަމަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ވެސް އަދި ކަމުގެ ފަންނުވެރިން ވެސް އެ ތެލެމެޑިސިންގެ 

ނޑައެޅިފައި ނޫނީ ގުޅިލާމެހިަފއިވާ ސަރަހައްދެއްގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި  ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަ

ނަމަކުން އެ ކަމަކީ ބަލިމީހާ އަށް ނޫނީ ޕޭޝަންޓަކަށް އޭގެން އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނޫނީ  ތެލެމެޑިސިނެއްގެ

ނޑުމެންގެ ހާލަތަށް  ިހތްހަމަެޖހުމެއް ލިއްބައިދޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

 2815އެނޫން އެހެނިހެްނ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަރުވައި، ރިޢާޔަްތކޮށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާ އަދިވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން އެކަން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކޮށް ބިލުތައް ހުށަަހޅަނީ. އާދެ، 

ފުްށތަކެްއހެން މިނާ ށް ބޭނުންވެފައި އަދި ރާއްޖޭގެވަރަ ،ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގަޔާވެ

ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަަކށް ވެސް ބޭނުންވެފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް.  ،އަތުރާލެވިފައި ތިބި

 ދެއްވީތީ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާޅުގަނޑު މި ބިލު ހުށަަހޅުއްވައިއެގޮތުން އަ

ނޑު ވަރްަށ އުފާކުރަން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލުތަކަށް އެކު ޝުކުރުދަ  2820ންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަ

ގެ ރަޙްމަާތ هللاދުަވހުގެ ތެރޭގައި އަހަރު 1އަދި މި  ،ްށ ގެންދެވޭތޯ ހުރި ކަންތަްއތައް ކުރިއަ ހެންއިސްކަންދެއްވައިގެން މި

ނޑުމެންގެ އޯގާތެރި ސަ ރުކާރުން މި ކުރާ ކަންތައްތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކީގައި އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ މި އަޅުގަ

 ފެނިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 2825 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

މި  ،މަށް ވާތީވެމުހިއްމު ކަ ނީ މި ބިލުފުރުޞަތަަކށް އެދު ވަނަ  2ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު 

ނޑަށް ދަންނަވަ ބިލުގެ ބައެއް ނުލެވުނީމަ. އާދެ، މި ބިލުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިނުކުާތތައް އަޅުގަ

ން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ދެނެގަނެ ކައުންސިލު ؛ފަންނީ މީހުންަނށް ލިބެންޖެހޭ  މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުްނނަށް އެ

ޖެހޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޯފރުކޮށްދިނުން. ސިޔާސީ ގޮތުން މީގެ ކުރީގައި ޞިއްޙީ ދޭން

 2830 އި އެބަހުރި އެ މީހުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގަ  އިއަހަރުގަ 31މި ވޭތުވެދިޔަ  ،މީހުންއި މަސައްކަތްކުރި ބައެއް ދައިރާގަ

ާފނެތީވެ އި އެ މީހުން ަމޖިލީހަށް ކުރިމަތިލަ ހެދީމާ ނުވަތަަކތްޮކށް އެ ީމހުން މަޝްހޫރުާވންމަސައް ތަންކޮޅެއް ރަނގަަޅށް

ރަްށ ބޮޑަްށ މި ކަންތަްއތަަކކީ ވަ .އެ ީމހުން ގެންގޮސް ކަތިލައިލުން، އިތަނަަކށް ލަ އެ މީހުން ގެންގޮސް އެހެން

 އިމައުމޫނު ސަރުކާރުގައި ހަމަ ހިންގާފަ ،ހަރުއަ 31ދިގު  ޓަކައި ރުމަށްކުދާއިރާ ސިޔާސީ ޙީސިޔާސީ ގޮތުން ޞިއް

ކަރުން ނުަވތަ ވޯ. ހެލްތުވާ ފޮޯޓަތކުން ވަށައިގެންޭބފުޅުންަނށް ަމޖިލީހުގެ  އޮތް ޖަރީމާއެއް. މިކަން ފެންނާނެ ތި

 2835ރިން އެ ވޯކަރުންގެ ޮގތުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުިރ ވަރަށް ރަނގަުޅ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު

 ނުލުމަށް އަށް ކުރިމަތި އެކީގައި އެ ބޭފުޅުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ދާއިރާއެއްފަހަރު މަޖިލީހަްށ އައުމާ  ބޭފުޅުން

ފޮނުވާލައި އެއީ އަދި  އިން ބޭރަށްވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ރާއްޖެ ،ޓަކައި، އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮަޅށް ބަދަލުކޮށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި އަހަރު 31ނަނީ ހަމަ ވޭތުވެދިޔަ މުގައި ވިޔަސް މި ހުންކަދިނުމުގެ ނަމުގައިކިޔަވައި

ނޑު އެހެން މި  -.ޓަކައި  މީ ޞިއްޙީ ގޮުތން ނުފޫޒު ފޯރުވުަމށް .ުހރި ބައެއް ކަންތައްތައް އިހިނގާފަ އަޅުގަ

 2840ގެ ތެރެއިން އެ އުންސިލް ޤާނޫނެއްއެ ކަ ،ދަންނަވާލަނީ މި ތިން ކައުންސިލް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ވުޖޫދަށް އައުމުން

ން ޕްރެކްޓިސްކުރާ ިމނިސްޓްރީ ހުރި ހެްލތު ފަހަުރ އެބަ ލިބިގެންދާ މިނިވަންކަން ލިބިގެންދާނެ. އެއީ ބައެއްބޭފުޅުންަނށް 

ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ިތ ފެށިގެން މަސައްކަތް  ދެން މިއަދުން ނ،ނުޖެހުނީމާ އާިހތްހަމަލައިސަންސް ނަގާފަ.  މީހެއްގެ

ލީމަ އެ މީހާގެ ލައިސަންސް އެ ނެގުނީ. އެ މީހާއަކަްށ ޕްރެކްޓިސްއެއް ނުކުރެވޭނެ. ވައިއޭ ކިޔައި ސިޓީއެއް ފޮނުދިޔައީ 

 ؛ލްކައުންސި އެލައިޑް ހެްލތު ،ނަމަ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ،އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ހުަށހެިޅފައި މިވާ ބިލުގެ ދަށުން

 2845ގޮތެްއ  އިތުރުށް ސް ދިނުމުން ދެން އެ ލައިސަންސަ ލައިސަން ށްވޯކަރުންނަ ގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތުއެ ކައުންސިލު

ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަަރުކ އަށް ފެނުނު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި  މިނިްސޓްރީ ހެލްތުހެދޭނީ މި ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން. 

އުންސިލެއްގެ ކޮންމެ ކަ ނުލެވޭނެ. އަދިނަގައި އެ ލައިސަންސް އެއްލައެއް ނުޖެހޭ ކޮންމެ މީހެްއެގ ލައިސަންސްިހތްހަމަ

ނޑުތައް ވެސް މި މީހުން، ވޯކަރުންނާލައިޑް ހެލްތުއި ނަރުހުންނާއި އެދެވޭ ޑޮކްޓަރުންނާދަށުން ލައިސަންސް ގެ މިންގަ

ނޑައަޅަ ނޑުތަކެއް ވެސް  ޖެހޭނެ އުސޫލުތަކާއިންކުރުމުގެ އޮންނައި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްކަ މިންގަ
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  ދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑުމެން ދެން އޮތް މަރުއެއްކޮވުމާ 2331އްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢި  2855 އަށް ދަތުުރކުރަން އެބަ ލާޙަށް އަުޅގަ

 ގައި. 0311ނދުނު ބުދަ ދުވަހު ހެ 2112އޯގަސްޓް  13ޖެހޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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