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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل ًالصالة ًالسالم علَ رسٌل هللا ًعلَ آلو ًصحبو ًهن ًااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 12ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .1023/2/8/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

ަގިއ 2113މާރްޗ  19ްނގާ އެންުގން. ކޮމިޓީތަކުެގ ބައްދަލުވުްނތައް. ރިޔާސަތުން އަ 4އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.1

ީވ އަންގާރަ ުދވަހު ހެނދުނު  2113މާރޗް  19ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިީޓތަކުަގއި ހޭދަވި ވަގުތު އިޢުލާްނކުރުން. 

 2ން އެ ދުވަހު ޖުމްލަ ކޮމިޓީ އެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިަފއިވޭ. ިމގޮތު 5އާ ދެމެދު 1:13އިން މެންދުރު  9:35

 މިނެޓު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި މެންބަރުްނ ހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ.  5ގަިޑއިރާއި 

ަގއި 11:15ަގއި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ، 9:31މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް.  -4.2

ބެހޭ ކޮމިޓީ ާއއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ އާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ 
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ގައި މިިނވަްނ 14:11ގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ކޮިމޓީ. 12:31

 މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ގަާވއިދު ކޮމިީޓ އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ.

 

 ސުވާލު  .5

 

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

 މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. ަގއ5ިނަންބަރު  އެޖެންޑާ ނަންބަރު، އާދެ! އެެޖންޑާ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

ދާއިާރެގ އް މިއަދު ލިބިފަވޭ. އެއީ ަގއްދޫ ކުއްލި މައްސަލަ އެއާދެ! މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ވަަނ  141ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިުރ އާދަމު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ މަްއސަލަ ެއއް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ފެތޭކަމަށް 

ފަ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑަށް ވަނީ ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބި

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން.   މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު ޒާިހރު އާދަމުގައްދޫ ދާއިާރގެ މެ

އްސަލަ އަކީ ގދ. އަތޮުޅ ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅާ ކުއްލި މަ

މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލާއި އެކަީށގެންވާ މިންވަުރގެ ޓީަޗރުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ މަދަރުސާގައި ކިަޔވަމުންދާ 

ވީ ހޮނިހިރު  2113މާރޗް  16ދަރިވަރުންނަށް ކިަޔވައިެދވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އެްނމެހައި ރައްޔިތުން ނިކުމެ 

އިން ފެށިގެން މަދަރުސާ ބަންދުކޮށް، ޢާއްމު ހަޅުތާލަކަށް ނިކުމެ، އިހުތިޖާޖުކުރަމުން ދިއުމުން  11:11ދުވަހުގެ ރޭ 

ވެސް ސަުރކާރުން ެއއްެވސް ައޅާލުމެއް ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން، އެކަްނކަން ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްޮކްށ 

ގެ )ހ( އަދި )ށ( ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. ގދ.އަތޮުޅ ވަނަ މާއްދާ  149ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

މަސްދުވަްސ ފާއިތުވެ ދިޔައިރު ެވސް  2ވަަނ އަހަރުގެ  2113މަދަރުސާގައި ކިަޔަވއިދިނުމަށް މި ހިނގާ 

ވަަނ އަހަރު ވެސް މަދަރުސާގެ  2112ޕްރިންސިޕަލާއި ޓީޗަރުން ހަމަކޮށްދެއްވާަފއި ނުވުުމގެ އިުތރުން، ފާއިތުވި 
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ން ހަމައަށް ލިބިފައިެނތުމުގެ ސަބަބުން އާދަޔާ ިޚލާފަށް މަދަރުސާގެ ކިަޔވަިއދިނުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވެ، ޓީޗަރު

ވަނަ  36ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑު ތަން ދަށްވެފައި ވީ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެއް ނެތި އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ހިނދު، މާއްދާގެ )ހ(ަގއި އެްއވެސް ބާވަތެްއގެ ތަފާތުކުރު

އަދި އެ މާއްާދގެ )ށ(ަގއި ަފށާ ތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ތަޢުލީމު ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭ ކަމަށް، ފަށާ 

ގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެއް ކަުމގަިއ ތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ތަޢުލީމުދިނުމަކީ އެ ކުދިންގެ މައިން ބަފައިންނާއި ދައުލަތު

ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ހިނދު، ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާަގއި ކިަޔާވކުދިންނަށް ކިަޔވައިދޭނެ މުިހއްމު މާއްދާތަުކގެ ީޓޗަރުން 

ނެތުމާ، އަދި މަދަރުސާ ހިންުގމުގައި ޕްރިންސިޕަެލއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަދަރުާސގައި ިކޔަަވއިދިނުމަށް އިންތިހާ އަްށ 

ދަތިވެފައިވާީތވެ އެ މައްަސލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ގައްދޫ ކައުންސިްލގެ އިދާރާ އިން މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

އެޑިުޔކޭޝަންަގއި ތަކުރާރުކޮްށދެންނެވުމުން ވެސް އެކަީށގެންވާ ފިޔަވަެޅއް އަަޅއިދީ، އެަކންކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ބޭފުޅަކު ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމުންވެސް ެއކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ޖަވާެބްއ  އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދެއް ނުވަތަ

ލިބިފައިނުވާކަން ހިތާމައާ އެކު ފާހަގަކޮށް، ގދ. އަތޮުޅ މަދަރުސާގައި ކިޔަވަމުންާދ ދަރިވަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

އިދެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުން އެ ދަިރވަރުން މަހުރޫމުވެފައި ވާތީވެ މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަ

ވަނަ މާއްދާެގ  149އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ އެއްާބރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އެދި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

. 2113މާރޗް  19)ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ(ގެ ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 

 ހެޅި މެންބަރު، ޒާހިރު އާދަމް. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގައި ވާ ގޮތުެގ މަތިން މި މައްސަލަ ބަލަިއގަތުމަށް ފެނޭތޯ 

ންޖެހޭ ރަނގަބީލުޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަން. ބެލުމަށް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޯވޓަށް އެހުމަށް ޓަކައި ޖަހަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވައި ާކޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލެްއވުން 

ޫދ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ(ގެ ދަށުން ގައް 149އެދެން. އާދެ! ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކުއްލި ަމއްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުްސކުރެްއވުމާ މެދު 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 އިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް ގައްދޫ ދާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 32 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 27 ވޯޓު ދެްއވީ:

 -      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 -     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މި 27. ޖުްމލަ 14ދު . ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދ27ަވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަްށ ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މައްަސލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް 

މިނެޓުެގ  3މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. އޭގެ ފަހުގައި ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް  7އަޅުަގނޑު 

ގަިއ. 3:31ގަިޑއިރު އިތުރުކޮްށ، މިއަދުެގ ޖަލްސާ ނިމޭނީ  1ތެއް އެރުވޭނެ. އަދި މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ފުރުޞަ

އާދެ! ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް. އާދެ! ުކޑައިުރކޮޅަުކ މަޑުޮކށްލަދެއްވުން އެދެން. ވޯުޓެގ 

ކަެތއް ނުުކރޭ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ނަތީޖާ ޕްރިންޓުކުރާތީ އަދި ސިސްޓަމު މަސައް

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް

ނޑު މި ކުއްލި މައްސަލަ މިއަالرحين الرحون هللا بسن ދު . ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީ ގައްދޫ އަކީ ގދ.ގައި އޮތް ދެ ަވނަ އާބާދީކަމަށް ވެފަިއ، ަގްއދޫ ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، 

ނޑުހުޅުދޫ، ގެމަނަފުށި،  ގައްޫދގައި ހުންނަނީ ގދ.އަޮތޅު މަދަރުސާ ކަމަށް ވެފައި، ގައްދޫ އަކީ މީގެ ކުރިްނ ކަ

ލީމު ހާސިލްކުރަމުންދިޔަ ރަށަކަށް ވީހިނދު، އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ފަރެސްމާތޮޑާ، ވާދޫ ކުދިން އައިްސގެން ތަޢު

ގައްޫދގެ ްސކޫލު މި އޮތް ާހލަތަށް ބަލާއިރުަގއި މިއިން ެއއްވެްސ ރަށަކުން މިއަދު ނެްތ އެްއވެސް ކުއްަޖކު ނެތް 

ވަރަށް ފޮނި ނަތީޖާ  ވަނަ ައހަރުގެ ަގއްދޫ ސްކޫުލގެ ނަީތޖާ އަކީ 2111އެތާަގއި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުަރން އަިއއްސަ. 

ވަނަ އަހަރުގަިއ  2112ވަނަ އަހަރު ކޮންމެވެސް ައހަރަށް ދަށްވުމަށްފަހުގައި އަނެއްކާ  2111އެއް. އެހެންނަމަވެްސ، 

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ ެއއްކޮްށ ފެއިލްވެފައޭ. އާދެ! ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  ވަަނ  2112މި އޮތީ ގައްދޫ ސްކޫލު އަުޅގަ

ާމއްދާ އިން ފާްސވެފައި ވަނީ.  5އޯެލވެލްަގއި އެ ސްކޫލުން އިށީްނިއރުގައި އެންމެ ކުއްަޖކު ކުދިން ޖީސީ  42އަހަރު 
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ޕޭޕަރު ހެދިއިރުގަިއ އެންމެ ޕޭޕަރަކަްށ "އޭ" ެއއް ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑަށް  336ކުދިންގެ  42

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ދެންނެވޭނީ މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މި ޗެމްބަރުގައި، މި

ކުރިފުޅުމަތީގައި އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވެން އޮތީ ގައްދޫ ސްޫކލްވަނީ ފެއިލްވެފައޭ. ގައްދޫ ސްކޫލްަގއި ކިަޔވާ ދަރިވަރުްނގެ 

ަގއި އޮްތކަމުަގިއ މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލެއް ނޫނޭ. މީ ސަރުކާރުގެ އިުހމާލެއް. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ދިވެހިރާއްޖޭ

މެން ޤާނޫނުއަސާސީ ބަރާބަރަށް  ވީނަމަވެސް ކޮންމެ ސަރުކާަރުކން ވެސް ބުނަމުން މި އަންނަނީ ތިމަންނަ 

ވަަނ  36ހިފަހައްޓާނަމޭ، ނަގަހައްޓާނަމޭ، އޭގައި ހިފައި އޮޅުލާނަމޭ. ެއ ދުލެއް ނުކުރާނަމޭ. އެކަމަކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހަކަށް ތަޢުލީމު އުނެގނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާ ަކމަށް. އަދި ހަމަ އެ މާއްާދގެ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނޭ ކޮްނމެ މީ

)ށ(ގައި ބުނޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މެދު މަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެޭއ. 

ކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. ވީއިުރގަިއ  އުނގެނުމުެގ ޙައްުޤ ލިބިގެްނވެއޭ. އަދި ިމ ކަންކަން ސަރުކާރުންނާއި މައިންބަަފިއން

ސަރުކާރުން ކޮށްދިނީމާ މައިންބަފައިންނަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. ސަރުކާުރގެ ޒިންމާ އެއް ސްކޫލަށް ީޓޗަރުްނ 

ހަމަކުރުން. ސްކޫލް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ސްކޫލްަގއި ޕްރިންސިޕަލަކު ބެހެއްޓުްނ. ސްކޫލްގެ ސުަޕވަިއޒަރުްނ 

 7ސުަޕވަިއޒަރުްނ ތިބެންޖެހޭ ސްކޫލެއްަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު ހުރީ އެންމެ ސުޕަަވއިޒަެރއް.  7. ބޭތިއްބުން

ލީޑިން ޓީޗަރުން ތިބެންޖެހޭ ތަނެއްަގއި މިހާރު ހުރީ އެންމެ ލީޑިން ޓީޗަރެއް. އެހެންވީމާ، ތަނެއް ފެއިލްނުވެ އޮތިްއޔާ، 

ނޑަްށ  އެ ތަން ބިންމަތީގައި ހުރިކަްނ ވެސް ނަސީބު މިއަދު. އެހާހިސާބުގައި ކަންތައްަތއް މި އޮީތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދެންނެވޭނީ މި ކަންތައްތައް ުފރިހަމަނުވެ ދަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރގެ އިހުމާލޭ އެއީ. މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާރު، 

ރުކާރުން މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މި އިން ފެށިގެން ހިނގަމުން މި އަންނަ ސަ 7ވަނަ އަހަރުގެ ެފބްރުއަރީ  2112އާދެ! 

ކަމުގައި އިހުމާލުވެފަޭއ އަުޅަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ީކްއވެގެންތޯ މިހާރު އެ ތަނަށް ޓީޗަރުން 

ހަމަނުވާންވީ. ކީްއެވގެންތޯ ޕްރިންސިޕަލުން ނުފޮނުވެންވީ. ކީްއވެގެންތޯ ސްކޫލް ަމރާމާތުނުކުރެވެންވީ. ީކްއވެޯތ 

ަގއި މެނޭޖްމަންޓެއް ނުބޭއްވެްނވީ. މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ފާސްކުރި އެންމެ ސްކޫލް

ބޮޑު ބަޖެޓު މި އޮތީ މި އަހަރު ފާސްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓު މިހެން އޮތްއިރުަގިއ، މި ބަޖެޓަށް ލިބޭ ލާރި 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެވެމުންދާ ހިނދުގަިއ، ީކއްެވގެންތޯ ގައްޫދެގ ލިބެމުން އަންނައިރުަގއި، މި ބަޖެޓުން ޚަރަދު

ނޑު ވަރަށް ހިތާމައާ ެއުކ ދަންނަވަން. މި ކަންތައް  ސްކޫލާ ދޭތެރޭގައި ިމގޮތަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވާންވީ. ައޅުގަ

ވާކުިދންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު، އަވަހަށް ހައްލުކޮްށ، ަގއްޫދ ސްކޫލް މިއަށްވުރެ ފުރިަހމަކޮށް، ަގއްދޫގެ ކިޔަ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤު ފުރިހަމަ އަށް ލިބިދިނުމަށް. އަޅުަގނޑު މި ވަގުުތ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރަްށ 

ގޮވާލަން. ކޮންމެ އެިޑއުކޭަޝން މިނިސްޓަރަކު ހުއްޓަސް އެއީ މިނިސްޓަރުގެ ނަފްސުްނ ކުރާ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. 

ކާރެއް އޮތަްސ، ކޮންމެ ސަރުކާރެއް، ކޮންމެ މީހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ހުއްަޓްސ ކޮންމެ ސަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޖީބުްނ ކުރާ ޚަރަދުތަކެއް ނޫން އެީއކީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަފްސުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް 
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ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން  2112ކާރުގެ ބަޖެޓު ނެތީކީ ނޫން. ނޫން އެއީކީ. މީ ސަުރކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ަސރު

ނޑަކަށް. އެހެންަކމަށްވަނީވިްއޔާ ރަްއޔިތުންނަށް  ސަރުކާރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މި ދިޔައީ ދެ ގުނަ ެވެގން ގާތްގަ

ނޑު، ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަްއ އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ނުލިޭބ ކަމަކީ ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި އަދު އަުޅގަ

ނޑު ިމައދުން މިއަދަށް މި ސަރުކާރަްށ ޮގވާލަންޖެހެނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް މި އަސާީސ ޙައްޤުަތއް  މިހެންކަމުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްުނދެވޭ ކަމުަގއި ވަނީ ިވއްޔާ ސަރުކާރުން އިސްތިޢުފާދެްއވާަފއި ސަރުކާުރގެ ކޮންެމވެސް 

ވަަނ  2111ށޭ. މީ ކޮންމެހެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރެއް ޮއެވގެނެްއ ނޫން. އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރު އެހެން ބަޔަާކ ހަވާލުކުރާ

އަހަރުަގއި އޮީތ މިކަމާ ދޭތެޭރ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް އިހުާމލުވެފަ. ައޅުަގނުޑގެ ސަުރކާުރ ެއއީ. އަޅުަގނުޑގެ ޕާީޓގެ 

 2112ވިއްޔާ އިންސާުފވާނީ އިންސާފަށް. އެއާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު. އެހެނަމަވެސް އިްނސާފުން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް ަވނީ 

ވަނަ އަހަރުަގއި މި އޮތީ ހަްއދުފަހަނައަޅާފައި، އިހުމާލުވެފަ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މީ ކޮންމެހެން 

އްދައިފި ކަމަށް މިކަން ނުވެދާނެ ކަމެއް ވެްސ ނޫން އެނގިއްޖެ. ސަބަަބކީ ޤައުމެްއގައި ބަޣާވާަތކުން ަސރުކާރެއް އުފަ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއަދު ބަޣާވާތުެގ ސަރުކާެރްއ  ވަނީ ިވއްޔާ އެ ޤައުމު މި ނޫން ހާލަތަކަށް ނުދާނެ. އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮްތއިރުަގއި އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާބަާލއިުރ ހާލަތު ވެސް ރަނގަޅު ތަްނކޮޅެއް. ިމއަށްވުރެ މާ ގޯސް 

ނޑަށް ދަންނަވަންޖެެހނީ، އަނެއް ކަމަކަށް ދަންނަަވންޖެހެނީ ގައްދޫއާ ދޭތެރޭގަިއ އެހެން ޤައުމުތައް.  އަނެއް ކަމަކީ އަުޅގަ

މި ސަރުކާރުން ހުސްއެކަނި އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭީނ، ހުސްއެކަނި ތަޢުލީމީ ދާއިރާައުކން ނޫނޭ މި ސަރުކާރުގަިއ 

ވެފަ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިން ވެސް އިހުމާލުވެފަ. ޢުމުރާނީ އިހުމާލުވެފައި މި އޮތީ. ޞިްއޙީ ދާއިރާ އިން ވެސް އިހުާމލު

ދާއިރާ އިްނ ވެްސ އިހުމާލުވެަފ. އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ އިން ެވސް އިހުމާލުވެފަ. މިހުރިހާ ާދއިރާައކުން ަގއްދޫާއ ދޭތެރޭަގއި 

ނުޑ މިހާރުން މިހާރަށް ސަރުކާރަށް ގޮ ވާލަން، ތި ބޭފުޅުްނގެ ސަރުކާރުން މި އޮތީ އިހުމާުލވެފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިހުމާލުތަކާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅުއަުޅއްަވއި، ގައްޫދއަށް މިނޫން ދުވަހެއް ައވަސް މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ގެނެސްެދއްވުމަްށ 

ނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުން، އަދި ހަމައެާއއެކު ސަރުކާރަށް މި ކުރެވުނު ކުށަށް ސަރުކާރުން މާފަށް އެދެން  އެދި އަުޅގަ

 .އެބަ ޖެހޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު  7ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެރުވުނު  މިނެުޓގެ ފުރުަޞތު ހަމަވީ. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑަެވލި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު.

 

 އްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަ
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`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ަގއްދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށް، އަދި ގދ. އަތޮުޅގެ ދެވަނަ އާބާދީ 

އަށް ދިމާވެފަިއވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ އަދި ހިތާމަވެރި މި ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑު ނިާހޔަތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާްތ، 

ފަރާތް، ހިންގަވަން ހުރި ފަރާތަށް މިކަން އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ގޮވާލަން. އަދި ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ އަދި  ކަމާ ބެހޭ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ުކރިއަރާފަިއވާ ެއއް ދާއިރާ. މި  3ތަޢުލީމުގެ ކަންތައްތައް ރާއްޭޖގެ އެންމެ ބޮޑަށް ވޭުތވެދިޔަ 

ސަުރކާރުން ފުރިހަމަ އަށް ޒިންމާނަންަގވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ! ިޢއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާ އަށް ލިބޭ ހީނަރުކަމަީކ މިއަދުގެ

ނޑުމެން ވޭުތވެދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުެގ  ޓީޗަރުްނ  83އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ މި ރާއްޖޭގެ  3ރައީސް، އަުޅގަ

ރްޒ ތަމްރީނުކުރުމަށް ޓަކައި ރާްއޖެ އިން ބޭރުގެ އެކި ަޤއުމުތަކަށް ފޮނުވުނު. އޭ  ގެތެރޭަގިއ ޑިގްރީ އަދި މާސްޓަ

ޓީޗަރުން މިހާރު ތިބޭނީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވީމާ އޭގެ މާނަ އަކީ  83ފެންވަރުގެ 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި މިހާރު، މި ވަގުތުގައި ރާއްޭޖގައި އެ ބޭފުޅުން ތިބޭނީ އެކަން ނިންމުމަށްފަހުގައި މި  3

ނޑަށް ޔަޤީން ކަށަވަރު އެބަ ވޭ، ގދ. އަތޮޅުން ވެސް ދެތިްނ ސްކޫލް ތައް ހިންގުމަށް ޓަަކއި މާލެ އައިްއސައޭ. އަުޅގަ

ކުއްޖަކު މުޅި ރާއްޭޖގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ހިމެނުނު ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި މިއަދު ަގއްދޫ އަްށ 

މަށް ޓަކައި އެ ކުިދންތައް، އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުަގއި ތިބި ކުދިންތައް ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރު

ނޑަށް ޔަީޤން. އެހެންނަމަވެސް ބާޣީ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ  ތިބޭނެކަން އަޅުގަ

ން ކުރުމަްށ. އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ ެއކީ ގޮތަކަށް، އަދި ސްކޫލްތަކަްށ، އަދި ސިފައިން ފޮނުވަިއގެްނ ހުޅުވަިއގެން އެކަ

ފާހަގަކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ެއކަންޏެއް ނޫން މި މައްސަލަ ދިމާވެގެން ުއޅެނީ. 

ގދ.ގެ ދެން އޮތް އާބާދީ ބޮޑު ރަށަށް ވެސް މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ދިމާވެގެން އެބަ އުޅޭ. އެއީ ގދ. ރަތަފަންދޫގަިއ 

ވެސް މިހާރުވެސް ްސކޫލް ިހންގާނެ އިސްފަރާތެއް ނެިތ، ައދި ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް ވަނީ މި ވޭތުވެިދޔަ ދެތިން ދުވަހުެގ 

ތެރޭގައި ބަންދުކުރެވިފަ. އެެހންނަމަވެސް އިއްޔެ ައޅުަގނަޑށް ލިބުނު ޚަބަރަކީ ސިފައިން ގެންގޮްސގެން، ސިފައިން 

މަށް. އެހެންވީާމ، ޓީޗަރުންނެއް ބޭނުމެއް ނުާވނެ. ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާުރގައި ގެންގޮްސގެން އެ މަދަރުސާ ހުޅުވާފަިއވާ ކަ

އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މެދުވެރިކޮްށގެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، ަގއްދޫ ސްކޫްލ 

މްރާން ހަޅޭއްލަވަމުންދަނީ ވެސް ހުޅުވާނީ ރައްޔިތުްނ ކަންބޮޑުވީމާ ސިފައިންނާިއ ފުލުހުން ގެންގޮސްގެން. ޢި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ުއވާލަން. އެހެންވީމާ، ބާޣީ ވަޙީދު އަބަދުވެސް ަދއްކަމުންދާ ވާަހަކ އަކީ ިމއީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ 

މިހިނދުން މިހިނދަށް ގޮވާލަްނ، މިކަން ވަގުތުްނ ަވގުތަށް މިކަން ކުރަންޖެހޭނޭ. ގދ. ަރތަފަންދޫ ސްކޫލާ އަދި ގދ. 

ދަރުސާ، އަދި ގަްއދޫ ސްކޫލް ަވގުތުން ހުުޅވަްނޖެހޭނޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަނީމޫނުގައި އެ ބޭފުޅުން ވަނީ އަތޮޅު މަ

ނިޑ ވެްސ ދިނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. ީކއްެވގެންތޯ ެއ ރަށު  ނިޑ ެއއް ދެްއވާފަޭއ ބަޣާާވތަށްފަހުގަ. އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ ގޮ ގޮ

ޕީ.ޕީ.އެުމން ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭނެ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު ސްކޫލަށް މި ހާލަތު ޖައްސަންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، 

މިތާކު ނުވެސް ނެތްމެ. މި ވަގުތު ވެސް ކެމްޕެއިންކުރަްނ ވެގެން މުޅިން ދުވަނީ. ގދ.ގެ ގައްޫދގެ ބޭފުޅުންނާިއ 
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ނޑު ދަންނަވާލަން، އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް ނުދެްއވާށޭ މިކަން ހައްލުނުކުރައްވަނީސް.  ރަތަފަންދޫ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަމެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް الحمد هلل رب العالمين الصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين `. 

މާވެފައި، ތަޢުލީމީ ނިޒާމަްށ ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަަތކަކީ ހަމައެކަނި ަގއްދޫ އަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ދި

ނޑުމެްނގެ ރަށް، ފިއޯީރގައި ވެސް ހަމަ ޓީޗަރުންނެއް ނެތް. އަދި  އަދި ރަތަފަންދޫ ދިމާވި މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަތަކުގެ ފެށުން އޮތީ  ލީޑިން ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލް ވެސް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑަށް ވަރަްށ  3އަހަރު ކުރިން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ވޭތުވެިދޔަ  3މީގެ  އަހަުރގެ ވާހަކަދަްއކާިއރުގަިއ އަުޅގަ

ްސ އަހަރު ތެރޭގައި ާރއްޖޭަގއި ެއއްވެ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ެތރެއިން، ކުރީ  4ކެރިގެން ބުނަންކެރޭ، މި ވޭުތވެދިޔަ 

ރަށެއްަގއި ކުލަލާފައި ނުހުްނނާނެ. އެްއވެސް ިޞއްޙީ ަމރުކަޒެްއަގއި ކުލަލާފައި ނުުހންނާނެ. އެްއވެސް ތަނެްއގެ 

ޓީޗަރެއް ފޮނުްއވާަފއި ނުހުންނާނެ. އަހަރެން ބޭނުން އެްއޗެއް ކިޔާނީ. އަހަރެން ބޭނުން އެްއޗެއް ކިޔާނީ. ާރއްޖޭެގ 

ންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ހަލާކުކުރުމަށް އެްއވެސް ތަނެްއގައި އޮފީހެްއަގއި ނުހު

ޓަކައި އެ ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ މިއަދު ިމ އުޅެނީ. ދެްނ މިއަދު އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގަިއ ހުރީ 

ހުންނެވީމާ މީހަކު ދެން އެ ކަންތައްތައް  ޑީ.އާރު.ީޕގެ ބޭފުޅެއް. އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގައި ޑީ.ާއރު.ޕީގެ ބޭފުޅެއް

ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އްޔާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯާޓއި ަވޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމެގ ވޯޓު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ަވުގތުގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

ކިހިނެއްތޯ އެތާ ހުރި ަވޒީުރ ބޭރުކޮށްފައި ފޮނުވައިލާނީ. ނުފޮނުވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގައި ޤައުމު ޮއއްާވ 

އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭެގ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަްތކުރަން. ހެލްތު 

އްޙީ ިނޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުަރން. އެ ދާއިރާތަުކަގއި ހުރި މިނިސްޓްރީން އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ޞި

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން. ރާއްޭޖގަިއ ބަޖެޓު ނެތް ވާހަކަ، ބަޖެޓު އޮތް ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން 

ޓަކަިއ ފައިސާ ނެތް ވާހަކަ އެ  ރުމަށްގައި ެއްއވެސް ވަރަކަށް ިމ ކަންތައްތައް ކުއަހަރުގެ ބަޖެޓު ާވއިރު މިވިދާޅު

ނޑައި 2ބޭފުޅުން  . މިއޮތީ ބުނެފަމިނިސްޓްރީތަކުން   115އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް ، ބޭފުޅުން އެ ،ލާފައި ބިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

ނޑައިލާފަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢުންރުފިޔާ އޮ ންމިލިއަ  މްރާނީ ނާނެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް ލާފަ. އެއީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

 . އެކޮޅު ެވސް އޮތީ ަކނަޑއިލާފައެަލވަންސް އޮތްތަރައްޤީގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ީޓޗަރުންނަށް ދޭން 

ާރއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ާދއިރާގެ ުމވަްއޒަުފންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ އާއި  .ނަޑއިލާފަަގޑީެގ ލާރިކޮުޅ ވެސް ކަމީހުންގެ އިތުރު

ނޑައި ލާފަ. މި މަޖިލީހުން، އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނާއި ދެން ތިބި މީހުން. ކޮން ބައެއް؟ އިތުރުަގޑީގެ ލާރި ވެސް އޮީތ ކަ
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ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް އެންމެ ވޯެޓއް ވެްސ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ީދފައި ނޯންނާނެ. ކޮން ވާހަކަ ެއއް ދައްާކކަށް. އެންމެ ވޯޓެއް 

ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ދީފައި ނޯންނާނެ. މި  ވެސް މި އަހަުރގެ ބަޖެޓަކަްށ ނޯންނާނެ. އެންމެ ވޯޓެއް ެވސް މި އަހަރު

ހާލަތުގައި ޤައުމު ބާްއވާފަިއ، އަދި ނިކުމެ މި ވަރަށް ތަުޅވަނީ. ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް މަދު އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ތިބި 

ޒަތްތެރި ރަށްރަށުގައި ވެސް މުޒާހަރާ ޖައްސަިއ، ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮްށ، މިކަން މި ކުރަނީ މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި. ޢިއް

ރައީސް. މިއީ ޤައުމު ފަނާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި މި ރަށްރަށުގައި މުޒާހަރާ ޖައްސަިއގެން މި އުޅެނީ. މި 

އަހަރު އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާުރން ކަންތައް ނުކުރެވޭކަން ދެްއކުމަށް ޓަކައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އެހެންނަމަވެްސ 

ވާްނ ެއބަ ޖެހޭ. ވަޒީރުްނ ޒިންމާދާުރކުރުވަން އެބަ ޖެހޭ. ކީްއވެތޯ މި ހިސާބަށް އަންނައިުރގަިއ ވަޒީރުން ވެްސ ޒިންމާ

މިެއއް ނޫން.  އަކީއެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ، ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް ބަންދުކުރީ ކިހިެނއްތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ަމއްސަލަ 

 ޓަކައި... މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މިހާރު

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު، ަމޑަވެލި ާދއިރާެގ މެންބަރު، މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް 

 ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަމެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ހުއްޓުވެން. މިކަން އެބަޖެހޭ  ،ޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތެއް ކުރުަމށްއެްމ.ޑީ.ޕީން މިޤައުމު ހަލާކުއަކީ  މިހާރު މި މައްސަލަ

 ...ދާއިރާގެ ނޫނީ މަޑަވެލި މި ޤަުއމު އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވެން. ތިނަދޫ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގދ. ައތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ިކެޔވުްނ `. ޝުކުރި 

ހުއްޓައިލާފައި އޮތީީތވެ އަުޅަގނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަެދއްކޭނެ މާޙައުލެއް ލިބިގެން ކުރިއަްށ 

 ގެންދެވޭނީ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ކުރެންދޫ ާދއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންަދވާ. 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރްއޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި ސްކޫލްތަކަށް ނިކަމެތި ހާލު 

ޖެހިގެންދާދިއުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަދި ައޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. ގދ. އަތޮޅުެގ 

ެޔވުން ހުއްޓި، އިހުތިޖާޖުގައި އޮންނަތާ މިހާރު އެތައް ދުވަހެއް ެވގެން ދިަޔއީ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މަދުރަސާގެ ކި

ނޑު ހަމަ ަކންބޮޑުވާ ކަމެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި  ރަށްރަށުގައި ވެސް މިފަދަ ހަރަކާތްތައް އިތުުރވަމުންދާ ދިުއމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރަމުން ދިަޔއީ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ތަޢުލީމުެގ ދާއިރާ ވަުރގަދަކޮށް، ތަޢުލީމީ ގޮތުން  ރައީސް. އަުޅގަ

ރަނގަޅު ދަރިންތަެކއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުފަންކުެރވޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނަޑށް މި ފެންނަނީ ދެ ސްޓޭޓް 

ކްޓްރީ ވެސް އިސްލާމްދީނަށް ޓަަކއި. މިނިސްޓަރުކަން ވެްސ ެއއީ ިއސްލާމްދީނަށް ޓަކައި. ދެން ައއިސް ޫކއްޫޑ މަސް ފެ

ދިހަވަރަކަށް ފްލެޓު ވެސް މިީއ ހަމަ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި. ދެން މިވަރު ވީމަ މިއީ ދެން ބޮޑުވަރު. 

އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ ެއްއޮގތަކަށްވެސް އިސްލާމްދީނަށް މި ދައްކަވާ ވާހަކަ. އަދި އިްސލާމްދީނާއި ދިވެހި ޤައުމަށް 

ކައޭ ިކޔާފައި މި ދަްއކާ ާވހަކަތަކުގެ ނަތީޖާ ައކީ ކޮަބިއކަމެއް. ައޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ ދިހަވަރަކަށް ފްލެޓުން ޓަ

އަނގަމަތީ ޖެހީމާ، ދެން ހަމަ ރަނގަޅު ހުރިހާ ކަމެއް. އިރު ދައްކާފައި ހަނދޭ ބުންޏަސް ހަމަ ރަނގަޅު. މިއީ ބޮޑުވަުރ 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް ޙަޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށް. ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރާ ކަމަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ޢި

ވަންޏާ ސްކޫލްތައް ރަނގަޅުުކރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަންޖެހޭ. ސްކޫލްތަކުގެ ީޓޗަރުން ނެތިއްޔާ ޓީޗަރުން ލާންޖެހޭ. އަދި 

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮންމެ ސަރުކާެރއް  ސްކޫލްތަކުަގއި ކިަޔަވއިދޭނެ ަވސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރެވެން ހުރި

އޮތަސް ކުެރވެންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑަކަށް މިއަދު ިދވެހިރާއްޭޖެގ ދިވެހި ދަރިން ތަޢުލީމީ ހާލަތުން މަހުރޫމުކޮށް، ނޫނީ އެ 

ސްކުރި ކުދިންނަށް ލިބެންވާ ރަނގަުޅ ތަޢުލީމުން މަހުރޫމުކޮށްފައި ނުބޭތިއްބޭނެ. ދިވެހި ތާރީޚުގައި މިހާހިސާބަށް ފާ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްފައި ދޫކޮށްލީމާ، އެއީ ފައިސާ ނެތިގެްނނޭ، ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާ ބަޖެޓު  15.3އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު 

ނެތިގެންނޭ ބުނެ ފުއްދާލެވޭަކށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދަކު ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއަށްވުރެ މާ ކުަޑކުޑަ ބަޖެުޓ 

ނޑު ގިނަގުަނ ކަންތައްތައް ކުެރިވގެންދިޔަ. އަދި މި މަޖިލީހުގައި ސީދާ ދިންއިރު ވެސް ތަޢުލީމީ ދާއި ރާ އަށް އަުޅގަ

އަޣްލަބިއްޔަތު ޮއވެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓީޗަރުންނަށާއި ނަރުުހންނަށާއި ޑޮކްޓަރުންނަށް ނިކަމެތި ގޮތްތައް ހެދުމަށް ޓަކައި 

އަނެއްާކވެސް އެ ަދއްކަނީ ވާހަކަ. އިސްލާމްދީނާއި ިދވެހި ވޯޓުދީފައި، އެ ފާސްކޮށް ބަހައްޓާފައި މިއަދު ެއއާ ދެކޮޅަްށ 

ނޑުމެްނނަށް މިއަދު ދީނާއި ޤައުމަށް  ނޑުމެން ހައިރާންާވންޖެހޭ ކަމަކީ. އަޅުގަ ޤައުމަށް ޓަކައި އެ ވެްސ. މިއީ އަުޅގަ

ބައިކަމާ، މި ހުރިހާ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮބައިކަމާ، ދީނާއި އަދި ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި އުޅެންޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮ

އެްއޗެްއ މި ވަީނ އޮޅިފަ. ަރއްޔިތުންނަށް ވިސްނައިނުެދވުނީމާ، ރަްއޔިތުން ކޮންފިއުްސ މި ކުރަނީ. ކޮށްަފއި ހުރިހާ 

ނުޑ  ތުހުމަތެއް، ނޫނީ މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ބަދުނާމު ަރއްޔިތުންެގ ބޮލުގައި އަުޅވަން ބަަޔކު ކުރާ ަމސައްކަތް ިމއަދު އަުޅގަ

ޑުން ކުށްވެރިކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް އަުޅަގނޑުމެން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަ ހަރުއަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަްށ ަރނގަޅު ގޮތުަގއި ކިަޔވައިެދވޭެނ ޓީޗަރުން ލާންޖެހޭނެ. ޓީޗަުރންނަށް އިތުރު ަގޑިާއ އަދި 

މި ނޫން ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ނުދެވޭނެ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ެވސް ދޭންޖެހޭނެ. 

އަޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ ފިުކރުގައި ވަކި ަބޔަކު ތިބޭ ރަެށއް ވީމާ، ަވކި ފިކުރެްއގެ ަބޔަކު ތިބޭ ރަށެއް ވީމާ، ެއ 

ގޮތް ހެދުމަކީ ެއއީ ސުކޫލަކަށް އިހާނެތި ކޮށްލާަފއި، އަެނއް ފިކުރެްއގެ މީހުން ތިބޭ ރަށެއްގެ ސުކޫލަށް ަރނގަޅު 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުރެިވގެންާވނެ ކަމެއް ނޫން. ކުރަންޖެހޭ ވެސް ކަެމއް ނޫން. ައޅުަގނުޑ އެދެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ 

ސްކޫލުތަކަށް ވެސް އަުޅގަޑުެމން މިއެދޭ ހެޔޮ ބަދަލު، ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ވިސްނުން ގެެނސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަޢުލީމީ 

ކުދިންތަެކްއ އުފެދި، މި ަޤއުމަށް އެ ކުދީންގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތްލިބޭނެ ގޮތެއް ެވގެން ދިއުން.  ގޮތުން ރަނގަޅު 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ވާހަކަަދއްކަން އެިދވަަޑއިގެންަފއި ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުލިބެންދެން މި ކުއްލި 

 ުޝކުރިއްޔާ.  މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު

ވަބަރަކާތުޫހ. ގައްދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް هللا `. ައއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޤައުމީ ވާޖިބެއް.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަީކ އަުޅގަ

އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ ޒިންމާ އެ އަދާކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކުރަްއވާ މަސައްކަތަްށ 

ޯތ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިތްވަރުދޭންޖެހޭ. އަދި އަނެއްކާ ެއ ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ ަކންތައްތައް ރަނގަުޅކުެރވޭ

ނޑު ވެސް ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ެވސް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާެނކަން ކަށަވަރު. ެއކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

އެދީއުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީައށާ، އަދި މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާދާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ، 

ފަިއވާ ަމއްސަލަ ހައްލުކޮށްެދއްވުމަށް ޓަކައި އަަވސް މަސަްއކަތެްއ ގައްދޫ ްސކޫލަށް، އަތޮޅު ަމދަރުސާ އަށް ދިމާވެ

ކޮށްދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުަރން. ޙަޤީޤަތުގައި އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ދިމާވާ މައްސަކަތަުކަގއި ކޮބައިޯތ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މައްސަލަ އަީކ، ކޮަބއިތޯ ޙަީޤޤީ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަން. އޭ  ގެތެޭރގައި އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ސްކޫެލއްގެ އެ ވަގުެތއްަގއި ތިއްެބވި އިސްބޭފުޅުްނެގ ތެރޭގައި ވެސް ބެލެނިވެރިްނނާ ގުޅިަވޑަިއގެން  ރަނގަުޅ 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވަންޖެހޭނެ. އެ މައްސަލަަތއް ދިމާވަނީ ކިހިނެއްެވގެންކަން. އަދި ެއއާ ުގޅިގެްނ، ެއއްބާރުލުމާިއ 

ތެރިކަން ހޯއްދަވަިއގެން މަސައްކަތްކުަރއްވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ްސކޫލެއް ކޮންޓްރޯްލނުވެގެން ޮގސް ބެލެނިވެރިން އެހީ

އަރަިއގަނެ، ބެލެނިވެރިްނގެ ޮކންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ސްކޫލް ގެްނދަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ. އަދި އެ ސްކޫލުެގ 

ން އެކަހަލަ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް، ނުވަތަ ދަރިވަރުންނަށް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންެގ ފަރާތު

އެހެން ކަހަލަ ނަމޫނާ ެއއް ދެއްކޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ވެސް ކުރެިވގެންނުދާނެ. މިަކހަލަ ގުޅުންތެރިކަމަކާ އެުކ 

ސްކޫލެއްގެ ބެލެނިވެިރން  ތަޢުލީމިދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ބައްޓަންކޮްށގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރިހާ 
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ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އެ ސްކޫުލގެ  މަސައްކަތްކުަރއްވަންޖެހޭނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ. އަދި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ބެލެނިވެރިންާނިއ އެ ސްކޫލުަގއި ިމ ަވގުތު ތިއްބެވި ޓީޗަރުންނާ ގުިޅވަަޑިއގެން މަސަްއކަތްކުަރއްަވއިފި 

ޑިުއކޭޝަނަްށ އިލްތިމާސްކުަރއްަވއިގެްނ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ފަހިޮކށްދެއްވުމުެގ ެއއްބާރުލުމުގެ ނަމަ، އަދި އެ 

ނޑެއް ޭރވިއްޖެ ކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާ އަަވސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭަގއި މިކަން ހައްލުެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ،  އޮނިގަ

. އަދި ސްކޫްލގައި ިމ ވަގުތު ިތއްެބވި ޓީޗަރުްނ އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން، ްސކޫލްގެ ޢިްއޒަތްތެރި ބެލެނިވެރިްނނަށް

ގުިޅވަަޑއިގެން ސަުރކާރާ މިަކމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައްލުހޯއްަދަވއިދެްއވޭނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްެދްއވުމަކީ ެއއީ 

ހެން ްސކޫލުތަކަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުން މި ވަގުތު އެ ްސކޫލަށް، އަދި އެފަދައިން ކަންަތއްތައް ދިާމވެފަިއވާ އެ

ނުޑެގ  ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މި ަވގުތު ވެސް ނިންމާލަމުން، އަޅުގަ ވެސް އޮތް ފުރުޞަތެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ވަގުުތކޮޅު ނިމިގެންދާތީ އަުޅަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން އެިޑުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މި ތަނުގަިއ، ސްކޫލްަގއި ރަނަގޅު 

އި، އަވަްސ ފުރުޞަތެްއގެ ތެޭރގައި ަމއްސަލަ ހައްލުކޮށްެދްއވުމަށް މަސައްކަްތކޮށްދެްއވުން. މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްެދއްވަ 

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ޝުކުރިއްޔާ ަވއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު ޢަލީ ވަޙީތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ނޑުގެ އަޚް، އި هللا ަހވަންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި ވަގުތު އިތުރުކުަރން، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިބި، ފުރުޞަުތ 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލުޓޭރުންނާއި ޓާކޫރު ްނ ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެރިކަމަްށ ލިބެންދެން، އެގޮތަށް އަުޅގަ

އައިމަ ވާނެ ހުރިހާ އެްއޗެއް ވާނެ. މިކަމާ އަޅުަގނޑުމެން ހައިރާންވާނެ ކަމެއް ނެތް. މިތަނަށް އައިސް މި ތިބީ އެކަމާ 

ބައިވެރިުނވާ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންތެރޭަގއި ހިމެނޭ. މި ލުޓޭރުންނާއި 

ން ހަމަ ރެޔާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ާއއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންހުރި ޓާކޫރު

ޚިދުމަތްތައް ލޫޓުވަމުން މަސަްއކަތްކުރަމުންދަނީ. ހަޤީޤަތުގައި ގައްދޫ ްސކޫލަށް ދިމާވެފަިއ މި ވާ މަްއސަލަ ައކީ ތޮްއޫޑ 

މައްސަލަ އެއް. ަރއްޔިތުްނގެ ރައީަސުކ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ  ސްކޫލުަގއި ކްލާސްރޫމު ނޭީޅމާ ވެގެން ުއޅޭ

އެްއކޮށް ރާއްޖެ އަށް، ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަން ފައްޓާފައި ހުިރ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުން 

އްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރީކ ނުގެންދިޔައިމާ ވާނެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ވަމުން މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގަ

ކްލާސްރޫމު  8މި ބަޣާވާތާ ދެކޮޅު މެންބަރަކަށް ވާތީ ަގއްދޫ ސްކޫްލ ހުއްޓޭކަށްނުޖެހޭ. ތޮއްޑޫ ސްކޫލްަގއި 

ނޭޅޭކަށްނުޖެހޭ. ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާ އެއްކޮްށ، ވަކި ކުަލއަކަށް ނުބަލާ ވެރިކަންކުރާެނ ކަމަށް ބުނެ، ބަޣާވާތްކުރި 

ންނަށް ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން. ިމއީ މައްސަަލ ައކީ. ހަމަެއއާެއއްކޮށް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މީހު

އަހަރުގެ ވާހަކަފެއްެޓިވއިުރ ބައްލަވައިަލްއވާ. ރޭަގއި ޮއތް އަޅުަގނޑުމެން ޓީ.ވީ ހުުޅވާލިއިރު މާލީ ރެއޭ ިކޔާ ރެ  3
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ނޑު ހީކުރީ މާިލ އަރަނީ ކަ މަށް މާލޭގެ ދަރުބާރުގޭ ތެރެއިން. ބަލައިިލއިރު، ރަނގަޅަށް ބަލައިލިއިރު ިމއީ އެއް. އަުޅގަ

މާލީ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ވަރަށް ހިތްަގއިމު، ދިވެިހވަންތަ ރެ އެއް. އެ ރެ އަްށ ބަލައިލާފައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑިފަިއކަމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭެގ ގަވަރުނަރު ވިދާުޅާވއިރު، އިޤްތިޞާދު މިހާރު މި ވަނީ  ބަދުނަސީބުކަމުން މެދުކެ

ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ޤާނޫނުތަކާިއ 2111ާއއި  2119ގަވަރުނަރު މުޅިްނވެސް ރިފަރކުރަްއވާފައި ހުރީ 

ގަާވއިދުތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ގެނެއްސަ ހުރި ރަނގަޅު، ހެޔޮ އިޞްލާޙުަތުކގެ ވާހަކަ. ނިކަން ބައްަލވާ! 

ސަން އޮންލައިްނގައި އޮތް ޚަބަރުގެ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަިއތުލްމާލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުިޅ  މިހާރުވެސް

މަލީ ސިޔާސަތު ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ބޮޑު އިންޤިލާބަކުން އަޅުަގނޑުމެްނ ބަދަލުކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރާްއޖޭގެ އެިކއެކި ރަށްތަުކގައި ިތބި ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ  ރައްޔިތުންނަށް، ަގއްދޫ ސްޫކލަށް، އަދި އެނޫންވެސް

ނޑުމެްނ ވޯޓުނުލީ އެ ތަރައްޤީ ަކނޑައިލާަފއި އޮތީމަ. ަގއްޫދ  ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި. މިައހަރު ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެައކަށް ސްކޫލުގެ ީލޑިން ޓީޗަރުންާނިއ އެހެން މީހުންނަށް ދޭނެ އެލަވަންސް ަކނަޑއިލާފައި އޮީތމަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވޯޓެއް ނުލަން. ެއއީ ރަްއޔިުތންނަށް، ލުޓޭރުންނާއި ޓާކޫރުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް އޮތް ބަެޖޓަކަށް ވާތީ، އަުޅގަ

ވޯޓުނުލީ. އެހެންވީާމ، މިއަދު ބަޖެޓުގެ ވާހަކަަދއްކަން ލަދުަގންނަންޖެހޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދިނީ 

އުލަތުގެ ބަޖެޓަކަށް ުނވާތީ. ެއއީ ބާޣީންގެ ބަޖެޓަކަްށ ވާތީ. އެހެންވީާމ، މިއަދު މިގޮތަށް ކަންތައް ދިާމވެގެން ިމ އެއީ ދަ 

ބުރުން މީތި ކާމިޔާބުކޮށް، ަގއްދޫ އަްށ  1ވަނަ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން  7އުޅެނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ެސޕްޓެމްބަރ މަހު 

ގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަެމއް ގެނެސްދޭނަން. ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ފަދަ ވެސް، ޮތއްޫޑ އަށް ވެސް ައދި ރާއްޖޭ

ވެރިކަމެްއ ގެނެސްދޭނަން. ިމއަދު ލުޓޭރުންނާއި ާޓކޫރުން އެ ދުވަނީ އިންތިޚާބުގަ. އެެހންނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް 

ނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ޑޮލަރު ޖީ ބަށް ެގނެސްދޭނަން. އެކަން މާފުށީެގ ކުރަން އެނގޭނީ ހަމަެއކަނި ބަޣާވާތް. އަުޅގަ

 ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް ހުުޅވައިފި. ލާމަރުަކޒީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން  ފުލުހުން އަރައި 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ހައުސިްނ މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް ދަުޢާވއުފުލައިފި. ހަށިިވއްކަމުން ދަނިކޮށް ރިލެކްސް އެްނޑް ސްޕާ 

ޕްރިންސިޕަލުން  ކިޔާތަނެއް ފުލުހުން އަރައި ޭރޑުކޮށްފި. ަގއްދޫ ސްކޫލް ބަންުދކުރީ އެތާނަގއި ިކޔަަވއިދޭނެ ޓީޗަރުންނާއި

ނެތިގެންކަން އަުޅަގޑުމެންނަށް އެނގޭ. ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ކުމުންދޫ ސްކޫލްަގއި އަަޅމުންދިޔަ ކްލާސްރޫމުތަކުެގ 

މަސައްކަތް ވަނީ ބާޣީން ހުއްޓުވާފަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތަީކ، ފުރަތަމަ ވެސް އެކުަލވާލި ސިޔާސަުތގައި ިމ 

ތިން ކުދިން ފާސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް. ހަމަ ެއާއއެީކގަިއ އެއް ދަންފަޅީގެ ސިޔާސަުތ އަށް ވުރެ މަ 61އޮންނަނީ %

އެކުަލވައިަލއި، އެކަަށއަޅަިއ، އޭގެތެެރއިން ޖޫނިއަރ ކޮލެުޖ ކޮންސެޕްޓުގެ ތެެރއިން ލާަފއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އާދަިއގެ 
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ސިޔާސަތެއް. މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމުެގ ރަށްރަށުގައި ތިބި ަރއްޔިތުްނނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނޭ 

ފުރުޞަތުލިބޭނޭ ސިޔާސަތެއް އެކަށައެޅީ. އެ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ ތެރެއިން ލާފައި ގޮދް ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ކިެޔވޭެނ 

ގެ ސިޔާސަތެްއ އެކަަށއެޅީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ިމއަދާ ހަމަައށް ދެމިއޮތް ނަމަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތިިބ އާަދއިގެ ރަށްރަށު 

ވަނަ އަހަރު މަގުފަހިވެގެްނ  2113ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގައި އެ ދަރިވަރުންނަށް ޑިގްރީ އަށް ކިެޔވޭނޭ ފުރުޞަތު މި 

ދިޔައީސް. އަުޅގަޑުމކެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ދިޔައީ ބަދުަނސީބަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދު ވެސް ވަނީ ހުްއޓިފައޭ 

އެހެންވީމާ، ބަދުނަީސބަކުން މި ވަނީ މި ކަންތައްަތއް ެވސް ހުއްުޓވާފަ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާީލވަޒީރު ބުާނ އަޑު. 

އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުެވގެން ހުރި ވަޒީރު ފުރަތަމަ ވެސް އަރާފައި ބުނީ އެއް ދަންފަޅީގެ ސިޔާސަަތީކ 

އަށް އެނގޭ ކަމެއް ނޫނޭ.  މަތިން ކުދިން ފާސްކުރުމަކީ ވެސް ތިމަންނަ  65ތިމަންނަ ދަންނަ އެއްޗެއް ޫނނޭ. %

ދުަވސް ވަންދެްނ މިތާ ސަލާންޖަހައިގެން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުވީމަ ބުީނ  77ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ ަރއްޔިތުން އައިސް 

ކޮމްޕިއުޓަރު ސެޓަެޕއް ލިބޭތޯ ތިމަންނާ މަސައްކަތްކޮށްފާނަމޭ، އެކަމަކު ެއވެސް ލިބޭނެ ކަމެއް ނޭނެގއޭ. ފިނޭންްސ 

އޭ ބަޖެެޓއް ނެތޭ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ެވސް މިހާތަނަށް ފާސްކުރި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

އެީކގައި ބަާޣވާތުން މި ފަހަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ޓަކަިއ، މި އަހަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ަޓކައި ލިބުނު ފުރުޞަުތގަިއ 

ޅުތަުކގައި ްސކޫލުތައް މިހެން ތަރުތީބަކުން ގޮސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮ

ބަންދުކުރަމުން ދާތަން. ހުޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް. ގައްދޫ ރައްޔިތުންގެ ސްކޫލް، ގައްދޫ މަދަރުސާ ނުވަތަ ގދ. އަތޮުޅ 

ނޑުމެންނަށް އެ ާދއިރާގެ މެންބަރު ކިަޔއި ދީފި. މަދަރުސާ ބަންދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ވަރަްށ ތަފްސީލުޮކށް އަުޅގަ

ކިޔައިދިްނއިރުަގއި ކިަޔަވއިދޭނެ ޓީޗަރެއް ނެތިގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް ނޭނގި އޮތީމަ، 

އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ކޮންމެހެން ސްކޫލު ހުޅުވައިގެްނ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާކަްށނުޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާއެީކގަިއ 

ެވއްޖެއްޔާ ަވސީލަތް ގާއިމުކުރާނޭ ތަނަވަސްަކމެއް ނެތިގެން، ވަސީލަްތ  އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ގޮތުަގއި

ގާއިމުކުރާނޭ ތަަނވަސްކަން ެނތިގެން ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮުޅތަކުަގއި ހުރި ސްކޫލުތަުކގަިއ ހަމައެކަނި ލައިބްރަރީ އަްށ 

އިސާނަގަިއގެން ޕޭޕަރު ރީމް، ވެސް، އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުލިބި މުޅި މި އަހަރު މި ދަނީ. ދަރިވަރުން އަތުން ފަ

ކަރުދާސް ރީމް ގަނެގެން، ޕްރިންޓުކޮށްގެން ކިަޔަވއިދޭ ނިޒާމެއް، ުނވަތަ ޓީޗަރުްނނަށް ލިބޭ މުސާރަ އިން 

 ކިަޔވައިެދވޭނެ ގޮެތއް ހޯދައިދެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާލަތަށް ރާއްޖޭގެ...

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: އްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ 

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ގައްޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ގައްޫދ 

ސްކޫލް، އަތޮޅު މަދަރުސާ ަބންދުވެ ހުރުމާ، އަދި އެ މަަދރުސާގެ ކިެޔވުން ދުވަހުން ުދވަހަށް ގޯްސވަމުންދާތީ ެއކަމުެގ 

ެކއް ހާމަކޮްށ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ސަާމލުކަމަށް މިއަދު ވަނީ ގެެންއސަ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ މި ކަންބޮޑުވުންތަ
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ކަމަކީ އާ ކަމެއް ނޫން. މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކަްށ ވިސްނާއިުރގައި ރާއްޭޖގެ ސްކޫލްތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ދަތި 

ޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހު ކަންކަން ވެގެންދަނީ ރަްއޔިތުން ކަންތައްތަެކއް ދިމާވެފަ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަ

އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން. ޓީޗަރުން ނެތި، ޕްރިންސިޕްލުން ނެތި، ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ދަނީ. ޢިއްޒަތްރި 

ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، ބާޣީ  ރައީސް. ރަށެްއގައި ހުންނަ ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލަކީ ކިތަްނމެ ރަނގަޅު ޕްރިންސިޕަލެއް

ވަޙީދު ރަށްރަށަށް ިޒޔާރަތްކުަރއްާވއިރުަގއި ްސކޫލު ކުދިން ުނނިކުމެއްޖެ ނަމަ އަލުން އަނުބރާ މާލެ ޕްރިންސިޕަލް އެބަ 

ގެނެވޭ. އެްއވެސް ޝަުކވާ ެއއް ނެތި، ދެ މަސް، ތިން މަސް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު އަނެއްާކވެސް އޭނާ އަްށ 

ވަނީ. ސުާވލަކީ މި ކަންކަން ނުވެގެްނދަނީ ފައިސާ ނެތިގެންތޯ. ފައިސާ ނެތިގެން ނޫންކަން  ގޮތްތަެކއް މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ފައިސާ އިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އެންމެ ފުޅާ މިނުގައި، އެންމެ ފުޅާ ދާއިާރގަިއ 

ރަށަކަށް ދިމާވެގެްނ އުޅޭ ކަެމއް ނޫން. އަިދ އެބަ ކުެރވޭ، ޢިްއޒަތްރި ރަީއސް. މިއަދު މިއީ ހަމައެކަިނ އެންމެ 

ސްކޫލްތައް އެޅުާމއި އެނޫން ކަންކަން ވެސް ވަނީ މިއަުދ މަޑުޖެހިފަ. އެނގިވަޑަިއގަްނނަވާނެ އެންމެ ފަހުން އައި 

ނުޑ އޮންާނނެ މާމެންދޫގައި  ކްލާްސރޫމު ޖަހާފަ. މި ހިސާބަށް  4ކްލާސްޫރމާއި ނިލަންދޫގައި  4ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

އިރު މީގެ އެްއވެސް މަަސއްކަތެްއ ނުކުރެޭވ. ެއކަމަކު ޭބނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ުކރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުަގިއ އޮންނާނެ މާމެންދޫގައި ޕޮލިސްޓޭޝަނެއް އަަޅއިގެން އެ ަތނުގައި ފުލުހުން ބައިތިއްބަން. 

ފަހުން ޕްރެޝަރ ބޮޑުެވގެންގޮސް އެތާނަގއި ުކށްޔަށް ގެ ެއއް ހިފައިގެްނ  އެންމެ ފަހުން ކިހިނެއްތޯ ވީ. އެންމެ

ނުޑ  އެތާނަގއި ފުލުހުން ބައިތިއްބާފައި އެ ތިބީ. މިގޮތަކަށް ނޫން މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރިވެރި ައކު އޭަނގެ ހަެއއްކަ ރިސޯޓުން ހަދާންވާ ގޮތުަގއި ފަިއސާ ެނތް ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން ދަްއަކވަނީ. އެންމެ ވިޔަފާ

މިިލއަން ޑޮލަރު ދިވެހި ަދއުލަތަށް އެބަ ހުއްޓޭ ަދއްކާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ ެއއް.  57

މިލިއަން ރުފިޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އޮތީ  1.4އަޅުަގނޑު ާދއިރާގެ ދާންޫދ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ 

ފަ. މި މަޖީލީަހށް އެ އޮތީ ސިީޓ ފޮނުއްާވފަ. މިއީ ރަްއޔިތުންެގ ފަިއސާ. މުޅި ރާއްޭޖގަިއ ހުރި ބޭނުންކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ފައިސާ އެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން، ދައުލަތުން ބޭނުންކުރެްއީވ ކީްއވެގެންތޯ. ކޮބައިތޯ ެއ 

ވުމަކީ އެ ރަްއޔިތުންގެ ުކށެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ ކުށަކީ. ގައްޫދެގ ރައްޔިތުން ަގއްދޫ އަށް ުއފަން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބަޣާވާަތކުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރީމާ ދިމާވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް މި އޮތީ ދިމާވެފަ. މުޅި ރާއްޖެ 

ނޑަކަްށ ވާން. އެން ނޑުމެން އެންެމން އެބަ ޖެހޭ އެކަތިގަ މެން އެބަ ޖެހޭ ހަލާކުގެ ތެރެ އަށް މި ދަނީ. މިއަދު އަުޅގަ

ތެދުވެ މަސައްކަްތކުރަން، މި ޤާއުމާ ދޭތެރޭގަ. މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޔޮކަން، އިްޖތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން، މި 

ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ޖެހޭ ހަމަޖެހިގެން ދާން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުަގނޑު އިްސވެ މި ދެންނެވިހެން، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ 

ކާކޮށްަފއި ހުރި ފައިސާކޮޅު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޭބނުންކުރުން އެއީ ައޅުަގނުޑ ކުރީއްސުރެ ަރއް

ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ ެއްއޗަކީ ފުލުހުން ލައިގެްނ، ސިފައިން ލަިއގެން 
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ރިންސިޕަލެއް ނެތިއްޔާ ުކދީންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ ބަޔަކު ސްކޫލް ހުޅުވި ކަމަށް ވީނަަމވެސް، އެ ތާނގައި ީޓޗަރެްއ، ޕް

 ނުތިބޭނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޝަރީފު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަީކ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޮގވާލަން. އަޅުަގނޑު ނުހަނު ކަން ބޮުޑާވ މައްސަލަ ެއއް. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ގދ. ގައްދޫަގއި ޖެހިފައި މި ވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، އެ 

ށް. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަޢުލީމަކީ ސްކޫލްަގއި ިކޔަަވއިެދވޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުްނ ވީހާވެްސ ައވަހަކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި ޖެހިފައި މި ވާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލުހޯދޭނެ އެއްދިމާކަމުަގއި އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތަޢުީލމަކީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގަިއ އެންމެ މުހިއްމު ޖީލެއް ޤައުމިއްޔަތާ ެއީކގަިއ، އަދި

އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް ބިނާުކރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެްއ ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އެއް ާދއިރާ. ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް. 

ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައި ެވްސ، ކޮންމެ ސަރުކާރެއްަގއި ެވސް ތަޢުލީމަށް ދެވޭ އަހައްމިއްޔަތުކަްނ، އަދި ރައީސް 

އީސް ނަޝީދުެގ ސަރުކާރުގައި ެވސް، އަދި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި ެވސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުަގއި ެވސް، އަދި ރަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ފުދޭވަރަކަށް އަހައްިމއްޔަތުަކން ދެމުން އެބަ ގެންދޭ. 

ރޭގައި މުޢާމަލާތުކުެރވޭެލްއ އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ މިންވަރަށް ީޓޗަރުންނާ ދޭތެ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޭޖަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ  އެންމެ ރަނގަޅެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ތެރޭގައި އެންމެ ބުރަ މަަސއްކަތެްއ ކުރާ ފަރާތަީކ ޓީަޗރުން. ޓީޗަރުންެގ މަސައްކަަތކީ އެ ސްކޫުލގައި ހިމެޭނ 

ގަިޑއިރުެގ  24ރާ މަަސއްަކތް އެކަންޏެއް ނޫން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޓީޗަރެްއގެ މަސައްކަތަކީ ވަގުުތކޮުޅގައި ކު

މަސައްކަތެއް. އެހެްނވީމާ، ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަާކއި ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ އެހެނިހެން ފަސޭހަތްތައް އެހެން 

ވުރެ އިތުުރވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  މުވަްއޒަފުންނަށް، އެހެން ަވީޒފާތަކުގައި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޓީޗަރުންނާ،  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިމާެވެގން މި އުޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ އަސްަލކީ އަުޅގަ

މުގެ މައްސަލަ އެއް ިމ އަދި އެނޫންެވސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްކުރާ ފަރާތްަތއް އެ ާދއިރާަގއި ސަސްެޓއިްނކުރު

ނޑުމެންނަށް ޖެހެނީ ބޭރުން ގެންނަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ  މައްސަލަ އަީކ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޓީޗަރުން ނުލިބޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޔުނިވަރސިޓީން  ނޑުމެން އެތައް ަބިއވަުރ ލޯކަލް ޓިޗަރުންތަެކއް ައޅުގަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އަުޅގަ

ން. ެއހެންނަމަވެސް އެ މީހުން ސަސްޓެއިންނުކުެރވޭ ކަމަކީ އެ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރަ ޓްރެއިންކުރަމުން ގެންދަ

އެްއ، ނުވަތަ އެކަީށގެްނވާ އިނާޔަތްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުދެވޭތީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފާހަަގކޮށްލަން މި 

ޯއވަރަޓއިމް ލިބިފައި  25ރުކާރުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް %ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ބޭނުންވަނީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ސަ
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އޭ ޢިްއޒަތްތެިރ  2ވާއިުރގަިއ، ީޓޗަރުންނާއި ޓީަޗރެއްެގ ގޮުތގަިއ މަސަްއކަތްކުާރ މީހުންނަށް ދެވިފައި ވަނީ ެއންމެ %

ހުމާލުވާ މިންވަރު ރައީސް. މިއީ ހަމަ ހަމަ އަޖައިބުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޓީޗަރުންގެ ކަންތަްއތަކުަގއި އި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޓީޗަެރއްގެ  ގަިޑއިރުގެ މަަސއްަކތުގައި އޭނަ އަށް ލިބޭ އުޖޫަރ  24މީގެން ހާމަކޮށްދެނީ. އަޅުގަ

އަކީ އޭނަ ދިރިއުޅުުމގައި އެެހން ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، ީޓަޗރެއްގެ މަަސއްކަުތގައި އުެޅެވން ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ 

ނޑުމެން މި ަކމުގައި އިހުމާލުެވވެނީ. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ތަޢުލީމީ ކަމަކަށް ވާން ޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ، އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ކަންކަމުަގއި ިސާޔސީކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ، ަޤއުމީ މައްސަލަ އެްއގެ ޮގތުގައި ަނަގއިގެން، ޤައުމީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ. ޝުކުރިްއޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ބަހުސެއްކޮށްގެްނ ތަޢުލީމީ ދާިއރާ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފައި  ވާ ކަމަށް އަުޅގަ

 ރައީސް.

 

  ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމު 

ވަބަރަކާތުހޫ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، هللا `. އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް ވަރަޙްމަތު

ށީގެްނވާ ޓީޗަރުން ނެތުމާ، އަދި ޕްރިންސިޕަލް ނެތިގެން ހުށަހަޅާފައި މި ވާ ކުއްލި ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާަގއި ެއކަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުދގެ ސަުރކާރުްނ މި ވަނީ އެންމެ އަާސސީ  މައްސަލަ އަްށ އަުޅގަ

ލިިބެގންވާ އެންމެ އަާސސީ ެއއް  ޙައްޤުތަކަށް  ެވސް އަަރއިގަްނނަންފަށާފަ. އުނގެނުމަކީ ކޮްނމެ އިންސާނަކަށް ވެސް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޤައުމެްއ  ޙައްޤު. މި ަޙއްޤަށް ެވސް ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ދަނީ އަރަިއގަންނަމުން. އަުޅގަ

ބިނާކުރެވޭނީ ދެވޭ ތަޢުލީމަކުން، ކުރެވޭ ތަރުބިްއޔަތަކުން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ވަނީ ޤައުމު 

ނޑުމެންނަްށ މި މައްސަލަ އިން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގގެްނ ފަނާކުރު މުގެ މަސައްކަތް ފައްޓާފައިކަން އަުޅގަ

ސާފުވެގެން އެބަ ދޭ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެިޑއުކޭަޝން މިނިސްޓްރީގައި މަސައްަކތްކުރަްއވާ، އާދެ! ީޓޗަރުން 

ގެ ވޭތުވެިދޔަ ދެތިން މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތަކީ ކޮަބއިތޯ ރެކުރޫޓުކުރުްއވުމަށް މަސައްަކތްކުރަްއވާ ފަރާތްޕުޅުތަކު

އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ވާހަކަ އެއް ަދއްކަމުންދާއިރު ބަލއިަލން އެބަ ޖެހޭ. ޓީޗަރުން ހަމަނުވެގެން މި އުޅެނީ ީކްއވެތޯ، 

ންދިޔަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކީްއވެތޯ ތަކުރާރުކޮށް މި މަްއސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސުވާލުކުރަމުން ގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އެޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގައި މި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދުކރުމަށް މި ވާޖިބާ ހަވާލުވެ 

ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ަޤއުމީ ިއްއތިހާދު ކިޔާ ޕާޓީ ެއއްގެ ފޯުމތައް ފުރުވުމަށް ރާއްޭޖގެ ކަްނކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުެރވި ތަން. 

ަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ާމލޭގެ ތަފާތު ގެތަކަށާިއ މާލޭެގ ތަފާތު ތަފާތު ޖަމާޢަތްތަކުެގ ކައިިރ އަްށ މި މީސްމީހުން އަޅު

ގޮސް އާދޭްސކޮށް ޤައުމީ ިއްއތިހާދަށް ފޯމު ފުރާނަންތޯ ސުވާލުކުރަމުން ދިޔަތަން. މިއެްއނޫން މި މީހުންގެ ވާޖިބަކަށް 

ޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ، އެންމެ ބޮޑު ވާޖިބަކަށް ާވންޖެހޭނީ ދިވެހި ދައުލަތުން ވާންޖެހޭނީ. މި މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ވާ

މުސާރަނަގަިއގެން ތިބޭ ހިނދު، ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުން. ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ޑރ. މުޙައްމަދު 
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ށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ޓީޗަރުން ވަޙީދުގެ ޙަސަން މަނިކުގެ ާޕޓީ އަށް ފޯމުފުރަން އުޅުމެއް ނޫން. މި އުޅެނީ ރަ

ހަމަނުޖެހިގެން. މި އުޅެނީ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަުކަގއި ޕްިރންސިޕަލުން ނެތިގެން. މިފަދަ ހާލަތަކަށް ސްކޫލުތައް ާދއިރު 

މި މީހުންގެ ވިސްނުމުގައި މި އޮތީ ޤައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީ އަށް ފޯމުފުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ދެރަކަމެއް، 

އީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބަލައިލަން މި ޖެހެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރު، މިހާރު މި އޮްތ މި

ބާޣީ ސަރުކާރު ދެމިއޮެވެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިވަންކަމާ ެއކުަގއި އުެޅވިދާނެތޯ. ޝަްއކެއްނެތް. 

ނުޑ މިހެން މި ދަ ންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަބއެްއ މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޫެޅވޭެނ. އަުޅގަ

ގެންދިޔަ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދާ ބެހޭ ގޮތުން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިްޤތިޞާދީ މިނިވަންކަމެއް ނެތި، 

އެއް ދުވަހުން އަނެްއ  އެްއވެސް ަޤއުމަކަށް މިނިވަންަކމާ އެކުަގއި ޯނވެވޭނެ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިއަދު މި ދަނީ

ފެބްުރއަރީން ފެށިގެން ެއއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަށަން ދަމުންދަމުން  7ވަަނ އަހަރުގެ  2112ދުވަހަކަށް ދަށަށް. 

ނޑުމެންެގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް އިްނޑަސްޓްރީ މި ވަނީ ހަމަ މުޅިން އިނދަޖިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި  ގޮސް މިއަދު އަުޅގަ

ރުފިޔާ އަށް. ކޮަބއިތޯ،  65އަށް ިލބެމުން އައި ހިލަގޯނި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ  ރުފިޔާ 32ރައީސް، 

ކޮންގޮތަކުންތޯ ދެން ކޮންްސޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީްސ ކުރިއަރާނީ. ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ެވސް މި 

އްކަމެްއ، އަެނއް ޮގތަކަށް ވަމުން މި ދަނީ. މި މައްސަލަތައް ދިމާވަމުން މި ދަނީ. ތެލުގެ އަގުޮބޑުވަމުން މި ދަނީ. އަނެ

ނޑު ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަށް މި ގޮވާލަނީ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން ހަމަ  ހުރިހާ ކަމެއް ވަމުން ދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ  މިހާރުން މިހާރަށް ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ެއންމެހައި ރައްޔިތުން ނިކުންނަވާށޭ. އަުޅގަ

އަތުކުިރގުޅާލަިއގެން ނަމަވެްސ ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަން ޤައުމެއް ގޮތުަގއި ބޭްއވުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 

ނޑުެމންނަށް ހިމާޔަތެއް ނުކުރެވޭ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރު  ހިމާޔަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި އިޤްތިޞާދު އަޅުގަ

ނޑުކޮށްލުމަށް...  އޮެވގެނެއް. އެއްުދވަހުން އަނެއް   ދުވަހަކަށް މި މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް މި އޮންނަނީ އިޤްތިޞާދު ފު

 

 ލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގދ. ގައްޫދގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ނިކުމެ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދާތާ އެއް 

ނޑުމެން ހަފްތާވެ ގެން ދިޔައިރު ބާޣީ ސަރުކާރަކަށް އެ ބޭފުޅުްނގެ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަެޑްއ ނީވޭ. މިއީ އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބާޣީ ސަރުކާރެއް ބޭނުންނުވާ ސަބަބަކީ. ބާޣީން 

ޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ އަެޑއް ނާހާނެ. އެ މީހުން އަޑުއަހާނީ ެއ ވެރިކަމަށް އަަރއިތިބޭއިަރކު ެއ މީހުން ދިވެހި ރައް

މީހުންގެ ވެރިކަްނ ދިފާޢުކޮށްދިނުމަށް އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތް. އެއީ ފުލުހުްނގެ ތެޭރގަިއ ތިބި ބާޣީންެގ 

ން ނޫންކަމެއް މި ބާީޣ ބަޔަކާިއ ސިފައިްނގެ ތެޭރގަިއ ވެްސ ތިބި ބާޣީ ސިފައިްނގެ ަބއެއް. އެ މީހުންެގ ައުޑއެހު

ސަރުކާރުަގއި ނެތް. އެއީ ެއ ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރުމަށް ެއހީތެރިވެދޭން ތިބި ބަޔަކީ ެއއީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި 
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ފެނިގެން ދަނީ ގައްދޫަގއި ެއަކށީގެންވާ ވަރަށް ޓިޗަރުން ނެތި، ސްކޫލުަގއި ަގއްޫދގެ ކުދިްނނަށް ކިޔަަވއިދޭނެ ޓީޗަރުން 

ވާހަކަ ަދއްަކމުންދާ އަޑު. ްސކޫލުަގއި ޕްިރންސިލެއް ނެތް. އިހަށްުދވަހު އެ ރަށުަގއި ޭބއްވުުނ ަގއްދޫ  ސްކޫލުަގއި ނެތް

ދާއިރާގެ ަބއިލެކްޝަންގެ ެކމްޕޭނުގައި ައޅުަގނޑު ގައްޫދ އަށް ދިޔައިން. ގައްޫދގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އޭރުެވސް 

ރަނގަޅެއް ނޫނޭ، ޓީޗަރުން ހަމައެއް ނޫނޭ. އޭރުވެސް ެއ  ކުރަމުންދިޔަ ޝަކުވާ ައކީ ެއ ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

މީހުން ދިޔައީ ސަރުކާރަށް ޝަކުާވކުރަމުން. އަދި ައޅުަގނޑުމެން މެދުވެރިކޮށް ވެްސ ސަރުކާރަށް އެ މެސެޖުތަްއ 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ދެމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރަކުން، ބާޣީ ސަރުކާރަކުން އެ އަޑެއް ނޭހި. އެ ެކމްޕޭނުގައި މިހާރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ވާދަުކރައްވާނެ ކަމަށް، ޕްރައިމަީރަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުންގެންަދާވ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ، އެ 

ބޭފުޅުންގެ އަރިހު ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ވެސް ަވޑަިއގެންނެވި. އެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުން 

ނުޑ ަގއްދޫގެ ިޢއްޒަތްތެިރ އެ ޝަުކވާ ދެން ނެވި. އެ ޭބފުޅުން ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެން ހައްލުހޯދަވައިދެްއވާނޭ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޮގވާލަނީ އެ ޭބފުޅުންނާ ގުޅުްއވާށޭ. ުގޅުްއވާަފއި ވިދާުޅވާށޭ ކޮަބއިތޯއޭ ތި ޭބފުޅުން މި ސްކޫލު ކަންތައް 

ކީްއެވގެްނތޯ ނުވަނީ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޕޯިޑއަމްތަކުަގިއ ، ހައްލުކޮށްދެްއވަން ވިދާުޅވި ވާހަކަ. ކޮަބއިތޯ

ވިދާޅުވަމުންދަނީ މި ސަުރކާުރ ހިމާޔަތްކޮށް، މި ސަުރކާަރށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއްދީ، ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް 

ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގައްދޫ ސްކޫުލ ކޮށްދެނީ ތިމަންނަމެންނޭ. ކީއްެވގެންތޯ އެހެންެވއްޖެއްޔާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި 

ނޑިޑޭަޓކު އިހަށްދުވަހު  ރަނގަޅުނުކުެރވިގެން އުޅެނީ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެމުން ކޮށްނުދެނީނޫންތޯ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެ

ގައްދޫ ަކއުންސިލަށް ހޮވި، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ަކއުންިސލަށް. ކީއްެވގެންތޯ ަގއްދޫ ދާިއރާގެ ރައްޔިތުން އަޑުނާހަނީ 

ސަރުކާރުން. ހަމަގައިމު ވެސް މި ސަރުކާރަކު ނެތް ރައްޔިތުންގެ އަުޑއެހުމުގެ ޤާބިލުަކމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މި

ކުލާސްރޫމު އަޅަންޖެހޭ.  18މިއީ މުޅި ާރއްޖޭަގއި ވެސް ަކންތައް އޮްތ ގޮތް. އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާަގއި ވެްސ ސްކޫުލގަިއ 

ސަްއކަތެްއ ނުކުރެޭވ. މިހާރު ބުނަނީ ބަޖެޓުގަިއ ފައިސާ ެއއް ނެތޭ. ސްކޫުލ އެހެންނަމަވެސް އަދިވެްސ ެއއްވެްސ މަ

ޤާއިމުކުރެޭވކަށް ނެތޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަކަށް، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަކަށް ވޯޓެއް ނުދެން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނ 

ހިމަނާފައިނުވާތީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ވަުޢދުތައް ފުއްދުމަށް މި ބާޣީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގައި 

އަޅުަގނޑުމެން އަދިެވސް މި ސަރުކާރު ބޭރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ ކަންތަކެްއ ކުރާނަން. މިކަމާ ގުޅިގެން 

އަޅަންޖެހުނު ހުރިހާ ފިޔަވަޅެްއ އަޅާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެންނަމުންދަނީ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާ ތަން. ވަޙީދު އެކި 

ށް ދަތުރުކުރުމަށާ، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޯފސްތައް އިތުުރކޮށް، އިތުުރ ގުނަވަންަތއް އިތުުރކޮށް، ތަންތަނަ

އެކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަމުން ދާތަން. ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރަްއވާ ެއއްެވސް 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ރައްޔިތުން ބިކަ ނިޑގެންާދ ޚަރަދެއް އަުޅގަ ހާލުގައި ޖެހިގެންދަނީ. ރާއްޖޭގެ ިއންޑަސްޓްރީތައް ފު

ނޑުމެންނަށް ިމ ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ނިކުމެ މި ކަންތައްަތއް ހައްލުކުރަން ޖެހިއްޖެ. ހުރިހާ  ތަން އަުޅގަ
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ނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަމުގައި ރައް  ޔިތުން މާ ގިނަ ރައްޔިތުން ވެސް މި ކަމުގަިއ މަސައްކަތްކުރަންޖެހިއްޖެ. އަޅުގަ

 ދުވަހެއް...

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ޝުކުރުދަްނނަވަން، މިއަދު މި މައްސަލަ  `. ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  މި މަޖިލީހުގެ އެޓެންޝަނަށް ގެނެސްދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ައޅުގަ

ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާަރށް ކިތަންމެ ބައިވަރު ޤަރާެރއް ައޅުަގނޑުމެން މިތާނގަިއ ހުށަހަޅައި، އަދި ފާްސކުިރ 

ނުޑމެން މިތާ ބަހުސްކޮށްފައި ހުށަހެޅުނަސް ކުރާނެ މާ ބޮޑު  ނަމަވެސް ސަރުކާރެއް ނެތް ަތނެއްަގއި ޤަރާރަކަށް އަުޅގަ

ކަމެއް ނޯންނާނެ. ހަމައެއާއެކު އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދު ގައްދޫގެ ަރއްޔިތުްނ 

ސްކޫލުަގއި ތަޅުެއޅުވީމާ، އެއަށް ސަރުކާރުން ފަުރާވ އެއް ނުލިބިގެން މަޖިލީހަށް އައިސް ައޅުަގނޑުމެން  

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގަިއ ދާންޖެހޭ މަގަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ވަކާލާތުކުރަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނުޑވައިލާފައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެއައށް ފިޔަވަެޅއް ނާޅުްއވާ ތި ިއންނަވަނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ބާރު ކަ

ނުޑވައިލާަފއި މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ. ހަމަެއއާެއކު، ދެން ނޑުމެން ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ބާރުކަ ދާންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ލީޑަރޝިޕްގެ ވިސްނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ަރއްޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. ޑީ.އާރު.ޕީ ާއއި ޕީ.ޕީ.އެމުްނ 

އަދި އެއްބަްސވާންީވ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުަރން މިއަދު. ރާއްޭޖގެ ތަޢުލީީމ ނިޒާމު ބައްޓަްނކުރުމާ، 

ނިޑޔާރުގެަތްއ  ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަުޅކުރުމާ، ހަމައެއާއެުކ، ޖުޑީޝަީރ ރަނގަޅުކުރުމާ، ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ފަ

ރަނގަޅުކުރުން، އެ ބާރުތަްއ އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަންނަ ބާރެއް. އެ ބާރު 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަރާރެއް ޑީ.އާރު.ޕީ އިން އެއް ޤަރާރު. ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު އެބަ އޮތް. އެކަން ކުެރވޭނީ 

ޕީ.ޕީ.އެމުން އަނެއް ޤާރާރު ލީމާ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމާއި ޑީ.އާރު.ޕީ އާއި އެމް.ޑީ.ީޕއާ ގުިޅގެން ކަމަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

ކިތަންމެ ބައިވަރު ޤަރާރެްއ މި މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ކަމެއް ނިންމިދާނެ. ސަރުކާރެއް ނެތް ތަނެއްގައި ސަުރކާރަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ  އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިޔަްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުާރނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

ޕީ.ޕީ.އެމާއި ޑީ.އާރު.ީޕގެ ެކނޑިޑޭުޓ ހޮިވގެންގޮްސ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޓިކެޓު ލިބިގެްނ ނިމިގެން ދާއިުރގަިއ މުޅި 

ފައި، ރަްއޔިތުން އިންިޑޔާއަާށއި ސިލޯަނށް ގޮްސ ނިމިފައި އޮންނަ ަތނެއްަގއި ވޯޓުލާނެ ރަްއޔިެތްއ ރާއްޖޭަގއި ތަުޅއަުޅވާ

ވެސް ނޯންނާނެ. ެއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީ ަބއިަގއި ެއނގޭތީވެ މި ކިޔަނީ ގުިޅގެން ހިނގާށޭ ޖުޑީޝަރީެގ ބެންުޗ 

. ސަރުކާރުބަދަލުކުރަމާ. މިއަދު ޑީ.އާރު.ޕީ އާިއ ރަނގަޅުކުރަމާ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރަނަގޅުކުރަމާ

ޕީ.ޕީ.އެމާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއާ ގުިޅވަަޑއިގެން މިތާނގައި ަމސައްކަެތއް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ވަޙީދު 

ތިރާމުކޮށްގެން ވެސް ދާންޖެހޭނީ ގެ އަށް. ަހމަ އެާއއެްއކޮށް، ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ބެންޗު ވެްސ ޖެހޭނީ މި މަޖިލީހަށް އިޙު
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ކުރިއަށް ގެންދަން. ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް އެިޑއުކޭޝަން ިމނިސްޓަރުވެސް ޖެހޭނީ ރަްއިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. މި 

ނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަްށ  ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ނިމެން އޮތް ކަމެއްގައި އަުޅގަ ކަންކަން އަުޅގަ

ހަޅޭއްލެވި ނަމަވެސް އަދި ކިަތންމެ އާދޭހެއް ކުރި ނަމަވެސް، ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް  މިތާ ތިއްބަސް، މިތާ ތިބެ 

ނޑު މި އެދެީނ ޑީ.އާރު.ޕީ ާއއި ޕީ.ޕީ.އެްމއާ އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ  ސަރުކާރަކުން ފަރުވާ ެއއް ުނލިބޭނެ. އަޅުގަ

އް ހޯދައިދިނުމަށް، ޢިޔާދަކުރުަމށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ގްރޫޕު ުގޅިގެން ހިނގާށޭ ަރްއޔިތުންނަށް މި ގެއްލޭ ަޙއްޤުތަ 

އަވަްސވި ގޮަތކަށް. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ ފެނިގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެްސ ތަޅުލައި، ހަމަ ސްކޫލުތައް 

ޖެ ތަޅުލާފައި ހުރިހާ ތަޅުލެވޭ ގޮތަށް. އަދި އެހެްނ ތަންތަން ވެސް، ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަޅުލައި، ރަްއޔިތުން މުޅި ރާއް

ނޑަކަށް ހިއެއްުނޭވ  ރައްޔިތުން ފައިބަިއގެން ގޮްސ ދޫނި ރާއްޖެއަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބަދަލުވެގެންދާ ތަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެްއ ނުުކރެވޭ، ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ރަްއޔިތަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއްހެން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނުވާ ޤާނޫނެއް ތަޞްދީޤުކުަރނީކީ ނޫން. ބަންޑާރަ ަނއިުބ ކިތަންމެ މަސަ އްކަެތއް މިތާުކ ކުރިޔަްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ތަޞްދީޤުވުމުގެ ކުރިން އެ ަދނީ ކޯޓަށް އެ ހިަފއިގެން. ެއހެންނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ ިރފަރަންޑަމަކަށް އަުޅގަ

  އީސް.ދާން މި ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމުާރގެ މެންއިސްދޫ ދާއި

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ތަޢުލީމަކީ ތަރައްޤީގެ ބިންގާ. ެއއްވެސް ޤައުެމްއ  

ނޑުމެންގެ ޤައު މު އައީ ތަޢުލީމާ ދޭތެރޭ ތަރައްޤީ އެއް ނުވާނެ ތަޢުލީމާ ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުެވގެންނެއް. މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ެވސް ޝަުކވާ އަްނނަތާ ދުވަސްކޮެޅއް ެވއްޖެ  ވަރަށް މަތިވެރި އަހަމިްއޔަތެއް ބަހަށްޓަިއގެން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ަދނބިދޫގެ މަދަރުސާަގއި ޕްރިްނސިޕަލަކު ނެތިގެން. ހިްނގާނެ ރަނގަޅު ވެރިަޔކު ނެތިގެން. 

ނޑު ޮގވާަލނީ ސަރުކާރަށް މި ކަހަލަ އެކަމުގެ ދަތިކަން ުއޅޭ  ވާަހކަ. ދެން އަޅުަގނޑު ުއއްީމދުކުރަނީ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިރާަގިއ  ކަންތައްތައް ވަރަށް ސަމާލުެވގެން ގިނަ ދުވަސް ނުކުަރއްަވއި ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވާށޭ. ައދި އަޅުގަ

އް ވެސް ައޅަންފަށާފައި، ނުނިމިފަ. ނުނިމި ހުރި ބައެއް ރަށްރަށަށް އެބަ ހުރި ސްކޫލު ހޯލްތެރޭގައި އިތުރު ުކލާސްރޫމުތަ

އިމާރާތްތައް ެވސް ނިންމުމަށް ވަނީ ބަޖެޓުގައި ަފއިސާ ަޖހާފަ. ހަމައެކަނި ފައިސާ ޖަހާފައި ދޫކޮނުލަްއވަިއ، ކުރިއަށް 

ނޑު ދަންަނވަން. ރައްޔިތު ންނަށް ޓަކަިއ މި އޮތް ތާނގައި، މި އަހަރުެގ ބޮޑު ބައި އަދި ކުރީގައި އޮތުމާ އެކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ކޮްނމެ ހެޔޮ ވެިރކަމެއް ކުރާ ބަަޔާކ އެުކަގއި ގުޅެން ަތއްޔާރަށް.  އެކަން ކޮށްދެްއވުމަށް. ތެދެއް، އަުޅގަ

އެްއވެސް ަޝއްެކއްނެތް، ހަމަކަށަވަރުން ައޅުަގނޑު އެްއެވސް ޕާޓީ އެްއގެ ފަރާތުން ުކރާ ވެރިކަމެްއ، ހެޔޮކޮށް ކުާރ 

ނޑެއް ނުނިކުންނާނަން. އެީއ އެއިން ކޮންމެ ލީޑަރަކީ ކަމުގައި ވަނީ ނަ މަ އެ ވެރިކަމަކާ އިދިކޮޅަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބަޠަލަކަށް ޓަކައި އިޙުތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމީ ލީޑަރެއް. އެއިން ކޮންމެ ބަޠަލަކީ އަޅުގަ



22 

 

ނޑު ދެކޭނީ. ވެރިްނ ގަިއގައި ހުންނަ ނޭއްގާީނ  ބަޠަލެއް. ކޮންމެ ވެރިަޔކީ ެއންމެންގެ ވެރި ެއއްގެ އެގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑު ނަސޭހަތްތެރިވަްނ. އެއާޚިލާފަށް އެ ވެރިަޔކާ  ސިފަތައް، އެ ސިފަަތކުން ދުރުހެލިވުމަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަްނ، އަުޅގަ

ނޑު ގޮަވއިަލނީ ހު ނުޑ ނެތީމު. އަުޅގަ ރިހާ އެންމެނަށް ޓަކަިއ ދިމާލަކަށް އެ މީހަކާ ދިމާލަކަްށ އުނިައއިބުިކޔާކަށް އަުޅގަ

ހަމަހަކޮށް ކަންތައް ކޮށްދެްއާވށޭ. ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުުމގަިއ އަތުކުރި އޮޅާލަްއަވއިގެން މަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. އޭރުްނ 

 ތަޢާލާ ބަރަކާތްލަްއާވނޭ. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. هللا ހެޔޮނިޔަތުަގއި ކުރާ މަސަްއކަުތގައި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދު ޠާރިޤުރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަމަނަދޫ ދާއި

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ކުްއލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުިޅގެން މި ކަމުގައި އަޅުަގނޑުގެ ވެސް ވަރަށް ބޮުޑ 

ކުރަން. ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ިކޔެވުން ުހއްޓިފައި ިމ ވަނީ އެ ރަށު ަރއްޔިތުން ކަންބޮޑުވުެމއް އޮތްކަން ފާަހގަ 

އެކަމާ، އެ ސްކޫލު ހިނގާ ގޮާތ ދޭތެރޭގައި، ނޫިނއްޔާ އެ ްސކޫލު ހިންގެން ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އެ ސްކޫލު ބަންދުކުރުާމ 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަމުން މި އަންނަ ޙަޤީޤަތަކީ، ލޮލަށް ފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ  ގުިޅގެން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ތިންއިރު ތިން ދަޅަ އަށް ކާ ބޭހެއް ފަދައިން ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ވެސް ތިންއިރު ތިްނ ގޮތަށް ބަދަލުވެގެން ދާތަން. 

 ނަތީޖާއަކަށް މި ވަނީ ސްކޫލުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގައި ހިންގޭނެ ޖާގަ ލިބިގެންނުދިއުން. އެ މަގު ތަނަވަސްެވގެން

ނުދިއުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެޭހ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަދަރުސާ، ސްކޫލުތަކާ ދޭތެރޭަގ. 

ސްކޫލުތަކުަގއި ކިޔަވއިދޭން ތިބި ޓީޗަރުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭ. އެ މީހުންގެ ފެންވަރާ ދޭތެރޭގައި ެއބަ 

ރުކާރެްއގެ ފަރާތުން ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތެއް ރަނގަޅަށް ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު ސަ

އޮެވގެން ކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ރާއްޖޭަގއި ތިބި ޓީޗަުރން މިނެ، ވަޒަންކުރުން. އެ 

އަދި ީޓޗަރަުކ  ޓީޗަރުންގެ ފެްނވަރު، ޤާބިުލަކން ހުރި މިންވަރާ ދޭތެރޭަގއި އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. އެހެންީވމާ، ސްކޫލަކަށް 

ނޫނީ ސްކޫލު ހިންގާނެ މީހަކު ފޮނުވިއެއް ކަމަކު އަދި ރަށެއްގެ ރަްއޔިތުންނެއް، ސްކޫލުަތކުގެ ދަރިވަރުންނެއް ޤަބޫލެްއ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ  ނުކުރޭ. އެ ދާ މީހުންގެ އެބަ ޖެހޭ އެ ފެންވަރު، އެ ޤާބިލުކަން ހުންނަން. މިއަދު އަޅުގަ

ނދަރު ހަދަންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ރައްޔިތުންގެ މި ޖެހެނީ އެ ރަށެއްަގއި ހުރި ހުރިހާ ޙަޤީޤަތަކީ ރަށެއްގެ ބަ

މުއައްސަސާަތކެއް ބަންދުކުރަްނ. ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ ރައްޔިުތން އެ ރަށުގެ ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި މި ޖެހުނީ އެ ރަށުގެ 

ތުންގެ މަޖިލީހުން އެ އޮތީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރުހެދުމަށް ހުރިހާ މުއައްސަސާ އެއް ބަންދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔި

ޓަކައި ަފއިސާ ދޫކޮށްަފއި ަސރުކާރަށް. ސަރުކާރުން މި ަވގުތު ބަހަނާދެއްކޭނެ ާޖގަ ެއއް ނެތް، ަފއިސާ ނެތިގެްނ 

އުންސިލު އިދާރާ ނުކުރެވުނީއޭ ިކޔާފަ. މާފަރު ރައްޔިތުން ޖެހުނީ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ރަށު ރައްޔިތުން، އެ ރަށު ކަ

ބަންދުކޮށްގެން އެތާނަގއި ކަްއކައި ަކއިބޮއިހަދަން. އެހެންނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ދިަޔއިރު ވެސް މި ސަރުކާރުން 
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އެ ރައްޔިތުްނގެ ައޑުއެހުމަށް ޓަކައި އެ ހިސާބަށް ދެވޭނެ ޖާގަ ެއއް ނުލިބުނު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ކިަޔވަިއގެްނ  ހިނގާ ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭ ަކންބޮޑުވޭ. އަުޅގަ

ނިކުންނަ ކުދިންގަިއ ފެންވަެރއް ހުންނަން. ސްކޫލް މަދަުރސާތަކުގެ ނަތީޖާ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ަވޒަންކުރަމުން 

. އެ އަާމޒަށް ވާސިުލވެވޭެނ ގޮަތކަށް ްސކޫލުތަކުެގ އިން މަްއޗަށް ގެންދިއުމަްށ ޓަކައި  61އަށް. ނޫީނ % 61އަީއ %

ސިސްޓަމު އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. ރާވަން. ސްކޫލުތަުކގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލާފައި ސްކޫލުތަކުން ނިކުންަނ 

ރުންނާއި އިދާީރ ކުދިންނަކީ ފެންވަރު ހުރި، ަޤއުމަށް ބޭނުންތެރި، ޤާބިލު ަބޔަކަށް ހެދޭނީ ސްކޫލުތަކަްށ ފޮނުއްވާ ީޓޗަ

ނޑު މިއަުދ މި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަީނ،  ހިންގުމަށް ޓަކަިއ ފޮނުވާ މީުހންގައި ފެްނވަރެްއ ހުރެގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސްކޫލު މަދަރުސާތަުކގައި ކިަޔވައިދޭން ތިބި ޓީޗަރުންނާިއ ެއފަދަ ބޭފުޅުން ވަޒަްނކޮށް، ެއ ބޭފުޅުން ަވޒަންކުރުމަށްފަހު 

ކިެޔވޭނެ، ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެއް ޯހދޭނެ މަގަކަށް ސްކޫލުތައް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ތަޢުލީމީ  އެ ސްކޫލުތަުކަގއި

 ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް، ރަނަގުޅ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން މިކަންކަްނ ކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް...

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި  صلَ هللا عليو ًسلنسيدنا هحود  اللهم صل على رسولك .العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين

. އާދެ! ގައްދޫ ސްކޫލުގެ ކިެޔވުްނ عليكن السالمރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދިވެހި ރައްޔިތުން، ޕީ.ޕީ.އެމް، 

ވެްސ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހުއްޓި، ްސކޫލު ބަންދުވާންެޖހިފައި އޮންނަންޖެހުން އެއީ އަޅުަގނޑު 

އުނގެނުން ނުވަތަ އުނގަންަނއިދޭ މަދަރުސާތައް ނުވަތަ ްސކޫލުތައް ހުއްޓެންޖެހުން ނުވަަތ ދޭ ޚިދުމަތް ހީނަރުވެގެން 

ދާންޖެހުން އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހިތާމަކުރާނެ ކަމެއް. މިކަން މިހެން ދިމާވީތީވެ، މިކަން 

ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ިދެވހި ސަރުކާރަށް ެވވެން އޮްތ އެންމެ ރަނގަަޅކަށް، އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަެތއްަގިއ 

އަހަރުއްސުރެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ގިަނ  3މަސައްކަތްކޮށްެދއްަވއި، މަްއސަލަ ހައްލުކޮށްދެްއވުން އެެދން. އާދެ! ވޭތުވެިދޔަ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެީއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރެގ ކަންތައްތަެކއް ހީނަރުވަމުން އައިސްފައި  ވާކަން އަުޅގަ

ދުވަސްވަުރަގއި ވެަފއި އޮތް ަކންތައްތަކެއް. އެކަން އެހެން ދިމާވެފައި އޮތީ އަލަށް ފަށާ ކަންތައްތައް ގިނެެވގެން، ެއ 

ައދި ހަމަ އެހެންމެ ޤައުމުގެ ، ކަންތައްތަަކއިގެން އުޅެންހަދަިއގެން، ހިނގަހިނގާ ހުރި ކަްނތައް ހީނަރުވެގެން ިދއުމާ

އިޤްތިޞާދު ދަށަށް ގޮސްފައިާވ ވުން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަްސލީ ސަބަބަކީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި މިއަދުެގ 

ނޑު ގޮވާަލން، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުަގިއ ކުރެވިަފއިވާ ހިތި ތަޖުރިބާ މި ސަރުކާރުަގއި ނުކުެރވޭނެ  ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެްނޮގސްދެއްވުމަށް މަަސއްކަްތކުރެްއވުމަށް. އަިދ ކުިރއަށް އޮތް ާތނގައި އިރާދަފުޅުކުެރްއވިްއޔާ  ފަދަ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާެރއް އަިއްއސިއްޔާ މިކަހަލަ ހިތި ތަޖުރިބާތައް ކުރަންނުޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުުރވޭތޯ 

ކުން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަން އުޅުމާ، ވެވެން އޮންނަ މިންވަރަކުން ކަންކަން ކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ. ލިބޭ މިންވަރަ
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މަސައްކަތްކުރުން ެއއީ އަބަުދވެސް އެެދވިގެްނވާ އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތް. ކަންތައްތައް ީހނަރުވެގެން ދިަޔއިމަ ދެން އެ 

ލަކީ. އެއަްށވުރެ ުކރިން، ކަންކަން ހީނަުރވުމުގެ ވާހަކަ އަުޑގަދަކޮށްކޮށްަފއި ެއންމެން ދެއްކީމަ ެއއީ އެްއ ނޫން ހައް

ކުރިއަށް ކަންކަން ރަނގަޅުުކރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ. ހީނަރުވެގެން ޮގއްސަ އޮތީ ހަމައެކަނި ތަޢުލީމީ ނިޒާމެްއ 

ނޑުމެންގެ ރަުށގެ ހޮސްޕިޓަލަކީ ރީ ޖަނަލް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށުގެ ހޮްސޕިޓަލް، އަުޅގަ

ހޮސްޕިޓަލެއް. އެ ހޮސްޕިޓަލުަގއި ޢާއްމުކޮށް ގައިނީ ޮޑކްޓަުރންގެ ދެ ޑޮކްޓަރުން ތިބެފަިއޭވ މުއްދަތަކަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ވަކި ހިސާަބކުން މި ދެންެނވިހެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިާހ ދެމުން އަންނަ މުހިއްމު ައސާސީ ެއކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް 

މިއަދު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ަގއިނީ ޑޮކްަޓރަކު ވެސް ނެތް. މިހާތަނަށް  ހީނަރުވަމުންދިޔަ ދިއުމުގައި

ނޑު ދިވެހި  އެންމެ ފަހުން ހުރި ޑޮކްޓަރު ވެސް ލޯޑު ބޮުޑވެގެން ވަީނ ނައްޓާލަިއގެން ގޮްއސަ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންނާ، އަިދވެްސ މީގެ ކުރިން މުއްދަތަކަށް ެއ ސަރުކާރުަގއި އެދެން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގައިނީ ޑޮކްޓަރު

ތިއްބެވި ާޚއްޞަ ޮޑކްޓަރުން ހަމަކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށާ، އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރ. އަތޮޅުގެ ފެީރގެ ނިޒާުމ 

މް.ީޑ.ޕީ ވެސް އޮތީ މިހާރު ހުއްޓިފަ. އެއީ މި ދޭތެރެައކުން އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ފެށި ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް އެ

 ސަރުކާރުަގއި ފެށިޔަސް ދެން އެބަ ޖެހޭ އެކަހަލަ އަސާސީ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަިނވި ަކންތައްތައް ދެމެހެއްޓޭތޯ...

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަްށ ވިދާޅުވެ، ގައްދޫ ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާަގއި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިުރ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މައްސަލައާ ދޭތެރޭ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަންޖެހެނީ މިކަހަލަ 

ނޑު ވަރަށް ިހތާމަކުރަމޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވެސް ހަމަ  މައްސަލަ ތަންތަނަށް ހުށަހެޅީމަ ހަމަ އަޅުގަ

ިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ައށް ވަަޑިއގެން ެއ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަފުޅުެދއްެކވީމާ ެއ ބޭފުޅުން ެއއްގޮަތކަށްވެްސ މިކަާމ އެ

ނޑަށް އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވިން. އެ ބޭފުޅާ  އަޅައިނުަލއްވާ ދޫކޮށްެލއްީވކީ ނޫން. އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއެގންނެވި ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. އެ ބޭފުޅުންގެ  އަށް ދަންނަވާފަިއވާނެ ކަމަށް ވަނީ

މައްސަލައަކަށް މި ވީ މި ދޭތެރެއިން ޕްރިންސިޕަލް ކަމެއްަގއި މާލެ ވަޑަިއގެންނެވިތަނުން އެ ބޭފުޅާ އަށް ކޮންމެވެސް 

. ދެން ޕްރިންސިޕަލެއް މިހާރުވެސް ކަމެއް ދިމާވެގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ބޭފުޅާ ގެންދިޔައީ

ހަމަޖައްސައިދެްއވައިފި ކަމަށާ، އެ ބޭފުޅާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން އެ ތަނަށް ވަޑަިއގަންަނވާނެ ކަމަށް އެިޑއުކޭޝަްނ 

ނަޑށް ވަނީ މަޢުލޫމާތުދެއްވާފަ. އަދި ލީޑީން ޓީޗަރުން ނެތުުމން އެ ލީޑަރުން ޓީޗަރުްނގެ  މިނިސްޓްރީ އިން އަުޅގަ

ުދވަހެއް ތެޭރަގއި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ެއ ބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާުޅވެފަ. ދެން ެއ  3ސް ދެ ުދވަހެްއ، ކަންތައް ވެ

ބޭފުޅުން މައްސަލަޖެއްސެީވ ިއނގިރޭސި ޓީޗަެރްއގެ ވާހަަކ. އިނގިރޭސި ީޓޗަރު މިހާރު ެއތާ އެބަ ހުންނެވި ކަމަށް ެއ 

ނުޖެހޭ، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ލިޔެ، މި ތަނަށް ކުއްލި ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ދެކޮޅު
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ނޑަކަށް އެ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާތީވެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން. މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އެ ތަނަށް ނުދާނެ ކަމަށް ގާތްގަ

ވަހަށް މިނިސްޓްީރގެ ޓީމެްއ ލިޔުމުގައި އެބަ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ވަރަށް އަ

ހަމަ އެ ރަށަށް ވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ސްކޫުލގައި ކަމެއް ކުެރވޭނީ ސްކޫުލ ހުޅުވައިގެން. ައޅުަގނުޑ 

ހިތާމަކުރަނީ މިއީ ހަމަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ެވގެން ްސކޫލު ުކދިންގެ ކިެޔވުން ނަގާލަމުން ެގންދަނީ އެކި ރަށްރަށުގަ. ިމއީ 

އިޓްސް ކޮމިޝަުނން ވެސް ައޅުަގނޑު ދެޭކ ޮގތުގައި ހަމަ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކޮންމެ ިސޔާީސ ހިއުމަން ރަ

ކަމެއް ދިމާއިރަށް އެއީ ްސކޫލު ބަންދުކޮށްފައި، ސްކޫުލގެ ކުދިންގެ ިކޔެވުން ނަާގލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި 

ީޑ.އާރު.ީޕގެ މިނިސްޓަަރކު ހުންނަވާތީ މި ކަންތަްއ  އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. ޙަޤީޤަތަކީ ެއޑިުއކޭޝަން މިނިސްްޓރީގެ

ޖެހެނީ މި އިނގޭތޯ. ދެން ެއ ވަަޑއިގެންެނވި ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ޓީމުން ވެސް ވިދާުޅވާނެ ކަްނނޭނގެ ތިމަންނަމެން މިކަން 

ކަން ކުރަްއވާކަށް. ހައްލުކޮށްދޭނަމޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އެ ބޭފުޅުން އެކަމެއް ނުކުރައްާވނެ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ އެ

ނެޑއް އުފައްަދއިގެން ައނެއްކާެވސް ޑީ.އާރު.ޕީ އަްށ  އެއީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުންވަނީ މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ހަިއޖާނުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް  މީގެ ހުތުރު ނަން ރައްދުކުރެވޭތޯ ބަލަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެހި އޮތީމާ، އެ އެިޑއުކޭޝަން މިނިްސޓްރީ އިން އެްއގޮތަކަްށވެްސ  ނުދައްކަވާށޭ. އެ 

އަޅައިނުލާ ދޫކޮށްީލކީ ނޫނޭ. އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުަރްއވަމުންނޭ ގެންދަވަނީ. އެ ބޭުފޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް 

ލުގެ ސްޕަރވިޝަން ރިޕޯެޓްއ ހައްދަވައިފި. އެކަމަކު ެއ ހައްލުކޮށްދެްއވަމުންނޭ ގެންދަަވނީ. ވަރަށް ފަހުން އެ ސްކޫ

ސްޕަރވިޝަން ރިޕޯޓުަގއި، މީގެ ދެތިން މަހެއްގެ ކުރީގެ ރިޕޯޓެއް ކަންނޭނގެ އެީއ. ެއ ސްޕަރވިޝަން ރިޕޯޓުގަިއ 

ކަންަކްނ  މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކުެގ ވާހަކަ އެްއ ެއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވާފަ އެއް ނެތް. ދެން ކިހިނެއްތޯ އެ 

އަހަރު ްސޫކލަށް ކަންކަން ނުވެ ހުރި ވާަހކަ ވިދާުޅވެގެން އެ ކަންކަން  33ައހަރު، ނޫނީ  31ރަނގަޅުކުރާނީ. މިދިޔަ 

އެއް ރެއަކުން ނޫނީ އެއް ދުަވހަކުން ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ވާަހކަތައް ދަްއކަަވިއގެން މީހުންނަށް 

ވާތީ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހިތާމަކުރަން. ސްކޫލު ކުދިްނގެ ިކެޔވުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަުކ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރު 

ބަންދުކޮށްގެން ހުރީމާ ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެްއ އެ ކުދިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ަފހަތުން ގޮއްސަ އަލުން ހޯދަން 

މި ފަހަރުގެ އޯލެވެލް ނަތީޖާ ދަށަށް ދިޔައީ. ، ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ ކަންކަން އެއީ. ސްކޫލުގެ ކިެޔވުން ދަށްވީ

 އެހެންކަމުން...

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު ަގއްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ތަނަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ 

މަްއސަލަ އަީކ މިއީ ވަރަށް ޮބޑަށް ޙަޤީޤަތް ޮއޅޭ ގޮތަށް، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ކަްނ ކުރިއަށް ގެންދާ ުކއްލި 

ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގެނެސްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް، އަދި ކަެމއްގެ ަހއްލު 
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އަޅުަގނޑު ދެކެން. އާދެ! މިއަދު އެިޑއުކޭޝަްނ ހޯދުމަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކުއްލި މައްސަލަ ެއއް ނޫންކަމަށް 

ނުޑމެން ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ. އާދެ! ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަާތ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަާމ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކު އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަކަށް މިއަދު ހުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

މެއް ނޫން. މިއަދު ސަރުކާރަށް ތާއީުދކުާރ މީހުންނާ އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ފާޑުކިޔަންޖެހޭ ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ގާތުން ބެލުމުގެ، ފެނުމުގެ ނަސީބު  އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ކުރާ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ރަށް ގާތުން ްސކޫލުތަުކގެ ހާލަތު ބައްލަވާ ބޭފުޅެްއކަން އޮންނާނީ ލިބިފައިހެން. މިއަދުގެ ެއޑިުއކޭޝަން މިނސްޓަރަީކ ވަ

އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. އަދި ރާއްޖޭަގއި މި މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ގިަނ ރަށްރަށަށް އެ މަނިކުފާނު 

ކުރިމަތިވެަފިއ  ޒިޔާރަތްކުަރއްަވއިފި. ކުެރއްވުަމށްފަހުގައި އެ ތަންތަނުގެ ހާަލތު ދަނީ ބައްލަވަމުން. އަދި ސްކޫލުތަކަށް

ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ގިނަގުނަ މަަސއްަކތްތަކެއް ކުަރއްާވކަން ައޅުަގނޑު ވަރަށް ގާތުން ެއކަްނ 

އެނގިހުރި މީހެއްގެ ހައިސިްއަޔތުން މިއަދު އެ ވާހަކަ މިތާނގައި ދަްއކަން ބޭނުން. އާދެ! ގައްދޫ ސްކޫުލގެ ކިެޔވުމުގެ 

ނޑުމެން ދެން މިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިނިއާދޭ  ފެންވަރު ދަށްވި ވާހަކަ ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި. އަުޅގަ

އަހަރު ުދވަހު ތެރެއަުކ  1އަހަރު ދުވަހު ތެޭރގަިއ ވާ ކަމެއް ނޫްނ އިނގޭތޯ.  1އެކަހަލަ ވާހަކަ ެދއްކީމަ. ިމއީ 

އަހަރު ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  3ށް ނުވާނެ. ފާއިުތވެދިޔަ ސްކޫލެްއގެ ިކޔެވުުމގެ ނަތީޖާ މީހަކަށް އަޅަިއކިޔުމަކީ ފަސޭަހކަމަކަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަމުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލުަތކާއި ިމސްކިތްތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮުތންނާ، އަދި ތަރައްޤީ ގޮތުން 

ނޑުމެން ތިީބ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖަ ެއްއގަ. އޭެގ އަސަުރ މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ.  3އަހަރު  2 ބެލިޔަސް އަުޅގަ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގެ ތަޢުީލމަށް އަންނަ ހީނަރުކަމުގެ ަނތީޖާ މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ. މި އަހަރުގެ ނަތީޖާ ެއއް 

ނޫން މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުެގ، އާދެ! ބެލެިނެވރިން. ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއްެގ 

ށް ހިތްވަރާެއކުަގއި މަސަްއކަތްކުރަުމން އެބަ ގެންދޭ އެ ސްކޫލުަތކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަުޅކުރުމަށް ބެލެނިވެރިން ވެސް ވަރަ

ޓަކައި. ެއގޮތުން ަގއްދޫ ސްކޫލަށް މި ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަްށ 

ނޑުެގ ޔަޤީންކުރަން އެިޑއު ކޭޝަން މިނިސްޓްީރގައި ިމއަދު ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަީކ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ައޅުގަ

ތަޢުލީމީ ކަންތައް އެއް ުދވަުހން އަނެއް ދުވަހަށް ރަނގަޅުުކރަން ހިތްވަރާ އެކު މަަސއްަކތްކުރާ ބައެްއކަން. އަދި ިމ 

ކޮްށ، ދެންމެަގިއ ސްކޫލަށް ައވަސް ހައްެލއް މި ކަމުގައި ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަދި ޚާއްޞަ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ވިސާމު ޢަީލގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ވެސް، ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާަހކަފުުޅގައި ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް 

ޓީމެއް އެ ތަނަށް ވަަޑއިގެްނ، އެތާނަގއި ހުރި މައްސަލަަތއް ބެލުމަށްފަހުގައި އޭގެ ަހްއލެއް ގެނެސްެދއްވާނެ ކަމަށް 

އީ މިއަދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެްނދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. އަދި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުިވކަން އެ

ނޑުމެން އެދެނީ ވެސް ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް އެިޑއުކޭޝަްނ  ނޑު ވެްސ އުއްމީދުކުރަީނ އަދި އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ
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ސްޫކލަށް މިހާރު މައްސަލަ އެއް ިދމާވެފައި ވާނަމަ އެ މައްސަލަ  މިނިސްޓަރު ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެއް ދެއްަވިއގެން ަގއްދޫ

 އެއް ހައްުލކޮށްދެްއވުން. އާދެ! އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅި  އަްށ ހަމަވާނެ. އެހެންވީމާ، މި  11:15ަގޑިއިުރގެ ަވގުތު  1އާދެ! މި މައްސަލަިއގެ ބަުހސްކުރުމަށް ކަ

އްސަލަިއގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެން މި މަ

މައްސަލަިއގެ ބަހުސްެގ ަވގުުތ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުްއަވިއ، ތާއީދުލިބިފައި ވަނީ. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެކަމަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ވޯޓަށް އެހުމަށް ަޓކައި ޖަަހންޖެހޭ ރަ ނގަބީލުޖެހުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ އަށް. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ފުރަތަމަ ވެްސ ދަންނަވާ ނުޑ ވަރަށް ހިތާމަކުރަމޭ ަގއްދޫ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ ލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނުޑ ހައިރާެންއ  ސްކޫލާ ދޭތެރޭަގއި ބާޣީ ސަުރކާރުން އިހުމާލުވަމުންދާތީ. ެއހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ވެްސ ނުވޭ ބަޣާވާތުން އައިސް ިމ އޮތް ސަރުކާަރކީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ޯފރުކޮށްދޭން އެްއގޮތަކަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ސަުރކާރެއް ޫނން. އޭގެބަދަލުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް އިންތިހާ އަށް އަނިޔާކޮްށ، ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން 

ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކޮްށ، ބިރުދައްކަިއގެން ސަރުކާރު ދަމަހައްޓާ ބައެއްކަން ވަރަްށ ސާފުކޮށް ވޭތުވެދިޔަ ކުރު 

އޮތީ. ައޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތުގަިއ ނ. އަޮތޅު ވެލިދޫ އަށް ެއސް.އޯ ފުލުހުން އަރަިއ،  މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ފެންނަން މި

އަހަުރ  18ވެލިދޫ ުޒވާނުންގެ ތެެރއިން ެއތައް ބަޔަކަށް އިންތިހާ އަށް ޮބޑެތި އަނިޔާަތއް ކޮްށ، އަދި ުއމުރު ހަމަނުވާ، 

ނުޑގެ  ނުވާ ުކއްޖަކަށް، ދާއިމީ ަބްއޔަކަށް ބޭސްކުރާ ކުއްޖަކު ަގދަކަމުން ތަނަކަްށ  13ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާެގ ހަށިގަ

އަނިޔާކުިރ ކަމަށް ޮޑކްޓަރު ރިޕޯޓު އެބަ އޮތް. އޭނަ އަްށ ބިރުދައްަކއިގެން ޔޫރިން ޮޕޒިޓިްވވާ ބޭެހއް ކާންދިނުމާ، 

ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮ ތް ވާހަކަ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ވާތީ ައޅުަގނޑު ެއަކން ކުށްވެރިކުރަން. އަުޅގަ

އަކީ، މިއީ ހަމަެއކަނި ގައްޫދ ސްކޫލުެގ ހާލަތެއް ނޫނޭ. ަވރަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ިސާޔސަތެއްެގ ދަށުން އެމް.ީޑ.ޕީ 

ސަރުކާރުން ެއއް ދަންފަޅި ައށް ސްކޫލުތައް ބަދަލުކުރުމާ، މި ކަންކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އަދި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަްއ 

ްނ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރަމުްނ ދަނިކޮށް، ބަޣާވާތަކުން ެވރިކަން ވައްޓާަލއި، ުކޑަފަރީ ސްކޫލުތަކުަގއި ގާއިމުކުރަމު

ސްކޫލުަގއި ާގއިމުކުރަމުންދިަޔ ސްމާޓް ސްކޫލުގެ މަސަްއކަތް ވެސް ވަނީ ހަމަ ީސދާ ބާޣީ ވަޙީދުގެ އޯޑަރަށް 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ކެނދިކުޅުޫދގައި އަޅުަގނޑު ދާއިރާ  ަގއި އަޅަމުްނދިޔަ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖު، މަތީ ހުއްޓާލާފައިކަން އަުޅގަ

ސަރަހައްދެްއަގއި އަޅަމުން ދިޔަ ޖޫނިއަރ  4ތަޢުލީމު ރާއްޖެތެރެ އަށް ފެތުރުމުގެ ސިޔާސަެތއްގެ ދަށުްނ ރާއްޖޭގެ 
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ވަނަ އަހަރު ބަެޖޓުގަިއ ފައިާސ ހުއްޓަ ވެސް  2112ކޮލެޖުތަކުގެ ތެެރއިން ކެނިދުކޅުދޫގެ ބިްނގާއަޅާަފއި ހުރި ޮކލެޖު 

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެްސ ފައިސާ ހިމަނާފައި ވަނީ.  2113ވަނަ އަހަރު ނިންމާލީ.  2112އެކަން ނުކޮށް 

އަދިވެސް އެކަމަށް އެްއވެްސ މަސައްކަެތއް ނުކުރޭ. ނ. އަތޮޅު ލަންޫދގައި އެްއ ދަންފަޅި އަށް ސްޫކުލ 

ނޑަައޅާ ފައިާސ، ވަަނ އަހަރު  12ވަަނ އަހަރު ނިންމަން،  2112ބަދަލުކުރަންވެގެން  ކްލާސްރޫުމގެ ފައިާސ އެ  4ކަ

ނޑު މަރާމާތުކުރަން ވެގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ހަމަ  2113މަސައްކަތްނުކޮށް  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ލަންދޫ ބޯޅަދަ

ނޑު އެކަން ވަރަށް  ބޮޑަށް ސީދާ ޕީ.ޕީ.އެމަށް އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބުހޯދަން ެވގެން އެ ޚަރަދުކޮށްފައި ވާތީ، ައުޅގަ

ކުށްވެރިކުރަން. ތަޢުލީމަށް ޚަރަދުކުރަން ހުރި ފައިސާ ސިޔާސީ މަޤުޞަދަކަށް ޓަކައި ޚަރަދުކުރަމުން ދާކަމީ ހިތާމަހުރި 

ނަޑކަށް  2112ބިލިއަން ރުފިާޔ،  16ކަމެއް.  ވަަނ  2113ބިިލއަން ރުފިޔާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  4ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ ާގތްގަ

ނަޑއަޅަިއގެން އަޅު  ނޑުމެން މި ތިބީ. މިހާރުވެސް ހައެއްކަ ރަށުަގއި މުޒާަހރާ އެބަ ކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި އަހަރަށް ކަ ގަ

ނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ިމއީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ރައީސް. މިީއ ެއްއގޮތަކަްށެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯޓުލަިއގެން މި ތިބީ. އޭެގ  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް 16ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއް ގޮުތަގއި އިނދެ،  އަުޅގަ

މަންފާ ރައްޔިތުންނަކަށް ނުކުރޭ. އިންތިހާ އަށް އެ ފަިއސާ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރަްނ 

ނޑުމެ 2119ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާކަމީ ކޮޅެއް ނެތް މިންވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް.  ން ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު އަިއއިރު ޓީަޗރުން ހަމަނުވުމުގެ މައްސަލަ އަކީ މުޅި ރާއްޖޭަގއި އޮްތ  2119އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމަށް 

ވަަނ އަހަރާ ހިސާބަށް މި ރާއްޖޭގެ ީޓޗަރުން ސްކޫލުަތކަށް ހަމަކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ  12، 11، 2111މައްސަލަ ެއއް. 

މަށް ހެކިވާނެ ސްކޫލުތައް ހިންގަން މިހާރުވެސް އެ ތިއްބެވި ފަރާތްަތްއ އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ ހައްލުކޮށްފަ. މިކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގެން ކާުޑކޮޅު ޖެްއސެވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އާދެ! ޢިއް

 149މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު ޗެކްކޮށްަލއްވާ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯަޓށް މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ(ގެ ދަށުން ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

ށް ވާހަކަަދއްަކވަން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަިއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މަްއސަލަ އަ

هللا ނިމެންދެން މައްސަލަ ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް އިހަވަންޫދ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު
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ެރއްވި ުހށަހެޅުން ފާސްކުރެއްވުމަްށ ހުށަހަޅުއްވަިއ، ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތާއީދުކު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 33 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 25 ވޯޓު ދެްއވީ:

 13      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 -     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންކަމުން، މި . 28. ޖުްމލަ 15. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 28ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ބަހުސްގައި ވާަހކަދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން މައްސަލަ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ފާސްެވއްޖެ. އަުޅގަ

 މަޢުޞޫމަށް. هللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

. ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ސްކޫުލގެ ހާލަާތ ބެހޭ ގޮތުން ގައްދޫ ާދއިރާެގ الرحين الرحون هللا بسن

ނޑު ދަންނަވަ ން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ާވ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

މައްސަލަތައް މިތަނަށް ހުށަހެޅުމަކީ ހައްލުހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ނޫނޭ. ހައްލުހޯދަން މަސައްކަތްކުރުުމގައި ދާނެ ަވިކ 

ގޮތެއް އޮންނާނެ. އާދެ! ކަްނތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް އުޅުާމއި ސިޔާސީ ރާރާގުޑި އެރުުވމާ ތަފާތުވާނެ. މިއީ ސިޔާސީ 

ެއއް. މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހެނީ ކޮންމެ ގޮތެްއ ިވޔަސް ވެސް ރަްށރަށުގެ ްސކޫލުތައް ކިހިނެއްޯތ ރާރާގުޑި 
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ހިންގަމުން އައީ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ތެރެ އަށް ސިޔާސީ ކަންތައްތައް ެވއްދުން އެއީ ތަޢުލީމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް. 

ނޑުމެންނަށް ދެން  ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަީއ މާޒީން ބަަލއިލާއިރު، ކިހާ ދުރުމިނަކަށްޯތ އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކިދާނެ. ސިޔާސީ ޓްރާންސްފަރތައް، ރަށެއްަގއި ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ޕްރިންސިޕަލެއް ހުއްޓަސް، ކިތަންެމ 

ކައި، އެ މީހުން ވަރުގަދަ ީޓޗަރަކު ހުއްޓަސް ވޯޓާ ދިމާކޮށް އެ މީހުން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ޓަ

އަތޮޅަށް، ރަށްރަށަށް ބަދަލުކުރަނީ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރޭވ ކަމަކީ ބަޖެޓު. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. މި މައްސަލަިއަގއި ެއބަ އޮތް ބަޖެޓާ ގުޅޭ ވާހަކަ ެއއް ދައްކާފަ. ފެންވަރު ރަނަގޅު ޓީޗަރުން ނުލިބޭ ވާހަކަ. 

ވަނަ އަހަރު އޮތް ަބޖެޓު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަުލކުރި  2113ސްޓްރީގައި ފިނޭންސް މިނި

ބައްދަލުކުރުމެްއގައި އެިޑޔުކޭަޝން މިނިސްޓަރު ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ެމންބަރުން ތިއްބަވާފަިއ، އަދި ެއހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުްނ 

ސް ވިދާޅުވީ ސަުރކާރުން ހުށަހެޅުއްިވ، ބަޖެޓު ކުޑަކޮށްަލއިފިއްާޔ ތިއްބެިވއިރު ވެސް އަދި ވަިކން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވެ

ނޑާލީ ކޮންބައެއްތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީ ާއިއ  2ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަރާނޭ. ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓުން  ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ނޑައިލާަފއި ދެން ދާދި ދެންމެއަކު މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ އެ  ޕީ.ޕީ.އެމާ ވެގެން. ކަ

ވިދާޅުވިހެން ޑީ.އާުރ.ޕީގެ ބޮުލގަިއ ކަންތައްަތއް އަުޅވަންެވެގން ޑީ.އާރު.ީޕގެ މިނިސްޓަެރްއގެ ވާހަކަ މި ތަނަށް ަލިއގެން 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އަމާން މާޙައުލު. ައމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުެވގެ ްނ ކޮންކަމެއްތޯ. ދެން އަެނއް ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޫނީ، އަމާން މާޙައުލެއް ާޤއިމުެވގެން ނޫނީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާ ކުރިައކަށް ނުގެންދެޭވނެ. އެހެންވީމާ، ރަށްރަށުެގ 

ރައްޔިތުން ތަޢުލީމަށް ޓަކައި އެ ކުރާ މަސަްއކަތަށް އަުޅަގނޑުމެން ޝުކުރުއަާދކުރަންޖެހޭ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ނަތީޖާ 

ނުޑމެން ޝުކުރުއަދާކުރަންޖެހޭ. ހޯދުމަށް ޓަކައި ޓީޗަރުންާނިއ ބެލެނި ވެރިން އެ ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހައްދުފަހަނައަޅާަފއިވާ ސިާޔސަތުގެ ދަށުން ސްކޫލުތަކަށް ނާތަހުޒީބު ކަންތައްތައް ަވއްދަިއގެން، ބޯުޑގެ 

ނޑުމެންނަްށ ތެރެއަށް ކައުންސިލަރުްނގެ ނުފޫޒު ވައްަދިއގެން އެ ކުރާ ަކންތައްތަކުން ރަ ށްރަށް ދެ ބައި ވަނީ. އަުޅގަ

 ތަޢުލީމު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުން ސިޔާސީ އެކްިޓވިޒަމް ނައްތާަލއިގެން. ުޝކުިރއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ރައީސް. ބޮޑުކަްއކާ ލަިއސަންސް ނަގަިއގެން އުޅޭ މީހަކަށް ކިޔަަވއިދޭކަށް ނޭނގޭެނ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި

އިނގިރޭސީ މީިޑޔަމަކަށް. އެެހންނަމަވެސް ލޮނު ހެޔޮވަރުކުަރން ފަހަރެއްގައި އެނގިދާނެ. އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ އެްއޗަީކ 

ހުރި، އަުޅަގނޑުމެން ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ  ޑީ.އާރު.ޕީ އަީޑގައި އޮެވގެްނ މީގެ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުެމން ގޭދޮށުަގއި

ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލަކަށް ހަދަމުންދިޔައިރުަގއި ވަރަށް ގިނަ ެބލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ބަަޔކާ، 

ނުޑކޮށްުލމަށް ޓަކައި ނުކުމެގެން ެރާޔއި ދުވާލު މަސަްއކަތްކުރި.  ނޑުފު ސިޔާސީ ބަެއއް މީސްމީހުންނާ އެ ތަން ފު

ިކޔާފައި ޤައުމަށް ަޓކަިއ، ދީަނށް ޓަކައި ުނކުމެގެން ހުރިހާ އެންމެންގެ ދަރިވަރުން މިހާރު  هللا أكبرއެހެންނަމަވެސް، 
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ކިަޔވަމުންދަނީ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލުަގއި ައޅުަގނޑު އުފަލާ އެކު ދަންނަވަން. ްސކޫލެްއ ރަނގަޅުކުެރވޭނީ އެ މީހާެގ 

ނޑައިލާަފއި ތިބި މީހުން ހިތުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުެވގެން. ބަޣާވާ ތެއް ކޮށްގެން ސަރުާކރާ ހަވާލުވެގެން ތިބޭ ރުއްަގސް ކަ

މިނިސްޓަރުކަމަށް ދިޔައިމަ ޭނނގޭނެ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ްސޫކލުގެ ކަންަތއްތަެކއް ރަނަގޅުުކރާކަށް. އެންމެ ްސކޫލެްއ، ދެ 

ނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމަކަށް ސްކޫލެއް ނޫން މިގޮތަށް ވެަފއި އޮތީކީ. އެންމެ ބަނދަރެއް، ދެ ބަދަރެއް  ނޫން. އަޅުގަ

ފަށައިގެން ކަންތައްަތއް ކުރަމުން ދިޔައިމަ އެ މީހުންނަށް އެނގިއްޖެ ދެން މި ކަމެއް ލާހިކު ކުޅަދާނަެވގެންނުވާނެކަްނ 

ނޑުމެންގެ ދަުއރުގައި އަުޅަގނޑުމެން އޮންނާނީ ސްކޫލުގެ ފެންވަރު  އަތުލަިއގަންނާކަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ

ނގަޅުކޮށްދީފަ. ފާސްވުުމެގ އަދަދު ވަނީ ގިަނވެފަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނާ، އަިދ ރަ

މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ނުކުރެވި އެ އޮތީ ބަޣާވާތްކުރި ީމހުންތައް ތެރެއިން ރުއްގަސް ިއންދި މީހުންނާއި ރުއްގަސް 

ހާ ގާަތކެއް އުިކ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަޒީފާތަާކ އެްއޗިހިތަެކއް ދޭންޖެހުނީމަ. މުގުރާލި މީހުންނާ، މަގުތަުކަގއި ހުރި ހުރި

ބަޖެޓު ނެތިގެނެއް ނޫން. ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިންއިުރގައި ހުިރހާ ޕާޓީތަކުން ބަޖެޓަށް ވޯުޓދިން. ކީއްެވގެންތޯ އެ ވާހަަކ 

ނޑުމެންނަކީ ޤަ އުމު، އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ބަދަލުކުަރްނ ހުސްއެކަނި ައޅުަގނޑުމެންގެ ބޮލުގައި މި އަުޅވަނީ. އަުޅގަ

ނުކުތް ބަެއއް. ައޅުަގނޑުމެްނ މި ކުރަނީ ބަދަލު. އަިދވެްސ ކުރާނީ ބަދަލު. ައޅުަގނޑުެމން އަތްލީ، އެންމެ ފަހުން މި 

ނޑިޔާރު ެވސް ބޭރުކުރާނަން. އަދި އެހެ ނޑިޔާރުޭގގަ. ެއކަްނތައް ވެސް ރަނގަޅުކުރާނަން. އުއްތަމަ ފަ ނިހެން އަތްލީ ފަ

މީސްމީހުން ވެސް ބޭރުކުރާނަން. ރަނގަޅު ގޮތުަގއި، ަރނގަޅަށް ކަންތައް ނުކުރަންާޏ އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ 

ނޑު ެވސް ހަމަ މި އުޅެނީ މާޭލގައޭ. ރިޝްވަތުަނގާ މީހުންނާއި ަވއްކަްނކުރާ މީހުންނާ  ބޭރުކުރަން. އަުޅގަ

ަސށް، ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވާެނ އެންމެ ކޮރަޕްޝަން ބޮޑީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގެނީީކ ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ނޑު އެނޭގ  ނަޑކަށް ނޭނގިގެެނއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ނުދައްކަނީ. އަުޅގަ ވެސް ހަމަ ތި ބޭފުޅާކަން. އަޅުގަ

ނޑު  ނުބުނަން މި ޑރ. މަޢުޞޫމު ވެސް ހަމަ އުޅުއްވާ ގޮތާ، ހުރިހާ ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. ނުބުނަީނއޭ. އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނުވޭ މީހަކަށް ކަލަ ގޮވާކަށް. ެއކަމަކު ސްކޫލެްއ  ހުންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ. އަުޅގަ

ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ބަާޣވާތް ގެަނއި މީހުން ބަޣާވާތުން ފުރަތަމަ ދުރަށް ދާންވީ. އޭރުން ްސކޫލު ެވސް 

ދަރިވަރުންަނށް ކިޔަަވއިދޭ ބަޔަކަށް އެނިގގެން. ކިަޔަވއިދޭކަށް ނޭނގޭ.  ރަނގަޅުވާނީ. ދަިރވަރުން ތަރުބިއްޔަތުކުެރވޭނީ

ނުޑކޮށްލިޔަސް މި ވާީނ  ބަޣާވާތްކުރަން އެނގެނީ. އަދިވެސް ތަޅަން އެނގެނީ. ކިަތންމެ ވަރަކަށް ތެިޅޔަސް، ުފނޑުފު

 ދަުކރެއްިވއްޔާ. ުޝކުރިްއޔާ. މިއަށް. އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެ މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ވޯުޓ ލިޔަސް ގެންނާނަން، އިރާ

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ޮއތީ ތިމާ އަށް އަނިޔާ އެްއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑގެ އަ ޚް، މަޢުޞޫމަށް ވެސް ދަންނަވާލަން އޮީތ.  ލިބުނީމަ އެކަންޏޭ ތިމާ އަށް އެ އިހުސާްސކުރެވޭނީ. އަުޅގަ
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އެހެންވީމާ، އެ އަިނޔާ ނުލިޭބއިރު އަބަުދވެސް އަނިޔާނުލިޭބ ކަމަށް ބުނެ، އެހެން މީހުންނަށް އަނިޔާ ެއއީ ނުލިބޭ 

ނޑުމެން ވޯޓުނުދީގެން، އަިދ އެހެ ން އެްއޗެްއ ކަމަށް ބުނެ، ެއ ވާަހކަ ދެްއކިދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަޖެޓު އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަެޖޓެއް ދައުލަާތ ހަވާލުކޮށްފި.   15ބަޔަކު ވޯޓުނުދީގެްނ ނަމަވެސް ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައި ަފއިސާ ާއއި 

ކޮބައިތޯ އެ ފަިއސާ ީވ ތަެނއް. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުަރން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ މިއާެއުކގަިއ ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދު 

ރައްޔިތަކަށް، އަިދ ކިޔަވާ އުމުރުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުްނ  މަދަރުސީ ތަޢުލީމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ

ނޑުމެން މިއަުދ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް، އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގ. ެއހެންވީމާ، މިކަން ކުރަން އޮްތއިރު އަުޅގަ

ހުޅުވާޭށ، އޭރުން ދެންހުރި ކަންތައްތައް  ބައެއް ބޭފުޅުން  ފާހަގަކޮށްފައި އެ ވިދާުޅވަނީ ޢާޞިމު ވިދާޅުވިއޭ  ސްކޫލު

ފުރިހަމަވާނޭ. ބަލަ! ޢާޞިމު ބުންޏަސް އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުިވޔަސް އިހުތިޖާޖުކުރަމުން އެ ދަނީ  އެ 

ވަނަ އަހަރު ވެްސ އެ މީހުން  އުޅުނީ މިފަދަ ހާލަތެްއގަ.  2112މައްސަލަތައް ޖެހިގެްނ އެަތއް ދުވަސްތަެކއް ވެގެން. 

ނޑު އަތުަގއި މި އޮތީ ިސޓީ އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީ  2112 ވަނަ އަހަުރގެ ޓީޗަުރން ހަމަނުވެގެން. އަދި  އަުޅގަ

އަށް ލާފައި، އެ ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ. އެ ސިީޓަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް 

ފޮނުވައިދެއްވާށޭ. ޓީމެއް ފޮނުވައިެދއްވާޭށ، ވާހަކަދައްަކިއގެން މިކަން  އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ އޮތް، ބޭފުޅަކު މިތަނަށް 

ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ބޭފުޅަކު ފޮނުވައިެދއްވާށޭ. ކައުންސިްލގެ އިދާރާ އިން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އޮތީ. މި ކަމަށް އިޖާބަ ެއްއ 

ކަމަށް ވަންާޏ ރައްޔިތުްނ އެދޭ އެދުމުެގ  ނުދެއްވާ. ިމއީ ސަުރކާރެްއ، ދައުލަތެއް ކަމަށް ވަންޏާ، މިނިސްޓްރީ ެއއް

މައްޗަށް މަްޝވަރާެގ އުސޫުލ، މަތިވެރި އުސޫލު ނުގެްނގުޭޅ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ކޮން ވަޒީެރއްތޯ. ދެން ކޮްނ ޕާޓީ 

ނޑަށް ހެޔޮ ޑީ.އާރު.ޕީ މީހެން ވިޔަސް، ައޅުަގނޑަށް ހެޔޮ ޕީ.ޕީ.އެމް މީހެއް ވިޔަސް،  އެއްތޯ ޑިފެންުޑކުރަންވީ. ައުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހެޔޮ އަދި  އެހެން ޕާޓީ އެއް ވިޔަސް. އެާތނގައި ހުންނަވަންޏާ ރައްޔިުތންގެ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި، 

އަސާސީ މުހިއްމު ކަްނކަމުަގިއ ޒިންމާދާރުކަމާ އެުކަގއި ެއަކމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅއަޅާަފއި އޮތް ނަމަ، ިމއަދު އެ 

ތެރި ރައީސް. ރަނގަުޅ ޕްރިންސިޕަލެއް ނަމަ. މިއަދު އެ ޕްރިންސިޕަލް ފުލުހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާކަންނުޖެހުނީސް. ޢިއްޒަތް

ހައްޔަރަކު ނުހުންނާނެ. މި ހުންނަނީ އެކަން ކުރުމުގަިއ ރަނގަޅު އުސޫލު ުނގެންުގޅެވޭތީ ދިމާވާ ކަންަތއްތައް. 

އްަސ ދެން ަވޑަިއގަންވަންޖެހުނީ އެހެންވީމާ، އެ ޕްރިންސިޕަލް  ރަށަށް ޮގއްސަ މަަސއްކަާތ ހަވާލުނުވެ އެނބުރި ައއި 

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަެކއް ހިނގަިއގެން. އަދި ހަމަ އެއާެއކުަގއި އެކަީށގެންވާ ޓީޗަރުން 

ނެތް މައްސަލަ ތަކުރާރުކޮށް ބުނި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ މި ވާހަކަ ދަްއކާނެ ކަމެްއ ނެތް. ގދ.އަތޮުޅ މަދަރުސާ ެއްއ 

ދިއްދޫ ސްކޫލުަގއި، ހއ. އަތޮުޅަގއި މަދަރުސާގައި ެވސް ކަންތައްތައް ހުރީ މި ކަަހލަ ގޮތަކަށް. އިމާރާތްކުިރއްާޔ ، ނޫން

ފަރުނީޗަރެއް ނެތް. ދެން ހަމަ އެހެން ދިމާލަކަށް ބަލާއިރު، އެ ތަނުގެ ހާލަތު ހުރީ ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީާމ، 

ކަންޏެއް ނޫން، އެހެން ދާއިރާައކަށް ބަލައިލިޔަސް މިކަްނ އޮތީ މި ގޮތަށް. ޙަޤީޤަތަކީ  އަޅުަގނޑުމެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެ

ނޑާލީމާ، އިންިޑޔާ ޓީޗަުރން ރާއްޖޭަގއި ގިަނއިން ިކަޔވައިދިނުމުަގއި އުޅެނީ. މިއަުދ  އިންޑިާޔއާ އެުކގައި ގުޅުން ކަ
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އަށް އައިސް މިހާރު މަސައްކަތްކުާރކަށް. އެހެންވީމާ، ޓީޗަރުން ނުލިބެނީ. އިންޑިޔާެގ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ ރާއްޖެ 

މި ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން ނުޖެހޭ މި ކަންކަން އޮޅުާވލައިގެން، އެ ނޫން ގޮތަކަށް 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކަން އޮތް  ގޮތް ރަނގަޅަްށ ސާުފ ވާހަކަދަްއކާކަށް. އަުޅގަ

ނޑު ގޮވާލަްނ، ރައްޔިތުންެގ  ބަހުން ވިދާޅުވެދެްއވާށޭ، މިަކން އޮތީ މި ގޮތަށޭ، މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި  އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަުކގެ ސްކޫލުތަުކގެ މަްއސަލަތައް ބަލައި، ދިރާސާ ެއއް ކުރުމަށްފަހުގައި އަޅަންޖެހޭ 

 އް އެޅުމަށް. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދްއވި ފުރުޞަތަށް. ފިޔަވަޅުތަ 

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

` ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! ގދ. ައތޮޅު މަދަރުސާ އަށް މި ަވގުުތ ދިމާވެފައި މި ވާ ަމއްސަލަ 

ަގނުޑ ވެްސ ހަމަ ކަންބޮޑުވުން ާފޅުކުރަން. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ިމ މައްސަލަ މިެހން ދިމާވީ ީކްއވެގެންތޯ  މި އަށް ައޅު

ނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ ސަބަބެއް އިނގޭތޯ. މި ދިޔަ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ސްކޫލު ކުރިްނ  3ވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ހަނދާންާވ ގޮތު ން އަސްލަމު ހަވާުލވެަވޑަިއގެން ހުންނަވާފައި، ެއ ހިންގަވަމުންގެންދިޔަ ޕްރިންިސޕަލް، އަުޅގަ

މަނިކުފާނު އެހެން ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ސްކޫލު ހަވާލުކުރެްއވީ އަސްުލ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލަކާއި  

ްނ  އެސިސްޓެންޓު ޕްރިންސިޕަލަާކ ތިއްބަވަިނކޮށް ސިޔާީސ ޮގތުން އޜރުގެ ސަރުކާރާ ިވސްނުން ތަފާތުވާ ލީޑި

ޓީޗަރަކާ. ަހވާލުކުރުމުން ެއ ހިސާބުން ޙަޤީޤަތުަގއި ސްކޫލުެގ މެނޭޖްމަންޓުން މި ކަންތައް ރަނގަޅަށް 

މެނޭޖުނުކުރެވިގެން އެ ސްކޫުލގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫުލެގ  މެނޭޖްމަންޓާ ދޭތެރޭގައި މައްސަލަތައް އުފެދެންފެށީ. 

ން ައއިސް، އަނެއްކާ ީޓޗަރުން ުކރީގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެކަން ބޮުޑވަމުން އައިްސ، ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮުޑވަމު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް  އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަްށ 

ޔަތާއި މުސާރަ އެންމެ ފަހުން ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްވަްނޖެހޭ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވިޔަސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ އިނާ

އައި ބަދަލުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ވަރަށް ވުރެ ުކޑަކޮށް އޮތުމުން، ޙަޤީޤަތުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކުެރއްވި ގިަނ 

ބޭފުޅުންތަކެއް  ދާއިރާ ދޫކުރައްަވއި ވަަޑިއގަތުން އެވެސް މީގައި ދިމާވި އެއް މައްސަލަ. ޙަޤީޤަތުގައި އެގޮތަށް ެއ 

ފުޅުން ވަޑަިއގަތުމާ ގުިޅގެްނ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު މަދުެވެގން ދިޔައީ. އަދި މި ދަންނަވާހެން މެނޭޖްމަންޓުގައި ހުރި ބޭ

ދޯދިޔާ ކަންތައްތަކެްއގެ ސަބަބުން މައްސަލަ އުފެދެންފެށީ. އަނެއްކާ އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ވިސްނާވަަޑިއގަތީމަ 

ނަތީޖާ ދަްށވެގެްނ ދިޔައިަމ ހަމައެކަނި ެއ އަހަރުެގ މައްސަލަ ެއއްތޯ  ވަނަ އަހަރުގެ 2112ސްކޫލެްއގެ، މިސާލަކަށް 

ގަިއ 11، 9، 8އެއީ. އޯެލވެލް ހަދާ ކުދިންތަެކއްގެ ނަތީޖާ ދަްށވާނީ ހަމައެަކނި އެ އަހަުރގެ މައްސަަލ ެއއްތޯ ެއއީ. 

ރަށް ދަށްވާންޖެހޭނީ އެ އަހަރު. ކިަޔވާއިރު، ކުީރގެ ދެ އަހަރުގައި ެވސް މައްސަލަތައް ދިމާވީމަނޫންތޯ ނަތީޖާ އެހާވަ

އެހެންވީމާ، މިހިރީ ައޅުަގނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް. ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި ފަްނނީ ދާއިރާތައް، ތަޢުލީމާއި 
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ނޑުމެންނަށް މިހާރު ތަޖުރިބާކުރަމުން  ޞިއްޙަތާ، މި ާދއިރާތަކަށް ިސޔާސީ ނުފޫޒު ވައްދަންފަށައިިފްއޔާ ވާނެ ގޮތް އަުޅގަ

ން މި ޖެހެނީ. އެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ާހލަތު މި އޮތީ އިންތިހާ އަށް ދަށަށް ގޮއްސަ. ހަމަ އެހެންމެ ދާ

ނޑުމެން  ނޑަކަށް އެހާވަަރކަށް ދަށަށް ގޮއްސަ. މިހެން މިކަން ވާންޖެހުނީ އަޅުގަ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ވެސް މި އޮތީ ގާތްގަ

ޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރި ގޮތުން. އެ ދާއިރާތަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫުޒ މި ދެންނެވި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސި

ނޑުމެން ިމއަދު ތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކަީކ  ފޯރުވަންހަދައިގެން ދިމާިވ ަކންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށްފަހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މި އަހަރުގެ ަބޖެޓު ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ބޮުޑކަމުގަިއ ިވޔަސް، ބަޖެަޓކީ ބަ  ޖެޓު ކަ

ދައުލަތަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އަކުން ސަުރކާރު ހިންގޭނީ. އެހެންކަމަށްވުމުން ދިމާވާ މަްއސަލަތަކެއް އެބަ ހުރި. އަިދ 

އޭެގއިތުރުން މި ދެންނެވިހެްނ ފަންނީ މަޤާމުތަކުގަިއ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަކީ އާދަިއެގ އެެހން މަޤާމުތަކުގައިހެން ހަމަ 

ައކަށް ބޭނުންާވ ބަޔަުކ ފޮނުވެން އޮންނަ މަޤާމުތަކެްއ ނޫން. އެއީ ވަރަށް ޮބޑަށް ަތޖުރިބާ އާއި އެކަުމގެ ފަންނު ކުއްލި

ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމަށް ޤާބިލު އެކަށޭނެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވަިއގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް މި ހުންނަނީ. 

ނޑުމެންނަްށ މިއަދު އަުޅގަ ނޑުމެންގެ ަފންނީ ބޭފުޅުން މަދުވެގެން ދިޔައިމަ، އެ މައްސަލަ އަީކ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިއަދު ކުރިމަތިވި ަމއްސަލަ އެއް ނޫން. އެ ަމއްސަލަ ިދމާވާން މި ޖެހުނީ މިދިޔަ ަސރުކާރުަގއި ކަންަތއް ކުެރްއވި 

ދިމާވާންވީ އެހެްނވެގެން. ގޮތުން. ރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމާއި ިޞއްޙީ ނިޒާުމގައި ިމހިރަ ހުރިހާ މައްސަލަ އެއް މި 

އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މިއީކީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ ސަރުކާރަށް ކޮންމެހެން އެކަމުގެ ފޫޅުަކނޑާލަންޖެހޭ 

ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މިކަމުެގ ޙަޤީޤީ މައްސަލަ އަކީ މިދެންނެވިހެން ކުރީގެ ސަރުކާުރން ކަންތައް ކުރެްއވި ގޮތް. 

ނ ޑު ވެްސ އެދެން މިއަުދގެ ސަުރކާުރން މި ދިމާވި މައްސަލަ ައށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަަކއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރަްއވަިއ، އަޅަންޖެހޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުންނަށް އަރުވަން.މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ޢިްއޒަތްެތރި މެން 31ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން 

 

 ]އަށް  11:12އިްނ  11:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނީ `. ހުސްަވގުތުކޮޅަ މިއަދު ށްފަުހ އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ފުަރތަމަ ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މަްއސަ ހެންވޭރު ދާއިާރެގ  އަުރވަނީ މެދު ފުރުޞަތު މިލަިއގެ ބަހުސް. އަުޅގަ

 ޒިމަށް.މެންބަރު ޢަލީ ޢާ ޢިއްޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޢާޒިމު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުުުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ، މަދުރަސާ، އެ ސްކޫލް ހުއްޓިަފއި އޮްތ 

ނުޑ ެވސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތަކީ  ިއގެމައްސަލަ ނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންބަހުސްަގއި އަުޅގަ ޖެހޭެނ  އަުޅގަ

ގެންާވ ދީދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް .ތަޢުލީމަކީ އަސާސީ ޙައްޤެއް

ނޑުމެން މިފަދަ ޙައް ނޑުމެންގެ ބޭސިކު ަޙއްުޤތައް  ،ޤުތައްޙައްޤެއް. ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ައޅުގަ

ލްތުގެ ދާއިރާ އަށް ބަލައިިލކަމުަގއި ނަމަވެސް ުނވަތަ ހެވީ އްޙީ ޚިދުމަތައް ބަލައިލި ކަމުަގއި ލިބެންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ޞި

އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވަރަްށ  އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް މި ވަނީ 3ވީނަމަވެސް މި ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަުރ  31ނިކަމެތި ހާލަކަށް، އެހެން އުސްމިނަކަށް ގެންގޮްއސަ. ޙަޤީޤަތަކީ މީގެ ކުރިއާ އަޅާބަލާިއރު، މިސާލަކަށް 

ނޑުމެންގެ ަސާގފަތަކަށް ވެފައި މި އޮތީ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، އަުޅގަ ދުވަސް ތެރޭަގއި ވެސް ައޅުގަ

ކައިީރަގއި ުއޅޭ މީސްމީހުންނަށް ކަންތައްތައް ވާނެ ގޮތަްށ، މަގުފަހިވާެނ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރުން.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އަަހރު ދުވަސް ތެޭރގަިއ މި އޮީތ އޭތި ތަންކޮެޅއް ަމއްޗަްށ  3އެހެންނަމަވެސް، މި ަސގާފަްތ ޙަޤީޤަތުގަިއ މިދިޔަ 

ނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ. އެހެން އު ސްމިނަކަށް ގެންޮގއްަސއޭ. އާދެ! އެްއވެސް މަދުރަސާ ެއއްަގއި، ގެންޮގއްަސއޭ އަުޅގަ

އެްއވެސް ރަށެްއގެ، ެއއްވެްސ އަތޮޅެްއގެ މަދުރަސާ ެއއް، ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ އަާސީސ 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާްނޖެހޭނެ ކަ ންތައްތައް. ވަކިްނ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމަކީ، ނުވަަތ ނުލިބި އޮތުމަީކ އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ޑީ.އާރު.ޕީްނ ައބަދުވެސް ކަންޮބޑުވާނޭ ކަްނތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ފެންނަމުންދާ ހިތާމައަކީ މިފަދަ ކަންތައްތަްއ މެދުވެިރވަނީ ކީްއެވގެންތޯ އެަބ ބަލައިަލންޖެހޭ. މިފަދަ ކަންތައްތަްއ 

އަހަރު ދުަވސް ތެރޭގައި ޙަޤީޤަުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބީ ރަނަގުޅ  3ދިަޔއީ ވޭތުވެިދޔަ މި  މެދުވެރިވެިރވެގެން މި

ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުން ނުވަތަ ޮޑކްޓަރުން، މިފަދަ ބޭސިކު ކަންތައްތަުކގައި ތިބި، ޚިދުމަތްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދިޔައީ. ޙަޤީޤަތަކީ ވަކި ބަޔަަކްށ އެތައް ގުަނއަކަށް ުކޑަ ކޮށްލައިގެންދިޔަ ތަން އަުޅގަ

ވަކި ކަހަލަ ވަޒީފާތަެކއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ޙަޤީޤަުތގައި ސިާޔސީ ދާއިރާ އިން ބޭރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ސިާޔސީ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މީހުން ވެއްދުމުގެ ަސގާފަތެްއ މި ވޭތުވެދިަޔ، މިދިޔަ ސަރުކާރުން ގެްނގުޅުނުކަން މިއީ އަޅު  ގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންނަށް ލިބިދޭޙައްޤުަތއް، ގެ އަސާީސ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން އަސާސީ  ންޖެހޭއަުޅގަ

ޖެހޭނެ ކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޙައްޤުތަުކގެ ފެންވަރު ދަްށވެެގންދިޔަ ވަރަށް ޮބޑު ހެްއކެ

އެންެމ  ކީ ފުރަތަމަިއނުން ފެށުނީއްސުރެ،މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްަތކަ ިއ،ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަިއގަހުށް ތަނަ މިއަދު މި

ެއއް.  ތަނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ލިޔެފައި މި ލައިނާ ހިސާބަށް ވެސް ޙަޤީޤަތާ ފަހު

ގެެނގެން މަޝްވަރާކުރާ ހިސާބަށް ުނވަތަ ބަހުސްކުރާ ހިސާބަށް ވެްސ ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ބަަލއިމި މައްސަލަ އަުޅގަ
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ނޑެއް ޤަގެންގޮްސގެން  އޮތް  ތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ޔެފައި މިލިބޫލެއް ނުކުަރން. ހަމައެކަނި ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެ ހި ކޮންމެ ަރއްޔިތަަކްށ މައްސަލަިއގަިއ ހަމައެކަނި ަރނގަޅަށް، ތެދުބަހުން ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ކަމަީކ އަުޅގަ

ވެސް އޮތް ޙައްޤެޭކ، އަާސސީ ޙައްޤެކޭ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަކީ. އެނޫން އެއްވެސް ާވހަކަ އެއް މި ހުށަހެޅިފައިވާ 

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ މެދު  މައްސަލަިއގައި ޙަޤީޤަެތއް ޮއތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

މަޝްަވރާކޮށް، ކޮމިޓީ ައކާ ހިސާބަށް ގެންގޮސް ގެން ވެސް މި މައްސަލަ ބަލައި، އިތުރަްށ  އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި

ދިރާސާކުރަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަގުތުަތއް ދުއްވާލުަމކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ބޭކާރު ކަމެކޭ. އެހެންކަމުން، 

ނޑު ދަންނަާވލަން، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެ ސް މި މައްސަލަ މިހާރުވެސް ނަގަިއ، ސީާދ އަދިވެސް އަުޅގަ

 އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަްށ ގޮސްގެން...

 

 ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށި އު

ިއވާ މަްއސަަލ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަ ައކީ މިޤައުުމގައި ަވރަށް ޢާއްމުވެފަ

ނޑުމެންނަށް ައބަދުވެސް މި ފެންނަނީ ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ވިއްސާަރުކރާ އުސޫލުން މަދުރަސާތައް  އެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު އުފާކުރަީނ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމުގެ  ައހަރުގައި ާރއްޖޭގެ އެްއވެްސ  3ބަންދުކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން އުފާކުރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި މަދުރަސާ އެއް ބަންދުނުކުރާތީ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ތަޢުލީމީ  2111. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ގޮތުން ހޯދި އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރެވިފަިއވާީތވެ. ެއއީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތް. އަުޅގަ

އެރުންތަެކއް ހޯދާފައިވާކަްނ. އެއީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަކީ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުރި

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ަކންތައް ކުރުމުަގއި މި ބާީޣ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަރއްޔިތުންނަްށ  ސަރުކާރުން ިއސްޖެހެމުންދާ މަންޒަރު. ފަސްޖެހެމުންދާ މަންޒަރު. ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމަށް ައއިމަ، ދެން

ވާނެ ހަމަ އެއް ކަެމއް ވެސް ނޯންނާނެ. މިއަދު ގައްދޫ ރަްއޔިތުން ނިކުމެ އެ ތިބީ އެ ޭބފުޅުންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަުރ 

ހޯދަންވެގެން. އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރްއވާފައި އެބަ ހުރި ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ދާއިާރގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ދުރަސާ އަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހޯދޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ދެނީ ބީރުކަންފަތެއް. އެހެން އެްއވެސް ގޮެތއް އެ ބޭފުޅުންގެ މަ

ނެތިގެން އެ ބޭފުޅުން މިއަދު މަދުރަސާ ބަންދުކޮށް އިހުތިޖާޖުގައި އެ ތިއްެބވީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤު ލިބެންދެން އެ 

އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލު. ރާއްޖެތެރެ ވީމަ މަދަރަސާގެ  ބޭފުޅުން އިހުތިޖާޖުގައި ތިބެންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ.

ބަޖެޓު ނެތިގެން، ެއވެނި ކަމެއް، ިމވެނި ކަމެްއ ނުވެ އޮްނނާކަށްނުޖެހޭނެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް ހަމަ 

ނޑުމެން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ . އަޅުގަ

އަޖައިބުާވކަށްނުޖެހޭ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރީމާ ދެން މި ޤައުމުން ފެންނާނެ މަންޒަރުތައް ފެނިގެން މި ދަނީ. 

ިބލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެްއ  15.3މިއަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަެޖޓު އެންމެ ބޮުޑކޮށް ފާސްކޮްށފައި އޮތް އަހަރު. 
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ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ހޭދަކުރަންވާ ފަިއސާ މަދުކުރީމާ ދެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ދޭނެ ފައިސާ ެއްއ ފާސްކޮށްފައި 

ނުހުންނާނެ. މިއަދު މަދުރަސާތަކަށް އެްއވެސް އިތުރުަގޑީގެ ލާރި އެއް ނުދޭ. އެހެންކަުމެގ ސަބަބުން މަދުރަސާތަކުގަިއ 

ޓަިއލާފަ. މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގަިއ މިކަން އޮތް ގޮތް މިއަދު. ހިންގަންޖެހޭ އިތުރުގަޑީގެ ހަރަކާތްތައް އެ ވަނީ ހުއް

އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ބޮޑު ހޭދައިގައި ސަރުކާރުގެ ބަިއވެރިވުެމއް ނެތް 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރު އޮތްއިުރަގއި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ަޚރަ ދުކުރެވިފައި ވަނީ ތަޢުލީމީ މިއަދަކު. އަުޅގަ

ދާއިރާ އަށް. މަދުރަސާތަކުެގ ކްލާސްރޫމުތައް އިތުރުކުެރިވފައި ވަނީ. ހަމައެހެންމެ، ތަޢުލީމީ އާ އުސްމިންތަކަށް 

ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުަގއި ކާމިޔާުބތަކެއް ހޯދާފަިއވާ އަހަެރއް.  2111އަޅުަގނޑުމެން ގެންޮގއްސަ ަވނީ. 

ނިސްޓަރު ަކންތައްތައް ކޮށްދޭން ބޭނުންިވ ކަމުަގއި ިވޔަސް މި ބާީޣ ސަރުކާރުން ެއޑިުއކޭޝަްނ އެިޑއުކޭޝަން މި

ނަޑއިލާފައި އޮތުމުގެ ސަަބބުން މި މަންޒަރު ފެންނަމުން މި ދަނީ. ރާއްޖޭގައި މި  މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ބަޖެޓު ކަ

ބޭނުމުަގއި ދައުލަުތެގ ފައިސާ ނުޙައްުޤ ގޮުތަގއި  މަންޒަރު އަދިެވސް އިތުރަްށ ތަކުރާރުެވގެންދާނެ. ސަބަބަކީ ސިޔާސީ

ޚަރަދުކުރެވެމުން ދާއިރުަގއި ާރއްޖޭގެ ދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދޭންހުރި ފައިސާކަން މި ސަރުކާރުގައި ވެރިަޔކަށް ހުރި ބާޣީ 

ޖެހޭ. އެކަން ވަޙީދަށް ނުވިސްނޭކަން މިއަދުގެ ހިތާމަޔަކީ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރު އަވަހަށް ބަދަލުކުރަން އެބަ 

ކޮށްގެން ަރއްޔިތުްނގެ ަޙްއޤުތައް ފުރިހަމަވެގެންދާނީ. މަހެއް ވަންދެން، ެދ މަސް ވަންދެން، ަރއްޔިތުްނ 

މުޒާހަރާކުރަމުން ދާއިރުަގއި ސަރުކާރަށް ހީނުވޭ ބަަޔކު މަގުމަތީަގއި އެބަ ތިބިހެން ެވސް. ޭއގެ މަންޒަރެއް ިމއަުދ 

ދޫން ވެސް އެ ެފންނަނީ. މަދުރަސާ އެހެރީ ބަންދުކޮށްފަ. ރަށު ކައުންސިލް ގައްދޫން ވެސް އެ ފެންނަނީ. ހިރިމަރަ

އެހެރީ ބަންދުކޮށްފަ. ރައްޔިުތންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި ދައުލަތުން، ސަުރކާރުން ވަނީ ނުކުޅެދިފަ. އެ 

ކަންފަތް ބީރު. ލޯ އަނދިރި. މިއީ މި ބޭފުޅުންގެ އެްއވެސް ކަަމކަްށ އިޖާބަދޭކަށް މި ސަރުކާރުެގ ކަންފަތެއް ނެތް. 

ނޑުމެްނ މި ބުނަނީ މިވެރިކަން އަަވހަށް ބަދަލުކުރަން ހިނގާށޭ.  ސަރުކާރުގެ ިމއަދުގެ ހާލަތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް މި ޤައުމުަގއި އޮންނަންޖެހޭނީ. މިއީކީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ޫނން. ފޭރިގަނެގެން ވެރިކަމަށް

ނޑުމެން  އަރާ ތިބެ، ަދއުލަތުގެ ހުރިާހ ފައިސާ ސިާޔސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ޚަރަުދކުރަމުން އެ ދަނީ. އެއީީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެުޓ  ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްަތއް ހިންުގމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ފަިއސާ އަުޅގަ

ރާގެ ެއއްވެސް އެްއޗެއް މަދުކޮްށގެންނުވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއ ފާސްކުރިއިުރގައި ބުނެފައި ޮއންނާނެ، ތަޢުލީމީ ދާއި

ފައިސާ މަދުކޮށް، ޗާލާކީ ކަންމަތީގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް މަހަކު ތިން ފަހަރު، ހަތަރު ފަހަރު މި ބާޣީ ސަރުކާރުގެ 

ަފއިސާ ެއއް މި މީހުންނަކަށް  މީހުންތައް ގޮަވއިގެން ޚަރަދުުކރެވޭއިުރގައި ާރއްޖޭ ރައްޔިތުްނނަށް ޓަކައި ޚަރަދުކުރަންވާ

ޚަރަދުނުކުރެވޭ. އެ ފައިސާ ވަނީ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފަ. ހަމައެކަނި މި މީހުން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ކަންަތއްތަެކއް 

ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ދަނީ. އެއީީކ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް 

މިންވަރު ިލބެންދެން ރައްޔިތުން ތިބޭނީ އިހުތިޖާޖުގައި، އެކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ވަކި ރަެށއްެގ  ބޭނުންވާ ޙައްޤު
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މީހަކަށް ވީތީ އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުން މަހުރޫމުވެގެންނުވާެނ. ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ޙަްއޤުތައް ހޯދަން މިއަދު ނިކުމެ 

އްޔިތުން ވެސް ެގއަށް ވަންނާނީ އެ މީހުންގެ ޙައްޤު ހޯދައިގެން. އެ ތިބީ. އެ ޙައްޤުތައް ލިބެންޖެހޭނެ. ގައްދޫ ރަ

 އެހެންވީމާ...

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

ނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިަކމެއް ހުރި ނަމަ، މި ވާހަަކ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

މާ އެކު ަދްއކާ ނަމަ، ބަޖެޓު މަރުހަލާގައި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެޑިއުޭކޝަނުން މިތާ ތެދުވެރިކަ

ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ތާއީދުކޮށް، ެއއްބާރުލުމާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްދިނީސް. 

ިތ ަރއްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ ތަން ދުށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޙަޤީޤަުތގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެ

މީހެއްގެ އަދި ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަާޔއި އަދި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސިޔާސީ މައިދާުނަގއި ހަރަކާތްތެރިވި މީހެްއެގ 

ނޑު ަދންނަވަން ބޭނުންވަނީ ވޭތުވެިދޔަ  ސަުރކާރުން ޞިއްީޙ އަހަރު ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ އޮތް  3ހައިސިއްޔަތުްނ އަުޅގަ

ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިހުމާލުވެ، އެ ތަންތަނުގައި މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔަ ހެޑްމާސްޓަރުންނާއި 

ނޑަިއ، އަދި ެއ  ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ސުޕަވަިއޒަރުންނާއި ލީޑިން ޓީޗަރުްނނަށް ޖެއްސުންކޮށް، މުސާަރތައް ކަ

ނޑުްނ  ބޭފުޅުންނަށް ލިބެމުން އައި އެކިެއކި އިނާޔަތްތައް ނައްތައިލާފަިއވުމުގެ ސަބަބުްނ އަދި އެ އަިޑގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަރައިުނަގނެވިގެންނޭ މި އުޅެނީ. އަަރއި ކިހިނެއްޯތ ގަންނާނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަފއިސާާއ 

ނޑުމެން އެ ދާއިރާ ވެސް އަލުން ރަނގަޅުކުރަން. މިނިސްޓަރު ކިަތންމެ މަސައްކަތެއް ކުރެްއވި  ގުޅިފައި ހުރީ އަުޅގަ

ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީަގިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރޭ. މިހާރުވެްސ ހަމަ 

ނަޑއެިޅގެން އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ އެ ބޭފުޅުްނ އެ ވާަހކަ ދަްއކަވަމުން ާދއިރުަގއި ާރއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ެއްއ  ކަ

ށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މިނިްސޓަރާއި މިނިސްޓަރުގެ ޓީމުން، އަދި ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަ

ވަޒީރުން ގުިޅގެން މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަމުން އެ ދަނީ. ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލުކުރަމުން އެ ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ން ެއ ކަންކަުމގަިއ މިނިސްޓްރީެގ ތެރެއަްށ އެމް.ޑީ.ޕީާއ ުގޅިފައި އޮތް ދާއިރާ ެއްއގަިއ މެންބަރުގެ ފަރުވާކުަޑކަމު

ވަދަިއގެން ެއކަށީގެްނވާ މަަސްއކަތްކުރަްއަވއި، އެ ދާއިާރަގއި ކުރަން ހުރި ކަންކަމަށް އިހުާމލުވެަވޑަިއގަންނަވާަފއި، ދެން 

ްށވެރިކުރަން. މުޅި ދައުލަތް، މުޅި ސަރުކާރު، މުޅި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްަޓރު ގޯސްކޮށް މި ދައްކާ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު ކު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް އޮތް ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ުގޅިގެން މަސައްކަްތކުރަންވީ. 

ބަޖެޓުން ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުެރވޭތޯ މަަސއްަކތްކޮށްދޭންވީ. ައޅުަގނޑުމެްނ ދާއިރާ ދޫކޮށްފައި ދިަޔ 

ނޑާ ެއްއކޮށް މަސައްކަތްކުރި ކިތައް ޕްރިންސިޕަލުން އަލުން ގެނެޭވތޯ ބަ ލަންވީ އިނާޔަތްތަކާ ެއްއޗެހި ދީގެން. އަުޅގަ

ޕްރިންސިޕަލުންތޯ ދާއިރާ ދެެކ ފޫހިވެގެން، އެމް.ޑީ.ީޕ ސަުރކާރު ދެކެ ފޫހިެވގެން، ާދއިާރ ދޫކޮށްފައި އެހެން އަމިއްލަ 
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ދިަޔއީ. އެހެންވީާމ، މިއަދު ކޮން ވާހަކަ ެއއް ފަރާތްތަކުގެ ަވޒީފާ ހޯދައިގެްނ ނައްޓާލީ. ކިތައް ޮއޑިތޯ ފުރައިގެން 

އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ދައްކަންވީ. ތިމަންނާމެން ކިޔަންވީ ެއއްަޗކީ ތިމަންނާމެން މުޅި ދާއިރާ ހަލާކުކޮށްލާފައޭ 

ނޑު. ލާހިކެއް ނޫނޭ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެްސ، ދެ  އަހަރުގެ ނިކުމެ މި ތިބީ. ބަލައިބަލާށޭ ގަންނަ ގަ

ނޑައިލާފައޭ. ތަްނ  ތެރޭގައި ވެސް އަލުން އަނުބރާ ރަނގަޅަށް ރުޖޫޢަވާކަށް. ތިމަންނަމެން މި ނިކުތީ މުޅި ދާއިރާ ފު

ނަޑއިލާފައޭ. ެއއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. މިހާރުވެސް އެޑިުއކޭޝަނުން ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުތަުކގައި އިމާރާތްތައް  ވެސް ފު

ރިސުން ލިބޭތޯ އެތައް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދަނީ. މިހާރުވެސް ޕްރިންސިޕަލުން ކުރަމުންދަނީ. މިހާރުވެސް މުދައް

ގެނެވޭތޯ އެަތއް މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރވެމުންދަނީ. މިހާރުވެސް ސްކޫލްތަކަށް ކޮމްޕިުއޓަރުތަކާ އެްއޗެހި ގެންގޮްސ 

މުން އެ ެގންދަވަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ހަލާކުވެފައި ހުރި ކޮމްޕިއުަޓރު ލެބްތައް އަލުން ހުޅުވޭޯތ މަސައްކަތްކުރަ

ނޑުމެްނ މަސައްކަތްކޮށް، އަނެްއކާ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ކޯޅުމުގައި އަުޅގަ

ނޑާލިހެން...  ޞިއްޙީ ދާއިރާ މިދިޔަ ސަރުާކރުން ފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޒީޒުޢަޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށުބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްަކވާ ނިިމެގން ަވގުތުން މަޖިލިސް ދޫކުަރއްަވއި ނިކުންެނވުމަކީ ުހއްދަ 

 ކަމެއް ނޫން. އިށީނދެަވޑަިއަގންނަވާ! 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޒީޒުޢަޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

ނޑު ުއުޅނީ މި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް السالم عليكن ً رحوت هللا ً بركاتو`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  . އާދެ! އަުޅގަ

ގެންނުވާނޭ ވިދާޅުވެަފއި ވާހަކަނުދައްކަން. ދެން އެހެްނނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ަހމައެކަނި ރައްޔިތުންނަށް ޮއުޅވާލައި 

ނުޑ ހިތަށްއެރީ އަޅުަގނަޑކީ ެވސް ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަެކްއ ވަންދެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގަިއ  އިތުރުފުޅުހައްދަވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެންމެ  އުޅެފަިއވާ މީހަކަށް ވާތީ ިމާއ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންެމވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަންޖެހޭނޭ. ާއދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި ފުނަދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު އަުޅގަ

ކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ، މި ކުއްލި މައްަސލަ އަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ މައްސަލަ 

ތަނަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން މި ކަމުގައި ވާީނ، ކޮންކަމެއްތޯ ހާސިލުވާނީ. އެއް ވެސް ނޫން އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތުގަ. މި

އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ައށް ދަތިފުޅުވުން، ނުވަތަ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތުން ނޫން 

ފުޅު ނަމަ މިކަންތަކައިގެްނ ކަމެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު މި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން

ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނީ އެިޑުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް. އަދި އަުޅަގނޑުމެން ެއ ަތނުގައި ޕްރިންސިޕަލަުކ ނެތީ 
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ނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ  ނޑު ހިތުން އަޅުގަ ކީްއވެގެންޯތ، ޓީޗަރަކު ނެތީ ކީއްެވގެންތޯ ވެސް ބައްަލަވއިލަްއވަން އަުޅގަ

 ޓްރީ އަްށ.އެިޑއުކޭޝަން މިނިސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

އެއް މި ނެގީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

އެދިފައި ތިބި މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކާ ނިމެންދެން ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަން. ެއހެންވީމާ، އަލަށް އިތުރު 

 މެންބަރުންނަށް އެދެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަްނ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް

 ގެންނަން.

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ވޯޓަށް އަހަިއ ފާސްކުރި ލިޔުމުގައި މި އޮންނަނީ ވާހަކަދައްަކވަން 

ތެިރ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން. މާވަށު ދާއިރާގެ، ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ އުކުޅަހު ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ މައްސަލަިއގަިއ 

 ކިިހނެއްތޯ. އެއީ ކުއްލި މަްއސަލަ ލީމަ އެބަ ވިދާޅުވޭ... އަޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރަންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ާމވަށުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! އިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! 

 .އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޒީޒުޢަޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޒީޒުޢަޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިަކމާ ގުޅިގެން ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ސްކޫލްގެ ކުދި ބަަޔކަށް  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެ  ން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ކޮންމެވެސް ސަބަަބކާ ހުެރ ނަމަވެސް ތަޢުލީމުން މަޙުރޫމުވާންޖެހުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަޅުތާލުހަދައި، ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން  އެހެންނަމަވެސް ހައްލަކީ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަޢުލީމުދިނުމުގެ ބޭނުން  ނޑުމެންނަށް ދަރިވަރުންނަށް އެ ފިލާވަޅު ެދވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދެވެނީ ބާވައޭ ހިތަށްއަރަނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައެއް ބޭފުުޅން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރގަިއ ދަ

ވަނަ އަހަރު އެންމެ ަރނގަޅު ވާހަކަ ވިދާުޅވިއިުރަގިއ ތަފާސްހިސާބު ބަލާއިރުގައި  2111ނަތީޖާ ދަށް ވާހަކަ އާއި 

ވަނަ އަހަުރެގ  2112ވަނަ އަހަަރށްވުރެ  2111ސާބަށް ބަލާއިރުގައި ފެންނަނީ ފެންނަނީ އެހެން ޙަޤީޤަތެއް. ތަފާސްހި

ނޑުމެން ދައްކާ  ނޑުމެން ހީކޮށްގެްނނުވާނެ އަުޅގަ ނަތީޖާ އެތައް ގުނަައކަށް ިއތުރުވެފައި ވާތަން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ތުން ޤަބޫލުކުރަްއވާނެ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. ކޮންމެ ވާހަކަ އެއް މި ޒަމާުނގައި އެްއވެސް ެއއްެޗއް ބައްަލވައިނުަލއްވާ ރަްއޔި

އެހެންވީމާ، ތަފާސްހިސާބަކީ އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކުންނާއި އަހަރީ ހިސާބުތަކުން ފެންނަން ހުންނަ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. ޖީ.ީސ 

ވަނަ އަހަރު. އެހެންވީމާ، ެއީއ  2112ނަތީޖާ ވެސް އެންމެ ރަނަގޅު އެއް އަހަރެއް ކަމަށް ެވގެން މި ދިޔައީ 

ނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް، ކިތަންެމ  2111އިމު ހަމަގަ ވަނަ އަހަރެއް ނޫން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަުރކާުރން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ހިްތަވރުދީގެން ނޫނިއްޔާ އެކަމެއް  ހިތްހަމަނުޖެހުނު ކަމުގައި ިވަޔސް އަުޅގަ

މާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ތަފާތު ދަތިތަކާއި ތަފާތު އުނދަގޫތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހާސިެލްއނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީ

މަތިވި ވަރަށް ވަނަ އަހަރު ވެސް ްސކޫލްތަކަށް ކުރި 2119ވަނަ އަހަރު،  2111ވަނަ އަހަރު،  2111އެބަ ކުރިމަތިވޭ. 

ނޑާލުން ފަ ދަ، އަދި މުސާރަ ގިނަ ދަތިތަެކއް. އެީއ ކުިރްއސުރެ ޓީޗަރުންނަށް ެދވެމުން ައއި ބޯނަސް ަފއިސާ ކަ

ކުޑަެވ، އިތުރުަގީޑގެ ފައިާސ ނުލިބުން ފަދަ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ޓީޗަރުްނގެ ައދި ޕްރިންސިޕަލުންގެ ދަތިކަން 

ފޯރަމުން އައީ. އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެވޭ. ޭއގެ ނަތީޖާ ވެސް 

 ން...ފެންނަމުން އެބަ ދޭ. ދެ

 

 އިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބަދުވާފަރު ދާ

`. ައއްސަލާމް ޢަލައިުކމް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތައުލީމާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްަގއި ކުއްލި މަްއސަަލ 

ރުަޞތު އަޅުަގނޑު ލިިބގަންނަން. އެއް ހުށަހެޅިފައި ވާތީ އެކަާމ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ފު
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ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑު ދުށް އެންމެ ރަނަގޅު  އާދެ، މިހާރުގެ ަތއުލީމީ ުވޒާރާ ާއއި ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަ

ހިންގުންތެރި ބަޔަކު ތިބި ެއްއ ވުޒާރާ އަކީ ަތއުލީމީ ުވޒާާރއޭ. ެއކަކު އަނެކަކު ެއއްޕާީޓ އަނެއް ޕާޓީ ތަފާތުކުރުން 

ދާއިރާ ައކީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އޭ. އާދެ! ަވރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެއްބަްސާވ ގޮތުަގއި ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން  އެންމެ ކުޑަ ެއއް

އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެަފއިާވ އެއް ާދއިރާ ައކީ ތައުލީމީ ާދއިރާ. އަުޅަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ދޮގު ނޫން ކަމަށް 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓން އުނިވެފަިއވޭ. އާދެ! މިހާރު  311ވާނަމަ ހަމައެކަނި ެއ ދާއިާރ އިން ެވސް 

ހުންނެވި މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމު އަޙްމަދަށް އަމިއްަލ ކެޔޮުޅކަމުަގއި ބަޖެޓެްއ އެުކލަވައިލުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބުީނ 

. ޭބނުންފުޅު ވިހާ ކަންތައްަތކެްއ ވަނަ އަހަރަށް. ެއ ައހަރަށް އެކުލަވާލި ބަޖެޓުން ިދމާވީ ނިކަން ހިތްދަތިކަމެއް 2113

ކޮށްދިނުމަކަށް ފައިސާ އެއް ނުލިބުނު. ކުރަން ފެއްޓެވި މަސައްކަތްޕުަޅކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތްޕުެޅއް. ހއ. އިން 

 ފެށިގެން ސ.ާއ ހަމައަށް މިޮއތް ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ހުރި ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެްއގެ މަރާމާތު ދުވަސްތަކަކަްށ ހުއްޓި، ވަރަށް 

ގިނަ ތަންތަން ހަލާކުވެފައި ާވތީ އެކަންކަމަށް ވެސް އެމަނިުކފާނަށް ޖެހުނީ މަސައްކަތްޕުޅުުކރައްަވއި، ރަނގަޅު ހައްލެްއ 

ހޯދޭތޯ ބަލަން. އާދެ! ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ފުނިޖެހިފައި ހުރި ދުވަސްވަރެްއަގއި މަސަްއކަތްޕުޅުކުރަްއވަމުން ގެންދެީވ 

ށް، ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި ކަންތައް ކުެރވޭތޯ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އެކަކު އަނެކަކު ތަފާތުނުކޮ

އަކީ ުކއްލި މައްސަަލއެްއގެ ޮގތުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ުހށަހެޅިގެން ވާހަކަދެެކޭވއިރު ަކމުގެ ޙަޤީޤަތް ބެލުމެއް ނެތި 

ުކރުމުގައި ދަތިތަެކއް އެބަ ުހރި. އެ ދަތިަތއް ކުރިމަިތވި  ވާހަކަދެްއކުމަކީ އެހާ ރަނަގުޅ ކަމެއް ނޫނޭ. ކަންކަން 

ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދިރާާސކުރަންވީ. އެކަމަކު އަނެކަކާ ދިމާލަށް އިހާނެތި ބަސްބުނެ، 

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާ  ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކަންކަން ކުރުމަކީ ކަުމގެ ހަްއލެއް ނޫން ކަމަށް ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ޅު މަދަރުސާ ރައްޔިތުން ނިކުމެ . އަތޮ ގދ، `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަންދުކޮށްފި. ސްކޫލްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށްވެއްޖެ. ސްކޫލަކު ޓީޗަރުންނެއް ނެތް. 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުން މީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާެރއް ދެެކ ސްކޫްލގެ ޕްރިންސިޕަލުން ފޫހިވީތޯ، 

ނޑުމެްނ މިތާ ކުރަންޖެހޭ ބަހުސެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތަްއ  މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދެކެ ލޯބިވީތޯ. މީ އަޅުގަ

ންދުެވއްޖެ. އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓްީރގެ ޒިންމާ އަކީ އެ ތަންތަނަށް ިޒޔާރަތްކުރުން. ޚަބަރު ބެލުން. ރަށެއްގެ ސްކޫލް ބަ

ޙަޤީޤަތަކީ ރަްއޔިތުންގެ އަުޑނުވެސް އަހާކަން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދެންމެ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫަބކުރު، 

ައހަރު އެތައް ގުނައަކުން ސްޫކލްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވި. ވަނަ  2112ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުްނ މި ރާއްޖޭގެ އެތައް ްސޫކލެއް ެއއް ދަންފަޅި އަްށ  ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ކަރަންެޓްއ އަްށ ކުރިއެރުމެއް ލިިބގެންދިޔައޭ. ސްކޫލްތަކަކުން  15ބަދަލުކުރީމޭ. ސްކޫލްތަކުގެ ަތޢުލީމީ ފެންވަރު %
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ނެޑއޭ. މިހާރު މިހިނގާ ގޮތަށް ބެލެނިވެރިން ލައްވާ ްސކޫލްގެ ފަރުނީޗަރާއި ކުނިކެހުާމ، މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަެކއް  ނުކެ

ނޑުމެްނ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން  ނުކުރެއޭ. ފުރިހަމަ ޒިންމާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ނަ  ގަިއގެންނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް މިއަދަކު ެއއްބަަޔުކ އަނެއް ބަެޔއްގެ ބޮުލގަިއ ވެރިކަންކުރަމުން ގެންިދޔައީ. ޢިއްޒަ ތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ޙަޤީޤަތަކީ ސްކޫލްތަުކަގއި ނެހެދިފައި ހުރި އެަތއް ފާޚާނާތަެކްއ  ތުހުމަތު އަޅުާވކަށްނުޖެހޭ. އަުޅގަ

އިސާ އެްއ މަދެއް ނުވާނެ. ހަމައެއާެއކު ހެދެމުންދިޔަކަން. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ސްކޫްލތަކަށް ހުރި ފަ

އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ވެސް ުހންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން 

ނޑުގެ ދާއިާރ،  އެްއވެސް ޕްރިންސިޕަލަކު ސިޔާސީ ކަމެްއގައި ސްކޫލް ދޫޮކށް ދިޔަ ކަމެއް. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގައި މި މައްސަލައެއް ދިމަެއއްނުވޭ. އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންަނކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަމަށް 

ވެގެްނ، ސިާޔސީ ބޭފުޅުން ދެކެ ލޯބިެވގެން އަނެްއ ބޭފުޅުން ދެކެ ރުޅިެވގެން މީކީ ސްކޫލްތަކުެގ ޕްރިންސިޕަލުން 

ކެ ލޯބިވެަފއި، ައނެއް ޕާޓީ ދެކެ ސްކޫލްތަުކގެ ދަރިވަރުން ލޯބިވާންޖެހޭނީ، ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. އެއްޕާީޓގެ ދެ

ސްކޫލްތަކުެގ ޕްރިންސިޕަލުން ވެސް ލޯިބވާންޖެހޭނީ ސްކޫލްެގ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ދެކެ. މަަސއްކަތްކުަރްއވަންޖެހޭނީ އެކަްނ 

ޅުން، ާޚއްސަޮކށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުން މީ ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މިތާަގިއ ތިއްބެވި ވާަދވެރި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފު

މައުމޫން ދެކެ ލޯބިނުވާ ބޭފުޅުން ސްކޫލްތައް ހިންގަން ހަވާލުވީމާ ދިމާވާ ކަމެކޭ ުބނީމާ އެއީ ތިމާމެން މިއަދު 

ޅީކީ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މައުމޫނު އަބްދުލްޤަްއޔޫމު ދެކެ ލޯބިވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން މި ރާއްޖޭަގއި ތަޢުލީމަށް މޮ

ބައްލަވާ ކޮބައިތޯ ކިަތއް ދަރިވަރުންތޯ ސްކޫލުން ފާސްވި ކުދިންނަށް ވަޒީފާލިބިގެން ދިޔައީ. ކޮބައިތޯ ސްކޫލްަތކުން 

ކިަޔވާ ނިންމި ދަރިވަރުން. މިއަދު ކޮންތާކުތޯ ތިބީ. ކޮްނ ބަޔަކުތޯ އެ މީހުންެގ ހާލުއަހުވާލު ބަލަމުން ގެންދިޔައީ. 

ދަްއކަިއގެން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަލާމަތްެވވޭކަށް ެނތް. ކޮންމެ ގޮެތއް ވިަޔސް  އެހެންވީމާ، ިމއަދަކު އެ ވާަހކަ

ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ އިން އުޖޫރަދެނީ. މިހެންވެއްޖެްއޔާ ޒިންމާ އަދާކުެރވެންޖެހޭނެ. ސްކޫލްތަކުގެ ަތއުލީމަްށ 

މިނިސްޓަރުކަން ލިބުނީމާ ދެން އަޅާލެވެންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވެސް ބަޣާވާތްކޮްށގެން 

ކޮންމެހެން އެ ބޭފުޅާގެ މޮޅު ވާހަކަ އާއި އެ ބޭފުޅާގެ ތަޢުރީފުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް. 

 ލޯމަތިން ފެންނަމުން މި ދަނީ.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ރައީސް. އާދެ! ގދ. ގައްޫދގައި ހުންނަ ގދ. ައތޮޅު ތަޢުލީމީ މަދަރުސާގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެ 

ޕްރިންސިޕަލާއި ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް ޓީޗަރުން ނެތުމުެގ ސަބަބުން އެ މަދަރުާސގެ ކިަޔވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ  2113 މާރޗް 16ކިަޔވައިެދވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އެންމެހައި ރައްިޔތުން ނިކުމެ 

ސްކޫލް ބަންދުކޮށްގެން ހަޅުތާލުކުރަމުންދާތީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މައްސަލަ އެްއ. އާދެ! ސުވާލަކީ ސްކޫެލއްެގ 
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ފެސިލިޓީޒް ދަށްވީމަ، ޓީޗަރުްނ މަދުވީމަ، ހަދަންީވ ގޮަތކީ ބަންދުކޮށްފައި، ތަޅުލާފަިއ، ަހޅުތާލުކުރުންތޯ، ސަުރކާރުެގ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކާފައި މަްޝވަރާކުރުންތޯ. ނުވަތަ އެ މެންބަރު ވެސް އެކަމަށް ހިތްވަރުދެްއވުންތޯ، ކަމާ 

ނޫންތޯ. ދަންނަވަންތޯ ރާއްޖޭގައި އެަތއް ރަށެްއގައި އެތައް ސްކޫލްތަކެއް ހުިރއިރު، ކޮންެމ ޢާއިލާއެްއގެ ހުރިހާ ކުދިން 

 2115ވަނަ އަހަރު ވެސް،  2114ވަނަ އަހަރު ވެސް،  2113ރު ެވސް، ވަނަ އަހަ 2112ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުާވއިރު 

ަވނަ އަހަރު ވެސް ސްކޫލްތަކުްނ މައްސަލަ ފެންނާނެ. މި ދަންނަވަނީ. އެހެނެއްނޫން. ދެން  2122ވަނަ އަހަރު ވެސް، 

ލަ ނެތި ހިނގައިދާނެ. ތެޔޮ ނަގާ ވާަހކަ އެބަ ދަްއކާ. އެކަީށގެންވާ ގިނަ އަދަދަކަްށ ތެޔޮ ނަގަން ފަށައިފިްއޔާ މައްސަ

ނޑު ިމ ދަންނަވަނީ މިހާރު ރާއްޖެ އަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ ވަސީލަތްތަކަށް ބަލާއިރު މައްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ބުނަނީ.  ހުންނާނޭ. އެ ދާއިރާަގއި ެއކަށީގެްނވާ ދުވަހު މަަސއްކަްތކުރި މީހެއްެގ ހައިިސއްޔަތުްނ އަުޅގަ

އިާރގައި ވެސް ަމއްސަލަ ހުންނާނެ. މައްސަލަިއގެ ހައްލަީކ ޮކބައިތޯ. ހައްލަކީ މިހާރު ިކާޔ ދަންނަވަންތޯ! ޞިއްޙީ ދާ

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ ބަޖެޓު ކޮށައި މަށާލީ ކޮންބައެއްތޯ.  2113ގޮތަކަށް ނުކިޔޭނެ. ހައްލަކީ ަފއިސާ.  ވަނަ އަހަރަށް ކަ

ނަޑއިލާފައި ދެން ކޮްނ  ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއާ ގުޅުނީ ޕީ.ޕީ.ެއމް. ގުޅިގެން ަކނޑާލީ. ބަޖެޓު ކަ

ވާހަކަ ެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. ދެން އަނެއްކާ މީގައި ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުްއވުމަށް ބަލާއިރުަގއި މި ބޭފުޅުން މި 

 2112މި ލިޔުމުން،  ވިދާޅުވަީނ، އާދެ! ޓީޗަރުން ހަމަނުވެގެން އުޭޅއިރު ވާހަކަދަްއކާއިރު އެބަ ޮއވޭ. މި ކިޔަނީ ހަމަ

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްތަްއ  2112ވަނަ އަހަރު ވެސް މަދަރުާސގެ ޓީޗަރުން ހަމައަށް ލިބިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން. 

ހުޅުވުނުއިރު ކޮންބަެއއްތޯ ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބީ. ތިއްބެވީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުގެ ޕާޓީ އިނގޭތޯ. 

ނުޑ ދަންނަ ވާނީ ެއޑިުޔކޭޝަން މިނިސްަޓރަކީ ގިނަ އަދަދެްއގެ، އާދެ! ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ެއކަށީެގންވާ އަދަދަށް ކިަޔަވއިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ދާއިރުަގއި އެކަީށގެްނާވ 

ނޑުމެން ވާ ހަކަަދއްކަމާތޯޭއ. ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ މިގޮތަްށ ވަސީލަތްތަާކއި، ފުރުޞަތުތަްއ ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްފަހު ައޅުގަ

ނިކުމެގެންތޯއޭ ަމއްސަލަ ހަމަޖެހޭނީ. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން ހުރިހާ ތަނެްއގައި ަމއްސަލަ ކުރިމަިތވާނެ. 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި އއ. ހިމަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެމްބިއުލެންސް ވެ  ސް މިދިޔަ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

މަސްދުވަހަށް ފުރައިގެން ހިނގައްޖެ. އިތުުރ  2ޑިސެމްބަރު މަހު ހަލާކުވެއްޖެ. އަދި ނޫޅޭ ހަދާކަށެއް. އެތާެގ ޑޮކްޓަރ 

ޑޮކްޓަރެއް ވަގުތީ ގޮތުން ފޮނުވާކަށް ނޫޅޭ. ދެން އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ދެންނެވީމަ ކޮންމެވެސް 

ހައްުލކޮށްދެއްާވ މަސައްކަްތކުރަްއވަްނޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ އިޖާބަ ެއއް ނުލިބެންޏާ އެީއ ގޮތަކަށް އިޖާބަދެއްަވއި، 

ނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ  މައްސަލަ ެއއް. ދެން އެކަމަުކ ފައިސާ ހުރި ވަރަކުން ކަްނކަްނ ކޮށްދެވޭނީ. އަުޅގަ

.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިރު ެވސް ޓީޗަރުން ހަމަކުރުން މިދިޔަ އަހަރާއި، މި އަހަރާ އަދި ކުީރގައި އަދި އެމް

 އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކަީށގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަްތތައް ކޮށްދެްއވި. އެހެންނަމަެވސް... 

 



45 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު ވާހަކަެދއްެކުވން:

އިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގައްދޫ ދާ

ނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ! ގައްދޫ ސްކޫލްަގއި މިއަހަރު  ވެސް ތާއީދުކޮށް، އަދި ެއކަާމ ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ވެސް ައޅުގަ

ގަކުރަން. އަދި އެހެންެމ ވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ޓީޗަރެއް ނެްތކަން ވަރަްށ ހިތާމައާ ެއކު ައޅުަގނޑު ވެސް ފާހަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަން. މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ  ޕްރިންސިޕަލެއް ވެސް އެތާ ނެތް ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ މީ ހަމައެކަނި ަގއްދޫ އަށް ނުވަަތ، ަގއްދޫ އަްށ ެއކަނި ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެްއ  އެއް. އާދެ! އަުޅގަ

އްޖެ އަށް އަދި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާަގއި ވެސް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްަސލަ އެއް. މީ ވަރަށް ބޮޑު ނޫނޭ. މީ މުޅި ރާ

މައްސަލަ ެއއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުެމއް ތަރައްީޤވާީނ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ަރނގަޅު ތައުލީާމއި ތަރުބިއްޔަތު 

ނޑައެ  ނޑުމެން އެމް.ީޑ.ޕީ ދައްާކ ދެވިގެން. މިކަން ކުރެވޭނީ ަރނގަޅު ސިޔާސަެތއް ކަ ޅި، ތަންފީޛުެވގެން. މީ އަޅުގަ

ވާހަކަ. ރަނގަޅު މެނިފެސްޓޯ އެއް އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ެގންގުޅޭ އެއް ދަންފަޅި އަްށ 

މީ ަބދަލުކުރާ ވާހަަކ ވެްސ  61މާއްދާ އިން ފާްސާވ ކުދިންގެ އަދަދު % 5ސްކޫލްތަކަށް ިކަޔވައިދޭ ވާަހކަ. 

އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަަކ. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ދަށުން ސްޫކލްތަކާއި ޓީޗަރުން ރަނގަޅު 

ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ކުިދންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރާނޭ ވާހަކަ މީ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާަހކަ. 

އަހަރު ައޅުަގނޑުމެްނ  3ން ައއީ ކުރަމުން. ައޅުަގނޑުމެން ސްކޫލްތަކަްށ، މިދިޔަ އާދެ! މިކަން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު

ދިޔައީ މި ކަންަތއްތައް ކޮށްެދމުން. އަދި ސްކޫލްތަުކގެ ފެްނވަރު ރަނަގޅުކޮށް، ކުދިންގެ ކިެޔވުމުގެ ފެންވަުރ ވެްސ 

ން ވެރިކަމަށް އަރައި ތިބި ބަޔަކާ ހުރެ މި ދިޔައީ ރަނގަުޅވަމުން. ނަމަވެސް ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަން. މިހާރު ގަދަކަމު

ޤައުމު މި ވަނީ ުހއްޓިފަ. ިމސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު މިހާުރ ބިނާވެފައި އޮތީ ަރއްޔިތުން އަޑުނާހަިއ، ސަރުކާުރ ހިންގަން 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ހުރިހާ  ތިބި މީހުންނަށް ފެންނަހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުން. އާދެ! ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

 އްސަލަތަކެއް ވެސް ހައްުލުކރެވޭނީ ރައްޔިތުްނގެ ައޑުއަަހިއ، ރައްޔިތުްނގެ ސަރުކާެރއް ުއފެދިގެންކަން. ޝުކުރިްއޔާ.މަ

 

 މަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ންނަ އަތޮޅު މަދަރުސާ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ގދ. އަތޮޅުމަދަރުސާ، އާދެ! ގައްޫދގައި ހު

އެ ރަށުެގ ބަެއއް ަރއްޔިތުން ނިކުމެ ބަންދުކޮށްގެން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅަިއގެން ިމ އުޅޭ ކުއްިލ މައްސަަލއާ ބެހޭ 

ނޑު ދަންނަވާީނ، އާދެ! މި މަދަރުސާ ބަންދުކޮށްގެން ރައްޔިތުން މި އުޅެނީ އެއީ ދަރިވަރުންނަށް ފައިދާ  ގޮތުން އަުޅގަ

ބާވައޭ. ނުވަަތ ެގްއލުން ހޯދައިދޭން ބާަވއޭ. އަޅުަގނޑު ހިތުން މި މަދަރުސާ އަްށ ނުވަތަ ްސކޫލަށް ީޓޗަރަުކ  ހޯދައިދޭން

ނުލިބޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު، ނުަވތަ ޕްރިންސިޕަލަކު ނުލިބިގެން އުޅޭ ކޮންމެ ވަގުަތކު އެ ަތނެއް ބަންދުކޮށް، ތަޅުއަުޅވަިއ 

ކާރަކަށް ނޫން. ެއ ރަށަކަށް. ެއ ރަށެްއގެ ަރްއޔިތުންނަށް. އެ ަރއްޔިތުްނގެ ހަދާލުމަކުން އެކަމުގެ ެގއްލުންވާނީކީ ސަރު 
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ދަރިންނަށް. އެހެންވީމާ، އެަކންކަމަކީ ތަޅުއަުޅަވއިގެން ުނަވތަ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްަކިއގެން ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

ސް ނާންނާނެ. އެީއ އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ އަދި އެކަން ކުރުމަކުން، ެއޮގތަށް އެކަންކޮށްގެން ެއކަން ހައްލަކަށް ވެ

ކަމުގައި ވަނީ ވިްއޔާ ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަަދއްަކއިެގން އެކަންކަން ހައްލުކުެރވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނީ. މިހާރު ގައްޫދ 

މައްސަލަ ެއއް.  ސްކޫލަށް މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ވެސް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ގާތްަގނަޑކަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ

އެއީ ސްކޫްލގެ ޕްރިންސިޕަލް ވައްކަުމގެ މައްސަލަ އެްއެގ ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެން އެ ތަނަށް ޕްރިންސިޕަލަކު 

 ނުފޮނުވައިގެްނ، ނުވަތަ ީޓޗަަރކު މަދުވެގެން އުފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލަ އެްއ. މިފަދަ ފަންނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްސަލައެްއ، ނިާޒމާ ބެހޭ، މައްސަލަ އެއް މިަލންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.ނިޒާމާބެހޭ މަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ނުޑ ނިޒާމީ މައްަސލައަކަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ސްކޫލް ތަުކަގއި ތިޭބ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ޕްރިންސިޕަލުން، ޓީޗަރުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަްށ ގުޅާލީމަ މި ބުނަނީ ޤައުމީ އިއްތިހާދަށް ސޮއިކުރީމަޭއ 

 އެްއވެސް ކަެމއް ވާނީ. އެހެންވީމާ، ޓީޗަރުން...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު.ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ! ނައިފަުރ ދާ

 

 މަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

އާދެ، މިފަދަ ފަންނީ މީހުންނަކީ ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހޯދައިދެވެން އޮންނާނެ ބައެއް ނޫން. ފަންނީ މީހުންނަކީ އެ 

ަތކެއް ވެސް ަނގާނެ ކަމެއް. ޕްރިންސިޕަލަކު މަދުވާއިރަށް ޕްރިންސިޕަލަކު ފޮނުވުމަކީ ވާނެ މީހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި ވަގުތު

ކަމެއް ނޫން. ޓީޗަރަކު މަދުވާިއރަށް ޓީޗަރަކު ފޮނުވައިދިނުމަީކ ވެސް އެއީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެޑިުޔކޭޝަން 

މުން އަންނަ ެއއް މިނިސްޓްރީ އޭ ދެންނެވޭނީ. ވަިކ މިނިސްޓްރީ އަކީ މި ފަހަކަްށ އައިްސ އެންމެ ރަނަގޅަށް ހިނގަ

ކުލައަކަްށ، ވަކި ޕާީޓއަކަށް ެބލުމެއް ނެތި، ވަރަްށ ހަމަހަމަ އުސޫލެްއގެ މަތިން، ވަރަށް ހަރުދަނާ ރޭވުންތެރިކަމެއްެގ 
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ގެ ދަތިތަްއ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މިނިސްޓްރީ އެއް އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަކީ. އާދެ! އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ބަޖެޓު

ކުރިމަތިވެފައި ވުމާ ެއކު ެވސް މިހާރު އެތައް ތަނެްއަގއި، އެތައް ރަެށއްަގއި ްސޫކލްތަކުގެ ބިންާގއަަޅިއގެން، 

ކްލާސްރޫމުތަކުގެ ބިންާގއަުޅްއވަމުން ގެންދަވާ އެބަ. އަުޅަގނޑު ހިތުން މިހާރު މި ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަލަ އަީކ 

ންނަންވެގެން ކުރަމުން ައިއ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަންތައްތަކުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިހާރު މި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ވެރިކަމަށް އަ

ފެންނަމުންދަނީ. އެއީ ތަންތަނުގައި ހުޅުޖެހުމާ، އޮފީސްތަްއ ތަޅައި ސުންނާފަތިކުރުމާ، އޮފީސްތަކަށް މަސްއަަޅއިގެން 

ަވއި ކަންަތއްތައް ކުރުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ އެކަމަށް ސާބަސްދީ، ސާބަޭހ ތިޔައޭ ޑިމޮކްރެސީ އަީކ ޭއ ކިަޔއި، ހަޭޅއްލަ

މިހާރު މި ފެންނަމުންދަނީ. މި ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ އެ މީހުން ނަގަންޖެހޭނެ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް. 

 އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ބާލައި، ނަގައި ެއއްލައިލާ، އުަކއިލާ ހެދީ އެމް.ޑީ.ޕީ...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މީދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހު ފޭދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރާއްޖެ އަށް ދިާމވެެގން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި އެމް.ޑީ.ީޕ 

އިން ތަންތަނުގައި މުޒާހަާރކުރުމުގެ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. ާރއްޖެ އަށް ދިމާެވގެން މި އުޭޅ މައްސަލަ އަކީ ބަާޣވާތެްއ 

މާ ހަވާުލވި ަބޔަކަށް ޤައުުމގެ މުޅި އިދާރާ ހިންގަން ނުކުޅެދިފަިއވާތީ ދިމާވެގެން އުޅޭ ަމއްސަލަ ެއއް. ކޮށްގެން ވެރިކަ

ސްކޫލުތައް ނުހިންގޭތީ ދިމާެވގެން އުޅޭ މައްސަލަ އެއް. މަގުމަތި ކުނިނުކެހޭތީ ދިމާވެެގން އުޅޭ މައްސަލަ އެއް މި 

ފެބްރުއަރީަގއި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން  7މައްސަލަތަކެއްގެ އަސްލަކީ އުޅެނީ. މިއަދު މި ޤައުމަށް މި ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ 

ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކޮށް، ނައިުބ ރައީސް ވެިރކަމަށް ސަވާުރެވ އިންނަވާީތވެ، ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާ، 

އެއްަލއިލީތީ ދިމާވެގެން އުޭޅ  އެްއގޮތަކަްށވެސް މިއީ ބަޔަުކ މީހުން މުޒާހަރާ އެއް ކުރީތީ، މޭޒެއްގެ މަްއޗަށް މަހެއް

ނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ފެންނަން  މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ތާރީޚުގައި އަުޅގަ

އޮތް ކަެމއް ޚުދުމުޚްތާރު ެވރިކަމަކުން ރަްއޔިތުންގެ ވެިރކަމަކަށް، ޑިމޮކްރަޓިުކ ވެިރަކމަކަށް ބަދަލުވެގެްނ ދާއިުރ 

ކުގެ ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުމާއި ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭ ފަދަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޮތީ ވެފަ. މިއީ ޤައުމުތަ

މިއަދަކު ިއއްެޔއަކު މިއަަދކު ނޫން. މިއީ ރަސޫލު ޒަމާނުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ެވރިކަން ބަދަލުވުމުގެ ތެރޭަގއި 

އެހެންވީމާ، ޭއެގ ގެއްލުމާއި ޭއގެ ނުރަްއކާެތރިކަން ޤައުމުތަކަށް ބޮޑުވާތީ ވަނީ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތްއ ހިނގާފަ. 

ނޑަެއޅިފައި އޮތީ. އެހެން އޮްއވާ ކުއްިލއަކަށް ެއއް ދުވަުހ  ޤައުމުގެ ވެރިކަން ަވކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބަދަލުކުރަން ކަ

މަތިން ބަދަލުކޮށްލީމާ ދެން އެ ޤައުމުގެ ނިޒާމު ދަންވަރު ފަތިހު ބަޔަކު މީހުން ބަޣާވާތްކޮށްގެން ޤައުމުގެ ެވރިކަން މަގު

ނޑުވުުމގެ މައްަސލަ އެއް. މިއަދު މި އޮތީ  ނޑުފު ހަލާކުވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މި އޮތީ ޤައުމުގެ ނިާޒމު ފު

 ބަޣާވާތްކުރި މީހުން އަިއސް މުޅި މި ޤައުމުަގއި ޤާނޫނީ ދުސްތޫރީ ހަޔާތަށް ގޮންޖަހަިއ، މި ޤައުމުގެ ވެިރކަން

ފޭރިގަތުމުގެ ސަބަބުން ދިާމެވގެން ުއޅޭ މަްއސަލަ ެއއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން 



48 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގިއ  2113އަހަރު އަނބުރާ ޢިާޔދަކުރާކަށް.  31ބޭނުމެއް ނުވޭ މާީޒވެގެންިދަޔ 

އަހަރު އަނބުރާ ޢިޔާދަކުރުމަށްޓަަކއި ތިމަންނާ އަށް ވޯެޓއް ދޭށޭ.  31ޭވ ވާދަކުރަްއވާ ަބެއއް ެކނޑިޭޑުޓން އެބަ ވިދާޅު

ދެން އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ފަހަުތަގއި ތިއްަބަވއިގެން މި ަދއްަކަވނީ މަސްއުކި ވާހަކަ އޮފީސްަތކުގެ ޭމޒުމައްޗަށް. ރަނގަެޅއް 

ޑިމޮްކރަސީ ައއިސް ަރއްޔިތުްނ  ނޫންތޯ މިވަރަށް ވެްސ ދިެވހިން މިހާ ޒަމާންވަންދެން ކެތްކުރިކަން. އެހެންވެ

ބާރުވެރިެވ، ރަްއޔިތުންނަށް ެވރިކަން ހިންގުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބުންތާ ދެ އަހަރާއި ބަިއ ވަންދެން އެ ޚުދުމުޚްތާުރ 

ވެރިކަންކުރި މީހުންނަކަށް ކެެތއް ނުވި. އެހެްނވީމާ، އެ މީހުންގެ މޫލާފައި ހުރި ބާރު ނިކުމެގެން އައި ގޮތަށް ައއިސް 

ޣާވާތުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ސްކޫލުތައް ބަންދުވެފައި ިމހިރީ. ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންިސޕަލުން ނެތީ. އޮފީސްތަކުގަިއ ކުރި ބަ

ހިންގާނެ ބަޔަކު ނެތީ. ެއްއވެސް ތަނެްއގެ އިދާރީ ހިްނގުމެއް އެްއވެސް ތަނެްއގެ ވެރިައކު، ވެރިންގެ އަމުރަށް 

ކޮްށގެން ތިބީތީވެ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު ޤައުމުގެ ކަންތައްތަްއ ދާނީ ކިޔަމަންވާންޖެހެނީ ކާކުތޯ ިމައދު ނޭނގެނީ ބަޣާވާތް

މިހެން. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމުްނ މުޖުތަމަޢުގެ ޢަދުލުއިންޞާފު 

ގާ ސިޔާސީ ޝަރީޢަތްތަްއ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އެބަ ެޖހޭ. ރައީސް ނަޝީދާ މެދު ހިން

ނޑުމެންަނށް ނުލިބޭ ކަމަށް ވާނަމަ މި  ހުއްޓާލަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަުދން މިއަދަށް މި މައްސަލަ ައށް ހައްލެއް އަުޅގަ

ޤައުމުަގއި ހަމަނުޖެހުން ދާނީ އިތުުރވަމުން. ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަިއގެން މިލިޓަރީ ސަުރކާރު ހިންގާނަމޭ ހިތާ ތިބި 

ހުއްޓާލަްނވީ. މަގުމައްޗަށް ަރއްޔިތުން ނެެރގެން، ަރއްޔިތުން އެދޭ ސަުރކާރެއް ގާއިުމކުރަން ނިކުތީމަ ބަޔަކު އެކަން 

ނޑިޔާރުންތަކެްއ  ބަޑިޖައްސަިއގެން ވެިރކަންކުާރނަމޭ ހިތާ ތިބި ބަޔަކާ، އަދި އެކަމަކަށް ޙުކުމްކޮށްޭދން ތިބި ފަ

ނޑު އެދެން ސްކޫލުތަުކެގ އިސްތިޢުފާދޭންވީ. އޭރުން މި ޤައުމުަގއި މައްސަލަ އަށް  ހަްއލެއް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މައްސަލަ އާއި ހޮސްޕިޓާަތކުގެ މައްސަލަ އާއި ކަރަންޓު ބޯޑުަތކުގެ މައްސަލަ ވެސް...

 

 އިން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަކޮމަން

ނޑު ވެސް  ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ގައްދޫ ދާއިރާގެ ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް ކުއްލި މައްސަލަ އަކީ މި ވަގުތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން 

ކަމަކަށް ވާތީ އެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މިހާރަކަށް އައިސް ހަމައެކަނި ގައްދޫ ސްކޫލެއް 

ން. ގާތްަގނަޑކަށް ހެން މުޅި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ސްކޫެލއްެގ ވެސް ިމކަހަލަ މައްސަލަތަްއ އެބަ އުޅޭ. ުމވަްއޒަފުްނެގ ނޫ

މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ. ީމގެ ަޙޤީޤަތަކީ ފައިސާ ނެތުމެއް ެވސް ނޫން. ބަޖެޓުގައި ަފއިާސ ވެސް އެބަ ހުރި މިކަން ކުރާ 

ކުރަމުންދަނީ. މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ ދެންމެގައި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަރަށް. އެއަްށވުރެ މާ ގިނަ ކަންތައްތައް

މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އެ ވިދާޅުވީ. ައޅުަގނޑު އޭގެ މިސާެލއް ދަންނަވާލަފާނަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާ، ކޮމަންޑޫ 

ހަމަ ވަރަށް ކޮލިފައިޑު ކޮމަންޫޑ  ދާއިރާ. ކޮމަންޑޫަގއި މި ހުންނަނީ ށ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު މަދަރުސާ. އެތާނގައި މިހުރީ
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ބޭފުޅެއް އެތާނގެ ހެޑްމާސްަޓރަކަށް. ކުއްލިައކަށް އެ ބޭފުޅާ އަށް އަންގައިފި ޕާޓީ ބަދަލުނުކޮށްފިއްޔާ، ނޫނީ ޤައުމީ 

ށް އިއްތިހާދާ ނޫނީ ސަރުކާރާ ގުުޅންހުރި ޕާޓީއަކަށް ސޮއިނުކޮށްިފއްޔާ ަވޒީފާ އިން ަވކިކުރާނެ ކަމަށް. ހަމަ އާދޭސްކޮށްކޮ

އޮްއވާ، އެ ރަުށގެ މި ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ އަމިއްަލ އަށް ޮގސް މިހާރުގެ ެއޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާުލވެގެން ިމ 

އުޅެނީ ޑީ.އާރު.ޕީ ކަމަށް ވާީތވެ ޑީ.އާރު.ޕީ ބޭފުޅުންނާ، ީޑ.އާރު.ޕީ ބޭފުޅުންނާ ދެއްކިން. އެ ވާހަަކ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

އަށްވުރެ ގިނަ ބެލެނިވެރިން ސޮއިކޮށްަފއި އޮްތ  91ކަށްހެން ހުރިހާ ބެލެނިވެރިން %ދެއްކިން. އެ ްސކޫލުގެ ގާތްަގނޑަ

ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅިން އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް. އެހެންނަމަވެސް ޕްރިންސިޕަލް، އޭނަ އެތާކަށް ނުގެންދިޔަ. 

ދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލަށް އެބަ އަންާގ ދެން މިއޮތީ ފޯކައިދޫ ސްކޫލު. މިހާރު އެ އޮތީ އެ މަޅީގަިއ ޖެހިފަ. ފޯކައި

އެރަށު ސްކޫލު، ޯފކައިދޫ ްސކޫލުަގއި ވެްސ ހުންނަނީ ހަމަ ފޯކައިދޫގެ ަރއްޔިެތއް. ވަރަްށ ތައުލީމީ، ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. 

އެަބ  ހާރު އެ ބޭފުޅާ އެތާ ހަމަ ނުލާހިކު ރަނަގަޅށް މަސައްކަތްކުރަިނކޮށް ޓަްސލާފައި އިޢުލާނުކޮށްފައި ޢަލީ ނާދިރު. މި

އޮތޭ ޕްރިންސިޕަލް ބޭނުންވާ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ޙަީޤޤަތަކީ. ސްކޫލުތަުކގެ ޓީޗަރުްނ ނެތިގެން މި އުޅެނީ ހަމަ 

ނެޑްއގަ. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނައިްއސިްއޔާ އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާނުދޭނެ ވާހަކަދައްކާީތވެ. ޓީޗަރުންނަީކ  ސިޔާސީ ކަންތައް ގަ

ިއން، ޓީޗަރުންނާއި ޑޮްކޓަރުންނަކީ ތަންކޮޅެއް ތައުލީމީ ަބޔަކަށް ވާީތވެ އެހެން ައއިސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަ

މީހަކު ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުރާޭށ. އޭރަށޭ ވަޒީާފގައި ހުރެވޭީނ ބުނީމާ އަޑެއް ނާހާނެ. އެކަމާ ހެދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

. ޓީޗަރުން ދޫކޮށްލާފައި ދަނީ. މިސާލަކަށް ސްކޫލުތަކަކުން ހެޑްމާސްޓަުރން ނިމިގެން އެ ދަނީ. ދޫކޮށްލާފައި ދަނީ

ކުރީަގއި ދެންމެގައި ގއ. އަޮތޅުގެ އަޮތޅުވެިރޔާ، މިހާރުގެ ުފނަދޫ ދާއިރާގެ ސަލީމު ވިދާުޅވެއްޖެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރާ 

ޔައީ. ހެދިއޭ. އެހެންނޫން ވީކީ. އެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުވެރިކަމުަގއި ކުރި ކަންތައްތަކާ ހެދި މި ހިސާބަށް މި ޤައުމު ދި

ފައިސާ ނެތިގެނޭ ބުނާއިރު ބަޖެޓު ކޮންބައެއްތޯ އެޕްޫރވްކުީރ؟ މިތާނގައި މި އޮތީ މެޖޯރިޓީ. އެ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ މި 

އޮތީ. ކޮންބަެއއްތޯ ބަޖެޓު ކުޑަކުރީ؟ ކޮންބަެއއްތޯ ލާރި ނެތިގެންއުޅޭއިރު ރުޑަރިފން ކިޔާ ބަޔަކަށް ރާއްެޖ 

މިލިއަން ޑޮލަރު އިހަށްދުވަހު ވެސް ދިނީ. ކޮންބޭފުޅެއްތޯ ބްރެޒީލަށް  5އި ޕްރޮމޯޓުކުރަން، ޕްރޮމޯޓުކުރާށޭ ކިޔާފަ

މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ފައިސާ ނެތިގެނެއް ނޫން. މިއީ  15މީހުން ގޮވަިއގެން  41ވަަޑއިގެންެނވީ 

ށް ވެސް، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް، ހަމަ ޢަލީ ރިޟާ އެ ވިދާުޅިވ މައްސަލަ، މައްސަލަ އަކީ. މިހާރު ޕްރިންސިޕަލުންނަ

ޑޮކްޓަރުންނަށް ވެްސ އަްނގަނީ ވަޒީާފގައި ތިބެން ބޭނުމިްއާޔ ކޯލިޝަންގެ ކޮންެމވެސް ޕާީޓއަކަށް ޮސއިކުރާށޭ. އެކަމަުކ 

ތައުލީމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާތީ އެހެން ހަދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އޭގެ އަސްލަކަށް ވެގެން މި ދަނީ އެ މީހުން 

 އާ ދުރަށްދަނީ. ކޮމަންޑޫ ސްކޫލުަގއި ހުރީ ކޮމަންޑޫ ބޭފުޅެއް. ފޯަކއިދޫ ސްކޫލުަގއި ހުީރ ފޯކައިދޫ ބޭފުޅެއް. ވަޒީފާ 

 

 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް
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ނުންވޭ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ` އަޅުަގނޑު ެވސް މި ޤަރާރަށް އެއްެޗއް ބުނެވޭތޯ ބަލައިލަން ބޭ

އެބަ. ައޅުަގނޑު ވެްސ ހިތާމަކުރަން ަގއްދޫ ސްކޫުލ ބަންދުޮކށްފައި ހުރީތީ. ެއކަމަކު ބަލަިއލަން މި ޖެހެނީ މި ސަގާފަތް 

މި ޤައުމަށް ގެަނއީ ކޮންބައެްއތޯ. އޮފީސް ބަންދުކުރުްނ، ިޞއްޙީ މަރުަކޒު ބަންދުކުރުން، ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުން. މި 

ށް މިތާ އެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ަރއްިޔތުން މިކަން ބަލަން ތިބޭނޭ. ސަގާފަތް ގެނައި މީހުންނަ

ެގ ކުރީަގއި ތައުލީމީ ނިޒާާމއި ޞިއްޙީ ނިޒާމާ، އަދި ދައުަލތުގެ އެހެން މުައއްސަސާތަާކ 2118ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގެ ަފހުން ކިހިނެއްތޯ ވަމުން އައީ. 2118ހުން ގެ ފ2113ައެްއޗެހި ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ހިނގަމުން ައއީ. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބ ޖެހޭ. ދެން ސްކޫލުތަކުގެ ވާހަކަ ާއއި ޓީޗަރުން ނެތް ވާހަަކ އާއި ޕްރިންސިޕަލުން ނެތް 

ނީ ެގ ފަހުން މި ރާއްޖެ އިްނ ޑޮކްޓަރުން ވެްސ ެއ ދ2118ަވާހަކަ އާިއ ޮޑކްޓަރުން ނެްތ ވާހަަކ ދައްާކއިުރގަިއ، 

ގެ ކުީރގައި އެ މީހުންނަށް ދީފައި 2118މަދުވަމުން. ޕްރިންސިޕަލުން ވެސް އެ ދަނީ މަދުވަމުން. ކީްއވެގެންތޯ؟ އެއީ 

ހުރި މުސާރަތަކާއި އެލަވަންްސތައް ަކނަޑއި ބުރިކޮށްލީމާ، ެއމީހުން ބޭނުމެއްނުވޭ މި ޤައުުމގަިއ ތިބޭކަށެއް. ެއ މީހުންެގ 

ނޑު މި ޤައުމުގައި ލިބޭ މުސާރަ ލިބެންޏާ ބޭރު ޤައުމަކަށް ޤައުމުަގއި ލިބޭ މުސާރަ ލިބެން  ޏާ، އަޅުަގނޑު ެވސް އަުޅގަ

ރުފިާޔ ލިބޭތީ. ރީތިެވ އެްއ ނޫން. ހިލޭސާބަހަކަށް  62111ނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް އައިސް މި ތިބީ 

ންއުޅޭެނ ކަމެއް ނެތް. ހުރިހާ ވެސް ނާންނާނެ މި ތަނަކަށް. ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާކަށް މިތާ ފިލްމުކުޅެ

ގެ ފަުހން ބަދަލުވި ސަރުކާރުގެ މަްއސަލަ މައްސަލަ އަކީ. ދެން ބަޣާވާތެކޭ، ޗަޣާވާތެކޭ ޮގވާކަށް 2118މައްސަލަ އަކީ 

އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެ ބަޣާވާތް ގެަނއިކަމުންތާ މިހާރަށް ވެސް ުކޑަކޮށް ހަމަޖެހިލައިެގން މި ޤައުމުގައި ުއޅެވެނީ. 

ދިވެސް އެ މީހުންގެ ސަަބބުން މި އުޅެނީ މި ޤައުމު ހައްލަކަށް ނައިްސގެން. އަެނއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޤައުުމ އަ

ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރާ ަމސައްކަތް އެ ދަނީ ރެޔާއި ުދވާލު ކުރިއަށް. އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ެއކަމެއް ވެސް ނުވާނެ. 

ގުނަ މަްއޗަށް މި  4އަހަރަްށވުރެ އަދި  3. ޮގއްިސއްާޔ ވޭތުވެިދޔަ އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެައކަށް މި ޤައުމެއް ނުދާނެ

ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ ރަްއޔިތުްނ  ޤައުމުގެ ދަރަންޏާއި އަރަންޏާ، އަޚްލާޤާއި ސުޫލކު ދުްއަވއިލާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފިލްމުުކޅުމޭ. ރައްޔިތަކަށް ެހޔޮ އެޭދ ވަރަށް ހޭއަރާ ތިބެްއޗޭ. މިކަަހލަ ކުއްލި މައްސަލަ އާިއ ޤަރާރު ލައިގެން މިއީ ހަމަ 

އެކަުކވެސް މިތާކު ނެތް. އެަކކު ވެސް ނެތޭ. ނިޒާމާ ބެހޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. ރައްޔިތަށް ހެޔޮއެދޭ އެކަކު ވެސް ނެތޭ. 

ނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް ިއމްތިޔާޒު ބިލު ހަދައިގެން،  އެހެންނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހެއް މިގޮތަކަށް ނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމިއްލަ ައށް ސްލޫކު ރަނގަޅުކޮށްބަލަ! އަޅުަގނޑު މެން އަމިއްލަ އަްށ އިމްތިޔާޒު ރަނގަޅުކޮށްބަލަ! އަޅުގަ

އެއް ވެސް، ަޢއްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ هللا އަޚްލާޤު ރަނގަޅުކޮށްބަލަ! ޭއރުން ޝައިޚް ޢިމްރާނެއް ެވސް، މަދަނީ ޢަބްދު

ްއ. އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ައށް ދައްކުވާތީ އެ ދަްއކަނީ. އެއް ެވސް ޕޯޑިއަުމގައި ނުދައްކާނެ މި ތަނުގެ ވާހަކަ އެ

ނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް. އެ ވާހަކަ ަދއްކާތީ ބާރުކޮްށގެން މަޖިލީސް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ިއޞްލާޙުވާން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ނޑުމެން މިއީ ކޮން ނިޒާމެއް އޮތް ބައެއްތޯ. އަޅުގަ ކީ ދިވެހި ހުއްޓުަވއި، ނިޒާމަށް އަރަިއ، އަޅުގަ
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ނޑުމެން ހޮވާފައި ތިބީ ރައްޔިތުން ވޯޓުލަިއގެން. މާ މޮޅު، މާ ބޮޑު ނިޒާމެއް އޮެވގެން އުޅޭެނ  ރައްޔިތުންނޭ މީ. އަޅުގަ

ކަމެއް ނެތް އެއްވެސް ބަޔަުކ. މި ޤައުމު ހަލާކުކުރީ ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަގާ މީހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ 

 މައްސަލަ އަކީ. 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ަވނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮނޭދޭ މި ތަނުގައި ވާހަކަަދއްަކވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަމިއްލަުފޅަށް އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންނަ 

 ކަމަށް. ހެޔޮއެދިގެން މަަސއްަކތް އެ ބޭފުޅާ އަމިއްލަ އަށް ުނކުރަްއވާ ކަމަށް. މިއީ ވަރަށް...

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއް  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ދައްަކވާ ވާހަކަފުާޅ ގުިޅގެްނ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ 

 ނުނެގޭނެ. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް. 

 

 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

. ީޓޗަރުން ދޮން، ގެންނާނަމޭ ބުނީކީ. ގެެނވުންތޯ؟ ނުގެެނވޭ. ނުގެނެވޭނެ ކަލޭމެންނަކަށެއް 31އަޅުަގނޑުމެން ނޫނޭ 

ތިހެން ނަހަދާ ޙުސައިން. ދެން ތިއީ ކިހާ ދެރަކަމެކޭ ުޙސައިންމެން ކަހަލަ ރަނގަޅު މީހުން މިތާ އަރައި ދޮގު ތި 

ހަދަނީ. ތިހެން ނަހަދާ ޙުސައިން. ތިއީ ހާދަ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. ރައްޔިތުން އަޅުަގނުޑމެން ވޯޓުލައިގެން ގެނައީީކ 

ނޑު މިތާ ނުކޮށްެދވެއޭ. ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ ިމއީ. މިގޮތަށް ސަކަރާތްޖަހާކަށްނޫނޭ. ރައްޔިތުން ނަށް ެއްއވެސް ަކމެއް އަުޅގަ

ދެން މިތާ ހަޖަމުކޮށްބަލަ އަޅެ، ވާހަކަަދއްކަން ދެން. އެެހންވީމާ، އަހަރުން ވާހަކަނުދަްއކާ މި ތިބެނީ. ކަލޭމެންނަށް 

ށް ލައިގެން. އެެހންވީމައޭ ހަޖަމުނުކުރެިވގެން އަހަުރގެ ފައިދާނަަގއިގެނޭ ތި ތިބީ. ޖީބަ 3ހަޖަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. ތި ތިބީ 

ޓީޗަރުން ެގންނާނަމޭ ބުނީ. ކިހިނެއްތޯވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއީާސ ދިމާލަށް ވެސް މިތާ ވަގަށް  31ތި އުޅެނީ. 
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ނޑި ެއކޭ ތިއީ. ދެން  ގޮވަީނ، ރައީސް އިންނަވަނީ ބައްލަަވއިގެން. އެހެން ނަހައްދަވާ ރައީސް. ިތއީ އިޙްތިރާުމކުރާ ގޮ

 ބޭނުންހާ ވާހަކަ އެއް ތި ޮގނޑިއަކާ މުޚާޠަެބއް ނުކުރެވޭނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަިއގަިއ ވާަހކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ 

ހެންކަމުން މިއަދު ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. އެ

 މިހާހިސާބުން މި ނިމުނީ. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާޢީ ބަހުސް. މާވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަށް. އިބްތި 9ޑާ ނަންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެން

ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުޅުލޭަގއި އޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު 

ވަނަ  2112ގަިއ ބޭްއވުނު 2112ޑިސެމްބަރު  17ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ިއއްވާަފިއ ވާނީ 

ލު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް މާވަށު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ވަނަ ޖަލްާސގަ. މި ބި 34ވަނަ ދައުުރގެ  3އަހަރުގެ 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން. 

 

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

ވަބަރަކާތުހޫ. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ هللا ތު` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަްޙމަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިަނ  ނޑު ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރީ އަުޅގަ ވަިއގެ ބަނދަރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލެއް އަުޅގަ

މާވާ ގޮތުން އެ ތަނުގެ ކަންތައްތައް ރާއްޭޖގެ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ަވއިގެ ބަނދަރާ ގުޅިފައި ވާީތވެ. ފަހަރެއްަގިއ ދި

މިދެންނެވި ބައިތައް ރާއްޭޖގެ ބާރުގެ ދަށުން ނެއްިޓދާނެ ކަމުގެ އިހުސާސް އަޅުަގނޑަށް ކުެރވުނީމާ. 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ބައިނަލްއަްޤވާމީ ަވއިެގ ަބނދަރަކީ އެ ތަންތަނާ ރާއްޭޖަގއި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް 

އިސްތިޤްލާލު، ރާއްޖޭގެ ސިާޔދަތު، ރާއްޖޭގެ ދިފާޢު، އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެ  ގުޅިފަިއވާ ތަނެއް. ރާއްޖޭގެ

ނުޑ  ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ތަނެއް. އެހެންވީާމ، މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަ ތަނެއްގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

ގެން ދިޔަނުދިނުން. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭރުގެ މަގުސަދަކީ މި ތަނުގެ ބާުރެވރިކަން މުޅިން ރާއްޖޭގެ އަްތމަތިން ބީވެ

އިންވެސްޓަރުންނަށް ވިޔަފާިރ ހުޅުަވއިލުމާ އެުކ އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖެ އަށް ެއންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެްއގަިއ 
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 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮަތކަްށ އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުން ަބހައްޓަިއގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ

ނުޑެގ ހިތުގައި ހުރި އެއްޗެހިތައް  ނަޑކީ ބިލު ޑްރާފްޓުކުރަން މާ މޮޅު މީހަކަށް ނުވިޔަސް އަުޅގަ ބިލެއް. ދެން އަޅުގަ

ނޑު މަގުސަަދކަށް ެވފައި މި އޮތީ ރާއްޖޭގެ  ނޑުެގ މައިގަ  51އަޅުަގނޑު މިހިރީ މި ދެލިކޮޕީގައި ހިމަނާފަ. އަޅުގަ

ތަކަށް ބޭރުެގ ބަޔަކު އިންވެްސޓުކުރަން ެއތަން ދޫނުކުރުމަށް. އެ ތަނުގެ އިންސައްތަ އަްށވުރެ ގިނަ ިހއްސާ ނޯންނަ ގޮ

އިންަސްއތަ މުވައްޒަފުން ދިވެހިން ަކމުގައި ވުމަށް. އެ ތަނުގެ ހުރިހާ ކޮންޓްރޯލެއް ރާއްޖޭެގ  61މުވަްއޒަފުންގެ 

ްނ ރާއްޖެ އަށް އެތެެރވާ ބޭރު ސަރުކާރަށް އޮންނަ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް އެ ަތން ދިންކަމަށް ވިޔަސް އޭރު

ފައިސާ އާއި އަދި ރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތުެގ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޔަޤީންަކން އޮތުމާ، މި ކަންކަން 

ކަށަވަރުކުރުން. އެއީ މި ބިލުެގ އަމާޒަކީ. ދެން މި ބިލު ބިލު ދެން މިއީ ހަމަ ދެލިކޮޕީ އެއް ކަމަށް ވާތީެވ، ބިލޭ މި 

ނޑު އެދެނީ މިއީ ކުޑަުކޑަ ބިލަކަށް ވުމާ ެއކު މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަށް ކިޔެނީ ވެސް އެހެ ންވީމާ. ައޅުގަ

ގެންދަަވއިގެން ގެންަނވަްނ ހުރި އިޞްލާޙުތައް ގެންނަވައި، ފުރިހަމަ ބިލަކަށް ހައްދަވަިއގެން ޤާނޫނަކަށް 

ނުޑ ހައްދަވައިެދއްވުން. މިވާހަަކ މިހެން ދަންނަވާއިރު އަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަ ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް އެބަ ހުރި. ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ  މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި، ުހށަހެޅި ވަރަށް ގިނަ ބިލުތައް އެބަ ހުރި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގައި އަުޅގަ

 2111އޮތް،  ތާށިވެފައޭ. އެހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އެންމެ ސަފުހާ އެއްެގ، ދެ ސަފުހާ އެއްގެ ބިލެއް ވެސް އެބަ

ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ބިލެއް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެީއ ރަނގަޅު އެްއޗެއް ކަމަށް ވަންޏާ ފާސްކޮށްދެއްވާަފއި، 

ރަނގަޅު ެއއްެޗއް ކަމަށް ުނވަންޏާ ފާސްކޮށްނުދެްއވަން ެވސް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެްއވަން އެބަ ޖެހެޭއ. 

ންކޮޅެއް ިދގު ބިލު ގިަނދުވަސްތަެކއް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއއްވެްސ ގޮެތްއ އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ތަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ނުނިންމަވައި، ކޮމިީޓގައި ެއޮގތަށް ހުށެހެޅޭ ބިލުތައް ހުރުމަކީ އަުޅގަ

ރަށް ކުރުކުރު ބިލެއް. މި ބިލު ވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން މިއީ ވެސް މާ ދިގު ބިލެއް ނޫން. ހަމަ ވަ

އަހަރު ވަންދެން މި ތަނުގަިއ  5ސަފުހާެގ މައްޗަށް އެކުެލވިފަިއވާ ިބލަކަށް ވާީތވެ، މި  5ގާތްަގނޑަކަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. މިއީ ރަނގަޅު އެްއޗެްއ ކަމަްށ ވަންޏާ ފާސްކޮށްދެްއވާނީ.  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭ ރަނގަޅު އެއް  ެޗއް ކަމަށް ނުވަންޏާ ބޭރުކޮށްލައްވާނީ. ކޮްނމެވެސް އެއް ގޮެތއް ނިންމަަވއިދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މަޖިލީހުން ކުރައްަވންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް މިގޮތަށް ތާށިެވފައި ހުރި ބިލުތަކަށް ގޮތެއް 

ށް ގެންދަވަިއގެން ދިރާސާުކރައްަވއި، ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ ނިންމަވައިދެްއވުމާ އެކު މި ބިލު ވެސް ކޮމިޓީއަކަ

އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަަވއި، ފާސްކުރަްއވަން ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ނަމަ ފާސްކޮށްދެއްވުން އަަވސްކޮށްދެްއވުމަށް އަޅުަގނުޑ 

މައިަގނުޑ ގޮެތއްަގއި ިމ  ވަރަށް އިލްތިމާސްކުރަން މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެންމެހަިއ މެންބަރުންގެ އަރިހުން. އާެދ!

ނޑު ހިމަނަިއލާފައި އޮންނާނީ، ަބއިނަލްައޤްވާމީ ަވއިެގ ބަނދަރު ހިންގުން ހަވާލުކުރުމާ، ުކއްޔަށް  ބިލުގައި އަުޅގަ

ދިނުމުގެ ކަންތައްތަކުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާ، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ، އަދި މުވަްއޒަފުން ލުމާއި ވަކިކުރުމުަގއި 
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ކުރާނެ ގޮތަކާ، މި ހުރިހާ  މުގެ މޫލަވެރިކަންރަންޖެހޭ ގޮތާ، އަދި ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، ެއކަޢަމަލުކު

ކަންތައްތަެކއްެގ އިތުރުން މި ބިލުގައި ހުރި ަބއެްއ މާނަތަްއ ވެސް ހިމަނާފައި ވާނެ. މިީއ ވަރަށް ކުުރކުރު ބިލަކަްށ 

ނޑު ހިތުން މެންބަރުން މި ބައްލަވައި،  ވިދާޅުެވ، މިއާ މެދުގަިއ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ވާތީެވ، އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރެއްވުން. އެީއ އަުޅަގނޑު ހިތުން އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތް. އެހެންވީމާ، މި ބިަލކީ ރަނގަުޅ ބިލެއް ކަމަށް 

އްެޗއް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ނަމަ އަުޅަގނޑު އެދެނީ އިޞްލާޙުތަކަކާ އެކު ނަމަވެސް ފާސްކޮށްދެްއުވން. އަދި ރަނގަޅު އެ

ކަމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ނަމަ، ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާ ނަމަ މި ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމަކީ ވެްސ 

ނޑު ެދކެނީ މިއިން ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތަަކށް ޢަމަލުކުރައްވަިއގެން ނޫީނ  އެއީ ހަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް. އަުޅގަ

ްތތަކެއް ނުނިންމޭނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީތަކުަގއި ހުރި މަްއސަަލތައް ެވސް، މަަސއްކަތްަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަ

ނޑުމެން ނިންމަން ހުރި މަސައްކަތްަތއް ނިންމަަވިއދެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ  ވެސް މި ބީދައިްނ ކުަރއްަވއި، އަުޅގަ

ުޅަގނޑުގެ އިލްތިމާސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިއްވުމާ ެއކުަގއި ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވުން އެދި އަ

ނޑު އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަ ކޮންމެ ވަިއގެ ބަނދަރަކީ  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ިނންމާލަނީ. އަޅުގަ

ޤްލާލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާރު ހިނގާ، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަާމިއ ސިޔާދަތާއި އިސްތި

އެްއވެސް ކަހަލަ ނުރަްއކަލެްއ ނާންނަ، އަދި އެ ތަނުން ލިބޭ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ިދވެހިރާއްޖެ 

ނޑު ހަމައެކަނި ެއންމެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެ  އަށް ލިބޭ ތަންތަން ގޮުތގަިއ ެދމިއޮތުން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ޮއންނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުރިހާ ވަިއގެ ބަނދަރެއްގެ ވާ ހަކަ އޮްތ ކަމުގައި ވިަޔސް، އަުޅގަ

ވަިއގެ ބަނދަރެއް ވެސް މި ިބލުގެ ދަށަށް ައއުން. އަދި އެޮގތަށް ހިމާޔަތްތެރިކަން ލިބުން. އަދި ބޭރުގެ އިންވެްސޓަރުން 

ވުރެ ގިނަ ނިސްބަތަކުން ފައިދާ އޮންނަ  51ުރާކރަށް ޭއގެ %އެ ތަންތަނަށް އިްނވެސްުޓކުާރއިރުަގއި ވެސް ިދވެހި ސަ

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެގެން ދިއުން. އަދި މުވައްޒަފުން ވެސް، ެއ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ިގނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިްނ 

ލާފައި މި ވަނީ. ކަމުގައި ެވގެން ދިއުން. މިަކހަލަ ވިސްނުންތަކެއް ވިސްަނއިގެން މި ބިލު ައޅުަގނޑު އެކުަލވައި

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާއިރު ެވސް އަޅުަގނުޑގެ މި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަމުެގ 

  .وبركاته ًالسالم عليكن ً رحوت هللا އުއްމީދުަގއި ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަނީ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ގަިޑއިުރގެ ބަހުސް  3ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ 

ަގޑިއިރު ަވގުތަށް. ައޅުަގނޑު ފުރަތަަމ  1އަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީ. މިއަދު މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް ގެންދާނީ 

 އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް.ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑަެވލި ދާ
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 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެްއކެުވން:

`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހުޅުލޭގައި އޮންނަ އެއަރޕޯުޓގެ ރައްާކތެރިކަމާ، ނުވަތަ އެއަރޕޯުޓގެ 

ކުއްޔަށްދެވޭނީ ަވކި ައދަދުތަކަކަށް، ވަކި ޕަސަންޓޭުޖތަކެއް ސަރުކާރަށް އޮންނަ ސަލާމަތްތެރިކަމާ، ނުވަތަ އެައރޕޯޓް 

ގޮތަށް ކަމަށް މި ބިލުަގއި މާނަކުރެވެމުން މި ދަނީ. އަދި މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީ. ައޅުަގނޑު ވަރަްށ 

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ މި  ހިތާމަކުރަން ދިވެހިރާއްޖެ، އަދި ދުނިޔޭގެ ޤައުމެއްހެން ބަދަލުވަމުން ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ޤައުމު އޮންނަންޖެހޭނީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއިކަން. ދުނިޭޔގެ އެްއވެސް ޤައުެމއްަގއި، ބޭުރެގ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންެގ 

ތަ ވާހަކަ ވެސް މި ބިުލގައި އެަބ ހާމަކޮށްދޭ. ދުނިޔޭގެ އެްއެވސް ޤައުމަކުން އެ ޤައުުމގެ ޮބޑެތި ކުންފުނިތަކުން، ުނވަ

ބޭރުގެ ބޮޑެިތ ކުންފުނިތަކުން އެ ތަންތަނުަގއި އިންވެްސޓްމެންޓެއް ނުކުރާނެ އެ ބޭފުޅުންަނށް ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަްނ 

އެ ތަނުގައި ނެތްހާ ހިނދެއްގަ. އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ޭބފުޅުން ބަލަނީ އެތާނގައި ޤާޫނނުތައް އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯ. 

މުން ދަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. ބައްލަވާ! ދުނިޭޔގެ ޮބޑެތި ކުންފުނިތަކުން އަބަދުވެސް އަދި ޤާނޫނުތައް ތަންފީުޛވަ 

ވިސްނަމުންދާނެ ދުނިޔޭގެ ަކންކުރާ ބީދައިން ކަންކުރާ ަޤއުމެއްތޯ. ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤައުމު 

ނުޑމެން މި އޮތީ ވަރަށް ބުރަ ބައްޓަންކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހެނީ އަ ޅުގަ

ނޑުމެން މި އޮތީ މި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޓެކްސްގެ ިނޒާމެްއ  މަސައްކަތުން، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި އަުޅގަ

ތަޢާރުފުކޮށްދީފައޭ. ޓެކްްސ ނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރީމާ، ދުނިޭޔެގ ބޮޑެތި ަޤއުމުތަކުން އިްނެވސްޓުކުރީމާ ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ވަންޖެހޭނީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެ ެޓކްހުން ވިސްނުން ފޯރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެއް ދައުލަތަށް ހޯދުން. ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެްނނަކީ އަބަދުމެ ހިފަހައްޓައިގެން، އޮބިއަޅަ  ިއގެން، ހިފެހެއްޓުމުގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ބަޔަކަްށ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ރަނގަުޅ  ވެގެންުނވާނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ކަންތައްތައް ޫދކޮށްލަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ިވޔަފާރިތައް ދުނިެޔ ައށް ހުޅުވާލަންޖެހޭ ނީ. އެގޮތަްށ ނިޒާމެއް ބަްއޓަންކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤައުމެއް ނުހިންގޭނެ. މި ޤައުމުގައި މި އޮތީ މިހާރު އިންކަމް ޓެކްސް ބިެލްއ  ނޫން ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ތަޢާރުފުކޮށްފަ. އަޅުަގނޑުމެްނ ފޮނުވީމާ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި އެ އޮތީ ހިފެހެއްިޓފަ. އެހެންނަމަވެސް އުފަލާ 

ނޑުމެން އޮތީ ފާސްކޮށްދީފަ. އެއީ ބީ.ޕީ.ޓީެގ އެީކގައި ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަ ކޮށްލަން އޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ބިލު އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއ އޮތީ ފާސްކޮށްދީފަ. ކޮންމެ  ދެ ބިލު އެބަ އޮތް. ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ބިލު އެ އޮތީ އަޅުގަ

މެން ދައުލަަތށް ދައްކަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު 15ފަރާތަކުން ދައުލަތަށް އިްނެވސްޓުކުރިއަްސ ޭއގެ ފައިާދގެ %

ނޑުމެން މި ރާއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހެނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަން ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު މޮޑިއުލެްއ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރަށޭ،  އަށް ތަޢާރުފުކުރަން އެބަ ެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ ނެތޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤުއމޭ، އަުޅގަ

ނޑޭ ކިޔަިއގެން ތިބެޭވކަށް ނެތޭ. އެ ފިޔަަވޅު މަތިން އަޅުަގނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަސްގަ
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އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ކަންތައްަތްއ ދޫކޮށްލަން. އަުޅަގނޑުމެްނ މި ޤައުމު ތަރައްީޤކުރަން 

ނޑުމެން ކަ ންތައްަތްއ ދޫކޮށްލަން އެަބ ޖެހޭ. ިވަޔފާރި ފުޅާކުރަން އެަބ ޖެހޭ. ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަނީ ނަަމ އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ  1111މިލިއަން ޑޮލަުރ،  211މިލިއަން ޑޮލަރު،  111އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑެތި ިއންވެސްޓުތައް 

ފުޅުންެގ ސަލާމަތާިއ އިންވެސްޓްމެންޓު ހިފަިއގެން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެިތ މަހުޖަނުންނެއް މި ޤައުމަކަްށ ނާންނާނެ އެ ބޭ

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ކަންތައްތަުކގައި ހިފަހައްާޓކަށް. ާމލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އެ އޮތީ  ރައްކާތެރިކަން ނެިތއްޔާ. ައޅުގަ

އިޞްލާޙުގެެނވިފަ. މާލިއްޔަުތ ޤާނޫނުގެ ދައުލަތުގެ އެްއެވސް މިލްކިއްޔާެތއް މިހާރު ޮއތް ގޮތުން އެްއވެސް އެްއެޗއް 

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާޫނނުގައި އެކުެލވިފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީންނޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެވެން މި އަންނަނީ 

ބާޣީ ސަރުކާރުން އެބަ ބަލާތޯ. ޤާނޫނަކަށް އެބަ ަބއްލަވާތޯ. ކޮބައިތޯ؟ އެ އޮީތ އެ ކަްނތައްތައް ކޮށްދީފަ. އެ އޮތީ 

ރައީސް، ހުޅުޭލގަިއ މި ޮއންނަ އެއަރޕޯުޓގައި މި ީވ  ކަންތައްތައް ނިންމާފަ. ދެްނ ބަލަންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި

ކިހިނެއްތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ަބލަން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންަނށް ހާމަކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ހުޅުލޭގަިއ އޮތް އެއަރޕޯޓުން މި 

ބަެއއްގެ އަތުްނ އޮތީ ބަޣާވާތްކޮްށގެން އެްއެވސް ކަހަލަ އުސޫެލއް ހަމައެްއ ނެތި، އަދި ކޯުޓ މަރުޙަލާ އެއް ނެތި، 

ބައެްއގެ މުދާ ފޭރިގަނެގެން އަޅުަގނޑުމެން މި ުއޅެނީ. ޭއރުގައި ޮގވަމުން ދިޔައީ ަޤުއމަށް ޓަކައޭ، ދީނަށް ޓަަކއޭ. 

އަޅުަގނޑުމެން މިކަްނ ކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. ކޮންކަމެއްޯތ ކުެރވުނީ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮކންކަމެއްތޯ ކުެރވުނީ. މިއަުދ 

ތާމަޔާ އެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ޖީ.އެމް.އާރުން އިންޓަރނޭަޝނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން ހި

 1ދިޔައިރުަގއި، މިހާރު އޮތް އިްބރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ޖީ.އެމް.އާރުްނ ހިންގަމުން ދިޔައިރުގައި 

ރގަިއ މީރާ އަށް ެދއްިކ ފައިާސ އަދި މި އުޅެނީ ނުލިބިގެން. މަްސ ދުވަހުަގއި ފުރަތަމަ ުކއާޓަ 4އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ނޑުމެން މި  411 މިލިއަން ރުފިޔާ މީރާ އިން އެބަ އޮތޭ ފައިދާގެ ގޮުތގައި ދައުލަތަށް ޖީ.އެމް.އާރުްނ ދައްކާފަ. އަޅުގަ

ގައި ދޮރެއް، މި ތަނުގަިއ ތިބީ ދީނަށް ޓަކައި އެއަރޕޯޓް ނަންގަވަިއގެން. ފަހަރުގައި ިލބޭ އެއްެޗއް ގިަނވެދާނެ. އެ ތަނު

ސިމެންތި ފުންޏެއް، އެ ަތނުގައި އަނެއް މީހާެގ ޖީބަށް ފައިސާ. މިހެންގޮސް ަދުއލަތުގެ، ޙަޤީޤަުތގައި ިދވެހި 

ދައުލަތުގެ، ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް އޭގައި މަންފާކުރަނިވި އެްއވެސް ކަމެއް ވާ ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. 

ނުޑމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެއް އެައކުން ނުލިބުނޭ. ހިތާމަޔާ އެކީަގއި އަ ުޅގަ

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް މި ވަނީ ތަން ހިންގާފައި އަދި އެްއވެސް ކަމެއް ަދއުލަތުން ކުރަންނުޖެހި، އޭެގ 

ފާރިކޮްށގެން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ. ންނުޖެހި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުަގއި ވިޔައިލްތިޒާމެްއ ނަގަ  އެްއވެސް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ދީނަށް ޓަކަިއ، ޤައުމަްށ  ނޑުމެންނަށް އެކަމެއް ނުިވ. އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ރު ޓަކައި ނެގި އެއަރޕޯޓު ބާލިީދ އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުެވގެން ދިޔައީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަށަވަރު އެ ެއއަރޕޯޓު މިހާ

ނޑުމެންނަށް  ޖީ.އެމް.އާރު އަތުަގއި އޮތް ަނމަ ބޮޑު ޓާމިނަލަކާ އަދި ބޮުޑ ރަންވޭައކާ މިހާރު އޮންނާީނ ނިމިފަ. އަުޅގަ

ނޑުެގ  ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ނުކުެރވުނު ެއްއވެސް ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅ ކަމެްއ ކުރެވުުނ ނަމަ އަުޅގަ
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ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުުޅން އަތުން ނަގަިއގެން ރަނަގޅު ކަމެއް މި ދައުލަތަށް،  މައްސަލަ އެއް ނެތް. އެއަރޕޯޓު އެ

ނޑު އެއަށް ާތއީދުކުާރނަން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންަކމެއްތޯ ކުެރވުނީ ޢިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތުންނަށް ކުެރވުނު ނަަމ އަުޅގަ

އޮތީ. ބަދަލުވެގެން ދިަޔއީ، އެހެން  ރައީސް. ެއްއވެސް ކަމެއް ުނކުރެވުނު. އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރެވުނު. ެއއަރޕޯޓް

މީހަކަށް ޖެހިގެން އޮތް ތަނުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ހުުޅވިގެންދިަޔއީ. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

ބަދަލުވެގެންދިަޔއީ.  އަމިްއލަ މީހެއްގެ މަހުޖަނެްއގެ ޖީބަށް ބަދަލުވެގެން ދިަޔއީ. މިހާރު އޮތީ މާމިނގިީލ 

އަރޕޯުޓގައި ބޯޑު އަުޅވާފައި ެއ އޮތީ. ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓަްށ ޖައްސާ ފުލައިޓު މާދަމާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެ

މިނެޓުން ދެޭވ ތަނެއްަގއި އޮތް އިންޓަރނޭޝަނަްލ އެއަރޕޯަޓކަށް. ދައުލަތަްށ  15ޑަިއވާޓްކޮށްލަްނވީ ޖެހިގެން ޮއތް، 

ހުޖަނު މީހާ، ހުޅުލެ އަށް ލިބޭ އާމްދަީނ ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރވުނީ. މަހުޖަނު މީހާ މުއްސަނދިވެގެން ދިޔައީ. ހަމަ މަ

ގެއްިލގެންދިޔަީއ. ެއ ހުރިހާ ޖެޓުތަކެއް، މިހާރު ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވެސް އެކަން ފާހަގަ އެބަ ކުަރްއވާ. ހުރިހާ 

. އެ ޖެޓުތަކެއް މިހާރު އޮތީ ޕާކުޮކށްލާފައި އޮތީ މާމިނގިލީ އެައރޕޯޓުގަ. ކޮބައިތޯ ަދއުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗަީކ. ނެތް

މަހުޖަނު އަތުން ލިބެންޖެހޭ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސް ބިލު މި ތަނުގައި އެ އޮތީ ހިފެހެއްޓިފަ. 

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ަރއީސްކަމަށް ވަަޑއިގެން ފުރަތަމަ ވެސް ކުެރއްވި ކަމަކީ އެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީ. އަދި މި 

ލަްއކަ ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓިފައި ހުއްާޓ  1ޖެހޭ އަދި ކޮންމެ އަހަަރކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރިސޯޓުތަކުން ދައުލަތަށް ަދްއކަން

އަހަރަށް ރިސޯޓުތައް ބަދަލުކޮށްެގން ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، މިކަަހލަ ބިލުތައް ލައިގެން ކޮބައިޯތ  111އެކަން ނުދީ، އަދި 

ނަޑކަށް ނުވިސްނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިދާ އަކީ. ކޮބައިތޯ މިކަމުން ކުރެވޭނެ ަޙޤީޤީ  މަންފާ އަކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެްނގެ ަޤއުމު އަުޅގަ ރައީސް، ިމއީ ހަމަ ހިާތމަހުރި ކަމެއް. މިީއ ދެރަވަރު ކަެމއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބަދަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތައް ހިންާގ އުސޫލުން، އަުޅގަ

ޑުމެން ިވޔަފާރީގެ ެތރޭގައި ވަކި ގޮަތކަށް ވަކި އުސޫލަކުން، ވިޔަފާރީގެ ހަަމއިން ނެއްޓިގެން ކަންަތއްތައް އަޅުަގނ

ކުރަން އުޅުނީމާ އެކަމެއް ނުާވނެ. މިނިވަން ވިޔަފާރި އެއް ކުރެވޭ ޤައުމަކަށް މި ޤައުމު ވާން އެބަ ޖެހޭ. މިނިވަންކަމާ 

ނުަގއި ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި، އޮބެެހއްޓުމެއް ނެތި އެ ބޭފުޅުންނަްށ އެީކގައި ދުނިޭޔގެ މީހުންނަށް އައިސް މި ތަ

ވިޔަފާރިކުެރވޭނެ މަެގއް ދައުަލތުން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިޭދންޖެހޭނެ. އޭގައި އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެ މީހުންނަށް ލިބޭ 

ނޑުމެން ބަލަ ނޑުމެން ޓެްކސްނަގަންޖެހޭނީ. އެ ޓެކްސްެގ ނިޒާމު އަޅުގަ ން އެބަ ޖެހޭ. ދައުލަތަށް ލިބޭ ނަފާ އިން އަޅުގަ

ނޑުމެން މޮނިޓަރީ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭަގއި ބެލެންޖެހޭނެ. ކޮރަޕްޝަނުން އެކަން  ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ދަނީ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ބައްލަވަންޖެހޭނެ. އަދި ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަަތކަށް ވާންޖެހޭނެ، ދައުލަތަށް ލިބޭ މަންފާ، ދައުލަތަށް ލިބޭ 

ދާތައް ހިފެހެއްޓި، އަިދ ދައުލަތަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލާރި އަީކ، ފަިއސާ އަކީ ަރއްިޔތުންގެ ެއްއޗެްއގެ ގޮތުަގިއ ފައި

ހިފަހައްޓަން. ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ، ރައްޔިތުންގެ ބަނދަރުތައް ހަދަން މި ފައިސާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ. 

ޑަށް ިއއްެޔަގއި ވެސް ނޫހުން ޚަބަރުލިބިގެން މި ދިޔައީ. އަދިވެްސ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ހިތާމަ އަކީ، ައޅުަގނ
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ފުލުހުންގެ ރިޒާރވެއް އުފަްއދަން ވިއްޔޭ. މިއަދު މި ަތނުގައި ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގަިއ ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކަ އަީކ 

ރައީސް. ހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސްކޫލުތަުކަގއި ކިެޔވުމުގެ ހާލަތު ދަށްވެގެންދިޔަ ވާހަކަ. ޢިްއޒަްތތެރި 

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހެއޭ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި މިފަހަރު އޮތީ ސްކޫލް އަދި ހެލްތު، އެންމެ މުހިއްމު ދެ ވަސީލަތަށް ވުރެ 

ބޮޑު ބަޖެޓެއް އެބަ އޮތޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރަށް ދެއްވާފަ. ކޮން ބައެއްތޯ މިކަން ކުރީ. އަޅުަގނޑުމެްނ 

. ދުނިޔޭގެ އެްއވެްސ ޤައުމަކުން ކުަރން ހެޔޮވާ ޒާތުެގ ކަމެްއ ނޫނޭ މިއީކީ. ދިފާޢީ ބާރަށް ލަދުގަންނަންޖެހޭނޭ

ނޑުމެްނގެ ހެލްތުގެ ކަންަތއްތައް ބެލެހެއްޓުމާ، މި ދެ  ދޫކޮށްލާފައި މި އޮތީ މި ސްކޫލް ހިންގުމާ، އަދި އަުޅގަ

ކުރާ ގޮެތއް ނޫން. މި ވާހަކަތައް ނުދައްކަިއ ކަންތައްތައް ކުރަން އޮތް ބަެޖޓަށް ވުރެ ބޮޑޭ. މިއީ ދުނިޔޭގައި ކަން 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭންޖެހޭނޭ، ދޭންނުޖެހޭނޭ  61މާލޭގައި އޮންނަ ނުވަތަ ހުޅުލޭގައި އޮންނަ ެއއަރޕޯޓަކުްނ %

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ކުެރވޭނެ އެްއވެްސ މަންފާ އެއް ނޯންނާނެ.  ކިޔަިއގެން މި ވާހަކަ ދެއްުކމަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ދުނިޔޭގެ އަޅުގަ  ނޑުމެން ޖެހޭނީ ދޫދޭން. އަޅުގަ ނޑުމެން މި ޤައުމު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

މުއްސަނދި މަހުޖަނެއްގެ ދަށުވެގެން މި  6އެހެން ޤައުމުތަކުން ކަންކުާރ ބީދައިން މި ޤައުމު ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ. 

ޒަތްތެރި ރައީސް،. މިކަހަލަ ބިލުތައް ފަރުމާކުރަމުން، ވައްދަމުންދާއިރު މިއަދު ޤައުމު އޮންނާކަށްނުޖެހޭނެ. ބައްލަވާ! ޢިއް 

ޤައުމުގެ ޙާލަތު މި ދަނީ، ަހމައިން ނެއްޓިގެން މި ދަނީ. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުގެ ހޮސްޕިޓަްލ، އާދެ! އެ ހޮސްޕިޓަްލަގއި 

ކޮޓަރި ކުްއޔަށް ހިފައިގެްނ  ކަމެތި މީހާުދވަސް ވަންދެން އަޮތޅުތަކުން އަންނަ ނި 18ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަެރއް ނެތިގެްނ 

ނޑުމެންނަށް އެކަމެްއ ބަލަެއއްުނގަނެވޭނޭ. ކިހިނެއްތޯ އަތޮުޅ  ހުރީމާ އެ ވާަހކަ ަކޑައޭ. ަކޑަ ކަމެޭކ ެއ ކުރީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާ ބޮޑު އަިނޔާ އެއް މި  ބާީޣ ތެރެއިން އަންނަ މީހާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަށްރަށަށް ނިސްަބތްވީމަ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ކުރަން މި ޖެހެނީ ކިހިނެއް ެވގެންތޯ. ައޅުަގނުޑ ކުރީަގއި ެއއް ދުވަހު މި ތަުނގައި ވާހަކަދަްއކަމުން ގދ. 

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަެރއް ނެތިެގން އަޅުަގނޑު ދެްއކިން މާާޒޖީ ގޮތުން ނަމަވެސް. މިހާރު 

ނޑު އަންހެނުން އެ މީ ހުންގެ ވިހެއުމުގެ ކަްނތައްތައް ހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރު ނެިތގެން ޖެހެނީ މާބަ

ލަޓިބުރި ހިފައިގެން ގޮސް ޖެިހޖެހީނުން ހޭނައްތާށޭ ޖެހެނީ އަންހެންމީހާ. މިހާރު މާލެ އަށް މި އޮތީ އެކަން ދިމާވެފަ. މި 

ނޑުގެ ާޢއިލާގެ  މީހަކު މި ތަނުގައި ހުެރގެން ެއކަން  ރާއްޖޭަގއި ހުރި އެންމެ ޮބޑު ހޮސްޕިޓަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.  ދުވަސް ވަންދެން ހޭނައްތާ  21ތަހައްމަލުކުރަންޖެހުނު މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ޑޮކްޓަރެއް ނެިތގެން ހާނިޔާ ޮއޕަރޭޝަނެއް ނުކުރެިވގެން އެ ކުއްޖާ މި ތަނުގަިއ ހުންނަންޖެހުނޭ. މިއީ ލަދުވެތިކަމެްއ 

މިއީ. މި ވާހަކަ ނުދަްއކާ މިއަދު މި ކުންފުނިތައް ހިފަހައްޓައި، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން ހިފަހައްޓައި، ސަރުކާުރ 

ނޑުމެން ޖެހޭނީ، ދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ.  އޮބިއަަޅއި، މި ކަންތައްަތެކއް ނުކުެރވޭނެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ޮގތަށް ކުރަންޖެހެނީ. ޖެހިގެން އޮންނަ ޤައުމު އެ ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ިވޔަާފރި އެހެން މީހުން ކުރާ 

ކުރިއަރަިއގެން. ސްރީލަންާކަގއި އެ ދަނީ މުޅި މަގުތަްއ ހެދެމުންދަނީ. އިތުރު އެއަރޕޯޓުތައް އެޅެމުންދަނީ. ކޮން 
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ދަނީ. ބައެއްތޯ އެކަން އެ ކުރަނީ. ޖެހިގެން އޮތް ބޭރުެގ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުން އަިއސްެގން އެކަން ކުރަމުން 

ނޑަށް ިމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެްއވެސް ކަމެއް ކުެރވޭކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ދެއްކެނީ ރަނގަޅަށްތޯ، ނޫންތޯ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދާން މި ޖެހެނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އަހަން. އެހާހިސާބަށް ގޮއްަސ 

އްތައް. ިމއީ ލަދުވެިތވާންެޖހޭ ކަމެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީީކ ާއ ކަމެްއ ެވސް މި އޮތީ މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަކންތަ

ނޫން. މުޙައްމަދު އަމީންގެ ސަރުކާރު ަވއްަޓއިލާފައި، ފުަރތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ ވަްއޓައިލާަފއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ން ކުރަމުން ދިޔަ ތަން. މިއަދު މި ރާއްޖެ އިން މި މީހުންގެ ޮކމިޓީއަކުން ެއކުލަަވއިލަިއގެން ވެރިކަ 7ފެނިގެންދިޔައީ 

ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސް ބަާޣާވތަކުން ބަދަލުކޮށްފައި ވެްސ  4ފެންނަމުން މި ދަނީ ހަމަ ބަޣާވާތަކަށް ފަހު، 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި 7ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި  ދަނީ.  ޭބފުޅަކު މި ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަްނކުރަމުންދާ ތަން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ެދރަވަރު ކަމެްއ. މަނިކުފާނު ެވސް ޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާ، މި މަޖިލިސް މިއީ 

ރައްޔިތުންެގ ެގ. ރަްއޔިތުންެގ ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ރޭގައި ެވސް ތަންތަނުގަިއ އަރާތިެބގެން ހަޅޭއްފަޅޭއްަލވަމުން ދިޔަީއ 

ްއިޔތުން ނައްތައިލާނަމޭ. ރައްޔިުތންގެ ގެ އަށް ތިމަންނަމެން ވަންނާނަމޭ. ރައްޔިތުންގެ ގޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރަ

ތެރެއަށް ވަންނާނަމޭ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ، ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ މަްސއޫލިއްޔަަތކަށް 

ނޑީގައި އިްނނަވާހާ ހިނދަކު، މި ޢިއްޒަތްތެ ރި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ، މި ޢިއްޒަތްތެިރ ވާންޖެހޭނެ ތި ގޮ

ނުޑގައި އެޅިފައި  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ، އެ ބޭފުޅުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްާކތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ މަނިކުފާނުގެ ކޮ

ެވސް ކަހަލަ ބަޔާނެއް ވެްސ އޮތް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެއް. އެަކން ކުރެވެންޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހަކުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ެއއް

އަދި އިމްތިާޔޒަށް، މުޅި މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒަށް އަރަިއގަންަނއިރުަގއި އެ ވާހަކަ ެދއްކޭ ަތނެއް ނުފެންނާތީ، ައޅުަގނުޑ 

ނޑު އެދެނީ މި ބިލުގައި އެބަ ުހރި އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަ  ދެރަވެ، ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

ރި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުގެ މުޅި ވާހަކަ މި ބިނާވެގެްނވަނީ ިވޔަފާރިތައް ޫދކޮށްލަންޖެހޭނޭ. ވިޔަފާރިތައް ހު

ހިފެހެއްޓިގެންނުވާނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސް ނެގުމަށް ަޓކައި އަދި 

ނޑު މެންނަށް ކުރެވެންޖެހޭނޭ. އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުވެިރވަން. އަިދ އެކަން ރަނގަޅު ގޮތެްއަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވިޔަފާިރ  އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ މި ރާއްޖެއަށާ، އަދި މި ަޤުއމަށް ވެސް ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެްސ ހެޔޮ  މުގައި ެލްއވުން. ަވއްސަލާްމ ބަެއއް ކަބައްޓަންކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެިހރާއްޖޭގެ މަިއ ަވިއގެ ބަނދަރު، ހުޅުލޭަގއި މި އޮންަނ 

ޖޭގެ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރު ހިމާޔަތްުކރުމަށް ޓަކައި މާވަށު ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދިވެހިރާއް
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ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުުރ މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބިލަކީ އަޅުަގނުޑ ެއއަށް ާތއީދުކުރާ ބިލެއް. އާދެ! އެ މަނިކުފާުނ 

ވަނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމާއި ސިާޔދަތާއި އިސްތިޤުލާލު، އަިދ  މި ބިލު ހުށަހެޅި މަގުސަދެއް ކަމުަގއި މި

ފަތުރުވެރިކަމާއި ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިްނ 

ދެްއވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ މި ބަނދަރު އެހެން ބަޔަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ުކއްޔަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ލިބެމުންދިޔަ ގެއްލުން. އާދެ! އެހެންކަމުން އެކަން ފޫ ބެއްދުމަށް ޓަކައި މިއަދު އަނބުރާ 

ސަރުކާރަށް ނަންަގވާފަިއވީ ނަމަވެސް މުސްތަޤުބަލުަގއި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާުރވިޔަނުދެްއުވމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅޭ ބިލެްއ 

މާއްާދގެ މައްޗަށް ެއކުލެިވގެންވާ ބިެލއް ކަމުގައި ވިަޔސް މި ބިލަކީ  8ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! މި ބިލަކީ ކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި ވަަރށް މުހިއްމު ބިލެއް. އާދެ! މި ބިލުގައި މި އެއަރޕޯޓުގެ އިޚްިތޞާޞް ހިމެނޭ ގޮތާ، އަިދ 

ކާތެރިކަން ޮއންޖެހޭ ގޮތް ފަދަ މުހިއްމު ކަންތައް ހިމެނިގެން އެބަ ދޭ. ހިންގުން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތާ، ސަލާމަތާއި ރައް

އާދެ! މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން އެއަރޕޯުޓ ހިންގަންވާނީ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރުެގ 

ެއއްެވސް ފަރާތަކަްށ  އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން. އާދެ! ާރއްޖޭެގ ސަރުކާރުެގ ބާރު ނޯންނަ ޮގތަކަށް

ކުއްޔަށްެދވޭނެ ގޮތަކަށް ނޫްނ. އަދި ކުއްޔަށް ެދއްާވއިުރގައި ވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި އެ ފުރުޞަތު 

ހުޅުވާލަިއގެން، ރަނގަޅަށް ެއކަން ބެލިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުެރވިފައި މި އޮތީ. އާދެ! އެއަރޕޯޓެއް ެވއްޖެްއާޔ 

ނޑު ދެޭކ ޮގތުގައި އެ ތަެނއްެގ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެިރކަން. އާދެ! ެއީއ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަ ށް މި އޮންނަނީ އަުޅގަ

މިއަދު ދުނިޔޭަގއި ތަަރއްޤީެވފައި ހުރި ބޮޑެތި ަޤއުމުތަުކގަިއ ވެްސ އެންމެ ޮބޑަށް އިސްކަންދެްއވާ ކަންތައްަތްއ 

ތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދަްނނަވަންޖެހެނީ އަދިވެސް ހަމަ އެއަރޕޯެޓއްަގއި ވެއްެޖއްޔާ. ާއދެ! ރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯުޓގެ ަރއްކާ

އެންމެ އެކަީށގެންާވ ފެންވަރަަކށް ނޫނޭ ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަން މި އޮންނަނީ. ެއއީ ިމ ޒަމާނަށް ފެތޭވަރުެގ ޒަމާީނ 

އްކަްތކުރަްއވަން މެޝިނަރީ އާއި ވަސީލަތްތަެކއް އެާތކު ނެތޭ އަދިވެސް. އަނެއްާކ ޭއގެއިތުރުން ެއއަރޕޯޓުގަިއ މަސަ

ތިއްބަވާ ސެިކއުރިޓީ ބޭފުޅުްނނަކީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަީށެގންވާ ތަމްރީނު ވެސް ލިބިފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނޭ. 

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި ސަުރކާރުން އަނބުރާ އެއަރޕޯޓު ނެްނގެވުމާ ގުިޅެގން އެބަ ޖެހޭ މި ދެންނެވި  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މާ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ދިުގ  ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަން. އެީއކީ އަުޅގަ

 4ެއއަރޕޯުޓ އޮތްއިުރ، އޭގެތެެރއިން  9ދަންމާލައިގެން ގެންެދވެން އޮްތ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އާދެ! ރާއްޖޭަގއި މިހާރު 

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްާކ، އެއަރޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލްކުެރވިފައި މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ހުޅު ލޭގައި މި އޮންނަ، އަޅުގަ

މި ބިލުގައި ހިމެނޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރަކީ ރާްއޖޭގެ މައި ދޮރާށި. މި ދޮރާށީން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވާ މީހުން 

ނޑުމެންގެ ތިްނ އެއަރޕޯެޓއް، އި 99ގާތްަގނޑަކަްށ % ތުރު ތިން އެތެެރވަމުން މި ދަނީ. އަދި މި ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ދެންނެވި  އެއަރޕޯެޓއް އިންޓަނޭޝަނަްލުކރެވިފައި އޮތްކަުމގައި ވިަޔސް. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑަށް އެނޭގ  ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެްއަވއިގެން މި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުަރްއވަން. އާދެ! އަުޅގަ
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ރޕޯޓު އަނބުރާ ނެންގުވުަމށްފަހުގައި އެއަރޕޯުޓގެ ސެިކުއރިޓީ މި ވަނީ އޭވިއޭޝަން މިހެން ދަންނަވާއިރުަގއި މި އެއަ

ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންުޑގެ ގޮުތަގއި ަވކިން ިސވިލް ސަރވިްސގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ، އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފުެގ ތެރޭަގއި 

ަފއްދަވާފަިއކަން ސަރުކާރުން. ވެސް ނުހިމެނޭ ވަކިން އުފައްދަވާފައި އޮތް މުައއްަސސާ އެްއގެ ގޮުތގައި އު

ނޑަކަށް  އަށް ވުރެ ގިނަ މުަވއްަޒފުން މިދެންނެވި ދާއިރާގަިއ  211އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ދަންނަވާލިހެން ގާތްގަ

އުޅުްއާވއިރުަގއި އޭގެތެެރއިން ޒަމާނަށް ފެތޭ، އެކަީށގެްނވާ ަވރަކަށް ތަމްރީންދެއްވިފަިއ ތިްއބެވި ބޭފުޅުން މަދުވުމާ ެއކު، 

ނެތުމާ އެކުަގއި ކުރިން މި ދެންނެވި ކަންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުން އެބަ ިއސްކަންދެްއވަންޖެހޭ. އާދެ! ިމ  ނޫނީ

އަށް ވުރެ ދިވެހިން މަދުނުވާނެ ގޮަތކަށް  61ބިލުގައި މި އޮތް ގޮތުން މި އެއާރޕޯޓު ކުްއޔަށް ދެްއާވއިުރގަިއ ވެްސ %

ނަޑއަުޅއްވާފަ. އެހެ ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ވަިއެގ ދެއްވަން މި އޮތީ ކަ ންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް % ނޑުމެން ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިނުމާ ހަމައަށް ދައުލަތުގެ ގާތްގަ  99ބަނދަރު މިހާތަނަށް އަޅުގަ

މަަސއްކަތްކުެރްއވީ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ގެންެދވީ ިދވެހި މުަވއްޒަފުން. އާދެ! ފަންނީ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެްއަގއި ވެސް 

ދިވެހިން. އެ ތަން އެންމެ ަރނގަޅަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޒަމާނާ އެްއގޮތަށް ތަރައްޤީުނުކރެވުނު ކަމުަގއި ވިޔަސް އެ 

ތަނުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަްނ ހުރި ބޭފުޅުން ތިއްބެވި. އެެހންނަމަވެސް މި ދެންނެވިހެން 

ނޑު ދެޭކ ގޮުތަގއި އެ އިތުރަށް ދެ ވެންޖެހޭ ތަްމރީނު، ޒަމާނާ އެްއގޮތަށް ެދެވންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ދޭންޖެހޭ. އަުޅގަ

އެއީ ދިވެހިންނަށް  75ބަދަލުވާންޖެހޭނީ މިއަށް ވުރެން ވެސް ބޮޑަށް. އެންމެ ދަށްވެގެން ވެސް % 61މި %

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަސައްކަތްކުެރވޭ ތަނެއްގެ ޮގތުގައި ެއއީ ރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓު ވާންޖެ ހޭނެ. އާދެ! އަޅުގަ

ޖީ.އެމް.އާރާ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރު، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަލް އެއަރޕޯޓު ހަވާލުކުެރއްވުމާ ގުިޅގެން 

ްއގައި ވެސް އެ ެއއަރޕޯޓުަގއި މަސަްއކަްތކުރެްއވި، އިސް މަޤާމުތަކުަގިއ މަސައްކަތްކުެރއްވި ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކެ

ބޭރުމީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ެދމުންދިޔަ ތަން. އެހެންނަމަވެސް މި ދަންނަވާހެން އެހެން ފަރާތަކަށް، އަދި ފަހުން 

ކުއްޔަށްެދއްވަން ނިންމި ކަމުަގއި ވިޔަސް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހަނިވާނެ ގޮތަކަށް ހައްދަަވން އެބަ ޖެހޭ މި ބިލުގައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލު ބަލައިގެންފައި، މި ބިލު ބޮޑަށް އިތުރަށް ވިސްނާަވޑައި  ގަންނަވަން. މި ބިލު އަޅުގަ

ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުަގއި މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދެްއވަންޖެހޭނެ. އަިދ ހަމަ އެހެންމެ އިތުރަށް 

އެހާ ދަްށ ފެންވަރެްއގަިއ އޮތުމާ އެުކ  ދަންނަވަންޖެހޭ، އޭިވއޭޝަން ސެކިއުރިީޓގެ ފެސިލިީޓޒް ާއިއ ހިއުމަން ރިސޯސް

އެ ކަންތައް ތަަރއްޤީކުަރއްވަްނޖެހޭއިރުގައި އެބަ ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ައވައްޓެރި ޤައުމުަގއި ހުރި ތަންކޮޅެްއ 

ޤުބަލެއްަގިއ އާދަިއގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ އެައރޕޯޓުތަކާ އެއް ހަމައަކަށް ނުަވތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރަަކށް ކައިރި މުސްތަ

ކުރިއަށް ގެންދަވަން. އެހެްނ މި ދެންނެވީ އެންމެ ކައިރީގައި މި އޮންނަ ލަންކާ އެައރޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް 

އެއަރޕޯުޓގެ މުވަްއޒަފުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ސެކިއުރިޓީ ަސރވިސަްސގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނަށް އޮވޭ އެ 

ްނވާ އެކޮމަޭޑޝަނާއި ެރސްޓުރޫމާ، އަދި ފިޒިކަލް ްޓރޭނިންދެވޭނެ ގޮތްތައް ެވސް ތަނުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއކަށީގެ
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 8އެއަރޕޯޓު ތެޭރަގއި ހަމަޖެހިފައި ޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ފަދަ އެްއވެްސ ކަެމއް، އެންމެ ކުަޑ މިނުން 

މެއް ވެސް ހުންނަ ތަނެއް ނޫން ރާއްޖޭގެ ގަިޑއިރުގެ ިޑއުޓީ ނަންގަވާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން މަޑުުކރައްވާނެ ރެސްޓުރޫ

ނޑު ދެޭކ ގޮތުގައި އެކަހަލަ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް، ޒިންމާ ެއއް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަނދަރަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަންގަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް މި ދެންނެވި ފަދަ ވަސީލަްތތައް ޤާއިމުކޮށްެދއްވުމަީކ ެއތަން ހިންގަވާ ކުންފުނިން 

މެހެން ލަސްނުކުރައްަވއި ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. އަޅުަގނޑަްށ ވެްސ އެނގޭ ުކރިން މި ދެންނެވި ކަންަތްއ ކޮން

އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ނިޒާމަަކށް ހިންގެވިކަމުަގއި ވިޔަްސ، އެއީ ޒަމާނާ އެންމެ އެކަށީެގންވާ ވަރަށް ނުގެންދެވިަފިއ 

ބަޔަކާ ހަވާުލކޮށްގެން މި ދެންނެވި ފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއިސްގެްނ  އަހަރު ެއއަރޕޯޓު އެހެން 3އޮްއވާ މި ދިޔަ 

އެއަރޕޯޓުން ައޅުަގނޑުމެންަނށް ލިބެންޖެހޭ ކުރިއެރުންތަކާއި މަންފާތައް ނުލިބި، ދަށްވެެގން ދިޔަކަން. އެހެންނަމަވެސް 

ނެތި، ައަވސްކަމާ އެކުަގއި ލިބެންޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ދެންނެވި ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ލަސްވުމެއް

ޚިދުމަތްތަކެއް. އާދެ! ކޮންމެައކަސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ިހތް އޮތީ މި ބިލަީކ މުހިއްމު ިބލެއް ކަމަށް ވާތީެވ، މި ބިލު 

ދަވައިދެްއވުން. ބަލައިގަނެ، މި ބިލަށް ގެންނަވަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެްނނަވާފައި، މި ބިލު އަވަހަކަށް ޤާނޫނަކަށް ހައް

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލަ އެްއ، ނިޒާމީ މައް .ރު ޢަލީ ރިޟާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅު

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުަގއި ބުނަނީ ދައުލަތުގެ ެއއް މުއައްަސސާ ެއއް އެހެން މުައްއސަސާއަކަށް ބަދަލުކުރަންާޏ 

ހުށަހަޅައި،  ނޫނީ އެ މުއައްސަާސގެ ބައެއް އެހެން މުައއްސަސާައަކށް ބަދަލުކުރަންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ފާސްކުރަންޖެހޭނޭ. އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓު ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ނަގާފައި، ޑިެފންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް 

ބަދަލުކޮށްފައިވާ ވާހަކަ މީިޑާޔތަކުން ޚަބަރު ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާފައި ފާސްކުރި 

ނަޑކަށް ނޭނގެ. އެހެންވީާމ، އެބަ އޮތްތޯ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އެކަން  ކަމެއް، ހަމަަގއިމު ވެސް އަުޅގަ

ކުރުމަށް. ނޫނީ މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމެއް އައީޯތ އެކަން ކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަްށ. ކީްއެވގެންތޯ އެ ަބއި، 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ބައި ނުހިނގާ އޮތީ. 
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  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ އެއް ނޫން. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ގައި ޮއންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ަވިއގެ ބަނދަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ހުޅުލޭ 

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލެްއގެ ޮގތުގައި ާމވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުްނ 

ނޑިފަ އޭ. ިދވެހިރާއްޭޖެގ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުރަތަމަ ެވސް މި ވަނީ ބަދުނަސީބަކުން މެދުކެ

މާލީ އެންމެ މަތީ އިސްވެރި ެއއްގެ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުަރްއވާ މާލީ އިދާރަިއގެ ވެިރޔާ ަގވަރުނަރު ވިދާުޅވަނީ މިހެން. 

ނޑިފައޭ. ބަދުނަސީބު އައީ ކޮންއިެރްއގައިތޯ؟ ކިހިެނއްތޯ ބަދުނަސީބު ލައްވާލީ. ބަލައިާލއިރުަގިއ  ބަދުނަސީބަކުން މެދުކެ

ފެބްުރއަރީަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިމާވި ބަދުނަސީބުގެ ވާހަކަ މި އަންނަނީ. މި ބަދުނަސީބާ އެކީަގިއ  7ކީ މި ވާ ގޮތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު މި ވަނީ އެތައް ތަނަކުން ފަހަތަށް ގޮއްސަ ކަމަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތިބި މާލީ ގޮތުން 

އެންމެން މިއަދު އިއްތިފާުޤވޭ. ދިވެިހރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައި އޮްތ  ފުންނާބު އުސް، އެ ޢިލްމު ުއނގެނިގެން ތިބި ހުރިހާ

އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ަޙޤީޤަތުގައި ވަޒީާފގެ މައްސަލަަކން. ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މިއަދު ވެސް ަވޒީފާ ނެތް 

ޯހދުމަށް ހޯދުމަށް ނުކުޅެދިފައި  މީހުންގެ އަދަދު އިންަސއްތަ އިން ސާޅީހަށް ވުރެ މަްއޗަްށ ޮގއްސަ އޮތްކަން. ވަޒީފާ

އަށްވުރެ މަްއޗަށް ޮގއްސަ އޮްތކަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން މި ޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި  12ތިބި މީހުންގެ އަދަދު %

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅުވެިތކަމުެގ ތެރެއިން، އިޤްތިޞާދީ ައޅުވެތިކަުމގެ ތެރޭަގއި އޮތް އަނިާޔވެރިކަން ނިނުމަކަްށ 

ން. ޒަމާނުން ފެށިގެން އިޤްތިޞާދީ އަނިޔާވެރިކަމެްއގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިުތން ބޭތިއްބުމުގެ އަސްލަކަްށ ގެންނަ

ވެފައި މި އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަްއ ނުލިބި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ބިކަހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތުން. 

އަްށވުރެ ގިނަ ކުދިން ނިކުންނައިރުަގއި ޭއގެތެރެއިން  8111ންމެ އަހަރަކު ޖީސީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ނިންމައިގެން ކޮ

ކުދިންނަށް ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާުކރާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެއަރޕޯެޓއް  1111

އޮްތ، ހުޅުލެ އާއި ހުޅުލޭ ފަޅާއި ހިމާޔަތްކުރަން ބަލައިލާއިރު، މި ޤާނޫނަށް ބަލައިލާއިރު މި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި އެބަ 

އެ ރަށުގެ ބިމާއި، ވަާޔ، އެްނމެހައި ތަންތަނާއި ތަކެތި ވެސް ހިމެނެނީ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ހުޅުލޭަގއި އޮންނަ 

ހިން ދިވެހި ތަންތަނުގެ ގޮތުގަ ެއވެ. ހުޅުލޭގަިއ އޮންނަ ތަންތަނުެގ ގޮުތގަ އޭ. އަުޅަގނޑުމެން ާދދި މިދާކަށްދުވަހު އަުޑއެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވިއގެ ސްޕޭސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖައްވު ބަަޔކާ ހަވާލުކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ. މި ޤާނޫނުން އަނެއްކާ މިގޮތަްށ 

ގޮސް ހަމައެކަނި ހުޅުޭލގައި އޮންނަ ވަިއކޮޅު ވަކިކޮށްަލއިިފއްޔާ އަެނއްކާ ވަރަށް ބޮޑު ަތޢާރުޟުވުމެއް މި އަންނަނީ. 
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ާވނެ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން މިހާރު އެ މަސައްކަތް ގެންޮގއްސަ އޮތީ ކިހާހިސާބަކަްށޯތ  ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަައކަށް

ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަްއާވއި ޖަްއވުގެ ތެޭރގައި އުފެދޭހާ ވަާޔއި ވިލަޔާ އެީކަގއި ބަޔަާކ 

ނޑުެމން އަުޑއެހީމު މި ދޭތެރެއިން ހަވާލުކުރަން، ބޭުރގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަން، ޕީ.ޕީ.ީޕގެ ުއޫސލުން ހަ ވާލުކުރަން އަުޅގަ

ބަޔަކު އުޅުން ވާހަކަ. އެހެންީވމާ، އެކަން ޮގއްސަ އޮތީ ކިާހހިސާބަކަށްތޯ ބަލާފައި ނޫނީ މި ޤާނޫނު ބަލައިގަންނާކަށް 

ންޏާ އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ އެއްގޮަތަކށްވެސް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭނެ. އޭރުން މި ޤާނޫނު ބަލައިގެންފި ކަމަށް ވަ

ތަންފީޛުކުރަން އެ އުޅޭ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ަވޔާިއ ޖަްއވުގެ ެތރޭގައި އުފެދޭ ގޭާހއި، ވިލަާޔ، ހުރިހާ އެްއޗެހި ބަޔަކަްށ 

ޕްރައިވެްޓ އުސޫލުން ަހވާލުުކރަން އުޭޅއިރުަގއި އަނެއްާކ މި ޤާނޫނު މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތީމަ ވަރަށް ޮބުޑ 

. ެއހެންވީމާ، ހުޅުލޭަގއި ހުރި ަވއިކޮާޅއި އެދިމާ މަތީގައި ހުިރ ވިލާކޮާޅ އެީކަގއި ވަކިން، ތަޢާރުޟުވުމެއް އެބަ އާދޭ

ނޑު ހިތަށްއަަރނީ މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ  ވަކި ޤާނޫނަކުން ަވކިކުާރިއރުގައި އަުޅގަ

ގެ އެއަރޕޯޓު ިދެވހިންނަށް ސަލާމަތްކުރުމަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އެއަރޕޯޓު، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ެއއަރޕޯޓު، ދިވެހިން

ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާާލތުކުރި ޢިމްރާން ޚާން، އިމްރާމް ޚާން ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެއްޖެ މިހާރު ތިމަންނަ 

ދުކުރި ހިތާމަކުރަމޭ މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވުނީތީވެ. ތިމަންނަ އުްއމީދުކުރި ގޮތަކަށް އެްއވެސް ަކމެއް ނުދިޔައޭ. އުއްމީ

ނަތީޖާ އެއް ވެސް ނުނެެރވުޭނ. އެ ނަތީޖާ ނެެރވޭނެ ކަުމެގ ކޮޅުމަްއޗެްއ ެވސް ފެންނާަކށް ވެސް ނެތޭ. އެހެންވީާމ، 

އަމިއްލައަށް ކުރި ކަމެއް އަމިއްލަ އަށް ެއކަމާ ޒިންމާެވ، ެއކަމާ ހަވާލުެވގެން އެކަުމގެ ިހތާމަފާޅުކުރީމަ، ދެން ބަލަންވީ 

ްއޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަވިއގެ ެއއަރޕޯޓު ކިހާވަަރކަށް އަނބުާރ ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ދިވެހިރާ 

ގެނެސްދެިވއްޖެތޯ. ދިވެހި ަރްއޔިތުންގެ ލޯތަކަށް ފެިނގެން ިދޔައީ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ެއއަރޯޕޓުގަިއ ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ 

އަންނާނެ ފުރުޞަތުތަްއ ތަނަވަސްެވގެން ދިަޔކަން. ފަދަ ކުރިއެރުންތަކާ، އެ ތަުނން މަންފާތަކާއި ނަފާތައް ލިބިގެން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓު ޖީ.ެއމް.އާރާ ހިންގަން ހަވާލުކުރުމާއެީކގައި އެ ތަނަށް އަންނަމުންދިޔަ ކުރިއެރުންތަކި ެއީކގަިއ 

ހުއްޓިފަ. ގެނާހަިއ  ޖަހަމުންދިޔަ ތަނބުތަކުގެ ކޮޅުގައި ދަބަރުޖަހާފައި ހުރިތަން މިއަދު އެބަ ފެނޭ. މަސައްކަތް އެހެރީ

މިލިއަްނ  711، 811މުދާ ނުއަުގގައި ިވއްކާލަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަންތައްކުރުުމގެ ަނތީޖާއަކަށް ވީ ދިވެހި ަރއްޔިުތން 

ނޑުމެން ކުރަްނ  ރުފިޔާގެ ބޮުޑ ދަރަންޏެއްގެ ެތރެއަށް ގެނިބގެންދިއުން. މިީއ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އަްށ  8111ނުވަތަ ކުރަްނ މިއަދު މި އޮތް ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ނިމިގެން މިއަންނަ  ބޭނުންވާ ކަމަކީ

ނޑަށް  ވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްެދވޭތޯ މަސައްކަްތކުރުން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މިތިބަ ރައްޔިތުންނަށް ަވީޒފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި މަންފާ  ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެނގޭހާ ވެސް ކަަމކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ލިބޭނެ ގޮތް ހޯދައިދީގެން ނޫނިއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ެނތްކަން. މިއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ  ޙަޤީޤަތަކީ. މިއީ މިކަން އޮތް ގޮތަކީ. ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތާއި އާމްދަނީ ހޯދައިދީގެން ނޫނިއްޔާ 

މައްޗަށް ހިއްލޭެނ ގޮެތއް ނެްތކަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދު މައްޗަށް ިހއްލޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ޖީބަށް ވަންަނ 
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ފައިސާ އިތުރުެވގެންކަން. ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ފައިސާ ެވއްދޭނީ ވަޒީފާތަާކިއ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުތައް 

ގެންކަން. ައޅުވެިތކަމުގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޖެ އަީކ ފަގީރު ޤައުެމއްެގ ގޮުތގަިއ ލޭަބލްކޮށްފައި، ަފގީރު ަބއެްއގެ ފަހިކޮށްދީ

ގޮތުަގއި ިވސްނާދީފައި އޮްތ އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންވެއްޖެ. ދިވެހިާރއްޖެ އަީކ ފަގީރު ޤައުމެްއގެ ގޮުތގަިއ 

އްޭޖގެ މުއްސަނިދަކން ތެލުގެ މުްއސަނދިކަން ިލބިފައި އޮްތ ޤައުމަކަްށވުރެ މާ ލޭބަލްކުރެވޭނެ ަޤއުމެއް ނޫން. ދިވެހިރާ

ނޑު ދަންނަވާނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އެންމެ ވެލިފުކެއްގެ ައގު ވެސް އެބަ އަރާ އެތައް ބިލިއަްނ  މުއްސަންޖޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ޙަޤީ ޤަތް. އޭގެ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފީފާ ތެލެއްގެ ައގާ ެއްއވަރަށް. މިއީ އަުޅގަ

މި ދަނީ ފެންނަމުން. މި ރޭ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މާފުށީަގއި ޮއންނަ އިހްތިފާލުން ވެސް ނުވަތަ މާފުށީގައި އޮންނަ ޖަލްސާ 

ަތއް، އިން ވެސް ފެނިގެންދާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ބޮުޑކޮްށ، ގިނަކުެރވޭނެ ގޮތް

ވަސީލަތްތައް ހުރިކަން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދު ިދމާވެގެން މި އުޅޭ ަމއްސަލަ އަކީ ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަްށ 

އެންމެ ބޮޑު ހީނަރުކަމެްއ ައިއއްސަ މި އޮތީ މާީޒގެ ތެެރިއން އޮތް ައޅުވެިތކުރުން، އިްޤތިޞާދީ އަުޅވެތިކުރުން. އެއީ 

ނޑުމެންނަށް މި މަންފާ ލިބޭނެ މަގު އެްއގޮތަކަްށވެްސ އަނިޔާ ެއއް. އެ އަނިާޔވެރިކަ ުމގެ ތެރެއިން ލާފައި ައއިސް ައޅުގަ

ތަނަވަސްނުކޮށްދީ، ަވކި ބަެއއްެގ އަތްމަތީަގއި، ަވކި ޮގތަކަށް ބައްޓަންކޮށްަފއި އޮްތއޮތުން. ައޅުަގނުޑގެ ކުރިން 

ތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި ފަދައިން، ދިވެހިާރއްޖޭގެ މިއަުދ ވާހަކަދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، މަޑަވެލި ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތް

އޮތީ ބައިނަްލއަޤްވާމީ އެންެމ އެއަރޕޯެޓއް ވެްސ ނޫން. މި ބިލުގެ ނަން އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. ބައިނަލްއަްޤވާމީ 

ޤްވާމީ އެއަރޕޯެޓއް، އެއަރޕޯޓުަތއް. ކޮންމެހެން ހުޅުލެ މި ތަނަށް އަންނާކަށްުނޖެހޭ. އެއީ މުސްތަޤްބަލުަގއި ބައިނަލްއަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާތީވެ. ކޮންމެހެން ހުޅުލެ އަށް ވަކި  އެތައް ެއއަރޕޯެޓއް އިތުރުެވެގންދާނެ ކަމުގެ ކޮޅުމަތި އަުޅގަ

ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ މުހިއްމު ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް. ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންަނވާލަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަތަީކ 

ުޓވުމަށް ޓަކަިއ، އެއަރޕޯޓުގެ މަަސއްކަތް، ުކރީގައި އޮތް ޖީ.އެމް.އާރު ބޭލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުިރ އެއަރޕޯޓު ހުއް

ފަރާތްތަކުން ގޮވަމުން ދިޔައީ ތިމަންނަމެންގެ ދެ ވަނަ މަސައްކަތަކީ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް މަސައްކަތް ހުއްުޓވުމޭ. ނާޖާއިުޒ 

އޭގެތެރޭަގއި ެއކުލެިވގެންވާ ގޮތަށް ކޮށްފައި ޮއތް ކަމެއް ކަމަށް ވެފައި މި  ގޮތުަގއި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެންެމހައި ޢަމަލުތައް

މަޖިލީހުން ވެސް އެކަން ހުއްޓާލަން ތަކުރާރުކޮށް އަންގާފައި އޮތްއޮތުމަކަށް ވެސް ެއއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް އައި ތަނެްއ 

ނޑިޔާރުން އެބަ ޖެހޭ ނުފެނޭ. މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމައިދޭ ން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމައިދޭން. އަނެއްކާ ަވއިގެ މައްސަލަ އަށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ގޮތެއް ނިންމައިދޭން. މި ޤާނޫނު 

ބަލައިގަތުމުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ފުރަތަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޮގސް އެަބ އަހަންޖެހެއޭ ެއއްކަލަ ިމ 

ންނެވި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ވައި ޖައްުވގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ގޭާހއި ވިލަޔާ ެއއްޗިހި ބަޔަކާ ދެ

ހަވާލުކުރަން އުޭޅއިރުަގއި އަނެއްކާ މި ޤާނޫނު ބަލައިގަތުުމަގއި ތަޢާރުޟުވުމުގެ ަމއްސަަލ ދިމާވޭތޯ ވެސް ސުޕްރީމް 

ހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން މި އުޭޅ ޙަީޤޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އޮތް ކޯޓުން އެބަ ޖެހޭ މިއަްށ ަރޢުޔެއް ނެރެދެން. އެ
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އަޅުވެިތކަން ނައްތާލަިއ، ވަކި ބައެްއގެ މުށުތެރޭގައި ޓޫިރޒަމްގެ ދާއިރާ އިން ވެސް ލިބެން އޮތް އިޤްތިޞާދީ މަންފާތައް 

މަންފާ އެއް ނެތޭ. އެމް.ޑީ.ީޕ،  ހިފެހެއްޓިފައި އޮްތއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެްސގެން ނޫނިއްާޔ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަިޓކު ޕާޓީން މި ވަކާލާތުކުރަނީ އެ ކަމަށް. ދިވެހިތާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާީދ 

ފުއްދުންތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ ަވޒީފާތަްއ ކުރިއަރައިދިނުމަށް ޓަކައި. 

ރަްއޔިތުންނަށް އެތައް ގޮަތކުން އިތުރު މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަށް އުސޫލުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެމް.ޑީ.ޕީން ދަްއކާ ވާހަކަ ައކީ. އެހެްނވީމާ، ެއ އުސޫުލެގ މަތިން ޖީ.އެމް.އާރު، ޖީ.އެމް.އާރާ ހަވާުލކުރީމާ، ނުވަަތ 

ރެއިން އިތުުރ ވަޒީފާތަާކއި އިތުރު އާމްދަނީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިގެން އެއަރޕޯޓް ޖީ.އެމް.އާރާ ހަވާުލުކރީމާ ވެސް ޭއގެތެ

އައި ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އެތައް ގުނަައކަށް މަންފާތައް އިތުރުެވގެން ދިޔައިުރގައި ވެސް ޙަޤީޤަތަށް ލޮލަްށ 

ނޑައެ ިޅގެން ފާޅުކަްނ ބޮޑު ގޮތެްއގަިއ، ދުވާލުެގ ފެންނަން ހުންނައިރު އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ މައްސަލަ، މައްސަަލ އަކީ. ކަ

އަލިކަން ފަދައިން ފެންނަ ފެނުން ވެސް އެކަން ވެސް ޤަބޫުލނުކޮށް ވެސް، ރޭަގނުޑގެ އަިދރިކަމަށް ބަދަލުކޮށްލައިގެން 

ބަ ޖެހޭ ވާހަކަދެްއކޭކަން މިއަދުގެ ހިތާމަ އަކީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ައޅުަގނުޑމެން ވިސްނާލަން އެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އިންޖީނުގެތައް، ާރއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ހުރި އިންޖީނުގެތަކަށް ގެނައި ބަދަލު، އެމް.ޑީ.ޕީން 

ސިޔާސަތަށް ގެަނއި ބަދަލެްއގެ ސަބަބުން އެަތއް ވަޒީާފތަކެއް އިތުރުެވގެންޮގސް ރާްއޖޭގެ އެަތއް ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމާ އެީކގަިއ  24އެާއއެީކގަިއ  މަންފާތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ. ހަމަ ގަިޑއިުރގެ ޚިދުމަތް ކަރަންޓު ުނކެ

ގަިޑއިުރގެ ޚިދުމަތް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ. ެއީއ ސިޔާސަތަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލަކީ.  އެ ސިާޔސަތުެގ  24

ންނަ އުސޫލީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެތަްއ ފަރާތުން، އެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، އެ ގެންނަ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބު، އެ ގެ

ގުނައަކަްށ މަންފާ، އެަތއް ގިނަގުނަ ެވގެން ދާތަން. ެއގޮތަށް ކަންތަްއ ކުެރވިގެން ނޫނިއްޔަކާ ިދވެހިރާއްޖެައކަށް 

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ހައްލެއް އޮތް ކަމަކަށް. ހަމައެާއއެީކގައި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަުކގެ 

ދަްއކާއިުރގައި ްސކޫލް ތަކުަގއި ތިބި ސުޕަވަިއޒަރުްނނާއި ސްކޫލްތަުކގައި ތިބި ޕްރިންސިޕަލުންނާ އާދޭހާ އެކީ ވާހަކަ

ފޯމު ފުރާލަދޭންވީ  311ސަރުކާރުަގއި ގޮސް ސަލާންޖެހީމާ ބުނަނީ، އެހެން ފޯނަކުން ގުޅައިލާފައި ބުނަނީ ސްކޫލުން 

މައްސަލަ އަކީ. ބަދުނަސީބު ދިމާވި ވާހަކަ ގަވަރުނަރު ވިދާުޅވީމާ،  ނޫންހޭ. އޭރުން ދެން ތިކަން ވެދާނޭ. މީ މިއަދުގެ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ. މިއަދު މި އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޮުޑ 

އަާތއަތާގުޅާލަން.  ބަދުނަސީބެއް ދިމާވެފަ. މި ބަދުނަސީބުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކަިއ ދިވެހި ަރއްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ

ގުޅާލަިއގެން ނޫނީ މި ބަދުނަސީބުން އަރައިގަެނވޭނެ ގޮތެްއ ވެސް ނެތް. އިޤުތިޞާދު ފުޅާކުރެިވގެން ގޮސް އިޤްތިޞާީދ 

ނޑުމެން އަުޑއެހީމު ގެްސޓުހައުސްގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭެގ  މަންފާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް. ައޅުގަ

ޙަރާމްކުރެއްވި ކަމެކޭ. ެއަކން ކޮށްގެން ނުވާެނއޭ. މާތްަކލާނގެ އެތަނަށް ކޯފާ ެވސް هللا މަކީ މާތްރަށްތަކުގައި ކުރު

ބާވައިަލއްވާފާނޭ. މި މާލޭގަިއ އެތައް ސަތޭކަ ގެސްޓުހަުއސް އެއް ހަދަިއގެން، އެަތްއ ސަތޭކަ ރެސްޓޯރަންޓެްއ 
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ނޑުމެްނ  ހަދައިގެން، އެަތއް ސަތޭކަ ހޮޓާތަކެއް ހަދައިގެން ރެާޔިއ ދުވާލު މަންފާތައް ނަގަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑިތަކާއި ރީތި ީބޗުތަާކއި ދޮންވެލި ފިނޮޅުތަކާ، އެްއޗެހިތައް ހަމަ ބަހައްޓަންީވ  ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުަގއި ހުންނަ ތު

ނޑުމެން އެްއވެސް މަންފާ އެްއ، ނަފާ އެއް ލިބޭނެ ގޮެތއް ނުެވ، ހަަމއެކަނި ކަކުނި ނިދާލަން ކަމަްށ ވަންޏާ ެއއީ  އަުޅގަ

ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް މި ކަންކަން 

ޤަބޫލުކޮށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅިަފއި މި އޮތް ހިޔަނިން އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ރެކިގަންނަން. 

ޔާ މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ޙަީޤޤަތުގައި ފައިދާ ާއއި ނަފާ ހޯދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަެމއް. ރެކިގަެނގެން ނޫނިއް

ރައްޔިތުން ޖެހޭނީ އެކަންކަްނ ވިސްނަން. ައޅުަގނުޑގެ ުކރިން ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަުރ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އިންކަްމ 

އަހަރުދުވަސް ވީ. ަބޣާވާތުގެ ސަރުކާރާ އެީކަގއި،  3ރު ޓެކްސްެގ ޤާނޫނު މި މަޖިލީހުގަިއ ޕާކުކޮށްަފއި އޮންނަތާ މިހާ

އަނބުރާ ފޮނުވާލުމާ އެކީަގއި އަނެއްކާ މިތާ ޕާކުކޮށްފައި އެ އޮތީ. އިންކަމް ޓެކްސް ދައްަކން މި ޖެހެނީ މުއްސަނދިން. 

ާދކޮޅު ެވސް މުއްސަނދިންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީކޮޅު ނިކަމެތިނަށް ދޭންޖެހިދާނެތީވެ، ނުވަތަ އެ ފައި

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހިދާނެތީވެ ވަރަށް ބާރުލާފަިއ، ައޑަށް ާބރުލާފައި، ޮގއްމުްއކަވާަފއި އެބަ ބުނޭ ލާހިކު ކުޅަދާނަ ެއްއ 

ނޫނޭ އިންކަމް ޓެކްސް ޤާނޫުނ ފާސްކުރާކަށް. ބުނީމަ ވެސް ބައެއް ަރއްޔިތުން ތިބެފައި ައތްޖަހައިލާ މަންޒަރު ފެނުނީމަ 

ހިތުަގއިޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއ ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ އިންކަމް ޓެކްްސއޭ ބުނީމަ  އަޅުަގނޑުމެން

ވެސް އެ ބުނާ އެްއޗެްއގެ މަފްހޫމު ވެސް ރަނގަޅަށް ނޭނގިކަން އަތް އެ ޖެހެނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބުނަނީ 

ސް ރަްއޔިތުންނަކަށް ނުދޭނަމޭ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ތިމަންނަމެންނަށް ލިބޭ ވިޔަފާރީގެ ނަފާ އިން ޒައްރެްއގެ މިންވަރު ވެ

މި ބުނެވޭ ެއއްަޗކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ ކަންތަްއ ުކރެވެމުންދާ ޒަމާނެްއގަިއ، ެއގޮތަށް ކަންަތއް ކުެރވެމުންދާ 

ދޭތެޭރަގިއ ދުވަސްވަެރްއގައި ަރއްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ޮބޑަށް ހޭލައި ސަމާލުވާން. މި ބޭފުޅުްނ ދައްކާ ވާހަތަކާ 

ނުޑމެންނަކަށް ނެތް މިކަންކަމުން  ވެސް އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮެޅއް ޮބޑަށް ދުރަށް ިވސްނަން. ިވްސނައިގެން ނޫިނއްޔާ އަުޅގަ

އަރަިއގަނެވޭނެ ގޮތެްއ. ޙަޤީޤަތުގައި ެވގެން މި އުޭޅ ގޮަތކީ ަވރަށް ގިނަ މުޒާހަރާތައް ކޮށް، ވަރަށް ބަިއވަރު ވާހަކަަތްއ 

ނު ޖީ.އެމް.އާރާ އެީކގައި އިތުރު މަންފާ އެއް ގެެނވޭނެ އެްއވެސް މަެގއް މި ސަރުކާރަކަށް ވެސް ދައްކައި ބޭރުކުެރވު

ދެއްކުނީކީ ނޫން. ރަނގަޅު ަކމެއް ވެްސ ހޯދުނީކީ ނޫން. ައދި އެއަްށވުރެ އިތުރަށް ޯގސްީވ، އިހުނަށްވުެރ ކަންތައްަތްއ 

ާޏ މިއަދު ބޮޑެތި ބާސްކެުޓ ބަހައްޓަިއގެން ވެސް ފެން ވެްސ ގޯްސވެގެން ދިަޔއީ. ކުރީަގއި ބާލިދީ ބަހައްޓާ ކަމަށް ވަން

ހަރުނުކުރެވޭނެ ގޮތް މިއަދު މެދުވެރިވީ. އެހެންވީމާ، ވަިއގެ ސްޕޭސް ސަލާމަތްކުރުމާ، ޖައްުވގައި ހުރި ގޭސްޮކުޅ 

ޤަތުގެ މައްޗަްށ ސަލާމަތްކުރުމާ، ވިލާކޮޅު ަސލާމަތްކުރުމަށް ފާޑުފާޑުގެ ޤާނޫނު މިތަނަށް ހަދައިގެން ގެނައުމަކީ ޙަޤީ

ފަސްއަޅަިއ ފޮރުވަން ކުެރވޭ މަސަްއކަތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ. ިމ ބިލަކީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް 

ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ބިލެއް ކަަމކަށް އަުޅަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ުނކުރަން. ބަލަިއގަތަސް، ބަލަިއަގތަސް މި ބިލުަގއި އެަބ ޖެހޭ 
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ނަން. އިޞްލާޙުތައް ައިއސްގެން ނޫނިއްަޔކާ މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމޭނެ މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުތައް އަން

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.   ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

ނޑު މި ހުށަހެޅި ބިލު މި ހުށަހެޅީ عليكن ًرحوت هللا ًبركاتو السالم`. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  . އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ  ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަވިއގެ ބަދަރުެގ ހިންގުން ބޭރު ބައެއްގެ އަްތމަތީގައި ޮއއްާވ، އަުޅގަ

ގައި ިމއަދު ދިވެިހ ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏެްއގެ ޑްރާފްޓުކޮށްގެން ަތއްޔާުރކުރި ބިލެއް މިއީ. މި ބަހުސާ ހަަމައށް އަިއއިރު 

ދަށުގައި ެއއަރޕޯޓް އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް މީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު މަގުސަެދއްަގއި، ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުމެއްަގިއ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ. ސަބަަބކީ މި ބިލާ ބެޭހ ގޮތުން މަަޑވެލި ާދއިރާ ގެ ހުށަހެޅި ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެ އެ ބޭފުޅުންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ނުޑގެ މަުގސަދާ ތަފާތު މިންވަރު. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ާއއި ހުރިހާ  މަގުސަދާއި އަުޅގަ

ތި، އޮބެހެއްޓުެމްއ ނެތި، ބެލެހެއްޓުމެއް ނެިތ ހުޅުވާލެވިަފއި ކަމަށް. އެއީ ކަމެއް އޮންނަންޖެހޭނީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަަކ. އެހެން ބާއްވަން ބޭނުންނުވާ ބަޔަކު ރާއްޖޭަގއި މަދެއް ނޫން. އެއީ ެއގޮތަށް ވާ ކަމަށް 

ރެްއގެ ސިނާޢަެތއް، ހުރިހާ ވައްތަރެްއގެ ކަެމއް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ވައްތަެރއްގެ ިވޔަފާރި ެއއް، ުހރިހާ ވައްތަ

ނޑުމެންގެ ތެރެިއން ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންނުވާތީ ހިމާޔަތްކުރަންޖެހެނީ.  ހިނގަންވީ. އެކަންަތއް ކުަރން އަޅުގަ

ތަފާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓު އޮތް ރަށުަގއި ރަްނވޭ ހެދުމަްށ ޓަކަިއ އޮްތ ބިމުަގއި

އިމާރާތްތައް ބިނާކޮށްގެން ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ެގއްލުންާވ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ޕްލޭންުކރެވިގެންދިޔަ މަންޒަރު. އޭެގ 

ނަތީޖާ އެްއގެ ގޮތުން ިދވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކުްނ، ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރި ވިާސ ކާޑަށް ބޭރު ަޤއުމުތަުކގައި 

ގޮތް، މިހާރު ހުރި ކާޑުތައް އުވުނީާމ ނުލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިެގން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޭރު ފައިސާ ނުލިބޭ 

ވަންނަ ޑޮލަރު މަދުވެގެން. އެ ތަނުން ފައިދާ ބޭރު ބަޔަކު ހިންގިއިރު ލިބުނު ވާހަކަ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ ދިވެިހ 

ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ޭބސްފަރުވާއަާށއި ދިވެހިރާއްޖެ  ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިފައި އޮންާނނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަގައިމު

އިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ބޭރަށް ގޮސް ތިބި އެންމެނަށް މި ޙަޤީޤަތް އެނގޭނެ. މިހާރު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ޑުތައް ހަދައިދޭން ެއ ކުންފުންޏެއްގެ އަތްަމއްޗަށް ެއއަރޕޯޓު ައއުމުން ލިބުނު ފައިދާތަކުގެ ތެރޭަގއި އަލުން އަނބުރާ ކާ

ނޑުމެން އެ ާކޑު އާކޮްށގެން، އެ ާކޑުން ބޭރަށް ޮގސްގެްނ  އޮތީ ބޭންކުން ިސޔާސަތު ބަަދލުކުރަްއވާފަ. މިހާރު އަުޅގަ

ޑޮލަރު ލިބޭނެ. މިކަންކަން މިހެން ހުރިއިރުގައި އެކަުމވެްސ މި ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމަށް ަޓކައި ވާހަކަފުޅު އެބަ ދައްަކވާ. 

ެވސް އެނގޭ ޖީ.އެމް.އާރު އޮތީމާ ބަޔަކަްށ ފައިދާވާނެކަން. ވަމުންދިަޔކަން. އެހެންވީމާ، ެއއީ އެ އަޅުަގނޑަށް 

ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭނެ ކަމެްއ ނޫންކަން ެވސް އެނޭގ. އެ ވިދާުޅވަީނ އަޑުފުޅަށް ބާރުަލއްވާަފިއ 
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ނޑު އެްއބަސްވަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ތިމަންނަމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ  ކަމެްއ ނޫނޭ. ެއ ރަނގަޅު. އެކަ މާ އަުޅގަ

ޤަބޫލުނުކުރެއްވުނު ކަމަށް ިވޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި ސިޔާދަތާއި އިޞްިތޤުލާލުގެ މައި ދޮރޯއްޓެްއެގ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީ މާ، ކޮންޓްރޯލް ބޭރު ބައެއްގެ އަްތމައްޗަށް ދީގެން ތިބުމަކީ އަުޅގަ

އަނެއްކާ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ސިނާޢަތްތަކާއި ިވޔަފާރިތަކާ، އެއީ އިމެްއ ނެތް، ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް، 

އޮބެހެއްޓުމެއް ނެތް ގޮތަށް ޫދކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫެލއް ނުކުެރޭވ. އެހެން ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުންގެ 

ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނަންޖެހޭނީ ދިވެހިންނަށް ހިފެހެއްޓިފަ.  ދިފާޢުގައި ައޅުަގނޑު

އޮބެހެއްޓިފަިއ، ބެލެހެއްޓުންެތރިކަމާ އެުކަގއޭ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަންަތްއތައް. މިއާ އިދިކޮޅު ަހއްދަވާ 

. އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންނޭ ެއ ވިާދޅުވަނީކީ ަވކި ބަެއއް ނޫން. ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާެނކަން ވެްސ އެނގޭ

ނޑުެމންގެ ޚިޔާލަށް ާތއީދުކުާރ މީހުންނަކީ ވެސް ަރއްޔިތުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެްސ ަރއްޔިތުން. އަދި އަުޅގަ

ކީ ހަމަގައިމު ވެސް ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ، އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ރައްޔިތުްނނަ

މަދުބައެއް ނޫން. އެ ބޭފުުޅން ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޞްތިޤްލާލާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަންކަްނ 

ބޭރުބައެްއގެ އަތްަމއްޗަށް ާދކަށެއް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ެއ ވިދާުޅވާހެން ހުރިހާ ސިނާޢަތްތައް ހިފެހެއްޓުމެއް، 

މެއް ނެތް ގޮތުގައި ފުާޅވެގެންާދކަށެއް. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ކުރާހާ ކަމެްއ އޮބަހެއްޓުމެްއ، ބެލު

ނޑުމެންގެ އޮންނަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ދިވެހި އުސޫލުތަަކކާ އެްއގޮތަށް، ދިވެހިންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާކަެށއް. ައޅުގަ

ޖޭގައި ބޭުރގެ އިންވެސްޓަރުންަނށް ވިޔަފާރިތަްއ ހުޅުވާލުމަީކ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ހުޅުވާެލވިަފއިވާ ސިޔާސަެތއް. ދިވެހިާރއް

ކޮންމެހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ބަޔަކަްށ ވިއްކާލުމެއް ނޫން. ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރު 

ރަމުން ގެންދާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިމާޔަތްުކރުމާ އެކު ނަމަވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭރުގެ ކުންފުނިތައް ިއންވެސްޓުކު

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މިސާެލއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ، ެއނގިގެންދާކަން ވެސް އެނގޭ. މިސާލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އަީކ ބޭރު ބަޔަކާ ހިއްާސވެގެން އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް. މިއަުދ އެ ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ހިއްސާ އިތުރުކުރަމުން ޮގސް އެހެރީ ދިވެހި ސައްަތ އިން ސައްތަ ިދވެހިންެގ  މަޑުމަޑުން އަުޅގަ

ކުންފުންޏަކަށް ވެފަ. ހަމަ އެަފދައިން ދިރާގު ވެސް ވަރަށް ުކޑަ އިންަސއްތަ ެއއް އޮތް ގޮެތއްަގއި ސަުރކާރަށް ލިބިފައި، 

ތަނުގެ ބޮޑު ހިއްސާ އެއް އަޅުަގނޑުމެން މަޑުމަޑުން ހިއްސާ އިތުރުކުރަމުން ޮގސް އަޅުަގނޑުމެން އެ 

ނޑުމެންގެ ބާުރ ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ ޮއއްާވ ކުީރގެ ސަުރކާރުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ިހއްސާ ިވއްކާލަިއ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭުނންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބާރު  ތަނުން ދޫކޮށްލީ. އަޅުަގނޑުެމން މިއެއް ނޫން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. އަުޅގަ

ތީަގއި އޮންނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މިއީ ގަބޫލުފުޅުކުރެއްޭވެނ ދިވެހިންގެ އަތްމަ

ނޑުމެންނަށް ވެްސ އެ ގޮތް ގަބޫލުނުކުރެވޭތީ ޭއ  ކަމެއް ނޫނޭ ވިދާޅުާވ ވިދާުޅުވމަކީ ޙަޤީޤަތެކޭ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެ ޅިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރު ހިންގަމުން ބިލު ހުށަހެޅީ ވެސް. މި ބިލު އަޅުގަ
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ނޑު މި ކުރީ. މި  ގެންދިޔަީއ ބޭރު ބަެއއް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަހައްަޓިއގެން ހުރެވޭނެ ކަމަކަށް ުނވާީތ އަުޅގަ

 ބިލުން މި  އް ނުކުރޭ. މިމަަނލެ ފުނިތަކުން ވިޔަފާރިކުރުންބޭރުގެ ކުންބިލުން އެއްެވސް ހާލެއްަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ކުރުން. އަދި އްޭޖގެ މިނިވަންކަމާ ހިމާޔަތްކުރާ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާދަތާއި ދިވެހިރާ

 ށް ބޭރު ފަިއސާ ލިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަްއ ފުޅާެވގެން ދިއުން. އަދި ިދވެހިރާްއޖެ އަ

ކުރާ ކަމަކީ. މިކަމަކުން  އައުން. މިއީ މި ނޑުމެންގެ އަތްމަްއޗަށް އެނބުރިއަޅުގަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތް

ދެވެނީ. ރުހީބުއް ނުުކރޭ. އެކަމަށް ތަރާއްޭޖގެ ވިޔަފާރިކުރުން މަނަލެއިން ބޭރުގެ ެއްއވެސް ބަަޔކަށް ދިވެހި ދިވެހިރާއްޖެ

ދިނުމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާއިުރަގއި މިއަދަށް އިންެވސްޓުކުރުމަށް ފުރުޞަތުއްޖޭަގއި ބޭރު ބަޔަކު އަދި ދިވެހިރާ

އެްއަގިއ  ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ވިަޔފާރިއަކީ ބޭރު  ވެސް ިދވެހިރާއްޖެ

ހުން ވެސް ދުނިޭޔގެ މަލްޓި ފަ . ދާދިއެކު ހުުޅވާެލިވފައި އޮތް ަޤއުމެއް ކަމަށް ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރޭ މިނިވަންކަމާ

ބައްަލަވއިަގތީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކާއި އެހެން ހަމަތަކުެގ  ކު ރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ އެނަރަބިލިއަ

ވީމާ، ބޭފުޅަކަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ނެތް ނަމަ އެވަރުގެ ބޮޑު އިންެވސްޓްމަންޓެްއ ނުކުރެއްވީސް. އެހެން މަތިން އެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  އެއް ދެްއކި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ވާހަކަ ނޑުމެްނ ވިޔަސް ައޅުގަ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

 ށް ްސ އަޅުަގނޑުމެން ަޤއުމިއްޔަތަވިޔަ ނުވަތަ ކިތަންމެ ފަންނީ ިބލެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް ،ކަހަލަ ކިތަންމެ ޢިލްމީކޮންމެ

ކުރެއްވޭެނ ނުކުރާ ކަންތައްަތކަށް ޤަބޫލުފުޅު ޓަކައި މި ޤައުުމގެ ސިޔާދަަތށް ،ޓަކައި ލަށްލާޤްަޤއުމުގެ ިއސްތި ،ޓަކައި

ތިމަން ބޭފުޅުންނަކަށް މިކަން ޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުެރއްެވޭއ.  ،ވާހަަކއޭ ވިދާުޅވަނީ އެ  ބޭފުުޅން އެ . އެބޭފުޅުން ތިއްބަވާނޭ

ނޑުމެްނގެ މަްއސަލަ ވިޔަްސ  ނުކުރައްވާ ބޭފުުޅން ތިއްބެވި ކަމަށްފުޅުއެއް ނޫން. އެކަްނ ޤަބޫލު އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އެތެެރހަށީގައި ހިނގާ ލެަޔކީ ދިެވހި ލޭ ކަމަށް ވާހާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަގަ  ،ހިނދު އިމު ެވސް އަުޅގަ

ޔާދަތާއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ދިވެހި ޤައުމުގެ ސި ،ހިނދަކު މިނިވަންކަމުގެ ވިންދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ހިތުަގއި ޖަހާ

ލާލާއި މާތްެވގެންާވ އިސްލާމްދީނަށް ލޮޅުމެއް އަރައިދާނެ ނުވަތަ ހިޏަންޏެއް އެޅިދާނެ ކޮންމެ ކަމެއް ސްތިޤްއި

ނުޑމެންނަށް ކުރެވުނު ކޮންމެ މަސައްކަެތއް ހުއްޓުވުމަށް ަވއިގެ ބަނދަރަީކ  ކުރާނަން. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓަކައި އަުޅގަ

ތަން އޮވެއްޖެ ކަމަށް  ދަުށގަިއ މި ގެކަމަށް ވަނީ ބައެްއގެ ކޮންޓްރޯލް ކަެމއްނުރައްކާތެރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާދަތަށް 

ނޑުމެންގެ ޤައުީމ  އްޔާ އެ ަބޔަކު ނުރުހޭ އެްއވެސް ބަަޔކަށް މިވެއްޖެ  ތަނަކު ނުޖެއްސޭނެ. އެ ބަަޔކު އަުޅގަ

ސައްތަ އެހެން  އިން ސައްތަ ،ވެސް ޖައްަސން އަންނަ ވަގުތު އެބައި މީހުންނަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ އެއަރަލއިނަށް

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ކުޑަ ދުަވސްކޮަޅކަށް ގެ ކޮންޓްރޯްލއޮެވއްޖެބައެއް  ްއާޔ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނަލްއަޤް ނަމަވެސް ބޭރު ބަެއްއގެ ކޮްނޓްރޯލް ދަށުގަިއ ބައި ކިތަްއ ާވމީ ވަިއގެ ބަނދަރު އޮތް ތަްނ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ތެރެއިން ކިތަންމެ ބައެއްގެ ވިޔަފާރިތައް ގެއްިލގެންދިޔަ.  ޔަތޯ؟ދަތިކަން ފޯރަމުންދި

ދިަޔ  ކުރަމުންތްަގއި މަސައްކަރުކުރަމުން ދިޔަ. އަދި އެއަރޕޯޓުއެތަނުގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް މަޑުމަޑުން ދުރުކުރަމުން ދު
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ބޭުރ މީހުންނަށް އެ ަވޒީފާތަްއ  ،ން ހުނަރުތައް ލިބިގަންނަމުންތަުކގައި ިތއްެބިވ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުއިސް މަޤާމު

 ފްރީ ވިަޔފާރިކުރަމުން އައި މީހުން އެއެަތއް ޒަމާނެއް ވަންދެން ޑިއުޓީދިޔަ. އަދި ރާއްޖޭގައި  މަޑުމަޑުން ބަދަލުވަމުން

ޑޮލަރު ލިބޭ ެއއް ވަސީލަްތ  މީހުން އަންނަމުންދިޔަ. ައދި ރާއްޖެ އަްށ އެންމެ ގިނައެ ތަނަށް ބޭރު، ތަނުން ބޭރުކޮށް

ނުން ރާއްޖެ އަށް ަވންނަ ޑޮލަރުތައް މުޅިންހެން ތަ އެ ،އޮތުން ނިމުމަކަށް އައިސްތަން ވެފައި އޮތް  ކަމަށް އެ

ުކރަމުން ގެންދެވި ވަރަށް ގިނަ ްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަޒީާފއަދާއަދި ހަމަ އެފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ .ހުއްޓުމަކަށް އައި

ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިހެން ވަމުން ދިަޔއިރުަގއި އެންމެ ބޮޑު އެްއ  ންގެ ަވޒީފާތައް ގެްއލެމުންދިޔަ. މިމުވަްއޒަފު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހި އެންމެ ހިންގުމުގެ ެއއަރޕޯުޓ އަދި އެ  ،ކަމަކީ ފަހު ދުވަސްކޮުޅަގއި އަުޅގަ

ެއއްޗެހި  ތަކާނޫސް .ޖެހުނު ތަން. ޤަބޫލުކުރައްވާނެބަިއތިއްބަންތަނުަގއި  ދީގެން އެމީހުންނަށް ފައިސާ ސަރުކާރުން އެ

 ...ތަނުން ފައިދާލިބުނު ވާހަކަ ވިދާުޅވާއިުރަގއި އެ .ބައްލަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ގަސްތުކުރަީނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ަވގުތު އައިްސ ޖެހިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ބިލަށް ބަހުސް ފެށޭއިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް   ގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. ދެން މިމިނެޓު 31ހިސާބުން މިހާ

 ަވގުތުކޮެޅއް މިހާރު އަރުވަން.ގެ ހުސް މިނެޓު 31ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޢިއްޒަ

 

 ]އަށް  13:13އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުިރައށް މި`.   ގެންދަނީ އިބްތިދާޢީ  ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ. އަޅުގަ

ސް. ބަހު . ހުޅޭލޭގައި އޮންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީބަހުސް

ނޑު ފުރުަތމަ ފުރުޞަތު މި  ޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު، އާދެ!އަޅުަގނ ާރގެ އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި އަުޅގަ

ކުީރ  ،ފަހަރު ކުރީ ތް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ!ވަގުތު ވަަޑއިެގން ނެ ޙަސަން. މި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު

ނޑު ިނންމާލިއިރު ވާހަކަފުޅުދަންފަޅީގައި އަ ޒަތްތެރި މެންބަރު ވަުމން ގެންދިޔައީ ާމވަށު ދާިއރާގެ ޢިއް ދަްއކަުޅގަ

 އަރުވަން. މެންބަރަށް ވާހަކަފުޅު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ުފރުޞަތު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. ޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

 

 ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށު 
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ނޑިގެން އަުޅަގނޑުގެ ަގއި 12:30 ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް  ދިަޔއިރުަގއި ވަގުތު ހަމަނުވަނީސް މެދުކެ

ނޑު ބަލަނީ. އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން ެގންދިޔައިމަ އަލުން ަވގުތު ދެްއވީ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން މި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އުުޅނު ގިނަ ވާހަކަަތއް ދަންނަ ވާ ލެވިއްޖެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑެގ އަމިއްލަ ޒަމީރަށް މިކަން ކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ފެނިގެން  ނޑު މިބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އަޅުގަ އުޅެނީ އަުޅގަ

ްޤވާމީ މައި ަވިއގެ ބަނދަރު ހުށަހެޅި ބިލެކޭ. މި ބިލަކީ، މި ބިލު ފަރުމާކޮށް ހުށަހެޅިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަބއިނަލްއަ

ޮއތީމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންގެ އިސްތިޤްލާލަށާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާދަތަްށ  އެހެން ބައެްއގެ އަތްމަތީަގއި

ލިބިދާނެ ނުރައްކާތައް އިހުާސސްކުރެިވގެން އަޅުަގނޑު މި މަސައްކަތް ހުށަހެޅީ. އަޅުަގނޑު އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކީ 

ބިލުގެ ެއއްވެްސ ކަމެްއގަިއ ހަމަ އެއްެވސް މިންވަރަކަްށ، އެްއވެސް އެހެން ފަރާތެއްެގ ބައިވެިރވުން ނޯންނަކަން.  މި

ނުޑ އަމިއްލައަށް އިބާރާތްކުރީ.  އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ޚިޔާެލއް، އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ދެލިކޮޕީ ލިޔުނީ. އަުޅގަ

ނޑު އަިމއްލަ ައށް ހިފައިގެން ގޮސް ލީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މިއީ އެްއވެސް އަޅުަގނޑު އަިމއްލަ އަށް ޓަިއޕްކުރީ. އަޅުގަ 

މީހެއްގެ ޚިޔާލަކަްށ، ެއއްެވްސ މީހެއްގެ ބަިއވެރިވުަމކަށް، އެްއވެސް މީހެްއގެ އެހީތެރިަކމަކާ އެކު ކުިރކަމެއް ނޫން. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަ ން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑެގ އެހެންވީމާ، މި ބިުލގަިއ ުއނިކަންތައްތަެކއް ހުރެދާނެކަން އަުޅގަ

ނޑުެގ ޭބނުން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުވެަވޑަިއގެންނަވާނެ. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އެދެނީ  މަޤްޞަދާއި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ މި މަޤްޞަދަށް ޓަކައި ިދވެހި ޤައުމުދެކެ ލޯިބވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ިމކަމަށް ތާއީދުކުރަްއަވއި، މި 

ކުރަން ހުިރ ކަމެއް ފެނިވަަޑިއގަންނަވަްނޏާ އެކަން އިޞްލާޙު މި ިބލު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ބިލުގައި ރަނގަޅު

ނިޒާމުގެ ތެޭރގަިއ ޤާނޫނަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުން. އާެދ! ޝައްެކއްނެތް ގޮތުަގިއ 

ރުން ރާއްޖެ އަށް ެގނައުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދުގައި ހިމެނޭ ބޭރުގެ ިއންވެސްޓަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި  ހުރިހާ ކޮމްޓްރޯލެއް އެ ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލަންެޖހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ޤައުމުގެ އިސްތިޤްލާާލއި ިސޔާދަތު، ދިވެހި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދުގެ ބާރުވެިރކަން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތްމަތީަގިއ އޮތުމަކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ބޭރުގެ ިވޔަފާރިވެރިންނަްށ އަޅުަގޑުމެންގެ އިޤްތިޞާުދގެ 

މަސައްކަުތގައި ބަިއވެރިނުެވުވމެއް ނޫން. އެކަންކަން އޮންނަންޖެހޭނީ ބެލެހެއްޓުންތެރިކަމާ އެުކގަ. އޮބެހެއްޓުމާ އެުކގަ. 

ނޑުމެން ކޮންމެން ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތެއްގަ. އެހެން ބައިވެރިންނަށް ފުރުޞަތުދޭ އަދި ހިފެހެއްޓުމާ އެކުަގއި،  ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފަރުވާކުރެިވގެން ހިނަގއްޖެ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ގޮތެްއގެ މަތިން. މިގޮުތގެ މަތިން މި ބިލު އަޅުގަ

އަދި ިސާޔދަތީ މިނިވަންކަމުގެ ދޮރޯށި  އޮންނާނެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެގެ އިޤްތިޞާީދ އިޖްތިމާޢީ،

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންޓްރޯްލެގ ދަށުގައި އޮތުން. އެކަމުެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ 

ނޑުމެންނަްށ  ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމާއި ިސޔާދަތު ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ެގރެންޓީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޒުވާނުންނަށް އޮންނަ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ެވސް އިތުުރެވގެންދާނެ. އަދި ރާއްޖެ އަށް ލިބި ގެންދާނެ. އަުޅގަ
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ނޑުމެންެގ އަތްމަތީގައި އިތުުރެވގެންދާނެ. މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި  ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގެ މަގުތައް ވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ އެނގޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅީ. މި ބިލަށް ތާއީދުނުކު ރަްއާވނެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާެނކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ަޤއުމަށް ޓަކައި ކަމެއް ކޮށްދެވެން އޮްތ  ނޑުގެ ވާިޖބަކީ އަުޅގަ އެހެންކަމުން އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމެއް ކުުރން. އެީއ އެހެން ބޭފުޅުންނަްށ ޤަބޫލު ފުޅުނުކުރެްއވޭ ކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް ވާނަމަ، އެކަމަށް ނޫެނކޭ ވިދާުޅވުމަކީ ޑިމޮކްރަީސގެ އެންމެ ރީތި އުސޫލު. މިއަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނާއި 

ނުޑ  ތާއީދުނުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ތިްއބަވާނެ. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނަވަމުން، އަުޅަގނޑުގެ ޕާީޓގެ ބަެއއް އެެހން ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިގަންަނވަމުން ޝުކުރުދަން

ނޑުގެ ވާހަކަ މަޑުކޮށްަލން. ދެން އެހެން ފުރުޞަތެއް  ގެންދަވާީތވެ، ައޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ މި ހިސާބުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ާވހަ ނޑުެގ ވަގުުތގެ ގޮތުން ލިބިއްޖެ ަކމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ ކަ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުެގ  ނޑު ގަސްތުނުކުރާީތ މިހާހިސާބުން އަޅުގަ ވާހަކަިއަގއި ޕާޓީ އަށް އޮތް މުޅި ވަގުތުަތއް ހުސްކޮށްލަްނ އަުޅގަ

ހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަނީ. މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވާ ކޮމިީޓައކަށް ފޮނުއްވަިއގެން އިޞްލާުޙކުރަްއވަންޖެ

އިޞްލާޙުކުަރއްަވއިގެްނ، އަުލން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިގެން މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހައްދަވަިއދެއްވުން. ދެންވި ފުރުޞަތަށް 

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަަރޙްމަތު

 

 ޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ނަނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ާމވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑު ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލަކަށް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މަނިުކފާނުގެ ވިސްނުންފުޅުހގެ ރޫޙަށް އަޅުގަ

ނޑަކީ ހަމަ ފެށުނީއްސުރެ ވެސް ޖީ.އެމް.އާރު އަޅުަގނޑަށް ތާ އީުދކުރެޭވކަްށ ނެތޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް، ޖީ.އެމް.ާއރަށް ހުޅުލޭގެ ވަިއގެ ބަނދަރުދިނުމާ ދެކޮޅު ވިސްނުމުގެ މީހެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ 

މަޤާމެއް އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ބަޔަކަށް ދޫކޮށްލާއިުރ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ާރއްޖޭގެ ސްޓްރެޓިޖިކު މުހިއްމު 

ނޑު ވަރަށް ޮބަޑށް  ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަމިއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރުޞަތުތައް  ތާއީދުކުރަން މިނިވަން ިވަޔފާރީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް. ިމނިވަން ވިޔަފާރި އަށް ައޅުގަ

ވާލަންޖެހޭނެ. ދެން ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލަކީ ވަރަށް ހުޅު

ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބިލެއް. އެެހން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަީނ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ޖެްއޔާ ވަރަށް ގިަނ ސުރުޚީތަކެްއގައި ވަރަށް ިގނަ ބިލުތަކެއް ހުށަހެޅިދާނެ. އެކަމެއް ަހއްލުކުރަން ބިލު ހުށަހަޅަންވެއް

ނޑުމެން ބިެލއް ހަދާފައި، މަގުމަްއޗަށް މީހުން  ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭގެ ބަނބުކެޔޮގަަހކުން ފަތް ފައިބާީތ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުއްޓުމަށް ރަތްކުޅުޖަހާތީ ބިލެއް ހަދާފައި، މިގޮތަކަށް ނޫން ކަންކަން ކުރާނީ. އެކަހަލަ ކަން ތައްަތއް އަުޅގަ
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ނޑުތަކާ ބެހޭ ބިލުތަކެއް މި ހެދީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގައި އެ  ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ޢާއްުމ އިޖްތިމާޢީ މިންގަ

ނޑުމެން އެޑްރެސްކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ ވިޔަފާރީެގ  މަނިކުފާނު ފާޅުކުރައްވާފަިއާވ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަުޅގަ

ހުރި ކޯޕަރޭޓް ގަަވނަންސްގެ ކަންތައްަތއް ހަރުދަނާކުރުމާއި އެންޓި ޓްރަްސޓު ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކުރުމާ، މި  ދާއިރާަގއި

ނޑު ޤަބޫުލކުރެވެީނ.  ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަމަށް ހައްލުކުރެވިދާނެ ކަަމށް އަުޅގަ ޒާތްޒާުތގެ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލެްއ އެހެންވީމާ، ވަކި ތަެނއްެގ ނަން، ވަ ިކ ގޮަތކަށް ަވކި ސުރުޚީ އެްއަގއި ބަޔާްނކޮށްެގން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެށެނީ.  ފަރުމާކޮށްގެން ގެނައުމަކީ ޭއގެ ޒާުތގައި ވަރަށް އެހެްނ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަ

ކުރާ ޕްރެސީޑެންޓު އެހެންވީމާ، ެއއީ އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. މި ސެޓު

ނަޑކަށް ުނފެނޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހަކުންނެއް. އެހެނެއްނޫްނ،  އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް ެސޓުކުރާކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުެގ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާިއ މި ޤައުމުގެ އިސްތިޤްލާލު  އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަ

ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ާވހަކަފުޅުގައި ފާހަަގކުރެްއވި،  ހިމާޔަތްވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ

މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި އޮތް ހާލަތެއް ނޫނޭ މިއަދު ިމ އޮތީކީ. ހާލަތު ބަދަލުެވއްޖޭ. އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވި 

ނޑަކަްށ ކަންކަން ހާސިލުވެފައޭ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު އިތު ރަށް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުކަމާިއ މާނަ އެއް އަޅުގަ

ނުވިސްނޭ. މިއާެއކު ހަމަ ވިދާޅުވި، ބަެއއް ކަހަލަ މިސާލުތައް ޖައްސަވާަފއި ވިދާުޅިވ، ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންްޓ 

އްެކވި. ވިދާޅުިވ، ލިބިފައިވާ ފައިދާތައް. މިސާެލއްގެ ގޮތުަގއި ބީ.އެމް.އެލް ނެންގެވި. ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ ވާަހކަދެ

ނޑުމެން ބޭރުގެ އިންވެްސަޓރުންނާ އެކު އިންވެްސޓުކޮްށެގން ވަކި ހިސާބަކަށް ައއިސް  ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ައުޅގަ

މިއަދު ސައްތަ އިން ސައްތަ ދިވެހީން ހިއްސާވާ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއޭ މި އޮތީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ ފައިސާ  އެ 

ގެ ަބއެްއގެ ކޮންޓްރޯްލގެ އެ ތަުނަގއި ޮއެވގެން، ނޫނީ ބޭރު ބަެއއްގެ ިހއްސާ އެ ތަުނގަިއ ތަނުގައި ހުރެގެްނ، ބޭރު

ނޑުމެންގެ މިނިވަްނަކމާއި ސިޔާދަެތއް ނުެގއްލޭ.  އޮެވގެން އެ މީހުންގެ ބަްސބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއވެގެްނ، އަުޅގަ

ނުޑެގ ދުވަސްކޮެޅއް ފަހުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭންކު އަނބުރާ ލިބުނީ. އެއަ ރޕޯުޓގެ މަްއސަލައިަގއި ވެސް އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވުން މިހިރީކީ ވަކި ީޖ.އެމް.އާރު ކުންފުންޏަށް އެއަރޕޯޓު ދެވޭތީ އެއް ނޫން. އެ ބިޑު ޕްރޮސެސް ދިޔަ ގޮތާއި 

އެކަމުަގއި ައޑި ނޭނގޭ ބައެއް ކަންަތއްތައް ހިނގާފަިއވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާއއި މި ކަމުގައި ސާފުޮކްށ 

ަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ފެންނަން ނެތުމާ، އެތާ އޮތް ބޯޑު ުއވާލެވިަފިއ އާ ބޯޑެއް ެއކުލަަވއިލެވުާމ، އަޅު

އަލަށް އެކުލަަވއިެލވުނު ބޯޑަށް ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓު ކިޔާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބި މި އެގްރީމެންޓުގައި ޮސއިކުރުމާ ހަމައަށް 

ނޑުމެން ދިއުމާ، މިދެންނެވި ކަްނކަމަީކ އަުޅގަ ނޑުެގ ކަންބޮުޑވުން ހުރި ކަންތައްތަކަީކ. އަިދ ހަމަ އެހެން އަުޅގަ

އެއަރޕޯޓު ކުށްޔަށްދޭ ފަރާތެްއގެ ގޮތުަގއި ތިބެ، ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެއަރޕޯޓު ކުށްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްާކ 

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތްއޮތުން ެވސް އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ަކމެއް. އަދި އަޅު  ގަ

އަތުން، އަދި ާރއްޖެ އަށް ިޒާޔރަތްކުރާ އެހެނިހެން މީހުންގެ އަތުން ވެްސ ެއއަރޕޯޓު ޓެްކސްގެ ގޮތުަގއި ެނގޭ ެއއްެޗްއ 
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ނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަަމކީ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ަޤބޫލެއް ނުކުރެވޭ ިމއަ  21ދުގެ އިތުރުެވގެންދާ ދިއުން މިއީ ައޅުގަ

ވަނަ ގަރުނުަގއި އިންިޑާޔގެ އެްއވެސް ކަހަލަ އިންްޓރަސްޓެއް ޮއވެދާނެ ކަމަކަށް  21ވަނަ ގަރުނުަގއި ނުވަތަ 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުވެިތކޮށްގެން ުއޅޭކަށް. އެެހންނަމަވެސް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބަލާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކާ ނުލައި މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ލާމެހުމަކުން  ގުޅިފަ. މިއަދު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރެޭވކަށް. އެަކންކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުވިޔަސް، ނުވިޔަްސ 

އް އަްނނަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާޚިލީ ކަންުކމުގެ ތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ އިންފްލުއެންސެ 

ބިލުގެ ރޫހަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރަމޭ މިދަންނަވާލި ތަްނކޮޅަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ެވސް ާމވަށު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރެދާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމާއި ސިޔާދަތު ެގއްލިގެްނ ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ެއ 

ނަށް ޤަބޫލުކުރެއްވޭތީ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއަދުގެ މިނިވަން ިވޔަފާރީގެ ިސޔާސަުތެގ މަނިކުފާ

ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅުނީމޭ މިނިވަންކަމާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭނެ އެތައް ބިލުތަކެއް 

ން ރަްއޔިތުންެގ މަޖީލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ. އޭގެތެޭރގައި އާބިޓްރްޝަްނގެ އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާ އެްއ، އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތު

ނޑުމެން  ބިލާއި ބިން މިލްކުކުރުމުެގ ބިލާއި މުދާ ތަޞައްރަފުކުެރޭވނެ އެިކއެކި ގޮތްގޮްތ ހިމެނޭ ބިލުތަކެއް އަުޅގަ

މަ ނުވިްސނެނީ. ކީއްެވގެންތޯ ދުނިޭޔެގ ހުށަހެޅިން. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ލާދީނީ ކަމަކަށް ވާ ސަބަބަށް އަޅުަގނޑަށް ހަ

އެހެން ހުރިހާ ޤައުމުތަކެްއގެ މީހުން ވިޔަފާރިކުެރވޭ ުއސޫުލތަކުން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤަުއމުގައި ބޭުރގެ މީހަކާ ގުިޅގެްނ 

ނޑަށް އަުޑއިވިަފއި އޮންނަ ގޮުތގައި ާމތް ވަނީ ިވޔަފާރިކުރުން هللا ވިޔަފާރިކުރުން ލާދީނީ ކަމަަކށް ވަނީ. އަުޅގަ

ހުއްދަކުރަްއވަިއ، ރިބާ ޙަރާމްކުރަްއވާފަ. މިއީ ކީރިތި ޤްރުރާނުގެ އާޔަތްތަކުން ައޅުަގނޑުމެނަށް އެނގެން ހުންނަ 

ނޑުމެން އުސޫލުތަކެއް ަކނަޑއެޅުމަކީ ދީނީ އެއްވެސް ނައްަޞކުން  ކަންތައްތައް. އެކަމުން ވިޔަފާިރކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންބޮޑުވުމަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަރާމްކުރެވިދާނެ 

ޙަޤީޤަތުގައި މި ވާހަކަ ތަކުާރރުކޮށް މި ބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވަމުންދާތީވެ، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މި 

އަށް މޮންސްޓަރ އެްއ ކްރިއޭޓުކުަރއްަވިއގެން އޭތި  ކަންބޮޑުވުން މިގޮތަށް އުފެދިަފއޭ މި ވަނީ. އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ

ނޑަްށ މި ފާހަގަކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ބަލަިއލާއިރުަގއި ިވޔަފާރިކުރުމުަގިއ  ދެކެ ބިރުން އުޅޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖެ އަކު ނެތް ަރއުސްމާލެއް. އަ  ޅުަގނޑުމެންެގ ވަރަށް މުހިއްމު އެްއޗެއް ިމއީ ރައުސްމާލަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އިޤްިތޞާދި މި އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގަ. އެހެްނވީމާ،  ރާއްޖެ އަކު ނެތް ފައިސާ އެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަބ ބޭނުންވޭ. މިއަދު ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަްށ އިންވެސްުޓކުރަން ބޭރުގެ ފައިސާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ގޯިތގެދޮރުއެޅުމަށާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަްއ ބޭންކުތަކުަގއި ހުރި ފައިާސ އަކީ  އަުޅގަ

ތަރައްޤީކުރުމަށާ، މި ކަްނކަމަށް އެ މީހުން ބޭނުންކުރަން ހުރި ފައިސާ. ދައުލަުތގެ ބޮެޑތި މެގަ ޕްރޮޖެކްޓަތަކަށް ިމ 

ނުޑމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭކަށް ނެތް. ދިވެހި ދައު ނަޑކަށް ފައިސާ ނަގަިއގެން އަުޅގަ މިލިއަްނ  811ލަތް އޮތީ ގާތްގަ
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ނޑުމެން މި ވަނީ ދަރާ. އެހެންވީމާ،  ޑޮލަރާ ހަމައަށް ދަރާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ީޕއާ ެއއްވަުރ އަދަދަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ   އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ބޮޯރއިން ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް މިއަދު ދަށް. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގައި އަުޅގަ

ރާއްޖެ އަށް އިްނވެސްުޓކުރާނެ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ގެންނަން. ެއހެންވީމާ، އަންކޮންިޑޝަނަލީ އަޅުަގނޑުމެން ބައިްނޑުނުާވ 

ގޮތަށް އެ މީހުން ލޯނުތައް ހޯދައިގެންނާ، އަދި ގްރާންޓުަތއް ހޯދައިގެންނާ، އަދި ފަންްޑރައިޒްކޮްށގެން މި ދެންނެވި 

ނޑުމެން ޒާތުގެ ކަންތައްަތއް ކުރެވޭނެ ފު ރުޞަތުތައް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ. ކޮންމެޮގތެއްިވއަސް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮިޅވަަޑިއގެންފައޭ މި ަވނީ ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ 

އަރޕޯޓާ ުގޅިގެން ުނވަތަ އިބްރާހީމް ނާޞިރު ބައެއް ކަހަލަ ސިާޔސަތުތަަކށް އައި ބަދަލަކީ ޖީ.އެމް.ާއރު އެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯާޓ ގުިޅގެން ައއި ކަންަތއްތަެކްއ ނޫން. މާލީ ގޮތުން މުޅި ޫޔރަޕަށް އައި ތަދުމަުޑކަމެްއގެ 

ނޑުމެންނަށް ވެސް ޑޮލަުރ ލިބުމުގައި ދަތިތަެކއް  ހުރި. އަސަރު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޯރީ. ޭއގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

އަދި އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ދިވެހި އިޤްތިޞާދު މިއަދު ޮކންޓްރޯލްކުރަނީ ދެތިން ހަތަރު ޓައިކޫެނއް. މަނަޕޮލީ އެއް 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު އެ ބޭފުޅުްނެގ ބާރުގެ ދަށުަގއި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުްނ 

ރުކާރެއް ާރއްޖޭަގއި އޮީތމާ ޑޮލަރު ބާޒާރުގެ ތެެރއަށް ނެރުމުގައި ދަތިތަކެްއ ހުރީ. ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވ ސަ

ބޭންކުތަކަށް ޑޮލަރު ވަނުމުގަިއ ވެސް ދަތިތަކެއް ހުރި. އެހެންވީމާ، ބޭންކުތަކަށް ޑޮލަރު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި. 

ަގނޑުމެންނަށް ލިބެންވާ ވަރަށް ވުރެ، ކުރިްނ ޖީ.އެމް.އާރާ ހުޅުލޭ ަވއިގެ ބަނދަރު ހަވާލުކުރުމުގެ ސަަބބުން އަޅު

ނޑުމެންނަްށ ލިބުނު ވަރަށްވުރެ ޮބޑަްށ އާމްދަނީ ލިބިފައި ހުރި ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން  އާމްދަނީ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ދައުލަތުން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެްއޗެއް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު މީހުންނަ ށް ދޭންޖެހޭ ކަހަލަ ހާލަތްތަކެއް ައއި. އެހެންނަމަވެސް ނެޓް ރިޓާރންގެ ގޮުތަގިއ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި އެގްރީމެންޓުގައި ކަންަތއްަތކެއް އެބަ ހުރި ކަންނޭނގެ  އެްއޗެއް ބޮޑު ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަ ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ތަންތަން ދޯދިޔާކޮށް ގޮއްަސ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ މިއަދު އަުޅގަ

ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭރުގެ އިްނވެްސޓަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިެލވިދާނޭ. 

ސް ކަހަލަ އަސަެރްއ މިއީ ޤައުމުގެ މިިނވަންކަމާިއ ޤައުމުގެ ިސޔާދަތާއި ޞުްލޙަވެރިކަމާއި މަސަލަްސކަމަށް އެްއވެ

ފޯރާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެންުނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވިސްނަިއަވޑަިއގަންނަވާ! ޖީ.އެމް.އާުރގެ 

ވާހަކަދެްއކެިވ ބޭބޭފުޅުން ެއ ވާހަކަފުޅުެދއްެކވިއިުރގަިއ ޖީ.އެމް.އާރުެގ މައްސަލަ ައށްވުރެ އެންމެ ތަްނކޮޅެްއ 

ކަމަށް ިވދާޅުވެފައި އެބަ އޮތް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، ނެކްސްބިްޒގެ  ވެސްރަނަގޅު ނޫން

ނޑަކަށް ނުފެނުނު ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމު ހުއްޓާލުމަށް ރައްޔިތުންެގ  މައްސަލަ. ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްެގ ނިޒާމު. އަޅުގަ

ހުއްޓާލެވިފަ ެއއް ނެތް. އެެހންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަުމެގ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރީމާ ވެސް ެއކަން 

ނޑެއްތޯ، މިއީ އަުޅަގނޑު ުއފައްދަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް.  ނޑުމެން މިނާ މިންގަ ނޑަކީ ކިާހވަރަކަށް ައޅުގަ މިންގަ
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ދާުޅވަނީ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ދޮރޯށި ޭބރުގެ ބަެއއްގެ އަތްމަތްޗަށް ދޭން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ހަމަ ވިދާޅުވެފައި އެ ވި

ނޑަށް މައްސަލަ ެއްއގެ ނެތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ދޮރޯިށ  އެއް ނެތޭ މެލޭޝިާއގެ ބަެއްއގެ އަތަށް ދިނަސް. އަުޅގަ

މެލޭޝިއާގެ ަބއެްއގެ އަތަށް ދިނަސް، އިންިޑާޔގެ ބަެއްއެގ އަތަށް ދިނަސް. އަދި ޗައިާނގެ ބަެއްއގެ އަތަށް ދިނަސް. 

ނޑުމެން އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު ނޑުމެން ޚާރިޖީ ިސޔާސަތުތައް އަުޅގަ ަގއި ުކޑަ ަޤއުމެްއގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާޚިލީ ކަންކުގެ ތެރެއަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮަތށް. އެހެންނަމަވެސް ވިޔަފާރީެގ  ރާވަންވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ޭބފުޅުންނާ އެްއކޮށް އޮންނާނެ. އަޅުަގނޑު  ގެ ަމއްސަލަ ައކީ ޖީ.އެމް.އާރު އެގްރީމެންުޓގަިއ ގުޅުން އަުޅގަ

ހުރިކަހަލަ ފޫނުބެއްދޭ އެތަްއ ކަމެއް ނެކްސްިބްޒގެ މައްސަަލއިަގއި ވެސް ހުރެމެ، ެއކަން މިއަދާ ހަމައަށް ހުއްުޓވުމަށް 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، ރާއް ޭޖެގ ޓަކައި ޤައުމީ ހަރަކާަތކުން ވެސް ެއއްެވސް މަސައްަކތެއް ނުކުރޭ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަ ުހރިކަން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގައި އަޚްލާޤީ މިންަގނޑުތަކެްއ ވެްސ ހިފަހައްޓަން ެއބަ ޖެހޭކަން. އަދި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގޭެގ ތެރޭަގއި 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ޖިނާޢީ ކުށްތައް ުކރެވޭ ކޮންމެ މީހަކީ ޤާނޫނުެގ ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކުރެިވގެ ންުނާވނެކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް  ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭނެ މީހެއް ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެ  ންގެ ރާއްޭޖގައި ޖުޑިޝަރީ ަހއްދުފަހަނަޅާ ދާކަން ވެސް. މިއާއެކު އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ސުޕްރީމް ކޯޓު އޭގެ އިްނތައް ފަހަނަޅައި ދާކަން. މިއީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، ހަމަ މަގަށް އެޅުމުގެ ވާހަކަ ދައް ކަާވއިުރގައި މި ހުރިހާ ވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަތަަކކީ ވެސް ދަްއކަްނޖެހޭނެ ވާހަކަތަކެއް. އެހެްނވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ބަލައިާލިއރުގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލއިެގ ވިންދު އަޅުަގނޑަށް އެބަ އިހުސާސްކުެރވޭ. އެ މަޤްަޞދު މި ވަނީ ހާސިލުކުރެވިފަ. 

ާމވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަކީ ވަރަށް ޕެޓްރޯޓިކް ވަަރްށ  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ

ޤައުމީވަންތަ ބޭފުޅެްއކަން. ެއ ވިސްނުންފުޅުަގއި މިކަން ުކރައްވާަފއި މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަޤްޞަދު މިއަުދ 

ާކ ބެހޭ ބިލު ކަހަލަ އެްއޗެހި، އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަުދ ހާސިލުވެއްޖެ. ދެން ިވސްނަިއވަަޑއިގަންަނވާ ހެއް

އަިއއްސަ މި އޮތީ.  ޕާކުކުެރވިފައި މި އޮތީ. ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ލަފާފުޅެއް ނުލިިބގެން ހެކިދޭ މީހާ ރައްކާކުެރވޭނޭ 

ނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައި އެ ަވގުތުތަ އް ެކންސަލްކުރަްއވާފައި މި ވަނީ. ގޮތެްއ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އެތައް ވަގުެތއް އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އޭނާ  ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އޭނާގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އަށް ަވގުތެްއ ނުދެިވގެން، ެހއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ނުނިންމިގެން އަޅުަގނޑުމެން ތިބެން މި ޖެހެނީ. އޭނަގެ ލަފާފުޅެްއ 

މުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މަޖިލީހާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ވިދާުޅވަމުން ބޭފުޅުން ގެންދަވާއިރުަގިއ ނުލިބު

ވިސްނަންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މި ދެންނެވި މަސައްކަތްަތކަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ފަރާތަކާ ގުިޅގެން ކުެރވެން ހުރި 

ނޑުމެންގެ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ނޫންނަމަ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތު ކަހަލަ ބިލުތަކަކީ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ ، މަސައްކަތްތަެކއް. އަުޅގަ
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ލަފާފުޅުތަކާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ވެސް ލަފާފުޅުތަކާ، އަދި ޖުޑީޝަރީގެ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅުތަކާ އެއްކޮްށ، އަިދ 

ންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. މިއިން ޚާއްޞަކޮށް ފުލުހުންގެ އިދާާރ އާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާފުޅުތަކާ އެއްކޮށް ނިންމަ

އެްއވެސް ކަމަކަށް އެ ބޭފުުޅންނަކަށް ވަގުެތއް ނުދެއްވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެހެރީ 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކޮށްދެއްވާފަ. ޑްރާފްޓުކުރުާމ،

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ައމިއްލަ އަށް އިސްނަންަގވަިއެގން ކޮށްދެއްވާފަ. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަުތ ނުލިބިގެން މި ުއޅެނީ ޯހމް މިނިސްޓަރަށް ަވގުތެއް  ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

އިފި. އެހެްނނަމަވެސް ހަތަރުފަހަރު ވެްސ އެ ބޭފުާޅ އެ މީޓީްނ އަށް ނުދެއްިވގެންކަން. ހަތަރު ފަަހރަށް ަވގުތުދެްއވަ

ވަަޑއިގަންަނވަން އުުޅްއވަނިޮކށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަރަްށ ވަގުތު ކުޑަތަްނވެފަިއވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގުުޅއްވާަފއި 

ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ! ދައުލަތުގެ އެޕޮއިންޓުމަންޓުތައް ކެންސަްލކުރަްއވަނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ނިމޭނީ. 

ތިން ބާރަކީ ވަކިވެފައި އޮްތ ތިން ބާރުކަމަށް ވިޔަސް އެއީ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ުގޅިގެްނ 

މި ކަންތައްތަކަށް ވުރެ  ލް ީއގޯ ާއއި މަސައްކަތްކުރާ ބާރުތަެކއް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޕާސަނަ

އުމު އިްސވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްުނމުން ވިސްނާއިރުަގއި މިއަދު މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤަ

މެންބަރު ގެންނަވާފައިވާ ބިަލީކ ކިތަންމެ މާތް މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްަގއި ގެންަނވާފަިއވާ ިބލެއް ކަމުަގއި ވީ ނަަމވެސް 

ންމެ ރަނގަޅު ނިޔަތެްއަގއި ކުރެްއިވ ކަމެއް ކަމުަގއި ވީނަމަެވްސ ޢިލްމީ ގޮތުން ބުރަދަނެއް ހުރި ބިލެއް ނޫން. މިއީ ކިތަ

މިއީ މިކަން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މީހުން ކުރާ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮންމެ ފިޔަވަެޅއް 

ނޑުމެންގެ ވާންވާނީ ިދވެހިރާއްޖެ އަްށ އިންެވސްޓުމަންޓު އިތުުރާވނެ ފުރުޞަތަކަށް. މިއަދު ޙަޤީ ޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ  ނިޑވަޅެްއަގއި ބޭރުގެ އިްނވެސްަޓރުން އަޅުގަ ރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާނެތުމުގެ މަްއސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަ

ނޑުމެން ކުަރން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ބޭރުގެ ިއންވެސްޓަރުން އެބަ އާދެޭއ  އަށް ގެަނއުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްތަކެއް އަުޅގަ

އަށް، ވިދާުޅވެފައި ެނންގެވި މިސާލަކީ ވެސް ޙަީޤޤަތުގައި މީގެ ފަހަުތގައި އޮްތ ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްތައް ރާއްޖެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއއަރޓެކްީސ ާއއި ޓީ.އެމް.ޭއއާ. މި  ެދ  އެނިގވަަޑއިނުގެން ވިދާުޅވި ާވހަކަ ެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

މަ ދެން ނިކުމެދާނެ ނުރައްކާތެރިކަން ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓު ބޭރު ބައެްއގެ ކުންފުނި އެއް ކުންޏެއްގެ ބާުރގެ ދަށަށް ދިޔައި

އަތްދަށަށް ދިޔައިމާ ނިކުންާނނެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް ވުރެ މާ ނުރައްކަލޭ އިނގޭތޯ. ިމ ދެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން 

ބުނަންވީ ތިމަންނަމެންނަކަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ހުިރހާ ރިސޯޓުތަކަކަށް ޓޫިރސްޓުްނ އުފުލަނީ. މާދަމާ އެ މީހުން

ނެތޭ، ދުނިޔޭގެ ާބޒާުރގައި ެތޔޮހުރީ މި އަދަދަށޭ. އެހެްނީވމާ، ބޭނުން އަދަދަކަށް އެ ީމހުންގެ ައގުތައް އުފުލައިލީމާ 

މީހުން ކަިއބޮއިއުޅޭ ސިނާޢަތް އެއްކޮްށ  91އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ މުޅި ސިނާޢަތް، ެއއީ ިދވެހިރާއްޖޭ %

ނޑުފު ނޑިވަޅުަގިއ ފު ނޑުމެން ބޭނުންެވގެން މި އުޅޭ އިންވެސްޓްމަންޓަކީ. މިފަދަ ދަ ނުޑވެގެންދާނެ. މިޔެްއނޫނޭ އަޅުގަ

ނޑަށް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުގެ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގަިއ އެއަރޓެކްީސގެ ޚިދުމަތް ކަ
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މީދުކުރަނީ މާިމނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމް ޚިދުމަތް ދެވެންފެށެން ވެސް. އަޅުަގނޑު އުއް

އެކަން ަކއިރި ކުރިމަެގއްަގިއ ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އިްނވެސްޓަރުން ރާއްޖެ އަންނަނީއޭ ވިދާޅުވެަފއި ިމ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ުހއްޖަތްތަކެއް ނޫން. އެހެން ވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މީހަކު ދައްކަވާ ހުއްޖަތްތަަކކީ ައޅުގަ

އިންވެސްެޓއްކޮްށގެން މީހަކު މި ރާއްޖެ އަށް މި އަންނަނީ ކޮންމެވެސް ަފއިދާތަކެްއ ާވތީވެ. ވިސްނަިއވަަޑިއގަންނަވާ! 

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގައި ސިާޔސީ ހަލަބޮލިކަން ހުރިމިންވަރުންނާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ އިންެވސްޓުކުރުމަށްވުރެ މާ ފައިާދ ނިޔަތްލުން ކަންނުހަސަދަ އާއި  ތައްތައް އޮތް މިންވަރުން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ބޮޑު އިންވެްސޓުމަންޓުތައް އެބަ ހުއްޓޭ ސީޝަލްސް، ކިރިބަތީ ކަހަލަ ތަންތާނގަިއ ކުރެވެން. އަުޅގަ

ގެ ކޮޅުނބުަގއި ހޮޓަލެއް ހެދިޔަސް. އެތާނަގއި ހަނގުރާަމ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވުރެ މާ ފައިދާ ބޮޑު މިއަދު ސްރީލަންކާ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްެގންނުވާނެ ރީތި ހުދު ދޮންވެލި  ނިމިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތުތައް އެބަ އޮތް. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ އެކަނި ކަަމކަށް. ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެ ޕްރޮަޑކްޓު، ވޭތުވެިދޔަ  ނޑުދޮެށއް އޮތީ އަުޅގަ  45އަހަރު،  35ގޮ

ނޑުމެްނެގ ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމަކަްށ  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުން ކޮޕީކޮށްފި. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ވާންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން ަޑއިވާްސކުރާކަށް އެްއވެސް ކަެމއް ކުރެވިަފއި ނެތް. މަސްވެިރކަން މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު 

އި ަމޑުމަޑުން ނެތެމުން ހީނަރުވަމުން ގޮއްސަ މި ވަނީ. މަްސވެރިކަމަށް އިްނވެސްޓުކުިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގަ

އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ އިންވެސްޓުމަންޓު ފޫބައްދަމުން މި ގެންދަނީ އެ ބޭފުޅުން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް 

ހާލަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމު އޮްތއިރުަގިއ  ކުރަްއވާފަިއވާ އިންެވސްޓުމަންޓުތަކުން. މަހެއް ނުބޭނޭ. އެހެންވީމާ، މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެްއ  ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ަފހިނުވާނޭ ގޮތަކަްށ ހަމަ އެންެމ ފިޔަވަެޅއް އެޅުމަީކ ެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ވެސް ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުަގިއ ސޮއިކޮ ްށގެން ތިބި ބަެއއް. ނޫން. ދެން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާިތ! އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދިދަ ވިހުުރވާ ަޤއުމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އދ.ެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މައިދާނުަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ މެްނބަރު ޤައުމެއް. ައޅުަގނޑުމެްނނަކީ ސާުކގެ މި ދައުރުގެ  މެންބަރު ޤައުމެއް. އަުޅގަ

އްޓާ ޤައުމު. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިލްމާއި ސަލާމަުތގެ ތެރެއިން ހަމަ ހިތުހުރިހާ ރިޔާސަތު ބަލަހަ

ނޑު  ގޮތަކަށް ަބޔަކަށް އަރަިއގަނެިވދާނެ ކަމަކަށް ވެްސ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤަބޫލުކުރަން، ދުނިޔޭގެ ޮބޑެިތ ބާރުތަކާ އިދިކޮޅަށް ހަ ނުގރާމަކުރާވަރުގެ ޮބޑު ލަޝްކަެރއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މުޅި ހުރިހާ ވިސްނުމެއް  ރާއްޖެ އަކު ތަްއޔާރެއް ނުކުެރވޭނެ. އެއަްށވުރެ އާބާދީ މަދު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން އެނެމީސް އުފެއްދުން، ދުޝްމަނުން އުފެއްދުން މަދުކޮށް އަޅުގަ  ނޑުމެން ކުިރއަށް ވާންވާނީ ވީހާވެސް އަުޅގަ

ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ުކރިއަށްދާ ވިސްނުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ލާފައި އެ 

ބިލަކީ މިވެނި ބަެއއްެގ ަސބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މުިޅ އިސްތިޤްލާލު ނެތިގެންދާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުެވގެން، 

ން ބަހުސްކުރެއްވުން ވެގެންދާީނ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް. މިތާނގައި އެ މޭރުމު
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ނަޑކީ ޖީ.އެމް.އާާރ އެ ކުެރވުނު  ނުޑ މި ދެންނެވީ. ފެށުނީއްސުެރ އަުޅގަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ! ކުރިްނވެސް އަުޅގަ

ދެކޮޅުހަދާ މީހެއް. އެހެންނަމަެވްސ  އެގްރިމެންޓާ އެްއކޮށް ާރއްޖޭގެ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ަވިއގެބަނދަރު ދިނުމަށް

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު ލަކުނެއް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ  ޤަބޫލުފުޅުރައްވަްނވީ ނުކުތާ އަކީ އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކެންަސރުޖެހިފައިވާ މީހުން، އެތަ އް ސިޔާސަތުަގއި ލަްއވައިފި. މިައދު އިންޑިޔާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ އަުޅގަ

ދުވަހެއްވަންދެން އެތާނގައި ގޮސް މާލޭގައި ުނވަތަ ރަށްރަށުގައި ގެދޮރު ކުއްޔަށްީދެގން އެ ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން 

އިންޑިާޔަގއި ތިބެގެން ބޭސްުކރަމުންދިޔަ މުސްކުޅި، ދުވަްސވީ މީހުން، މިއަދު އެމީހުން ހާދަ ހާލެއްގައޭ ުއޅެން މި 

މުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރީތި އުސޫލުތައް ނުގެންގުެޅވުނީމާ. އެކަްނ ޖެހެނީ. ކީއްވެގެންތޯ؟ މިަކން ހައްލުކުރު

ނޑުމެން ވާހަކަދެްއކުން އިސްނުކުެރވުީނމަ. އަޅުަގނޑުމެން ގަދަބަދަިވކަން އިސްކުރަން ުއޅުނީމާ.  ހައްލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ންތައްތަކާއޭ ކުރިމަތިވަނީ. އެ ކުދިްނ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކިަޔާވކުދިން އިންޑިާޔގަިއ، ތިބޭ ކުދިންނަށް ހާދަ ދަތި ކަ

ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެ ކުިދންގެ މައިންބަފައިން އިްނޑިާޔގައި ތިެބގެން ދިމާވާ މައްަސލަތައް. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން 

ަމީކ މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ލާއިރުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ނުކުތާތަކެއް. އެހެންވީމާ، އިްނޑިޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގުޅު

އަހަރު ދުވަުހގެ ުގޅުމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖެ އިން ފެްނނަން ހުރި ތާރީޚީ ހެކިތަކުން  31ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ުނވަތަ 

ދައްކާ ގޮުތަގއި އިންިޑޔާަގިއ އޮތް އިންޑަްސވާދީ ރަށްެވހިކަމާ އެއްކޮށް ިދވެހިރާއްެޖ އާއި އިްނޑިާޔއާ ގުޅުންަތއް 

އެތަްއ އަހަެރއްވީ ގުޅުެމއް. މި ުގޅުން ުކޑަކުޑަ ެއއަރޕޯޓަކަށް ޓަަކިއ  2511. މިއީ ޤާއިމުވާން ފަށާފައި އެބަ ހުރި

ނޑުމެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ. ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤުރުބާންުކރެވިދާނެ ބާއޭ. މިއީ އަުޅގަ

މިއަދު ތަރައްީޤެވ، ކުރިއަރަމުންދާ ނިސްބަތަްށ  ވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ނުކުތާ އެއް ިމއީ. ރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަން

އަޅާބަލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރަކުން ނެތޭ ކެޕޭސިޓީ އެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ައށް ބޭރުގެ ުމއްސަނދި ން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަރތުވެރިކަމަްށ ކޭޓަރކުރާނެ. މިއަދު ވެްސ އަުޅގަ

މަހުޖަނުން އެ މީހުން އަިއސް އެ މީހުންގެ މަތިންދާބޯޓުތައް، އެ މީހުންގެ ޕްރަިއވެޓު ޖެޓުތައް ޕާކުކޮށްލެވޭނެ 

ނޑުމެންގެ އެއަރޕޯުޓ  ސަރަހައްދެއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ  ރާއްޖެ ައކު ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލެއް އުަފއްދާއިުރގަިއ ތަރައްޤީކުރަންެވއްޖެތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ، މި ސުވާލަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް އިއްތިފާޤުވާނެ ެއއަރޯޕޓު ތަރައްޤީކުރަންވެއްެޖކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު 

ނޑޭރި ކިލެގެފާ ނުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ެއއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި، މީގެ އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަ

ޒަމާނުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެްނމެން ފޫގަޅާލައިގެންޮގސް އުދަލިން ކޮނެގެން އެ ތަން ހެދި ގޮތަކަށް މިއަދަކު ނުކުރެވޭނެ. 

މިއަދު އެއަްށވުރެ މާ ފުޅާ، މާ ވަރުގަދަ އިންޖިނިއަރިން ސްޓަރްކްޗަރެއް އެތާ ޤާިއމުކުރަންޖެހިގެން މި އުޅެނީ. 

ނުޑމެން މިއަޅާ ފިޔަވަޅަކީ ޙަޤީަޤތުގައި މާދަމާ ރަނގަޅު ެއްގރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެހެން  އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ފަރާތަކަށް މި އެއަރޕޯޓު ދިނުމަށް ވެސް މަގު ބަންދުވެގެްނދާނޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭަގއި މިއަުދ އެބަ ހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
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އިނަްލއަޤްވާމީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ރާއްޭޖގައި ހުީރ އެތައް ވަިއގެ ބަނދަރުތަކެްއ. ހަތަރު ވަިއގެ ބަނދަރު އެބަ އޮތް، ބަ

އެއް ދޮރާއްެޓއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި އެއަރޕޯޓުތައް  ތަރައްޤީކުރުމުގެ ިވސްނުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުންނަންވާނޭ. އެ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންނޭ. އެެހންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި  ތަރައްޤީކުރެވޭނީ މި ދެންެނިވ އިންވެްސޓުމަންޓު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އަށް ފޮިރން އިންވެސްޓަރުން އައުމަށް 

ނޑު ާތއީދުކުރާެނ  މަގުބަންދުވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ބިލުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކަންަކމަކީ އަުޅގަ

ންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރޫހުަގިއ މި ހިމެނޭ. ދިވެހިންގެ ކަންކަމެއް ނޫން. އެހެ

މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާިއ ސިޔާސަތާއި ދީނާއި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ގެންގުުޅްއވާފަިއވާ ވިސްނުންފުޅުތަކަްށ 

ނޑުމެންގެ  ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް 111އަޅުަގނޑު ހަމަ % އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖަގއި އިސްލާމްދީން އޮންނާނީ ވެސް، ނޯންނާނީ ވެސް.  އެއަރޕޯެޓއްގެ ސަބަބުން ކަަމށް އަޅުގަ

 އަހަރު އިސްލާމްީދން އޮތް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  811ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއަރޕޯޓެއް ނެތި 

 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް  ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ގަިޑއިރުެގ ަވގުތު މި ހަމަވީ. ދެން ޯވޓަށްއެހުުމގެ ވަގުުތ މިހާރު މި އޮތީ.  1މިއަދު ބަހުސްކުރުމަށް ަކނަޑއެޅުނު 

ޖަްއސަވައިެދްއވުން އެދެން. ވޯަޓށްފަހު އަޅުަގނޑު ކުރިއަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިީށނދެވަޑަިއގެން ކާޑުޮކޅު

 ގެންދަން ގަސްތުކުރަނީ ކޮމިީޓތަކުގެ މަސަްއކަތް. )ަވގުުތކޮަޅކަށްފަހު( 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އިށީނދެވަަޑއިގެން ކާޑުޮކޅު ޗެުކކޮށްލަދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންަކމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. މިއަދު ވޯޓަށް އެހުމަށް އޮތީ އެންމެ އަށް 12ޑާ ނަންބަރު އެޖެން

ދިވެހި ، 2117/5ނަންބަރު  ކަމެއް. އެއީ ކުރީ ދުވަުހގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން އަިއއްަސ އޮތް މައްސަލަ އެއް. ޤާނޫނު

ނޑު ވޯޓަށް ިމ  ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ޮކމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން. އާދެ! އަުޅގަ

ދިވެހި ިސވިލް ަސރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ، 2117/5ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރެްއވުމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮިމޓީން ނިންމަވާފައި ވާތީ، ެއ އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކު

 ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ާފސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުމަށް. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 46 ަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަ

 36 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 16     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީނ37ް. ޖުމްލަ 19. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 37ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ. 12ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެ ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 . އެހެނިހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިއަދު ުކރިއަށް ގެންދާނީ ކޮމިއަޅުަގނޑު މިހާ ޓީަތކުން ރު މި ދަނީ، އެހެނިހެން މަސައްކަތުެގ ެތރޭގައި އަުޅގަ

. މީސްމީހުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރު 11.1ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 

ނެރުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްުވން. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު 

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަ އެއް 2112 ޑިސެމްބަރު 25ހުށަހެޅުމަށް 

ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 

 

 ދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅު

 މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު 1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު  ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު އަުޅގަ

އެދިވަަޑިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ!  ހުޅުވާލަން.

އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގެންފަ އެއް ނެތް. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންފައިނެތުމުްނ 

އިއްވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނަ ދުވަހު މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް  ވަަނ ކިޔުން 3އަޅުަގނޑު މި ބިލުގެ 

 އެހުން އޮންނާނެ. 

ނޑު މިހާރު ިމ ދަނީ އެޖެންޑާ -11.2 އަށް. ޕޮލިްސ އިންެޓގްިރޓީ ކޮމިޝަނުގެ ބިލު ކޮމިޓީ  11.2ނަންބަރު  އަޅުގަ

ޑިސެމްބަރު  25މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަރުޙަލާ ނިމި، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްުވން. 

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެްއެވސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފަ ެއްއ ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް 2112

ދެކުނު ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކުޅުދުއްފުށީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުޅުވާލަން. ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! ބަހުސްކު ރުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ މުޤައްރިރު އެހާ ކުުރކޮްށ  ނޑު ވަރަްށ ހިތާމަކުރަން އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ްއޗެހި ހުށަހެޅުްއވީމަ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ޢައްބާސް ޢާދިްލ ރިޒާމެން މަޖިލީހާ ދިމާލަށް އެްއޗެހިކިޔާތީ މެންބަރުންނަށް އެ

މިހާރު އޭގެ އަސަުރކުރަނީހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެެދން، މުޤައްރިރު ކައިރިން ސާުފކުރަން އެހާ ކުރުކޮށް އެކަްނ 

ރައީސް. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ހުށަހެޅުނު ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން  ކުރާތީވެ. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ ައކީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިމ ސިސްޓަމު މިހާރު މި އޮތީ ކަސްތޮޅުެއޅިފައޭ. ަކސްތޮޅު 

ނު ވިދާޅުވާހެން. ކަޅު އަނދިރި ބާރުތައް ެއ އެޅިފައި މި އޮތީ ކަޅު އަނދިރި ބާރުތަކެއްގެ ސަބަބުން، ޝައިޚް ޢިމްރާ

ނޑުމެނަށް ސިފަވަީނ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތެރޭަގިއ  ބޭފުޅުން ސިފަކުރަނީ އެއީ ިއންޑިޔާގެ ގޮުތގަ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ
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ކު ވެސް އުފެދި ބޮޑުވެަފއި ތިބި ކަޅު އަނދިރި ބާރުތަކެްއގެ ގޮުތގަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަކީ ކޮންމެ މީހަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ނަމުގައި ަޝއިޚް ޢިމްރާނާިއ  ވާހަކަެއއް ދަްއކައިިފއްޔާ އަުޑއަހާ މީހެއް. އަުޅގަ

ޢައްބާސް އާދިލް ިރޒާ ދަްއަކމުންދާ ވާހަކަތައް އަުޑއެހުމަށް އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ގެަނއުމަށް. ެއއްެވސް ހާލެްއގައި 

ނޑުމެންނަކީ ޑިމޮކްރަސީ ދަންނަ އިމްތިޔާުޒގެ ޤާނޫނުން އެ  ނޑު ނޭދެން. އަުޅގަ ޭބފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅުައޅާކަށް ައޅުގަ

ބައެއް. އެހެްނވީމާ، އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން އެހާ ކޮންސަރންވެގެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް އިޞްލާޙުކުރަން، 

ކުރަން އޮންނަ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަކީ ފުލުހުންގެ ކަންކަން ަބލައި އިޞްލާޙު

ރިޕޯޓެއްަގއި ކަންނޭނގެ މިަކހަލަ ވާހަކަދައްކަން އެންމެ އަޢުލާކަން ބޮޑުެވގެންވަނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެްނ 

މިތަނަށް މަންމޯހަން ސިންގ ގެނައި ބީަދއިން ޝައިްޚ ޢިމްރާނާއި ޢައްބާސް އާދިލް ރިޒާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ގެންނަން. އެއީ އިންތިޚާބަކުްނ އެ ބޭފުޅުން ނާންނާނެ. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ، ޑިޕޮޒިުޓ ފައިސާޮކޅު ވެސް ަޢއްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ އަށް ނުލިބުނޭ. އެހެްނވީމާ، 

ވެން އޮތް ގޮތް، ެދން އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ދެކޭ ގޮތުަގއި ޢިމްރާނުެގ ޢިމްރާނާއި ޢައްބާސަށް ހަމައެކަނި ވަދެ

ާޔމީން. އެހެންވީމާ، ޢިމްރާން އަޔަސް އެ ބޭފުޅާ ޮގނޑިތާ هللا މެންބަރަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރިާޔސީ ކެންޑިޑޭޓު ޢަބްދު

ންޏާ، އެ ބޭފުޅާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ނަގަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ބޭފުޅާ އެހާބޮޑަށް ކޮންސަރން މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭ ވަ

ނޑުެގ އަޚް، ޝަރީފް ސަރ ޢަބްދު  ނޑަށް ޔަޤީްނ އަުޅގަ ޔާމީނާ ަބއްދަލުާވ ގޮްތ هللا މެންބަރާއި ބައްދަލުނުވަންޏާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން  ހަދައިދީފާނެ ޝައިޚް ޢިމްރާނާ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ހަމަ ދޮރުތައް ހުޅުވާލަންވީ. އަުޅގަ

ނާއި ސިފައިންގެ ހިމާޔަތެއް ވެސް. ހަމަ ޢިމްރާނާިއ ޢައްބާސާ ބޭންޖަހާފައި މި ތަނަށް ވަންނަންވީ. ހެޔޮުނވާނެ. ފުލުހުން

ހެޔޮނުވާނެ އަންނަންވީ. އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ ދަޢުވަތުދީެގން. އައިްސ މިހުރި ޚިޔާލު ތަފާތުންވުންތައް ައޅުަގނޑުމެްނ 

ٍ  ސާފުވެލަންޖެހޭނެ.  أَْهُرىُْن ُشٌَر މަޝްވަާރގެ ިރވެތި އުސޫުލގެ މަތިން. އަޅުަގނޑު އަބަދުެވސް ދައްކަްނ  ،بَْينَيُنْ  ًَ

އަޅުަގނުޑގެ އަްޚ، ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މީހެކޭ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮްކރަސީގަ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ 

އެއް އިނގޭތޯ. ެއ މީހުން ވެސް އެބަ އުޅޭ މި ފުރިހަމަ އެއް ނުކުރެވޭނެ މި ޢައްބާސް އާދިލް ރިޒާ އާއި ޢިމްރާނާ ނުލަ 

ސިސްޓަމުގެ ތެޭރގަ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭ ބަެއއް މީހުންެގ ހުންނަ މައްސަލަ އެްއ، ިސސްޓަމުގައި ިޚޔާލު ތަފާތު މީހާ 

ކީމަ ނައްތާލުން. އެްއގޮތަކަްށވެސް އެކަން ކޮްށގެންނުވާނެ. ައޅުަގނޑަކީ ތުޅާދޫ އަށް މި ޢިމްރާނު އަރައިގެން ވެލިއު 

އެކަމާ ވަރަށް ކަންބޮުޑވެ، ުނރުހުން ފާޅުކުރާ މީހެއް. އަުޅަގނޑު މިއަދު ވެސް ޮގވާލަން، ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް މީހަކަށް 

އެްއވެސް އަނެަކުކގެ ފިކުރު ތަފާތުވެގެން ހުރަސްއަަޅއި، ގެްއލުންދީގެންނުވާނެ. އެބަޔަކު ެއ ވާހަކަ ދެއްކީމައޭ ޙަޤީޤަތް 

ލިަރވަތެުޅވީމައޭ އެނގެނީ ެއއްކަަލ އެއަރޕޯޓު ޖީ.އެމް.އާރު ބޭލި ފަހުން އަދި ހަމަ ހުރި ގޮތަށް ސާފުވަނީ. ެއވަރަށް އެ ބޮ

ނޑުމެން ކުރާ ކަންކަްނ  ހުރީކަން. ހަމަ ހުރި ގޮތަށް ހުރީކަން. އެ އަނގަ ނުތަޅަންަޏކާ ނޭނގޭނެ ނޫންތޯ؟ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެންނަީކ ވެސް ރަނަގޅުކުރަން ބަޔަކު އެްއޗެހިކިޔަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ މެންނަކީ ފުރިހަމަ މީހުނެއް ނޫން. އަޅުގަ
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ނޑުމެން ުކށް ޤަބޫލު ވެްސ ކުރާނެ. އެެހންނަމަވެސް ހިތާމަ އަީކ ބަެއއް  އިންސާނުން. ައޅުަގނޑުމެން ކުށްކުރާނެ. އަުޅގަ

ލި، ހުޅުމާެލ ފަރާތްތަކުން، މިސާލަކަށް ޖުިޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފަދަ ތަންތަނުން ކުށް ޤަބޫލުނުކުރާތީ. އެ ހަދާ

ކޯޓާއި އެ ހަދާލި ހުޅުމާލޭ ބެންޗު ެއއީ ގޯހެއްކަން ޤަބޫުލނުކުރާތީ. ރޯންގު ހެދޭނެ އާަދމް މުޙައްމަދަށް ވެސް. އަިދ 

އަރަބި ބަސް ބޭނުންކޮށްގެން މަބާދަޢުތަކެއްގެ ވާަހކަ ދެއްިކޔަސް އޭނަ ައކީ ވެސް އިްނސާނެކޭ އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނުޑގެ ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިހާ ރު އަނެއްާކ މަނިކުފާނު ޓުވިޓަރަގއި ތި އިންަނވަނީ. ުޓވިޓަރުަގއި އިނެދގެން އަުޅގަ

ނެޑްއ ވެސް ނުބަލާނަން ރިޔާސަތަކަށް. އެހެންވީމާ، ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ،  މޫނު ނުބަލަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނުގެ ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ ރިޕޯޓު ހަދައިގެން މިތާނގައި ވާަހކަދެކެޭވއިރު، އަުޅގަ

ކަން އޮންނަ ގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮްށގެނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ރާްއޖެ ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ުޅވުމަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިރޔާސަތުން ބަާލތީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިާރއްޖެ ހަމައަކަށް އަުޅވަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ހަމައަކަށް އެ

ޓަކައި މޫނާއި މޫނު، ލޮލާއި ލޯ ދިމާކުރަންޖެހޭ. ޚިޔާލުތަފާތު މީހުން އެއްތާކަށް ވަދެ، ަސއްލާކުރަންޖެހޭ. ތި ބޭފުޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ބައްަލވާ. މާލޭގެ ެއކަން ނުކުރެވުީނމާ ޔޮޓަކަށް އަރަިއގެން ބޭރުަގއި ތިބެގެން ސައްާލކުރަނީ. 

ނޑަށް ޔަޤީން  7ަބޔަކު. އަނެއް ބަަޔކު ޤާޟީންނޭ ިކޔަނީ. ތިޔަ  ބަޣާވާތެކޭ ކިޔަނީ އެއް ފެބްރުއަީރގެ ފަހުން އަޅުގަ

އަދި މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަަސން މަނިކާއި މުޙައްމަދު ނަީޝދާ ދެ ލޯ ދިމާނުވާކަން. ކުީރގަިއ ދެ މީހުން ހަމަ ވަރަށް 

ޤައުމުގައި އަުޅަގނުޑމެން އެންމެން އުޅެންޖެހޭނެ.  ގާތޭ. ރައީާސއި ރަނިން މޭޓާ. މީތި ކަޑަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ީމހަކު ނައްތާލައި، ހަލާކާއި ގެއްލުމާިއ ޚަރާބާއި ޝަރާުބެގ މަގަކުންނެއް މި ަޤއުމެްއ 

ނޑުމެންެގ ކުރިމަގެއް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުހޯދޭނެ. ހޯދަން އުޅެއުޅެ ވެްސ ނުހޯދޭނެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ގެނައި ލާމަރުކަޒީ  ނޑުމެްނގެ ޕޭރޯލާއި އަުޅގަ އިޤްތިޞާދީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މައިބަދައަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ޤާނޫނު، ދިވެހިރާއްޖެ މި އޮތީ މުސާރަދިނުމުގަ. މުސާރަދިނުމުގައި ދަރަނި އަދާކުރުމުގަ. ދެން ކޮން ތަރައްޤީ އެއްޯތ 

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަމުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ. ެއހެންވީ މާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއީްސ މައުމޫނުގެ ކަންކަމުަގއި އަުޅގަ

އަހަރުެވގެން ދަބަރުޖެހީއޭ. އޭެގ އެބަހުރި ރަނގަޅު ަކންކަން ވެސް. ކަތީބު މީހާ  31ދާއިރު ޭއގެ ހުރި ކަްނކަން 

މީހުނާ  5މީހުން  5މީހުން ލައި،  5ށް އިންތިޚާބުކުރަންވީ. ކަތީބު މީހާ ބަދަލުކުރަން ދިޔަދިޔައިނުން ގޮސް ރަށަކަ

މޫނުދިމާވަނީކީ ނޫން. ނޭވަ އެްއގެ ދެކޮޅު ލިބިއްޖެްއޔާ ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހާގެ ނޯކޮންފިޑެންސް. މި އޮތީ ވާ 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގެނެއްސަ. އަނެއްކާ ތި އިންނަވަނީ މިހާރު ޓުވިޓަރުގަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރިޔާސަުތގެ ޒިންމާ 

ނޑުމެންނަށް ވެސް އޮވޭ ފުރަަގސްދިނުން މަނާކޮށްފަ. ތިހެން  އެއް މެންބަރުންނަށް މުޚާޠަބުކުރާއިރު ބެއްލެވުން. އެ އަުޅގަ

ނޑު ުފރަގަސް ދިްއކުރާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަަރށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ  ހަދަންޏާ ދެން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު  ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ނާުޒކު ދުވަސްކޮުޅ ތެރެއަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭެގ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޮބޑެތި  4މިދާ ވަގުތުތަުކގެ ތެރޭަގއި، ުކރިއަށް އޮތް  ހުކުރުގެ ތެޭރަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެން ގެންނާނަން. އެ ލޮޅުންތަކެއް ގެންނާނަން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެެރައށް ބޮޑެތި އޮިއވަ ރުތަެކއް ައުޅގަ

ރާޅުބާނިތައް މިއަދު ހުރީ ގާޫދކޮލާ ހިސާބުަގއި ަތއްޔާުރވެ، ފައްކާވެފަ. ެއ ބާނިތައް މި ަމޖިލިސް ތެރެއަށް އަރަިއގެން 

ނޑުމެން   ދާނެ. އެއީ ަޢއްބާސް އާދިްލ ރިޒާ ާއއި ޢިމްރާނު ވަެދެގން ދާކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ެއކަން. ނުވަތަ އަުޅގަ

ވޯޓަކުން ކުރާ ކަެމއް ވެއްެޖްއޔާ ެއއީ އެކަން. އެކަްނކަން ވާތީެވ ރޭަގއި ަޝއިޚް ޢިމްާރނު އެ ވިދާުޅވީ މިީއ ެއއްކަލަ 

އާ ދޭތެރޭ އޮތްކަހަލަ ުދވަސްތަެކކޭ، ހިްތވަރުކުރަްނާވނޭ. ޢިމްރާނަށް އެބަ އެނގޭ 7އާިއ ފެބްރުއަީރ  22ޖެނުއަރީ 

ތިބި ބައެއް މީހުންނަށޭ އެކަން ނޭނގެނީ. ނޭނގޭނެތާ އެ އުޅެނީ ޕްރައިމަރީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ެއއްެޗހި. މިތާ 

ކަންތަކުަގއި، މަޖިލީހަކަށް ވެސް އަންނަނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި ރާއްޖެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ރައީްސ 

ކްޓުތައް އެބަ ޖެހޭ އެކްސްޕްލޯރކުރަން. މައުމޫނު ދެން އެ ރިޓަޔަރުކރެއްވީ. އެކަމަކު ދެން އަުޅަގނޑުމެން މި ޕްރޮޑަ

އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު، ޤާސިމް އިބްރާހީމް، އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ނަޝީދު ކިޔާަފއި ެއ 

ސްކުައރޑް ހަދަންޖެހޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނަށް ވެސް އިނދޭ ނަޝީދެއް. ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭަޓކަށް ވެސް ނަޝީދެއް އެަބ 

ނޑޮހުގައި ވަީޙއްދީނާ އެއްކޮށް ތިއްބަސް މި ޤައުމު  6. މި އެންމެން އިނގޭޯތ ހަމަ އިން ގަޑިއިރު ވަންދެްނ ބަ

ހަމަޔަކަށް އެޅެން އޮތް ކަމެއް. ދެން މި މީހުންނަކާ ހެދި ސަލާމަތެއް ނެތް މި ޤައުމަކަށް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއިްނ 

މި ތިބީ. މި މީހުން އަތުގައި ޕާޓީތަާކ އެްއޗެހި ވެސް މި އޮތީ.  އަހަރުވެަފއި 35މީހަކު ބޭރުކުރެވޭކަށް ނެތް. 

އަޅުަގނޑުމެން އަދި މި އުެޅނީ ތިރީހަކަށް އަހަރު ވެސް ނުވެގެން. އެހެންވީމާ، ިމ ރާއްޖެ ހަލާކާއި ޝަރާބާ، 

ރެއް. ލަދު، ސުންނާފަތިކުރުމުގެ މަގަށް ިމދަނީ މި އެންމެން، މިއިން ެއކަކު ވެސް ނޫން. މި އެންެމން، އުޅޭ ަވއްތަ

ލަދު އިނގޭތޯ. ދިީޓވީ ވެސް އެންމެނަށް އެނގޭ އެީއ ކިިހނެއް ރިޕޯޓު ހަދާ އެްއެޗއްކަްނ. މިހާރު އެއްކަލަ ޔާމީނުގެ 

ވާހަކަ ވެސް ޮގވަނީ. ބޮޑާމީަހކަށް ހަދާފައި މިހާރު ޔާމީނަްށ ރިޕޯޓުޖައްސަނީ. އޭެގ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ޤާސިމަށް ރިޕޯޓު 

ރޕޯުޓ ނަގައިގެނޭ ިކޔާފަ. މިއިރު މި ބޭފުޅާ ހިއްކި ތަނެއް މުޅި ފަޅު ވެސް އެއީ. ދެްނ ޖައްސަނީ. މާމިގިލީ އެއަ

އަނެއްހެން ރަްއޔިތުންނަށް ރަނގަޅު، އެ ބޭފުޅާގެ އުމުަރށް ހަދާލިޔަސް ފްލެޓުކޮޅަކާ އެްއޗެހި އަންނަންޏާ އެީއ 

ގިލީ އެއަރޕޯޓު ާޤސިމަށް ދީގެން ޝަކުވާ އެްއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަޝކުވާ ައކީ. އެްމ.ޑީ.ޕީ އަކަށް ެއއްެވސް ހާލެއްގައި މާމިނ

ނެތް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެްނގެ ައއިިޑއާ ައކީ، މެދު ފަންތީގެ އަތޮުޅގެ ތެރޭަގއި ތިބި މީހުންނަށް ޤާސިމު ޖެހޭނޭ 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް  އެނގޭ ފްލެޓުކޮޅެއް އަޅާަލއި، ެއކަންކަން ތަރައްޤީ ގައިމުކޮށްލަދޭން. އެ ނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ވިްއޔާ އެތާ އޮތް ފަޅެއް، ާޤސިމު ހިއްކި ތަނެއްކަން. މި ދަންނަވަނީ ދިޓީވީ އެއީ ހަމަ އުއްޗު އަށް ރަނަގޅަށް އެ 

ދުވަސްކޮަޅކު މިހެން ހަދާލީމާ، މިހާރު ޔާމީން ބޮޑާ. ކިބުރުެވރި. ޔާމީން ކެންޑިޑޭުޓކަން ަނގާއިރަށް ވަޙީދު ވަރުގެ މީހެްއ 

ސް މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު މިައދު އޮންނާނެ ތި ނޫސްވެރިން ހިމާޔަތްކުރަން އިޞްލާޙުލާފަ. ނުހުންނާނެ. މި ޗެނެލްތައް ވެ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އެންމެ ގިނައިން ތީގެ ރިޕޯޓު ހަދާނީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ނޫސްވެރިންގެ 

ނޑު އާދޭހާ އެްއކޮށް މި ދުލުގައި ތަުޅއަުޅވާކަެށއް. މީިތ ކަަޑއޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެ ންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި ައޅުގަ
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ދަންނަވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ަހމަމަގަށް އެުޅވުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ޮގސް ޕޮލިްސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ 

ރެވޭނީ. އެ ވަޙީދާ، އެ މީހުނަށް ކިހިނެއްތޯ މި ފުލުހުން މައިތިރިކުهللا ޓަކިޖެހިއަކަސް އެތާ އެތިބޭ ޙާލާ ޙަމީދާއި ޢަބްދު

މީހުން ތަޙުޤީޤުކުރަން ދާންވީމަ މި ދާންޖެހެނީ ފުލުސް އޮފީހަށް. ފުލުސް އޮފީހުގައި ނުހުރޭ އެ މީހުންނަށް ދޭނެ 

ވަސީލަތެއް. އެހެންވީމާ، ާރްއޖެ ޚަރާބުކޮށްލައިގެން، ހަލާުކޮކށްލައިގެން ތީގެތެެރއިން ެއްއެވސް ސިޔާސީ ލީޑަަރކަށް މި 

ުނކުރެވޭނެ. މި ރާއްޖެ އަށް މަްނފާކުރުވަނިވި މަަސއްކަެތއް ެވސް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ެއއް ވެސް

ހުކުރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މި ރާއްޖޭގެ  މި ިސޔާީސ  4އަޅުަގނޑު މިހާރުން މިހާރަށް ޮގވާލަން ކުރިއަްށ އޮތް 

މަތްކުރައްވަިއ، މި ރާއްޖޭގެ މަޝްވަރާެގ މަޝްރަޙަށް އަންނަން މިއުޅޭ ޚަރާބާއި ކިލަނބުގެ ތެރެއިން މި ރާއްޖެ ސަލާ

ނޑުަގއި ެއޅިފައި އޮތް  ރިވެތި އުސޫލުން މި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ކަންކަން ތަރުތީބުުކރައްވާށޭ. މި ކަމަކީ ތި ބޭފުުޅން ކޮ

ނަފުސު  ޒިންމާ އެއް. މިއަދު ތިބޭފުުޅން ނުކޮށް އޮންނަ ކަމަކުން މާދަމާ ތިޔައިގެ ތެރެއިން ކޮްނމެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ

ބަލައިލާފައި ެއކަމާ ދެރަެވ، ިހތާމަކުރަންޖެހޭނެ. މިއަދު ތިބޭފުޅުން ޓެކްްސގެ ގޮތުަގއި ދިވެިހ ދައުލަތަށް އެަތއް ބަިއވަުރ 

ފައިސާ ިވޔަފާރިވެރިން ދަްއަކމުންދާއިރު އެ ފައިސާ ވަދެެގން ދަނީ ކޮންތާކަށްތޯ ތި ބޭފުޅުން ސުވާލުއުަފއްދާއިުރ، މި 

ފެބްރުއަރީަގއި އެ ހިނގި ކަމެްއ  7ނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. މި ރާއްޖޭގެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން

ހިނގައިގެން މުަޙއްމަދު ވަޙީުދ ޙަސަން މަނިކަށް ވެރިކަްނ ދިން ކިތައް މީހުންތޯ މިއަދު އޭނައާ ނުރުހިފައި ތިބީ. 

ޖިލީހުގެ ކިަތއް މެންބަރުންނަށްތޯ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަޅުަގނޑު ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުން ތީގެތެރެއިން ރަްއޔިތުްނގެ މަ

ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅާާއ ބައްދަުލވެލީ. އެހެްނވީމާ، ދެން އަބަުދ އަރާ ކޮންމެ ރަށަކަށް އަރާަފއި މީނަ ވެސް ގޯްސވީޭއ، 

ކީ ކުރިން އެހެން ކީމަ ކޮބާ ސަލާމަތެއް؟ މީގެތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުން ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެނައީ. ައޅުަގނޑަ 

އެކަމާ އިދިކޮޅުހެދި މީހެއްކަން ދެން މުޅި ރާއްޖެ އަށް އެނގޭނެ. އެކަމަކު މިހާރު ރައީސް ނަޝީދު ގެނެވުނީމަ އަނެއްާކ 

އެކަން ގޯްސެވގެން ހަމަ އެ ގެންނަން އުޅުނު އެންމެން މި އުޅެނީ. ދެން މި ގެނައީ ވަޙީދު. ގެނެއްސަ މިހާރު އަނެްއާކ 

ނޑެްއ ގައިމު ެއއަކަށް ނާރަން. ހަމަ ވަޙީދު ޤާނޫނާ ޚިލާ ފުވެއޭ ކިޔާަފއި މިތާ ނޫސްކޮންފަރެންސް ދިނީ އަޅުގަ

ނަޑކާިއ ރިޔާޟު ަރޝީދަކާ ެއއަކަށް ނާރަން. ެއރީ މި ބުނާ ބޮޑެތި ލީޑަރުން.  އެހެންނޫންތޯ ރިޔާޟު ރަޝީދު. އަުޅގަ

ނުޑ  މާދަމާ އަނެކަކު އައިމަ ވެސް ހަމަ ކަޑަވަމުން ދާނީ. އެ ކަޑަވަނީ އެހެން ކަޑަ ެއކޭ އެވަީނ އަސްލު. މިހާރު އަޅުގަ

ހިތަށްއަރާ ރައީސް ނަޝީދާއި ބާޣީ ވަޙީދާ މި މީހުންތޯ އަސްލު މި ކަޑަވަނީ. މި މީހުން ގެންނަން މި އުޅޭ މީހުންތޯ މި 

ހަން ކަޑަވަނީ. މި މަހާސިންތާ އެްއ ބާއްވާލީމަ އެނގޭނީ. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް މަންމޯ 

ސިންގ ގެަނއި ގޮތަށް ޝަިއޚް ޢިމްރާނާއި ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ ގެންނަން. ގެނެސް އެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަެކްއ 

ވެސް އަުޑއަހަން. އެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ައޑުނާހަ އެއް ެވސް މި ޤައުމު ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. އެ މީހުން ދައްކާ 

ގައިމު ހަ ސަފު ޖަހާފަިއ ވެސް އެތާ ވެސް ތިބޭ ބަަޔުކ އަތްޖަހައި ސަނާިކޔަން. ެއ  ވާހަކަ ވެސް އަުޑއަހާ ބަޔަކު ތިބޭ

ނޑު މިހިރީ ހަމަ ވަރަްށ ސާފުކޮށް. މިތަނަށް ތޮއްޫޑ  މީހުންނަށް އިޙުތިރާމުކުރަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަ
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ނަން. އަުޅަގނޑެއް ނޫޅެން ގަދަކަމުން ދާއިރާގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ރަްއޔިތުން ވަދެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑު އިސްތިޢުފާދޭ

ނޑަްށ މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ދަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ  ނިޑއަށް އަރައި އިންނާކަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ  3ގޮ

ނޑަށް ތާއީދު އޮތްވަރު ބަަލއިލަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޢައްާބސް ޢާދިލް  ރަށަށް. ދެން ތި ބޭފުޅާ ވަަޑިއގަންނަވާ އަުޅގަ

ނޑި އެއް ހޯދަން. ޢިމްރާނު އެ އަންނަނީ ޢަބްދު هللا ރިޒާ އެ އަންނަނީ ހެންވޭރުކޮުޅން އެ ބޭފުޅާ ލައިގެން ނުހޮުވނު ގޮ

ނޑި ހޯދަން. އެ ބޭފުޅުންގެ މެންބަރަކީ އެއީ. އަޅުަގނޑު ހޯދަން އަންނަ މީހަކާ އަޅުަގނުޑ  ޔާމީންގެ ގޮ

ނޑު  4ަވރަށް އިލްތިމާސާ އެކު މި ދަންނަވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް  ބައްދަލުކުރާނަން. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ިދެވހިރާއްޖޭގެ މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ މަޝްރަޙު 

އް ކޮށް ނިމުނީތާ. އެކަާމ އަޅުަގނޑުމެން އޭގެ ވަޒަން ިހފާނަމޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެްސ މިހާރު ކުރަންހުރި ހުރިހާ ޙުކުމެ

ހެދި ކުޑަކޮށް ޑިލޭ ެއއް ވީ. އެކަން ވެސް ދިަޔއީތާ. ެއހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަނިކުފާނު އިްސއުފުލައި 

ނޑު މި ދަްއކާ ވާހަަކ މިހެން ދެއްކިޔަަކސް ތިއިން ޭބފުޅަކު ައޑެއް ވެސް އަހަނީީކ  ބައްލަވަމުން ގެންަދވަންވީ. ައޅުގަ

އްކުރަްނ މި ާވހަކަ ދައްކަްނވީކީ. ތި ބޭފުޅާ އަކީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނޫނޭ. ދެން ކީ

ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރާ، މި ހުރިހާ އެންމެންވެގެން މި ޤައުމު ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ުއޅޭ. ދެން ކީކޭ.  241ތި ބޭފުޅާ އާއި 

ރިޔާޒު އަުޑައހާތީ. ހަމަ ގައިމު ތި ބޭފުޅާ هللا ށް އަޅައިގެން ޢަބްދުތި ބޭފުޅުން ވެސް ތި އުޅެނީ ހަމަ ވައިބަރު ފޯނަ

ވެސް ހަމަ ރީއްޗަށް ުގޅަންީވނު، ނޯމަލް ލައިނުން ނުގުޅާ. މި ޤައުމު މި ހިސާބަށް ލައިގެން ތި ސިސްޓަމެއް ވެްސ 

ނޑު ކައިރީ ަބއެއް މީހުން ބުނޭ، އެމް.ޑީ.ޕީ ބަެއއް މީހުން ބުނޭ ކީްއވެގެންހޭ ޢަލީ ވަޙީދު  ހަރުކުރީ ތި ބޭފުޅުން. އަޅުގަ

ނުޑ ބެރިކޭޑު ފެިޅއޭ  މުޒާހަރާ އަށް ނުނިކުންނަނީ. އަޅުަގނޑު ދެންެނވިން މުޙަްއމަދު ޝިހާބާއި ޙަސަން ޢަފީފާ އަުޅގަ

ކިޔާފަިއ މައްސަލަ ފޮުނވަިއެގން ތިއްބޭ. ހުރިހާ ނުބަ އެްއ ހަދައިގެން މި އުޅެީނ ހަމަ މި މީހުން. ހަމަ އެއް ަބޔަކު. 

ބަހައްޓަނީ ވެސް ހަމަ އެއް ބަޔަކު. ފޯނު އަުޑއަހަނީ ވެސް އެއް ބަަޔކު. ަކލޭމެން އެންމެން ރާވައިގެން ސިސްޓަމު 

ނޑުމެން ޖެހެންވީ. ނުޖެހެވޭނެ. ރަްއޔިތުން ެވސް ޖައްާސނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ،  ނޑު. ދެން ޭއަގއި ައޅުގަ ގަންނަގަ

ެޖހޭ. މި ހުރިހާ ޕާޓީ އަީކ ވެސް ހަމަ އެަކއްެޗއް. ޒާތީ ރައްޔިތުންނަށް މި ކަްނކަން ވަރަށް ސާުފވާން އެބަ 

ތަޢައްޞަބުން އެކަކު އަނެަކަކށްވުރެ ބޮޑުވާްނވެގެން ަވކި ޕާޓީ ހަދައިގެން މި އުޅެނީ. ހަމަ އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ 

މެނަށް ިކޔައިދިީނ ތަރައްޤީއޭ. ތަަރއްޤީއޭ. ތަަރއްޤީާވއިރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިލބޭ އެްއޗަާކއި ޚަރަދުކުރާ ެއއްެޗއް އެން

ނޑުމެން އާ ކަންތައްތަްއ ހޯދަންޏާ  ނޑުމެން ަތރައްޤީހޯދަންޏާ، އަުޅގަ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ އެހެންވީމާ، ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަިއގެން ސްމޫތުކޮްށ ކަންކަން ދާންވީ. މިހާރު ރައީްސ ަނޝީދު މައްސަލަިއަގއި ވެްސ 

ރަނގަޅަށް ހަމަ ބަރިބަރި އަށް ޙުކުމްކޮށްލީމަ އެ އޯކޭވާނެ އިނޭގތޯ. އެކަމަކު ހުޅުމާލޭ ކޯޓެްއ  ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލާފައި

ހަދާފައި އެ ތަނަށް ޝުޖާޢު އުޘްމާން، އެ ފަކީރުމެން ެވސް ހަލާކުކޮށްލައިފި މިހާރު. ތަނެއްަގއި ރީްއޗަށް، ގއ.ަގއި 

ނެސް އޭނަ ހުރިހާ އެްނމެން ކުރިމައްޗަށް ފްރޭމުކޮށް، ހަމަ އަނބިދަރިންނާ އެއްކޮްށ އުޅުނު ޝުޖާޢު އުޘްމާނެްއ ގެ
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މުޙައްމަދުގެ ޢިއްޒަާތއި ލައްޒަތަށް ޓަަކިއ. هللا އޭނައަށް ާގއުކާ. ކޮންފަދަ މުސީބާތެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިއީ. ޢަބްދު

ތް. މި ޤައުމުެގ އޭނަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަިރއަކަށް ޖެހިލިޔަސް އޭތި ކަަޑ. އެ ޯގސްވީ. ަރއީްސ، މިީއ އޭ ޙަޤީޤަ

ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، މީހުނަށް އެއްޗެހި އޮނަރޮކށްދޭން، މީހުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭންއުޅެގެން މި ޤައުމު 

ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ، ހެޔޮނުވާނެ ދިވެހިރާއްެޖ 

ގެ މައިނޯރިޓީ އާއި މެޖޯރިޓި ފިކުރު އެއް މޭޒަކަށް އައިސް ވާހަކަދެެކިވގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭ

ޑިމޮކްރަސީ އެންމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. މެޖޯރިޓީ އެންމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، ރާއްޖޭަގއި ިމއަދު ައީއ 

ެއކަންޏެއް ނޫނޭ. އުކުޅަހު ކޮލެުޖގެ ދަނާލެއް ހެނދުނު ގައްދޫ ސްކޫުލގެ ވާަހކަ. ރަނގަޅަށް ބަަލއިލާއިރު ަގއްދޫ ސްކޫލު 

ވެސް ނޭޅޭ. ހޯރަފުށީ ސްކޫލުގެ ހާލަތު ވެސް ހުރީ ހަމަ އެގޮތަށް. ކެނދިކުޅުދޫ ވެސް ޮއތީ އެގޮތަށް. މަހިބަދޫ ވެސް 

މިހިރީ އޮތީ އެގޮތަށް. މާމިނގިލި ެވސް އޮތީ އެގޮތަށް. ހިރިމަރަދޫ ބަނދަރު ވެސް އޮތީ އެގޮތަށް. ހުރިހާ އެއްޗެއް ެވސް 

ނޑުމެންނަކީ ޑޮލަރު ބޭނުްނާވ  ނޑުމެންނަކީ ބޭރު ފަިއސާ ބޭނުންވާ ަބއެއް. އަުޅގަ މިގޮތަށް. މިކަން ރަނަގޅުވާނެ. އަުޅގަ

ނުޑމެން އީ.ޔޫ ބަޔާން ނެޭރއިރަށް  ނޑުމެންނަކީ ޭބރުގެ އެީހއާ ެއއްކޮްށ ދާނެ ޤައުމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ބައެއް. އަުޅގަ

ރަން. އަދޯއި. ކޮން ީއ.ޔޫ އެއް. ޮކމަންވެލްތު، އަހަނ! ރަީނގެ ޮކމަންވެލްތު، ތިއީ ރާީނއޭ. ިތ ހޫނ، އީ.ޔޫ ޤަބޫެލއް ނުކު

ނޑުެމންނަށް ސަލާމަތްވާން އޮީތ  ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މީތި ކަޑައޭ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިޑޔާރު ން އަެނއްާކ ފްރޭމުކޮށްގެން، މިހެނަކުން އަޅުަގނޑުމެން ޝަރުއީ ކޯޓުަތކަށް ގޮްސގެން ޝަރުޢީ ކޯުޓތަކުގެ ފަ

ނޫން ސަލާމަތް އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަމަކުން އަުޅަގނޑުމެން ސަލާމަތް ހޯދަންވީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

އިްއެޔ ވެދިޔަ ކަެމއް ވެދިަޔއީ. މާީޒަގއި ހަނދާނުގައި މީހާ ބޯޖަހައިގެން ބާލީސްދަށަށް ވަދެ އޮތަަކސް މާޒީ އަކީ މާޒީ. 

ނޑުމެްނ  އަކީ ިއއްޔެ. މާދަމާ އަށް ޓަކައި ހިތްޚަލާސްކޮށް، ހިތްހެޔޮކޮށް މިއީ އެއް އުއްމަެތއްކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް ނިކުްނނަންވީ. ޤާސިމު އިބްރާހީމު ތަރައްޤީ ގައިމް. އަޙްމަދު ސިާޔމު މުޙައްމަދު ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ދު ނަޝީދު އަނެއްާކވެސް އަެންއ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް. ރަީއސް މައުމޫނުގެ ކޮްއކޯފުޅު އެލަޔަންސް. މުޙައްމަ

ކޮއްކޯފުުޅކަންމަތީަގއި. ޢުމަރު ނަޞީރު ޤައުމަށް ޓަަކއި ުމްއލާ ޢުމަރު. ޝައިޚް ޢިމްރާްނ ތަންތަން ޤައުމަށް ޓަަކއި 

ނިންމީމަ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނާ  އަތުލަން އޯކޭ އޭ. ެއއީ ޯއޭކ އޭ. އެ މީހެްއގެ ފިކުރު ެއީއ. ރައްޔިތުން

ހަމައަށް އެންމެން، ދެން އެ ދާދިއުމުގައި ެވސް އެކަކު މިހެން ފައި ކޮށްޕައިލާފައި، އަންނިކޮޅަށް މިހެން ހަދާފަ. ހަމަ 

ނޑު ނޫޅެ ން އޭނަ އަންނި ހޮވަން އުޅުނު މީހުން މިތާ ތެރޭގަިއ ގިަނއީ. އަުޅަގނޑު މާ ރަނގަޅު އެހެން ިކަޔން. އަުޅގަ

ނޑު ފަހުން އައީ ތަރައްޤީ ގައިމު ހޯދައިދޭން. އެހެންވީމާ، އެންމެން ހައްލުކޮށްލަިއގެން ރަނގަަޅްށ  ހޮވާކަށް. އަުޅގަ

މިކަން ކޮށްލީމަ އެންމެނަށް ވެސް ލުއި ދެއްތޯ. ކޮންމެ މީހަކު ފުރަގަހަށް ބޮޑީގާެޑއް ލަިއެގން، މިއީ ދެން ކޮންކަމެއްތޯ، 
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އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗްއ 

ވާލާ ނަމަ މި ބިލަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހު ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލެއް. އާދެ! ދަންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އަންނައިރުގައި އެ ބިލަކުން މުޖުތަމަޢަށް ވާނެ ފައިދާ 

ނުވޭ. މުޅި ބިލު އޮތް ގޮތަށް ބާއްާވފައި ތިމާމެން ދައްކަންޖެހޭ  މެންބަރެއްގެ ފަރާތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސާފެއް

މުޅިން އެހެން ވާހަކަތަެކއް ދައްކާ އަޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް އިވެނީ. ެއއީ އަުޅަގނޑު ެވސް ކަން ހުރި ގޮތް. 

ްނދެވޭތީ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އެހެން އެކަން ވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަށް މި ކަންތައްތައް ނުގެ

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބުނޭ އެޖެންޑާަގއި އޮތް ކަމަާކ މެދުގައޭ ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭނީ.  3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  49

އެހެންނަމަވެސް ެއ ކަންތައްަތެކއް ކުރޭތޯ ބަާލކަށް ނުވެްސ ޖެހޭ. ނުވެސް ބަލާ. އެހެންނަމަވެސް ބައެްއ ކަންތައްަތކުަގިއ 

ހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފުވެްއޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ދެން ނަން ވެސް ިއއްވާނެ. އޭގެ ތަުޖރިބާ އަޅުަގނޑަށް ކުެރވިފަިއ މަޖިލީ

މިހިރީ. އެއް ދުވަހު މިތަނަށް އައިސް ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއގައި ދެ ފަހަރަށް ތެދުވީ ބޭރުކޮށްފި. އެކަމަކު މިހާރު 

ނޑަށް އަރަިއ، ގިިލގިލިޮކއްޓާ، ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މިތާ  ފެނިވަޑަިއގަންވާނެ ތި ބޭފުުޅންނަށް އެކަކު އަނެަކކު ކޮ

ކުރަނީ. ނަމެއް ވެސް ނީއްާވ. ބޮޑުވަރަކަށް މި ަވގުތު ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ނެތޭ، ިސާޔސީ ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަނީއޭ 

ތިއްާބ ގުަޅިއގެން ފުއްޖަްއސަިއގެްނ  ކިޔާފަިއ ނިންމާލަނީ. ނިންމައިލާފައި ބަެއއް ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރުން ގޭަގއި ނިދާފައި 

ގެނެއްސަ ވަކި ޕާީޓއަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި ކޮމިޓީ އަށް މައްސަލަ ފޮނުަވއިގެްނ އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯްޓ 

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑާލަންވީ. ިމއީ މިއަދު އަުޅގަ ނިންމާފައި، މަޖިލިސް ފްލޯ އަށް ފޮނުވާފައި ޝަރުީއ ނިޒާުމ ވެސް ފު

ނޑުމެން މި ނަގަނީ. ަވކި މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހުންނަ ކުރެވޭ ކަމަ ކީ. ވަކި މީހެްއެގ ޒާތީ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ކަންތައްތައް މި ބެލެނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާކަުމގައި ވަނީ ނަމަ، މި ބިލު 

ނޑު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމަީކ އަނެއްާކވެސް ރައްޔިތުްނެގ  އެކުަލވައިލާފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި މިއަދު އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި އިޢުލާންކުރަންޖެހެނީ. އަދި އެ 

ވެސް މިނިވަން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންޖެހެނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީ އަށް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިހާރު

މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ މިއަދު ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ޖޭ.އެސް.ސީ ގެނެްސގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއ ބުނެފައި އެބަ އޮތް، އަމިްއލަ ފަރުދަކު ވިޔަސް، ކަމަކާ ހިންގުމާހަވާލުވެ ހުރި މީހެއް  141

ތުގެ ކަމަާކ ހަވާލުެވ ހުރި މީހެއްކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް ޝަރީޢަތާއި ބެހި، ނުފޫޒުފޯރުވާ ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް، ަދއުލަ 

ނޑިޔާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކާ ބެހި ނުފޫޒުފޯރުވާ ހަދައިގެންނުވާނޭ. މިހާރު ކޮންކަމެއްތޯ  ހަދައިގެންނުވާނޭ. އަދި ފަ

މީހުން އެާތ  5އްރިުރ ފިލާ އިނދެ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީން މި ކުރަނީ. އެ ކޮިމޓީގެ މުޤަ
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ބައިތިއްަބއިގެން މުޤައްރިަރކަްށ ވެސް، ަނއިބު މުޤައްރިރަީކ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު. 

ނޑާލަނީ. މިއީ ައޅު ަގނޑުމެން ބައިންދައިގެން ޖޭ.އެސް.ީސގެ މެންބަރުން ގެނެސްގެން ހަމަ ކޮށަނީ. ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފު

ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު މައްސަލަ އޮތީ، ޝަރީޢަތުަގއި އޮތް މައްސަަލއަކާ ބެހޭ ޮގތުން އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ 

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހަށް ގެނެސް، ނޫނީ އެހެން ކޮމިޓީައކަށް ެވސް ގެނެސްގެން އެ މީހުންނަށް  ފަ

ނޑުެމން އެކަންތަކާ ުސވާެލއް ނުުކރެވޭނެ . ެއއީ މިއަދު ާޤނޫނުއަސާސީ އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާިއ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް އަުޅގަ

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ހަމަާޔއި އުސޫލުގެ މަތީން ެއކަން ކުރަްނޖެހޭނީ...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޕޮލިސް އިންެޓްގރިޓީ ކޮމިޝަން މިނިވަން ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތުމަކީ މި 

 ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މިއަދު ފުލުހުންނާ ބެހޭ ވުާޒރާ ހިންގަން ފުލުހުންނާ ބެހޭ 

ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތާ ޚިލާފަްށ އެ މަޤާމު ގަދަބާރުން ފޭރިަގނެގެން ހުންނަ ޕޮލިސް ކޮމިަޝނަރަކު ެއ މަޤާމުގަިއ ހުންނަ 

އިރެްއގައި އަދި ހޯމްމިނިސްޓަރު އެ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުުރުކރާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އް ޮއވެގެންުނވާނެ. ޕޮލިސް އިންޓެގްިރީޓ ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅުން އޮންނަ ޕޮލިސް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމިޝަނެ

ޢައްޔަންކުރަްނވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ހޯދައި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނެގޭ ޓީމެއް އެތާގައި 

ުކވާ، ރަްއޔިތުންެގ މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިހެން މިދެންނެވީ ާރއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ޝަ

ޝަކުވާ އެބަ ހުރި. އަނިާޔވެރިކަން ފުލުހުންގެ ހައްދުފަހަނައަޅާ ގޮްއސަ މި ވަނީ. ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ޓީެމއްެގ 

ބަޔަކު، އެ މީހުންނަކީ އެީއ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭ ޮގތަށް މޫނުއަޅައިގެން ޮގސް، އަދި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި 

އްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ަރއްާކތެރިކަމާ ޚިލާފަށް ޓެރަރިސްޓުން ގޮތަށް ގޮްސ، ޢާއްމު ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހި ރަ 

ރައްޔިތުން ގަިއގަިއ ތަޅައި ުސންނާފަތިކޮށް ހެދުމުން އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިންޓެގްިރީޓ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅީމާ، އެ 

ށް އެނގޭ. ތިމަންނާމެންނަކަށް ދަޢުވާކުެރވޭކަށް ނެތޭ. ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވަނީ ތިމަްނނާމެން ބެލިބެލުމުން އެއީ ފުލުހުންނަ

އެއީ ކޮން ބަެއއްކަން ނޭނގޭތީއޭ ސީދާ މީހުން. އެެހންވީމާ، މިފަދައިން ރާއްޭޖެގ ކަންތައްތައް ހުިރއިރުަގއި 

ނޑު މެްނގެ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިއީ މިއަދުގެ ހާަލތު. މާދަމާ އަދި އެހެން ހާލަތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ޤައުމު ހިނގައިދާނެ. މިހާރުެވސް ޤައުމުަގއި މި އޮތީ ޕޮލިސް ސްޓޭޓެއްގެ ދަރަޖަިއަގއި މި ޤައުމުގެ ކަންަތއްތައް މިހިރީ. 

ހުރިހާ ކަމެއް ފުލުހުންނާ ބެހޭ މުއައްސަސާ އިން ކުރަމުންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގިއ 

ަދއި، ައޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގަިއ އެއްބަަޔކު އަެނއް ބަޔަކު ުކރާ ކަންތައްތަކަށް ފާރަވެިރވާން ހުރިހާ ކޮމިޝަންތައް އުފައް

އަނެއް ަބޔަކު ލާން މި ޖެހުނީ ކުރިން ފާރަވެިރވުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަްއޔިތުންނަށް ގެއްލުމާ، ރަްއޔިތުންނަްށ 
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އަދު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އައިއްސަ އޮތީ މި ދެންނެވި ތުރާލާ، ރައްޔިތުންނަށް ވޭާނއި ކެކުޅުުމގައި އުޅެންޖެހޭތީެވ. މި

ކަންކަން ެއއްފަރާތުން ކުރާ ަކންތައްތައް އަެނއް ފަރާތުން ބަލާއިރުަގއި އެ ބަލަން ތިބޭ ބަަޔކީ، ެއއީ މިސާލެްއގެ ގޮތުން 

އެ ބޭފުޅުންނަށް  ހޯމްމިނިސްޓަރަށް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަޔަކު ޕޮލިސް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަންގައި ތިބެނީ ަކމަށް ވަންޏާ

ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ގެަނއުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެންވެގެން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ސީދާ 

މަޖިލީހުން މީހުން ޢައްޔަންކުރަންވީ. ސީދާ މަޖިލީހުން އިޢުލާންކޮށްގެން އެހެންޏާމު ވެސް ކަންތައްތައް ކުރާ އުސޫލުން 

ޖެހެނީ. ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ުދވަހުން ދުވަހަށް މި ދަނީ ދަށްވެގެން. ދިވެހިންގެ ތެރޭަގއި އެަތްއ  ކަންތައްތައް ކުރަން މި

ބަޔަކަށް ލާއިންސާނީ އެަތއް ައނިޔާ އެއް ފުލުހުންނޭ ކިޔާ ބަޔަކު ނިކުމެ،. ހަމަ ތަޅައި ުސންނާފަތިކުރަމުން މި ދަނީ. 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ަމސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ާރއްޖޭގެ  މިކަމުގަިއ ދާނެ ތަނެއް ނެތް. ކުރާނެ ކަމެްއ ނެތް. ދެން ައޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ލާބަާޔއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑުމެން މި ކުާރ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ ައކަށް ވާންާވީނ 

ޮކމިޝަންތައް އުފައްަދއި، ެއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަކަްށ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ، އަދި 

ނޑުމެން  ނޑުމެން މިތާަގިއ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން އަުޅަގނޑުމެން ޤާއިމުކުރަންޖެހެނީ. މިއަދު އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ބުނަން އެބަ ޖެހޭ. މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނަޑއަާޅ ބޭފުޅަކު އެތާ އިްނނަވާ. ެއއީ މި ިޢއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ރަ އީސް އެތާ އިންަނވާ. މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަ

މަޖިލީހުގައި ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮތާ، މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބަހެއް ބުނަން ބޭފުޅުން އެތާ ބޭތިއްބުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 

އި އަޅުަގނޑުމެްނ އެ މަގުން މަސައްކަތްކުރީ. ެއހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުެރވިެގން އައިއިުރގަ

ނޑިޔާރުން އެތާ ތިއްބަަވއިގެްނ، ރައްޔިތުްނެގ  ދެ ބޭފުޅުން އެތާ ތިބެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ހަމަ ފަ

ހުރި ކަންތަްއތައް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުން ނިންމާ މުޠަލަޤުކޮށް، ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަާޅއި ހުދުން ލިޔެފައި

ވޯޓުލާ ގޮތާ މެދު ސުވާލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޮންނައިރުަގއި އެއަށް ސުވާުލއުފައްަދއި، އެ ވޯޓަކީ ބާތިލު ވޯޓެއް ކަމަްށ 

ނޑުމެން ނިންމުންތަކަށް ގޮންޖަހަމުންދާއިރުަގއި އެއް ބާރުަތކުން އަެނއް ބާރަށް އަަރިއގަ ނަޑއަަޅއި، އަުޅގަ ންނަމުން ކަ

ނޑު ވަރަްށ އުފާކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުން މި މައްސަލައިަގއި ެއްއޗެއް ނުބުނެ ހަމަހިމޭންކޮށް  މި ދަނީ. އަޅުގަ

ތިބީތީވެ. ެއކަމަކު ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި މަގުން މިަކންތައް ދަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މިކަމާ ެއްއޗެްއ 

ންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމަށްފަހުގައި ބުނާނެ. ހަމަ އެއާެއކު ޕޮލިސް އި

ފުލުހުން މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުާވއުފުލަން. ޕްރޮސިކިއުޓުކުރަން. އަދި ފުލުހުންެގ 

ން ރައްޔިތުން ސަާލމަތްކުރުމުގެ މަތިވެރި ޒިންމާ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާ އާއި ގެއްލުމާއި ެކކުޅުންތަކު

ނިޑޔާރުންގެ ސުލޫކާއި އެ މިންަގނޑުަތއް  ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ ޕޮލިސް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ފަ

ނަޑއެޅުމާއި ބެލެެހއްޓުން އޮތީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްފަ. މިއަދު ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް  ކަ

ނުޑވާލައި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކީ ތަނެއް ކޮމި ޝަނުން އަންބާކިޔާފައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުކަ
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ނޫންކަމަށް ހަދައި، މިހެން ހެދުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުައސާސީ ވަލު ދޮރޯށީން ވަދެ 

ނިޑާޔރުން އައިްސ ޤާނޫނުއަސާީސ ހުއްޓުވާަލއި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުންނާ، ފަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުއްުޓާވލައި، ކަންަތއްތައް ހިނގަމުްނދާ... 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ِحين ْحوِن الرَّ ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  السالم عليكن ،م علَ رسٌل هللاًالصالة ًالسالهلل  ودلحا ،بِْسِن هللاِ الرَّ

ވަަނ އަހަރު އޭރު ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  2111ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ބިަލކީ 

ގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު މެންބަރުންނަށާއި، އެހެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތައް ނުެބލުމު

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަކީ މިހާރު ސަރުކާރުގަިއ  އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙު މިއަދު ފާސްކުރަން އަޅުގަ

ނެތް ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން މިއަދު އިޞްލާޙު ފާސްކުރަން ބޭނުންވާނެ. ކުރިން އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވީ މި އިޞްލާޙު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަދު މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރަން. މި އަދު އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ފާސްކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޮކންމެ ގޮތެއް ވިޔަްސ މި ިއޞްލާޙާ އެީކގަިއ ދެން އިްޞލާޙު ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުގަިއ 

ޞްލާޙެއް ގެންނަށް ބޭނުމިއްޔާ ގެންނާނެ. ނޫނީ އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި ސަރުކާރުން، ެއއީ ޤާނޫނަށް އިތުރު އި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މެންބަރުން އަނެއްކާެވސް އިްޞލާޙެއް ބޭނުންވަންޏާ އިޞްލާޙެއް ގެންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ތާއީދުކުރަީނ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ކުރިން ހުށަހެޅީ  އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ، އަދި އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ާތއީދުކުރާ، ޭއރު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުން ކަމަށް ވާތީ، މިއަުދ މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެންދިއުަމކީ އަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެެހންކަމާއެީކގަިއ މިއަދު މި އިްޞލާޙު ފާސްކުރަން ައޅުަގނޑު  އެންމެ ރަނގަުޅ ކަމެްއ ކަމަްށ އަުޅގަ

ވެގެން ދިއުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމެއް ދަންނަވަން. އަދި މި އިޞްލާޙު ފާސް

ކަމަކަށް ވާނެ. އަދި އެ މީުހންގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ވެސް ހިމެނިގެންވާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

` ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މި ގެނަވުނު އިޞްލާޙަށް 

އަޅުަގނޑު މިހާރަކު ވެސް ާތއީދެއް ނުކުރަން. ކުީރަގއި ެވސް ތާއީދެއް ނުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން ތާއީދު މި ނުކުރަނީ 

ރު ހިނގަމުން މި ދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށޭ، އަިދ ގޯސްކޮށްނޭ އެހެން ބުނާކަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝން މިހާ

ނޑުމެން ތާއީދު މި ނުކުރަނީ އުސޫލެްއގެ މަތިން ކަންަތއްތަްއ ކުރުަމށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑު ެދކޭ  ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

ާކރެއް ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ގޮތުަގއި ސަރުކާެރއް، ރަްއިޔތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޮްނނަ ސަރުކާރެއް، އެ ސަރު 
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އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި 

ނޑިޔާުރެގ އަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ  ޤާނޫނު އުވާލުގެ ބާރު އޮންަނންޖެހޭނެ. ހަމަ އެހެންމެ ޖުޑިޝަރީ އަށް އަދި ފަ

ކޯޓުތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. މީ މި ނިޒާމަކީ. މަތީ 

ނޑު ާތއީުދނުކުރަނީ ޕޮލިސް އިންޓެގްިރީޓ ކޮމިޝަން މި މަޖިލިސް ތެރެއަށް ބާރު ގެުނވަިއގެން، މި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ތާއީުދކުރާ ަކމެއް ނޫން. އޭރުގައި ެވސް މަޖިލީސް ތެރެއިން މުޅި ސަރުކާރުގެ ެއގްެޒކްިޓވް  ހިންގުމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ތާއީދެްއ ނުކުަރން. އަދި މިހާރުވެސް ާތީއދެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޕޮލިސް އިންެޓގްރިީޓ 

 ކޮމިޝަންގައި މިހާރުވެސް ކުރެވޭނެ ވަސީލަެތއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ 

ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ރަނގަުޅ މަސައްކަތްތަެކއް ވެސް ެއބަ ކުރައްވާ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން 

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ެއ  ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުަގއި އެތާ މަސައްކަތްނުކުެރވޭ ކަމަކީ ެއީއ އަުޅގަ

ހެންވީމާ، އެ މުއައްަސސާގެ ަވސީލަތްތައް ަވރުގަދަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ

ނޑާލައި، ތަންތަން ގުުޑވާުލމަކީ ޑިމޮކްރަީސގެ ޅަފަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ ގޮތަީކ. އަބަދުމެ، އަބަދުމެ ތަންތަން ފު

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް، ވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން މިއަދު މި  އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުގަ ކަމެއް. އަޅުގަ

 7ޖެހެނީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބަދަލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ޖެހެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ނޑުމެން މިއަދު މި ޖެހުނީ ހިތާމަޔާ އެކީގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ  ނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރަން. އަޅުގަ ފަ

ގެ ވެރިކަެމްއ ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ޤައުމަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ. ޤައުމުގެ އަހަރު 5އޮތް 

ހަމަޖެހުމާއި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނަންޖެހޭނެ. 

މިޝަނުން އެންމެ ފަހުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިިނވަން އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮ

މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ދެއްވި ފުރިހަމަ ބަޔާނަކީ އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ންެގ ޙައްުޤ ބަސް އެ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރުކުރަން. މިނިވަންކަމާ ެއީކގައި ިމ ސަުރކާރުގެ ނުޫފޒާިއ ބާރުނުޖެހި، އެ ބޭފުޅު

ފުލުހަކު އެބަ ތިއްބޭ ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކޮށްފައި ތިބި ބަޔަުކ.  29ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ކޮމިޓީގަ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ 

އެ މީހުން މި ވަގުތުން ވަގުަތށް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން މިނިސްޓަރަށް ވާނީ ދަންނަވާފައޭ. އެހެންނަމަވެސް ތަންފީޛީ 

ފުޅުންނެއް ނޫން. ކިހިނެއްތޯ އެ ބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރަްއވާނީ. އެހެންވީާމ، އެއީ ރަނަގޅު މިސާލެއް. ބާރަކީ އެ ބޭ

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މި ވަގުުތގައި އޮތް ޕޮލިްސ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން، އަދި އެ ކޮމިޝަނަށް 

ނޑު ހިތްނޭޭދ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް އެބަ ބާރުވެރިކުުރވަންޖެހޭނީ. އަުޅަގނޑުމެން އެތަން ގުުޑވާަލއިެގންނުވާނެ. އަޅު  ގަ

ނޑުމެން މި ވަގުުތގައި ުމއައްަސސާތަކާ ކުެޅގެންނުވާނެ. ހުރިާހ  ހުރި އެތަނުން ކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  މުއައްސަސާަތކަށް ބާރުދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަ
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ނޑުމެން  މި  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖީބަށް ލެވޭނެ އެްއޗެްއ އިތުރުކުރަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 އުޅެނީ ގެްސޓުހައުސް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަގުުތ ހަމަވީ. އަޅުަގނޑު  މިހާުރ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ޮޕލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބިލު މި ކޮމިޓީން ބެހޭ މުައއްސަސާަތކާ މިނިވަން ،ހުށަހެޅިބޫލުކޮށް، މި މަޖިލީހަށް ޤަ

ނޑު ގޮތުން ގުޅޭ ރިޕޯޓާ ކޮމިޓީ . މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި މި ބާވަތުެގ ދަންނަަވއިލާނަން އެްއޗެއް ކޮންމެވެސް ވެސް އަުޅގަ

ޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީން މިނިވަން މުއައްސަސާތަެކްއ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަިއަގނ

ގާއިމުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިާވތީވެ، އެ ތަންތަނަކީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަެކއްގެ ގޮުތގައި ހަރަކާތްތެިރވާންޖެހޭނެ 

ނޑުމެން ނޑައެޅުަމށް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ައޅުގަ ނަށް މި ޤައުމަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ކަ

ހިތާމަޔަކީ އެކަްނ އެބަ ވޭ ބާއޭ. ހުދު، ވަރަށް ރީތި ަބހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތް ފެންނަނީ މިނިވަްނ 

މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ިމ ކޮމިީޓ އަީކ މިއީ މިިނވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތއް 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ހިނގާނުހި ނގާ ގޮތް ބަލަން ޮއތް ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީ ފުރަތަމަ މިނިވަންވެގެން ނޫނިްއޔާ އަުޅގަ

އެކަން އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ކުެރވިދާނެ ކަމަކަށް. އެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައި އަންނަ ބިލުތައް، ނުވަަތ 

ނޑުމެންނަްށ މިއަދު ފެންނަމުންދަނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި އޮތީ ނިންމާ ނިންމަމުންދާ ޤާނޫނުތައް ވެެގންދާ ގޮތް  އަުޅގަ

ނިންމުންތައް ނިންމާފަ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ައއިސްގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި 

ނޑު މެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ މިތާނގައި ެއއްރޭ އޮތް ނިންމުމާ ބެހޭ ގޮތުން ަތފާތު ވާހަކަތަްއ ދައްކަމުންދާިއރުގައި އަުޅގަ

ހަތަރުދަމު ހޭލާތިބެގެން އެކުލަވާލި ސުޕްރީމް ކޯެޓއްކަން. ެދ ފަރާތަށް ބައި ބަހަިއގެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ެއކުލަާވިލ 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަމުން އެ ދަނީ ދިވެހި

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ރޫހުގެ ތެރޭަގއިކަން ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ސުޕްރީްމ ކޯޓަކީ އެންމެ ފަހުގެ ބަްސ 

ނޑުމެންނަށް އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ދެން ކުރެވޭނޭ އިތުރު އެްއވެސް ކަެމްއ  ބުނާ ތަން. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ނޑު ނުދެކެން. އެގޮތް  ނޑުމެން މި ތަނުގައި ހޭލާތިބެގެން ދެ ފަރާތަށް އޮތްކަމަކަށް އަުޅގަ ޤަބޫލުކޮށްގެްނ އަޅުގަ

ބައިބަހައިގެން އެކުަލވާލި ސުްޕރީމް ކޯޓެއް. އެ ދުވަހު އަުޅަގނޑުމެން ސުޕްރީމް ކޯޓު އެުކލަވާލިއިުރގައި ހިތަކަށްނާާރ 
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ސްނީ ތިމާމެން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އޭރުގައި ވެސް ވި

ފިކުރަކަށް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަމުން އެ ދަނީ އެގޮތަްށ 

ނުޑ އެ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ޝުކުުރދަންނަވަން. ެއގޮތަށް ނޫން ޮގތަށް ކަންތައް ކުރަމުންދާތީެވ  ނޫން ކަމަށް ވާތީެވ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ ވެގެންވާނެ ގޮެތއް ނޫނޭ.  މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމު ނުގޮްސގެން އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިއީ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުަލވައިާލފައި އޮތް ސުޕްރީމް ކޯެޓޭކ  145މި މަޖިލީހުން، މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ެއ އެއީ. އެހެންވީާމ، މިނިވަން މުއައްސަސާ ަތކާ ބެހޭ ކޮމިީޓން ކޮންމެ ކަމެްއ ކުރިަޔްސ އަުޅގަ

ކަންކަމަކީ މިނިވަންކަމާ ެއކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާެއކު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަކީ ެވސް ެއ 

ޝަނަީކ މި ޤައުމަށް ވެްސ ވަރަްށ މިނިވަންކަމާއެކު މަަސއްކަްތުކރެވޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ. ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމި

މުހިއްމު ކޮމިޝަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޝަންަގއި ުކރާ މަސައްކަތަކީ ވަކި ބަަޔުކ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ނޫން 

ގޮތަކަށް ކަެމއް ކުެރވުނީމާ ެއ ތަނުގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލުއުަފއްދައި، އެ ކަންކަްނ ކުރުމަކީ ެއއީ ކުެރިވގެންވާނެ 

ނޑު ވެްސ  ކަމެއް ނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންކަމުން ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއް ެއކަމަށް އޮތުމަކީ އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

 ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަްނނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންފަިއވާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެިދަވޑައި 

ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާެގ  3ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ 

 ވަނަ ިކޔުން ިއއްަވން.  3ގެ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު)ށ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ފުލުހުންގެ  8002/5ނޫނު ނަންބަރު އަށް. ޤާ 13..ޑާ ނަންބަރު އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު މިދަނީ އެޖެން -13..

މަށް ހުށަހެޅުްއވުމަށް. މި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެްއވު ،މަރުޙަލާ ނިމިކޮމިީޓ ގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު

ގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވްސ 80.8ޑިސެމްބަރު  85ޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށް ރި

 ،އިޞްލާޙެއް ލިބިފަ އެއް ުނޭވ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުމީ ަސލާމަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

 .މް ރިޟާޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއި

ވަނަ  1ށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަ 2008/5 ޤާނޫނު ނަމްބަރު`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ސާަގިއ ވަނަ ޖަލް 11ގައި އޮތް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2008ޖޫން  29 ،ގެަނއުމުގެ ބިލުޙުލާޞްއި

ބޭފުޅުންނަކީ.  ޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާކޮމި . މިއަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީވަނީ  ފައިހުށަހެޅި ބިލު މި

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Police%20Integrity%20Commision%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Police%20Qaanoonah%20islah%20genaumuge%20bill%20report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Police%20Qaanoonah%20islah%20genaumuge%20bill%20report.pdf
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 ،މުފީދު  ކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤު ފުވައްމުލަ .މުޤައްރިރުއެއީ  .ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

. ޟުމަދު ރިޔާއްދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ. މަުދ ޠާރިޤުއްންބަރު މުޙަގެ މެމަނަދޫ ދާއިރާ. ނައިބު މުޤައްރިރު

ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ . ގަމު ާދިއރާގެ މެންބަރު ޔޫސުްފ ޢަބްދުލްޣަފޫރު. މަދު ނާޒިމުއްމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަ

 .ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ. މަދު ނާޝިޒުއްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ  އަލިފުށީ. މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 . މިޟާއިބްރާހީމް ރި ،އަޅުަގނޑުގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . هللاޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ އަދި 

 މަށް. ެއއީބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް އައުމާ ގުިޅގެން ކޮމިީޓން ނިންމީ ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވު

އިރާެގ މަނަދޫ ދާސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވަނީ،   .ކުރުމުގެ ގޮތުން. މިގޮުތން ސަބް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލީއަވަސް 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އަލިފުށީ. ޟާމް ރިއިދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީގުރަ. ޤުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރި

ގަިއ ބޭްއވުނު. މި ބައްދަުލުވމުގައި މަަސއްކަތް ކުރިއަށް 2008 ޯއގަސްޓް 8ަބްއދަލުވުމެއް ޒު. ސަބް ކޮމިޓީގެ ނާޝި

 2012ޚިދުމަތުގެ ބިުލ  ިދވެހި ފުލުހުންގެކޮމިޓީން ފައްޓާަފއި ވަނިކޮށް  ދަނިކޮށް ބިލުގެ މާއްދާަތކުެގ މަސައްކަތް

 ައީކ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  2012ބިލު  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތުގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު. 

އެ ޚިދުމަތާގުޅޭ އެހެނިހެން ، މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުތަކާ  އެ ޚިދުމަތުގެއަދި ، ގޮތާ އިންތިޒާުމވެގެްނވާ ،ގާއިމުކުެރވި

 ހުށަހެޅުމާ ލު މިގޮތަށްބި . މިއެއް ދެލިކޮޕީ ގެެއކުލަވާެލިވފައިވާ ޤާނޫނު  ްއަވއިކަންކަން، ތަފްޞީލީ ގޮތެްއަގިއ ބަޔާންކުރަ

ެގ މަސަްއކަްތ ންމީ މިހާރު ކުރިން ދެންނެވި ބިލު، މިހާރު މި ރިޕޯޓުކުެރވިފަިއވާ ބިލުގުިޅގެން ސަބް ކޮމިޓީން ނި

އެއީ މާ  2012ޚިދުމަތުގެ ބިލު  ދިވެހި ފުލުހުންގެެދންނެވި އެއީ އިސްވެއިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުފެންނަ ކަމަށް. 

. އެގޮތަްށ ބިލުގެ މަސަްއކަތް އިތުރަށް ުކރިއަށް ނުގެންދަން ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެއް ކަމަށް ވާީތވެ. މި ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

ވަނަ އަހަރުެގ ތިންވަަނ  2012މަިއ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުްއވުމުން މައި ކޮމިޓީން ވެްސ ވަނީ  ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމައި،

 ން މިއިއްތިފާޤުއިން ކޮމިޓީގެ  ބޭްއވުނު ޖަލްސާ އިގަ 2012ޑިސެމްބަރ  24އެއީ  ޖަލްސާގަ.ވަނަ  12ދައުރުގެ 

ޝުކުރިއްޔާ  .ހުށަހަޅަން މަތިން ރިޕޯޓު. މިގޮތުގެ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމަވާފަބިލުގެ މަސައްކަތް އިތުރަްށ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުދައްަކވަން އެދިަވޑައި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު ގަ

ެއއްެވްސ މެންބަރަކު އެިދވަަޑއެްއ ނުގަންނަވާ. އެހެންކަމަށްވުމާެއކު، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ހުޅުވާލަން. އާދެ!

ތިން ޤާނޫނު ަގއިާވ ގޮުތގެ މައެ ާމއްދާެގ )ށ(، ވަނަ ނަންބަުރެގ ދަށުން 3ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 75ގަާވއިދުެގ 

ިއއްވަން.  ވަނަ ިކޔުން އަޅުަގނޑު 3ގެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު 2008/05ނަންބަރު 

ނުޑ މިހާރު މި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  33ގެ .800ބެހޭ ގަވާއިދު  އިލާއާޢާށް. އަ 11.4ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަުޅގަ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gavaidhu-committee-reports/Aailaa%20aai%20behegavaaidhu%20islaah.pdf
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ، ަގާވއިުދ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި 

ޑިސެމްބަރު  85ޅުއްވުމަށް ށަހެޅުްއވުމަށް. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުަށހެހު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯޓް

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މި ރިޕޯޓަށް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއް އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ.  އިގަ 80.8

މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު . ލަޠީފު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަންނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ަފއި ވަ ހުށަހަޅުއްވާއިޞްލާޙު 

ނޑު ހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ،ހުށަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަުތއަރުވާަނން  މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަްށ އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދަށް ނައިަފރު ދާއިރާގެ ޢިއް  ތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕާީޓގެ މެންބަރަކަށް. އާދެ!ނިސްބަ

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. އާދެ! ޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ެދއްވުމަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދަށް މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްނައިފަރު ދާއިރާ

ވަނަ  65ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަދި  63ގެ 2001އާ ބެހޭ ަގާވއިދު ޢާއިލާ  އްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!ޝުކުރި

ތުލުސްޫދ  އާދެ! ،ރި މެންބަރަކުއަްށ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ ކުރުަމށް އެދި ގަާވއިދު ކޮމިޓީމާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާޙު

ކުރުމަށްފަހު އިދު ކޮމިޓީްނ ބަލައި ދިރާސާހެޅުްއިވ މައްސަލަ ަގވާދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަ

ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! ިމ ގަާވއިދު އިޞްލާޙު  އެކަމާ ނޑުމެން މިކަބެހޭ ރިޕޯޓު އަުޅގަ މާ ކުރުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ިއ އާ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ އެ  ،އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް ބެހޭ ގޮތުން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ އެ ލަފާ އަހާލެވުނު. އާދެ! އާ ވަނީ ޢާއިލާ ާއއި ލަފާގެ މަތިން އަޅުގަ

 2113ޖެނުއަރީ  21ދިރާސާކޮށް، )ހ(  މާއްދާގެ ވަނަ 65ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި  63ގެ 2001ބެހޭ ގަވާއިދު 

ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި ކޮމިީޓ އަށް ހާޒިުރވި މެންބަރުންެގ  1ާވއިދު ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުެގ ވަނަ ދުވަހު ޭބއްިވ ގަ 

ވަނަ މާއްާދގެ  65ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ާއއި އަދި  63އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައި ވަީނ މި ދެ މާއްދާ، މި ދެންނެވި 

ވަރިކޮށްފައި އިންނަ އަންހެނާގެ ޢިއްދަ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(. 63)ހ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. އެއީ 

ރުިފޔާ އަްށވުެރ މަދުނޫން އަދަދެއް ދޭންވާނެ އެވެ. އަދި ޢާއިާލއާ ބެހޭ  2111ހަމަވަންދެން ޢިއްދައިގެ ޚަަރދަށް 

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( އުވާަލއި، މި މާއްދާ އަންނަނިިވ  65ގެ 2111ގަާވއިދުގެ 

އަހަރު ފުރެންދެން  18ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ޮއންނަންވާ ގޮތަކީ ކުއްާޖގެ އުުމރުން  65ުޙކުރުމަށް. އެީއ ގޮތަށް އިޞްލާ

ރުފިޔާ. އެއް  2111ކުއްޖާގެ ޚަރަދާއި ުކއްޖާގެ ެބލުމުގެ ޚަރަދަށް އެ ކުއްޖަކު، އެއް ކުއްޖަކު ހުރި ނަމަ، މަހަކު 

ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަށް. މިގޮތަށް މި  1111ަކށް މަހަކު ކުއްޖަކަްށވުރެ އިތުުރވާ ނަަމ، އިތުުރވާ ކޮންމެ ުކއްޖަ

އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް އެ ވަުގތު ކޮމިޓީ އަށް ވަޑައިގެންިތއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަީނ 

މެންބަރުން  ފާސްވެފަ. އަދި މި ަބއްދަލުުވމުގައި މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއިރާ ެއއްެގ، ވާހަކަ އަކީ ުހރިހާ ޕާޓީތަކެްއގެ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gavaidhu-committee-reports/Aailaa%20aai%20behegavaaidhu%20islaah.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gavaidhu-committee-reports/Aailaa%20aai%20behegavaaidhu%20islaah.pdf
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ވެސް ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ. އެ މެންބަރުންގެ މައްޗަްށ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިކަމުގެ މައްޗަށް އެއްބަްސެވވަަޑއިގެްނ 

އެގޮތަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ. ވީމާ، ައޅުަގނޑު އެދެނީ މި ރިޕޯޓުގަިއވާ މި އިޞްލާޙު ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކޮށް 

 ޔާ.ނިންމަވައިދެްއވުން. ޝުކުިރއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ރިޕޯޓަށް ެއއް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. ެއ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަީނ 

މުގަިއ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވަޑއިގެން މި ަވގުތު މާލަ

ނެތް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިސްބަތްވެވަޑަިއަގންނަވާ ޕާޓީ އަށް އަޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދެއްެކުވން:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  65ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާއި  63 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގަާވއިދުގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 

ަގއި މިގޮަތްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  63ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގަިއ ހުށަހެޅުންތަކެްއ އުޭޅ ކަމަށް ފެންނާތީ،  63ބަލާއިރުަގއި 

ނޑު އިޞްާލޙުހުށަހަޅަން.  ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ވަރިކޮށްފައި އިްނނަ އަންހެންމީހާގެ ޢިއްަދ  63ބާއްވަން އަުޅގަ

 ރުފިޔާ އަށްުވރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ދޭންވާނެ އެވެ. ިމގޮތަށް. 2111ހަމަވަންދެން ޢިއްދައިގެ ޚަރަަދށް މަހަކު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. އާދެ!  ތާއީދުކުެރއްވުމަށް، ހޯަރފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް އަޅުގަ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  އާދެ! އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ނޑު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ބަުހސަށް ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.
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 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޢާއިާލއާ ބެހޭ ަގާވއިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތް

ނޑުމެންނަށް ކިތައް ގަާވއިދުތޯއޭ ހަދާނީ.  ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން، އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ެމންނަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ކިތައް ޤާނޫނުތޯއޭ ހަދާނީ. އަޅުގަ

ޤާނޫނުތައް ވެސް އެބަ ހެދޭ. ގަާވއިދުތައް ެވސް އެބަ ހެދޭ. މި ހުރިހާ ޤާނޫނަކާއި ގަވާއިެދއްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް 

ވެގެން ދިއުން. ޢިްއޒަތްތެިރ އަމާން އޮމާންކޮށް، ޞުލްޙަެވރިކަމާ އެއްކޮށް މި ޤައުުމގަިއ ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްަތއް މެދުެވރި

ރައީސް، ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ޤާނޫނު ހެދިހެދިހެން ކަންތައްތަްއ ގޯްސެވގެން ދިުޔން. ަގވާއިދު ހެދިހެދިހެން 

ނޑުމެން މިއަުދ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މި ޤައުމުގައި ެއއް ކަމަކަްށ  ކަންތައްތައް ގޯްސެވގެން ދިޔުން. އަުޅގަ

ަރުގގެ ަކންތައް. މަސްތުވާތަކެީތގެ ޭބނުންކުރާ ކުދިންނާއި މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އަދަުބ ވިސްނައިާލއިރު ޑް

ނަޑއެޅިަފއި ެއބަ އޮތް. ދުވަހުން ދުވަހަށް  ނަޑއަޅަމުން ގޮސް މިހާރު މަރުގެ ޙުކުމާ އެއްވަުރގެ އަަދބެއް ވެސް ކަ ކަ

ބަދަހިކުރުމަށް ޓަކައި ަގވާއިދު އެބަ ހެދޭ. ދައުލަުތގެ  މިކަން ދަނީ ކުރިއަށް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޢާއިލާތައް ުގޅުން

ފަރާތުން މާލީ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން އެބަ ވޭ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މާފާެއކީ ދަންނަވަން، ަދއުލަތުގެ ފަރާތުންޭނ 

އްޔިތު މީހާގެ އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވުނީ މިާހރު މި ރާއްޖެ ބައްޓަންެވގެްނ މި ދާ ގޮތުން ހަމަ ރައްިޔތުން ޢާއްމު ރަ

އަތުން، ެއ ރަްއޔިތު މީހާ ދައުލަތަށް ވެސް ަފއިސާދެނީ. އެ ރަްއޔިތު މީހާ މި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަްށ ވެްސ 

ނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ މި ޤައުމަކު ކިތަންމެ ޤާނޫނެްއ  ފައިސާދެނީ. މިހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޅުންގެ ބުއްދި ރަނގަޅުުނވަނީސް ޤައުމު އިޞްލާެޙއް ުނވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ހެދިޔަސް މި ތިއްބެވި ސިާޔީސ ބޭފު

ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ކިަތއް ކޯޓު ިޗޓް އަިއއްސިތޯ. ތި އިންެނީވ ނޫންތޯ އަޑުނީވޭ ކަމަށް 

އަދު ޖަލުގަިއ އެ ތިއްެބވީ. ކޮްނކަމެއްޯތ ހައްދަވަިއގެން ހަމަ. ހަމަ އެހެންމެ ކިތައް ނިކަމެތި ރަްއޔިުތންގެ ދަރިންތޯ މި

އެ ކުދިން ކުރީ. މިއަދު ަވއްަކމަކަށް ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަގުމަތިން ފޯނެއް ޖަހައިގަތީމަ. އެހެންނަމަވެސް ެއ 

ރަނގަުޅ ޒުވާނާ ދިރިުއޅެން އޮތް މި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެ ުޒވާނާ ބޮުޑވެގެން އަންނައިރު އޭނާއަކަށް ވަޒީފާ އެއް ނެތް. 

ތަޢުލީމެއް ނުލިބުނު. އެ ޒުވާާނ އަށް ޢާއިލާގެ ތެެރއަކުން ަރނގަޅު ތަރުބިްއޔަތެއް ލިިބގެންދާނެ މަގުފަހިވެފަ އެއް ނެތް. 

ގޯތި ގެދޮރު ބައިަބއިކުެރިވގެްނ ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި، ގޭ އެންމެން ފުނިޖެހިގެން އެއް ކޮޓަރިެއއްަގއި ނިދަންޖެހިފައި 

ެވގެން ައންނަ ދުވަސްވަުރ އޭާނ އަންެހންކުދިން ކައިިރއަށް ދާން ެވސް ބޭނުންވާނެ. އަދި އެހެން އޮތީ. އެ ުޒވާނާ ޮބޑު

މީހުންނަށް ފަރިދައްކާލަން ވެސް ބޭނުންވާނެ. އެހެންނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައރާނެ ފައިވާނެއް ވެސް ނޯޭވ. 

މި ޤައުމަށް އުފަންީވތީ އޭނާ އަށް ނުބައި މަގުން  އޭނަ ލާނެ ރީތި ގަމީހެއް ެވސް ނޯވޭ. ހާލަތު މަޖުބޫރުކުރުވަނީ

ދިއުމަށް. ސާފުސީދާ މަެގއް ެދއްކޭނެ ގުްޑ ަގވަރނިން ސިްސޓަމެއް މިތާނަގއި ނޫފެއްދެނީ. އަދި އުފައްދާކަށް ސިޔާީސ 

ްއ ނުކުރޭ. ީމ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ތި ވާަދެވރި ބޭފުޅުން، އެމް.ޑީ.ީޕ ފިޔަަވއި އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަުކން މަސައްކަތެ
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަުދ ޤައުމު ހަލާކުވެގެން މިދާ ސަބަބަކީ. މީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު މި ޤައުމުގެ 

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަްއ  ރައްޔިތުން ތަކުލީފު ތަހައްމަުލކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ. ޙަޤީޤީ މައްސަލައަށް ރުޖޫޢަވީމާ ައޅުގަ

ނ ޑުމެންނަްށ ޤާނޫނުހަދައި ރައްޔިތުން ދުވާލާއި ރޭަގނޑު މަސައްކަްތޮކށްގެން ހޯދާ ފައިސާ އިން ހައްލުވާނެ. އަުޅގަ

މުއައްސަސާ އެއް އުަފއްދަިއ، އެ މުއައްަސސާ އަށް ޚަރަދުުކރުމަކުން ކަމެއް ހައްލެއް ނުާވނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ުނހަދައިގެން ރަނަގޅުވީ. އަބަުދވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤައުމުަގއި ކޮންކަެމއްތޯ ޚަރަދުކޮށްގެން، ކޮންކަމެއްތޯ ޤާނޫ

ނާޑ، ވަރަށް ގިަނއިން ރަްއޔިތުން ކުރާ ުސވާލެއް. ކީްއެވގެންހޭ އަޙްމަދު ރަޝީދުމެން  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ތި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން މި ޤައުުމގައި މާރާާމރީ ނުހުއްޓުވަނީ. ީކއްެވގެންޭހ ރަ

ޤާނޫނުހަދައިގެން މި ޤައުމުެގ ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި ޞުްލޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުނުކުަރނީ. ކީްއވެގެންހޭ ަރއްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން މި ޤައުމުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާިއ ޞިއްޙަތާއި މި ބާވަތުގެ ކަންތައް ނުކުރަނީ. އަޅުަގނުޑ 

ނަވަން އޮތީ މާފާ އެކު ޤާނޫނެއް ހެދުމަކުްނ ވާ ކަމެއް ނޫނޭ އެީއކީ. ޤާނޫނަށްވުރެ ބޮޑަށް މީހާގެ ހަމަ ދަން

ނޑުމެންގެ ނަފްސުތަކުގަިއ ހުރި ނުބަިއ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާިއ، ހިތްނިޔަްތ ރަނގަުޅވާން އެބަ ޖެހެއޭ. ޤާނޫނަކުން އަުޅގަ

ނޑު ގެ ވައަތުން ކުރާ ނުބައި ކަންތަްއ ހުއްޓަން ކަނާތު އަރިހުގަ. ކަންތައްތަެކއް ނުފިލާނެ. އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ އަޅުގަ

ކަނާތުގައި މި ބުނަނީ ޤާނޫނެއް ހަދާފައި ަވއަތުން ކުރާ ނުބައި ކަންތައްަތއް ހުއްޓާށޭ. ަހމަ އެހެންމެ، ވައަތުން މި 

ށޭ. މީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބުނަނީ އަޙަމަދު ރަޝީދުގެ ަކނާތުން ކުރާ ނުބައި ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވަން ޤާނޫނެއް ހަދަިއދޭ

ނޑުމެންނަށް ޤަުއމުގައި ކޮންމެ ނުބައިކަެމއް ުއފެދުނީމާ ޤާނޫނަކުން އެކަން  ކަމުން ރެކެންެވގެން ދަްއކާ ާވހަކަ. އަުޅގަ

ރަނގަޅުކުރަން އުެޅގެން ެއކަެމއް ނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކޮން އަދަބެއްތޯ މި ަޤުއމުގައި ނުދެނީ. އަދަބުލިބުނީ 

ނޑީަގ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުދިކުދި ކުށް، ކުށަކަށް ނުާވ  ކޮން ބަޔަކަށްތޯ. ބޮޑެތި ކުށްކުރާ ބޭފުޅުން ތި ތިއްބަވަނީ ގޮ

ކަހަލަ ކުށްތައް އޭނާ ޒުވާންަކމުގެ ޖޯޝްގައި ކަންތައް ކުިރ ހުރިހާ ކުދިން އެ ތިބީ ޖަލުގަ. އެ ހުރިހާ މައިންބަފައިން 

ަގނޑުމެން ޢާއިލާއާ ބެޭހ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހެއް ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ. އެ ތިބީ ރޯން، ހިތާމަކުރަން. އަޅު

ކޮން ޢާއިލާ ެއއްގެ ތެޭރގަިއތޯ މިއަދު ގުޅުމެއް އޮތީ. ކީކޭތޯ ވިދާުޅވަނީ؟ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުފެދިފައި އޮންނަ 

ވާ ރަްއޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަކީ. ދައުލަތެއްގެ ސަުރކާރެްއގެ މަްއޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް މި ޤައުމުަގއި އުފަން

އެހެންނަމަވެސް ކިހިނެއްޯތ ހެއްދެވީ. ކާފަެގ ގޯިތ ބެހީ. ަބއްޕަ ާއއި މަންމަ އަްށ ެއ ގެއިން ވާ ަބއި ދިނީ. އެ 

. އަކަފޫޓު ުކއްޖަކަށް ަވނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 78ދެމަފިރިންނަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް އެ ގެ ބަހައި ނިމުނުއިރުަގއި 

މިތާގައި ކިހިނެއްތޯ ފެމެލީ އެއް ޮގަވއިގެން އުޅޭނީ. ީމ ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ފަރާުތން ކުރުވި ގޮތް. ޢާއިލާތައް 

ބައިބައިކުުރވީ. ޢާއިލާތައް ަވކިކުރުީވ. ޢާއިލާތައް މެދުގަިއ ހަސަދަ އާއި ފިތުނައުފެއްދީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ 

ްށ ހުރި ވަިލއްޔުްލއަމުރު ކީކޭތޯ ވިދާުޅވީ. ތިުކއްާޖގެ މަންމަ ާއއި ބައްަޕއާ ިތ ކަންކުރުިވ ގޮތް. ަޤއުމުަގއި ވެރިޔަކަ

ކުއްޖާ ވިހެއީ، ތިމަންނާ ުނވިހާށޭ ބުނެފައި ޮއްއވައޭ. ިތމަންނާއަކަށް ގޯިތގެދޮރެއް ުނދެވޭނޭ. ކަޭލގެ މަންމަ އާިއ 
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ހިނެއްތޯ. ޢާއިލާތަުކގައި ތިބި ހުރިހާ ުޒވާނުްނ ބައްޕަގެ ގޯތިން ތި ބޭފުޅާ އަްށ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނޭ. ދެން ހެއްދެވީ ކި

ޑްރަުގގެ ވަާބގައި ޖައްަސއިެގން ގެންގޮސް ޖަލަށް ލާފައި އެ ކުދިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަންދެވެނީ ކޮންތާކުންތޯ. ކެއުާމިއ 

މިއަދު މި  ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އޮނުއޮިރޔާން ނިވާކުރުމާ، ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދިނީ ދޫނިދޫ ޖަލުންނާއި ގާމާދޫ ޖަލުން. މީ

ޤައުމު ހިންގަން، މާދަމާ މި ޤައުމު ހިންގަން ތިބި ުޒާވނުންނަށް ޖައްސާފައި އޮތް ހާލަތު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ބައްލަަވއިލެްއވުން ވަރަށްބޮޑަްށ އެދެން ައޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ އުނަދގޫޭވ ޗެޓުކުަރްއވަން އިންަނވާތީ. 

ނޑުމެން ފުރަގަހަށް އެނބުރި އެއްެޗއް ބުނާއިރަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ ހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިުރ އަޅުގަ

ނޑީަގއި ެވސް ބައިންދާނެ. އަދަބު ވެސް ދޭނެ. މި ތަނަށް ސެކިއުރިޓީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނަން ެވސް އިްއވާނެ. ގޮ

 ން މިއަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާން.ވެސް ވައްދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ވެރި

ނޑުމެން ިތ ތަނުން މޭުޒ  ނޑުމެންގެ ގަިއގަިއ ހުންނާނީ. އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެއްިކ އަޚްލާޤެއް ނޫންތޯ އަުޅގަ

ބޮޑު ގޯހުންނޭ.  މައްޗަށް އަަރއި، މިހެން ހަދަނީ. މޭޒު މަތީގައި، މޭޒުަކއިީރގައި ތިއްަބަވއިގެން ތި ބޭފުޅުން ހައްދަވާ

ނުޑ މި ދަްނނަވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މޭޒުަމއްަޗށް ކޮޅަށް އަރަންޖެހެނީ. މިހެންކަމުން އަުޅގަ

ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހެުދމަކުން، ަގވާއިެދއް ހެދުމަކުްނ ޤައުމުގެ އެްއވެސް މަޞްަލޙަތަކަށް ހައްލެއް ނާންނާނޭ. 

ޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު މި ޤައުުމގައި ތި ތިއްބެވި ިސޔާސީ ލީޑަރުން، ވާދަވެރި ބޭފުޅުން، ސިޔާީސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ފިކުރެއް އުފައްދަިއގެން އެ ސިޔާސީ ފިކުުރ ިވއްކަން ަމސައްކަތްކުރީާމ މިހާރު މި ޤައުމުަގއި ހައްުލވާނެ ކިތަންެމ 

ްސގެން ވާހަކަެދއްކުމުން ހައްލުވާނެ އެަތްއ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެއް ޭމޒުދޮށަށް ގޮ

ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. ެއއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަުކ މޮޅަށް މަރައިލާ މީހާ އަށް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން 

ނޑުމެ ްނ ވެރިކަންދޭނޭ ހީކޮށް މިހާރުެވސް ހަސަދަ ާއއި ފިތުނަ މި ވިްއކެނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަމަމިއާއެކު އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ރާއްޖޭެގ މީޑިޔާ ކީއްތޯ ކުރަނީ. މިރާްއޖޭގެ މީޑިާޔަގއި ތިއްެބވި ފުްނނާބު އުސް ނޫްސވެރިންނަށް، 

ފުންނާބު އުސް މީޑިޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ މޮޅަށް މީޑިާޔގައި މަސައްކަްތކޮށްލެވުުނ 

ރު ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ނެރެ، އަނެއް މީހާގެ މުޅި އޭނާގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުކޮށްލެވޭ ކަމަށް ވަނީ މީޑިޔާގެ އޯނަ

ގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ހަދައި ލިޔުީނމަ. އެހެންނަމަވެސް މީޑިޔާ ޤާނޫނު ބުނަނީ އެހެންނަކުން ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެނަށް ކިތަ ނޑު ދަްނނަވަން އޮތީ އަުޅގަ ންމެ ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ ކުށަށް އަދަބުދިނުމަކުން ނޫނޭ ކުށަށް  އަދަބުތަކެއް ބޮުޑކޮށް ރައްޔިުތންނަށް ދިންކަމުގައި ވިޔަްސ، އަޅުގަ

މަކުން މި ޤައުމަށް ހައްލުލިބެނީ. އެ ކުށް ނުކުެރޭވނޭ ގޮތަށް މި ތަނުގަިއ އުފެިދފައި އޮންނަ ުގޑް ގަވަރނިން ސިސްޓަ

އުފަންވާ ަރއްޔިތުމީހާ އަށް ުކށުގައި ނުޖެހި ސަލާމަތުން ރީއްޗަށް އުެޅވޭނެ މާޙައުލެއް ިމތާގައި ބިނާކުެރިވގެންނޭ. ިމ 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނު ހެދިދާނެ. ރައްޔިތުން  ނޫންގޮތަކަށް މި ޤައުމަކަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ްށގެން ހޯދާ ފައިސާ އިން ބޮޑެތި އުޖޫރަ ވެްސ ދެވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުށްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް އަދަބު މަސައްކަތްކޮ
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ވެސް ދެވިދާނެ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ކުށްކުރުމަށް އަަދބުދިނުން އިސްލާމްދީނުގައި ެވސް އަދަބުދިނުން އޮންނަނީކީ 

ށް މުޖުތަމަޢު ބައްޓަންކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ަކނަޑއެޅިފައި ހުންނަ އަދަބެްއގެ ގޮތުަގއި ނޫން. ެއ ކުށް ނުކުރެވޭނޭ ގޮތަ

ކަންތައްތައް އެީއ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މާ މޮޅަށް އެނގިއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މާ މޮޅު 

ނޑުމެން މި ަޤއުމުަގއި ެއކަކު އަެނކަކާ ދިމާލަށް މިއަުދ  ގޮވާަފއި ނުޮގވާނެ އެްއޗެްއ ގޮތް ބުނަން އެނގިއްޖެ. އަުޅގަ

ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޙަޤީޤަަތީކ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމެން ުކރައްވާަފއި ހުރި ބޮޑެތިބޮޑެތި 

ނޑަށް މައްސަަލ  ކުށްތަކުން ސަލާމަތްވާން، ޤާޫނނީ ގޮތުން ނުހަމަ ކަންތައްތަްއ ކުރާތީ. މީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑ ވިޔަސް ކުެށއް ކޮށްފިއްާޔ އެއް  ނޫނޭ. މިޤައުމުގެ ުކށްކުރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދަބުދޭންވީ. އަުޅގަ

އަދަބުދޭންޖެހޭނެ. އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު ވިަޔސް ކުެށއް ކޮށްިފއްޔާ އަދަބުދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ މިއަދު 

އެބަ ލިބޭ. އޭނާ މުޅި ހަޔާތް ހޭދަކުރަންޖެހެނީ ޖަލުގަ. އެހެން  ދެރަ، ނިކަމެތި، ދެރަވަރު މީހާ އަށް ބޮޑު އަދަބު

ބޭފުޅުން އެ ތިއްެބވީ. ކޯޓަަކށް ހާޒިރެއް ވެސް ުނވެޭވ. ފުލުސް އޮފީހަކަށް ހާޒިެރއް ވެސް ނުކުެރވޭ. މިހެންކަމުން 

ަގނޑުމެންނަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޢާިއލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހެދުމަކުން އަދި ގަާވއިދެއް ހެުދމަކުން އަޅު

ނަޑށް ހަމަ ކުރާނީ ބާރު. ޤާނޫނު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނކަށް ލުޔެއް ނުލިބޭނެ. ހައްތަހާވެސް ރަްއޔިތުންގެ އުަނގަ

ހެދިހެދިހެން ކުރާނީ ބާރު. ސަބަބަކީ ސިާޔސީ ބޭފުޅުންެގ ބުއްދި ގޯހީ. ވިސްނުން ޯގހީ. މިހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ކުަރންވީ ކަމަކީ މި ިތއްބެިވ ހުރިހާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގެްނޮގސްގެން ނަފްސާނީ ކޮންމެވެްސ  ރައީސް، އަުޅގަ

ޑޮކްޓަރަކަށް ަދއްަކއިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭސްކުރަންވީ. ެއ ބޭފުޅުންގެ ބުއްދި ރަނަގޅުުކރަންވީ. މި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ 

ރުގަދަާވ، އެންމެ އަނިާޔވެރި މީހާ އަށް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަްނ މޮޅަށް ތަޅައި، އަނެއް މީހާ މަރައި، ނައްަތއިލާ، އެންމެ ބާ

ދެނެއް ނުދޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީ ޙަޤީޤަތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަކީ ހޭލުންތެރި ބައެއް. ވިސްނުން ތޫނު 

ަކތްކުރަމުން އައި ބައެއް. މި ބައެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ، ތެދުވެރިކަމާ އެކު މަސައް

ރާއްޖޭަގއި އުފެދިގެން އައި ސަރުކާރުތަކުން ރަްއޔިތުންގެ ބުއްދި ގޯްސކުރީ. މީ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ 

ބޭފުޅުން ވަރަށް ނިޔަނެތިކަމާ އެކު ހަލާލު މަސައްކަތްކޮްށގެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުިނޔޭގެ ހަޔާތް ވޭތުކުރަމުން ހަމަ 

އެތައް ހުވަފެނެއް ދެއްކީ ސަރުކާރުތަކުން. އެ ބޭފުޅުން ދަރަނިވެރިކުރުވީ ސަރުކާރުތަކުން. އެ ބޭފުޅުންެގ  ދަނިކޮށް

ދަރިން ޑްރަުގގެ ވަބާަގއި ެޖއްސީ ވެސް ސަރުކާރުތަކުން. އެ ބޭފުޅުްނގެ ދަރިން މާާރމާރީ ހިންގައި، ކަޓަުރއަަޅއި، 

ކާރުތަުކން. އެއީ ސަުރކާރެްއގެ މަްއަޗށް ލާޒިމުކުރަނީ މި ޤައުމަށް ވަޅިައޅާ މީހުންގެ ދަރަޖަ އަްށ ވައްޓާލީ ވެސް ސަރު 

އުފަންވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ އޭނާ ހަލާލު ގޮތުގައި މިދުނިޔޭގެ ހަޔާތް ވޭތުކޮށް ނިމިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު މި 

ހަރު ކަންކުރީތީ މިއަދު އަ 31ޤައުމުގެ ބިމުން ދިނުން. އެކަން ސަރުކާރުން ނުކޮށް، ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހިތާމަ، މި ތަކުލީފު ތަހައްމަލުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ މި ޖެހެނީ. މިހެންކަމުން 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން، ާޢއިލާއާ ބެހޭ ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙުގެނެްސގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން 
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ނަމަވެސް ޢާއިލާތައް މިއަދު ދިރިއުޅެނީ ކޮންފަދަ ހާލެއްގައިޯތ ކޮން ބަޔަކުތޯ ވިސްނީ. ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ. އެހެން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއިލާތަކުގެ ކުދިން ސްކޫލްތައް ނިންމީ ކިތައް ދަރިވަރުންތޯ. އެކުދިން މިއަދު ކޮބައިތޯ. ކޮންތާކުތޯ ެއ 

. މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްިޔތުން ވިސްނަމުން ދިޔައީ ެއ ކުދިން އުޅެނީ. ކޮން ސަުރކާރަކުންތޯ ބެލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޭފުޅުންގެ ދަރިންނަށް މިދުނިޔޭަގއި އުެޅިވ، މިދުނިޔޭގެ ަހޔާތް އުފާވެިރކަމާ އެކު ނިންަމއިލެވޭނެ ހަމައެކަނި އެްއޗަީކ 

ޑުެވގެން ަރއްޔިތުން ސްކޫލުން ލިބޭ ޖީ.ސީ އޭ ެލެވލް ސެޓްފިކެޓޭ. ޖީ.ސީ އޯެލެވލް ސެޓްފިކެޓޭ. ސެޓްފިކެަޓކަްށ ޑިޕެން

ގޮސް، ެއ ރަްއޔިތުންގެ މުިޅ އުމުރުދުވަސް ދަރިންނަށް ތަުޢލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ުޤރުބާންކޮށްލައިގެން ދަރިންނަށް 

ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްދީގެން ކިަޔވަިއގެން ނިކުތް ދަިރވަރުން ެއ ތިބީ ަވޒީފާ ނުލިބި. ނުބައި ނުލަފާކޮށް އުޅުނު ބޭފުޅުން، 

ތްތެރި ރައީސްމެން ކަަހލަ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރީތީ އެްއކަލަ ނުކިަޔވާކުދިން އެ ިތބީ ވަޒީފާަގ. އެ ކުދިންނަކަށް ޢިއްޒަ

ވަޒީާފގެ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ާވޖިބު އަދާކުރަންނޭނގެނީ މިހެންވީމަ. ތަޢުލީމީ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތުނުދޭތީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު މި އައީ ހަނިމާދޫ  އަށް ގޮސް. ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ފޭބިތަނުން ެވސް ފުރަތަމަ ދިމާވި ޢާއިލާެގ ރައީސް، އަުޅގަ

ކުދިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރިއޭ. ދެންހުރި ކުއްޖާ އުޅެީނ  2ކުދިން ތިބި ތަނުން،  3ބޭފުޅަކު އައީ މިހެން. ތިމަންނާގެ 

ހުންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ީކއްތޯޭއ  އެހެން ބަޔަކާ އެކު ނުބައި ަބސް އަހަިއގެން ޮގސް މުޅިން ވާވަެދގެން ޮގއްަސއޭ

ކުދިން އެ ތިބީ ވަޒީފާނުލިބިފައޭ. އެ ކުދިންނަކަށް ނުލިބުނޭ. އެންމެ ފަހުން ހަނިމާދޫ  2ކުރާނީ. ކިޔަަވިއގެން ނިކުތް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަނިމާދޫގެ އެއަރޕޯުޓގެ ނަންބޯޑު ބަދަލުކުރި ދުވަހު ވެސް 

ފާލިބުނީ ެއއްކަލަ ނުކިަޔާވ ނުލަފާކޮށް އުޅުނު ކުއްޖާ ައށް. އޭނާ އިނގޭތޯ ދަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްމެން ކަހަލަ ވަޒީ

ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވީމަ، ދަިޑބުރިހިފައިގެން ތަޅަން. ތަޅަންދާ ކުއްޖާ އަށް ވަޒީފާލިބުނީ. އެހެންވީމާ، ވަޒީާފގެ 

ދަްސވާނީ ތަަޅންނޫންތޯ. ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރި ކުއްޖާ އެ ުއޅެނީ ބިކާރީން  މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބު ތެޭރަގއި އޭނާ އަށް

ގޮތަށް މަގުމަީތގަ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މީ ިމ ޤައުުމގެ ހާލަތު ޤަބޫލުކުރިަޔސް، ނުކުރިޔަސް. ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ވަނަ މާއްާދ  65ވަނަ މާއްާދ އާއި އަދި  63ގެ 2111އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޢާއިާލއާ ބެހޭ ަގާވއިދު ޝުކުރިއްާޔ ޢި

ނުޑ  އަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންނަންވެގެން ގަާވއިދު ކޮމިޓީން މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައި ަވނީ. އެާއއެީކގައި އަުޅގަ

ށަހެޅިގެން ދިޔަ، ނައިފަރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްދާ އަށް މިއަދު ހު  63ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ނޑު ތާއީދުކުރަމޭ. މިހާރު ގަާވއިދުަގއި އޮތް ގޮތުން ވެްއޖެއްޔާ ލިޔެފައި އޮތް ގޮތުން  ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާ ެއކީ ައޅުގަ

ަތށް އޮތީމަ. ހަމައެއާެއކީަގއި މީ ކޮންއިރަކު ކިހިނެއް ދޭންެޖހޭ އެއްެޗއް ކަެމއް ނޭނގޭީތެވ. ކުޑަުކޑަކޮށް އޮޅުންއަރާ ގޮ

ނުޑ ތާއީުދކުރަން. ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ އަޙްމަުދ  65 ވަނަ ާމއްދާ އަްށ މިހާރު ގެނެވިަފއި އޮްތ އިޞްލާޙަްށ ވެސް އަުޅގަ
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މުޙައްމަދުގެ ހުށަހެޅުއްވުމާ އެީކގައި އަުޅަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ދަތިހާލާއި 

މުން މައިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އެކަަށއެޅި ސިޔާސަެތއް އެބަ އޮތޭ. އެއީ އެކަިނވެރި ހިތްދަތިކަ

މައިންނަށް ލިބެންޖެހޭ، ޕެންޝަން ސްކީމެްއގެ ތެެރއިން ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމެއް. އެކަިނވެިރ 

ރުން ދޭންޖެހިއްޖެކަން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އޭރު އޮތީ އެނގިފަ. އެމް.ޑީ.ީޕ މައިންނަށް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެތިކޮޅު ސަރުކާ

އަށް އެކަން އެނގުނީމާ ެއމް.ޑީ.ޕީ އިން ކުރި ކަމަކީ އެކަނިވެރި މައިންގެ މި އިހުސާސްތަްއ، ހިތްދަތިކަން 

ށް ޓަކައި އެ މައިންނަށް ފިލުވައިދިނުމަށް ޓަަކއި މި ދަރިންގެ ޙައްުޤގަިއ، ދަރިންެގ ޙައްޤުަގއި އެކަން ފިލުަވއިދިުނމަ

ކުދިންނާ  3އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ. ޢާއިލާތައް ރޫޅިގެން ގޮްސ ދެމަފިރިން ވަކިވެ، މައިމީާހގެ ކައިީރަގއި 

އެީކގައި ހިތްދަތިކަމުަގއި ުއޅެމުންދިޔަ ވަރަށް ގިނަ ޢާއިލާތަަކށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިރުން އައި. އެއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެޭހ 

ޤަތް. ހިތާމަ އަކީ މިކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ވެސް ބައެްއ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ނާޖާއިުޒ ޙަޤީ

 2111ކަންތައްތައް ކުރަން ަމގުފަހިކޮށްދެން ދިން ފައިސާ އެއްގެ ގޮތުގަ. ޙަޤީޤަުތގައި މީ ިވްސނާލަންޖެހޭ އެއްޗަކީ. 

އިުދގައި ދެމަފިރިން ރޫޅުނީމަ، މި މައްސަލައިގައި ފާހަަގކޮށްފައި މި އޮތް ވަނަ އަހަރު ހަދާފައި އޮތް ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގަވާ 

ރުފިޔާ ނުވަަތ  311މަސްދުވަސް ަވންދެން  3ކަންތަކުން ދެމަފިރިން ރޫޅުނީމަ ޢިއްދާފައި އިންނަ އަންހެން މީހާ އަށް 

ރުފިޔާ ދެމުްނ  211ން އައީ. ރުފިޔާ ދެމު 211ރުފިޔާ،  311އެ ދަރިފުޅަށް ވެްސ، ދަރިފުޅުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

ވަނަ  2119ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް. އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ  2111ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގޮސް  2111އަިއ، 

އަހަރު ފަހުކޮޅުޭއ އެމް.ޑީ.ީޕ އިން އެކަން ދެނެގަެނގެްނ، ެއކަނިވެރި ަމއިންނާއި ނިކަމެތި، ޔަތީމުވެަފއި ތިިބ 

ން ފެށި ފައިސާ އެއް އެކަނިވެިރ މައިންގެ ފައިސާ އަކީ. މި ވާހަކަތައް މިގޮތަށް ދެއްކީަމ ކުދިންތަކުގެ ޙައްުޤގައި ދޭ

ބައެއް ބޭފުޅުން ވަރަށް ބާަރށް އަޑަށް ބާރުލާފައި ބުނަނީ އެއީ ނާޖާިއޒު ކަންތައްަތްއ ކުރަން އެ މައިންނަށް 

ނޑުމެން ނަށް މިއަދު ފެިނެގން މި ދިޔައީ ެއ ވާހަކަަތްއ މަގުފަހިކޮށްދޭން ކޮށްދިން ކަމެކޭ. މީ ހިތާމަހުރި ކަމަކީ. އަުޅގަ

އެންމެ ބާރަށް ޮގވި، އެ ވާހަަކތައް އެންމެ ބާރަށް ޮގވާ މެންބަރުންނަށް މިކަން ވިސްނިގެްނ މީ  ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަެމްއ 

ލީ ތަން.  ކަމާ، މީ މުހިއްމު ފައިސާ ެއއް ކަމާ، މިފައިާސގެ އަދަދު ބޮޑުކުރަންޖެހިއްޖެކަން އެނގިެގން މި އިޞްލާޙު

އެހެންވީމާ، އެމް.ީޑ.ޕީއިން ެއކަށައަޅާަފއި ހުރި ސިޔާސަތުތައް ހުންނާނީ ވަރަށް ދުރު ވިސްނައިގެްނ، ވަރަށް ދުރު 

ވިސްނޭ ގޮތަށް. ރައްޔިތުންނަްށ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް މަންފާކުރާ ގޮތަށް. އެ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް 

ކުދިންނަށް ފުދުންތެރިކަން ިއތުރުވާނެ ގޮތަްށ ކަންކަން ޮކށްފައި ތިބޭނީ. ެއއީ ކަރަންޓު  މަގުފަހިކުރާނެ ގޮތަކަްށ، އެ

ކަމަށް ވިޔަސް، އެއީ އާސަންދަ ކަމަށް ވިޔަސް، ބަލިހާލުަގއި ޖެހިފައި ތިބި މީހުން ކަމަށް ވިޔަސް، އުމުރުން ދުވަްސީވ 

އިންނަށް މި ލިބޭ ފައިސާޮކޅު ކަމަށް ވިޔަްސ، ޔަތީުމ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަްތ ކަމަށް ިވޔަސް، ެއކަނިވެރި މަ

ކުދިންނަށް އަޅާލުން ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ިވޔަސް. މުޅި ޖުމްލަ ނިކަމެތި 

ލުކުރަމުން. ރައްޔިތުންނަށް މަގުފަހިވާ ޮގތަށް އެކަށައަޅާަފއި ހުރި ސިޔާސަތުތަކެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އިްނ ދިޔައީ ތަމްސީ
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އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ދިަޔއީ އެކަްނކަން ރައްޔިތުންނަށް މަގުފަހިޮކށްދެމުން. އެކަންކަން ކޮށްދެމުން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތަކަްށ 

މި ވީ މި ކަންަތއްތައް ެއއީ ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަކަމެްއެގ ގޮުތގަިއ، ރަްއޔިތުންނަށް މަންފާހުރި ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ 

ލުކޮށްގެން އެ ކަންކަން ހިތުން ރުހުމުން އެކަންކަން އެނގިގެްނ، އެ ލޯބި އޭގެ ބަދަލުަގއި ސަރުކާރަްށ ރައްޔިތުން ޤަބޫ

ލޯބި އިތުރުެވގެން ދިޔައީ ިއންތިހާ ދަރަޖަ އަށް. ބަލަން ތިބި ބަޔަކަށް ކެތްނުކުެރިވގެން މި ކަންކަން ނިމުމަކަށް 

ފެބްރުއަރީ. މި ޙަޤީޤަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެހައި  7ގެންނަންެވގެން އަޅުަގނޑުމެްނނާ ދިމާވީ ބަދުނަސީބުގެ 

ކަންކޮޅުތަުކގައި ތިބި އެންެމހައި މީސްތަކުން އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ. ވަކިން ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި މި ހިތްދަތިކަމުން 

ތުެގ ތެރެއިން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަަކއި އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުން މި އިނާޔަްތދިނީމަ، އެ އިނާޔަތް ލިިބގެްނ، ެއ އިާނޔަ

ދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ލިބިފައި ތިބި ގިނަ މީުހންތައް، ގިނަ ަރއްޔިތުންތަްއ އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މުހިއްމު ކަމެކޭ މި ގަވާއިަދކީ. އަދި ަގވާއިަދްށ 

ނަިއ ކަުމގައި ިވޔަސް ސަރުކާރުން ިމކަން ެއބަދޭ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ުކރެވެމުން. ހަމައެާއއެީކގަިއ މި އިޞްލާޙުނުގެ

ގަާވއިދަށް މި އިޞްލާޙު ގެނަުއމާ އެކީަގއި ޤާނޫނީ ހައިސިއްަޔތު މިއަށް ލިބި، ޤާނޫނީ ބާރުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ޝަރުޢީ 

އިދެވޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަދި އަދަދު ވެސް ކޯޓުތަުކގެ ތެރެއިން ލާފައި ވިޔަސް މި ބަދަލު ނަގަ

ބޮޑުެވގެންދާނެ. މިގޮތަށް އެކަށަެއޅީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި މިއަށް ތާއީދުކުރަން. 

ާވގިފުާޅ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މިދާ މަންޒަރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ެއކަށައެިޅ ސިޔާސަާތ ެއކީަގއި މާތްކަލާނެގ 

ވަނަ އަހަރު އަލުން އަނބުރާ އެމް.ޑީ.ީޕ ވެިރކަމަށް ގެނެސް، ަރއްޔިތުންނަްށ  2113އެީކގައި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

މަގުފަހިވާނެ، ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންނަށް މަގުފަހިވާނެ އެ މީހުންގެ ޖީބުތަކަށް ފާގަތިކަން ގެނެސްދޭނެ ސަރުކާރެއް 

ން ފެންބޮަވިއގެންފަިއ ތިބި ތަން. އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ާރއްޖޭެގ ކަންޮކޅުތަކުން ގާއިމުކުރުމަށް ަޓކަިއ ދިވެިހރައްޔިތު

ރަށް،  31އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ އެ މަންޒަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ދަނީ ކޮންމެ، ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ވެސް 

ކުރަންވީ ަކންތައްތައް ދެނެގަންނަމުން. ރަށަށް އަރައި ަރއްޔިތުްނގެ ހާލު ބަލަމުން. ކުރަންވީ ކަންތައްތަާކއި ނު 41

އެމް.ޑީ.ޕީ އިން މެނިފެސްޓޯ އެކުލަަވއިލާނީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަަވއިާލނީ ދިވެހިރައްޔިތުން ކައިރީ 

ކުރާނެ. ެއ އަހާފަ. އެރަްއޔިތުންގެ ބަހުގެ މައްޗަށް. ފިނި ކޮޓަީރގައި އިނދެގެން، ުކޑަތަނެްއގައި އިނދެގެން އެކަެމއް ނު

އެކުަލވައިލާ މެނިފެސްޓޯ އޮްނނާނީ އަމިއްލަ ޖީބަށް ބަރޯސާވާ ގޮަތކަށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ދަނޭ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކޮޅުދޫ ދާ

ނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަަކ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަ ށް މި ިއޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި  އަޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙުތަކަްށ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ެއ އިޞްލާުޙެގ ، އަުޅގަ
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ދާނީ ހަމައެކަނި ެއކަނިވެިރ ގެންކަމުގެ ފަސޭހަ ލިބި  މި  ،ަގވާއިދަްށ ގެެނޭވ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ،ސަބަބުން

ހާ އަށް ެއކަންޏެއް ނޫން. ިމ ިޢއްދަިއގައި އިންނަ އަންހެންމީރޫިޅގެން ދިޔައިމާ . ނޫނިއްާޔ ކަިއވެނިމައިމީހާއަކަށް ނޫން

 ގިނަ ދިމަދިމާލުން ޤައުމަށް ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. މި ފައިދާ ވަރަށް އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މިކަމުގެ 

 ،އޮތީ ޤައުމު ބިނާކުރުުމގައި  ތިމާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ސަަބބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޤައުމުަގއި ދިމާވެފައި ހުރި ިއޖް

ިއވަރު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ މުގައި ވަރަށް ބަ ދުޅަހެޔޮ ޖީލެްއ ބިނާކުރު ،ބިާނކުރުމުގައި ދުޅަހެޔޮ އިޤްތިޞާދެއް 

ޤަބޫލުުކާރ  ކުރިމަތިވީ. ައޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށް މި ގޮންޖެހުންތަކާހުރެ އަުޅގަ ކާކަގިނަ ަސބަބުތަ . ވަރަށްކުރިމަތިވެފަ

 ުމގައި ވަރަށް އްލުކުރުހަދެންނެވި މައްސަލަތައް  ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ަސބަބުން މި މިއަުދ މި ގޮތުަގއި މި ގަާވއިދަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޒަމާނުއްސުރެ  ބޮޑު ފަރުވާައކަށް ޤައުމުަގއި މި ވާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ައުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު އެބަދަތަކެއް ގޯސް އާދަތަެކއް ފިލުވައިއަށަގެންފައި ހުރި އާ ޖެހޭ ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި  ލުމަްށޓަކައި އަުޅގަ

ކުރަން. ެއގޮތުްނ ވިސްނާއިރުަގއި ރަްއޔިތުން  މާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އިދާރާއަކުންދައުަލތުގެ ކަގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް 

ކުރެވޭ މަސައްކަތަީކ  މަޖިލީހުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިައދު މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ،ެތއްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންެވއްޖެތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއްވީ މަސައްކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދިރިއުޅުމުަގއި ހަރުދަނާކަމެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިފަދަ ގަވާއިދުތަާކިއ  ،ގިނަ ކަިއވެނިތަެކއް ކުރަމުންދާ

ކަށް ޤާނޫނުތަާކިއ ފަދަ ގޮތަ ކުރުވޭނާ ވިސްނުމެއް ގެންނަން މަޖުބޫރުޤާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ިދރިއުޅުމަށް ހަރުދަ

ނ ޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ގަާވއިދުތައް ަބއްޓަންކުރުމަީކ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ،ރޫޅުމަށްފަހުކަިއވެނި  ކަިއވެްނޏެއް ރޫޅިގެން ހިނގައިދާނެ ިކތަންމެ ސަބަބުތަކެއް ހުންނާނެ. އަުޅގަ

ެއ ، ވަނަ ކަިއވެންޏެއް ކޮށް  2ލާ ކައިވެނި ރޫަޅއިނެތި މުންދޭ ހަމަ އެއްވެސް ވިސްނުމެްއ ގިނަ ފަހަރަށް އަޑުިއވެ

ަކއިވެންޏަކުން ވެްސ ކުދިން ލިބި، ކުދިންނާ ައޅައިނުެލވި ހުރިހާ  ،ވަަނ ކަިއވެންޏެއް ކޮށް 3ލާ ކަިއވެނި ރޫަޅއި

އިާލ ލާ މީހެއް ނުވަތަ ބައްަޕ ފަރާތު ޢާއިޢާމަންމަ ފަރާތު  ކުިދންގެ މަންމަ، ނޫނިއްޔާ ، ނުކޮށްކުދިންނަށް ޚަރަދު

މިހެންވެގެންދޭ.  ކަންކަން ނުލެވި. މިކުދިންނަށް އަަޅއި، ކުދިން ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިވެ ،މީހުންނަށް ކުދިން ބަލަންޖެހި

ަކއިވެިނ މީހާ ހަމަ އެއް ަކއިެވންޏަށްފަހު އަނެއް ފިރިހެން މީހާ ނުވަތަ ައންހެން، ހަމަ ފިރިމީހާ އެހެންނަމަވެސް

ކުދިން މުޖުތަމަޢަށް ގިނަެވ  . އެކަމުގެ ސަބަބުން އެނަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަެމއް ނުދެވޭކުރަމުންދަނީ. ކުދިން

ދަނީ. ރަނގަުޅ  ނޫނީ އެނޫްނވެސް އެހެން ގޯސް ަމގުތައް އިޚްތިޔާުރކުރެިވގެން މިމަސްތުވާތަކެްއޗާ ދިމާލަށް ޮގސް، 

 ވަރަށް ޮބޑަށް މި ތެރިކަާމއި ެއއްބާރުލުން ލިބުމުގައިުމގައި ަމއިންބަފައިްނގެ އެހީގޮތާއި ނުަބއި ގޮތް ކުދިންނަްށ ވަކިކުރު

ކުީރގެ  ެނ ފުރުޞަތު ވެސް އޮެވގެންނުވާނޭކުރާ ވަނަ ަކިއވެންޏެއް 2ޤަބޫލުކުރަނީ ދަނީ އުނިެވގެން. ައޅުަގނުޑ 

އެކަންކަުމގަިއ  ،ންމާތަކަށް ފަރުވާކުަޑކޮށްގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒި އިލީތިބި ކުދިންނާ، އަދިވެސް ޢާ ކަިއވެނިން ލިބިފައި

އެ ިމހެން ހެދޭ ގަވާއިދުަތކާއި ޤާޫނނުތަކުން ގިނަ ަކިއވެނިތައް  ،ފަރުވާކުަޑކޮށް ކަންަތއްތައް ުކރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް
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ކުރަން. އްލު ތައް ހަހުންނަ މައްސަލަ ކަންތައްތަުކގަިއ އެމި  ވެނިތަކުން ލިބޭ ުކދިންނަށް އަޅައިނުލުމާ،ަކއި  ،ކޮށް

ރޫރީ ބޭނުންތައް ޒައަކީ އެއީ އެކުދިންގެ އަސާސީ ޭބނުންތައް  ގޮތުަގިއ ކުދިންނަށް ދޭ އެހީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ގައި އިންނަ ފަހުން، ކައިވެނި ރޫުޅމަށްފަހު ޢިއްދައި ވަރީގެ، ފަހުން ފުއްދޭވަުރގެ އެހީއަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަދި ކައިވެނީގެ

ރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްޭދވަރުެގ ެއއްަޗކަށް ޒައަކީ ވެްސ އެ ުމއްދަތުެގ ެތރޭގަިއ އޭަނގެ  އަންހެންމީހާ އަށް ދޭ އެހީ 

ނުޑ ވަރަްށ ފަ ނޑު ނިސްބަްތވާ ޕާީޓގެ ވެރިކަމުަގއިރުވެރިޭވ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޚުވާންޖެހޭނެ. އަުޅގަ  3 ،އަުޅގަ

ހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ އިވާ ދިވެއެހީތަކަށް ބޭނުންވެފަ ،ވެރިކަުމގައި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ގެއަހަރު

ވީީތ  ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ގާއިުމކޮށްދިން ފަރާތަކީ އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ސަރުކާރު ކަމަށްއެހީތެރިކަން، އިޖް

 ކުދިންނަށް، ޤައުމުގައި އެކަިނވެރި މަިއންނަށް، ޔަތީމުޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ  .ރުވެިރވޭޚުއަޅުަގނޑު ވަރަށް ފަ

ނޑު ނިސްބަްތވި  ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންަނށް އުމުރުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިން ސަރުކާރަކީ އަުޅގަ

ނޑު  ،ދަންނަވަމުންރިވާ ކަެމއް ކަމުަގއި ރްވެޚުޔަަތށް ފައަްށ، ނިހާ ސަރުކާރަށް ވީތީ އެއީ އަުޅަގނޑު އިންތިހާ އަުޅގަ

ނުޑ އެދެ  ދުޅަެހޮޔ  ،ޓަކައި  ނީ މި މަޖިލީހުން މި ޤައުމުގެ އަންނަން އޮްތ ޖީލު ރައްކާެތރިކުރުމަށްއިށީންނަމުން އަުޅގަ

 އެ  ތަާކިއ ކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާ،އިލާޚާއްަޞކޮށް ޢާ، ޓަކައި މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންކަމުގައި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް

ނޑުމެން މި މަޖިލީ ތައް ހެދުމުގެ ހުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދތަކާއި ޤާނޫނުކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލު ބިނާކުރުމުގައި އަުޅގަ

ެއކަކަްނ ަޓކައި ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގއި ވީހާވެސް ައވަހަށް  ޤައުމަށްމަސައްކަުތގައި ިސޔާސީ ފިުކރު އެްއކިބާކޮށް، 

ވީާހވެްސ  ލުކަންމާކަމުަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަވިސްުނން މި މަޖިލީހަށް ދެއްވައި، ެއކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ

ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ބޮޑަށް ދިނުން އަޅުަގނޑު ެއދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އިީށނދެލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އަުޅގަ ްށފަހު( އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަ އާދެ!

 މުއްޠަލިބަށް. ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 آلو ًصحبو أجوعين نا هحود ًعلَ سيد الصالة ًالسالم علَ .العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين
އަދި  ެވގެން ތިބޭ މައިންނަށާ،ވަރިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދެްއ ނުކުރަން. ސަބަބަކީ 

ޤައުމުަގއި އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން  އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފައިސާ ލިބުމަށް ތާއީދުނުކުރާތީ ކުދިންނަށް އެ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަވީިދގެން ޮގސް ވަ  ،ހަލާކުވެ އި އިތުރަްށ ރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެަފއިާވ ަވގުތެްއގަިއ އަެނއްކާ އަުޅގަ
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ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ދެން އްޖެ ފުލޭވަރު ބުރައެއް ޖެއްސި ަރއްޔިތުންަނށް ނޫމު އާދައިގެ ރައްޔިތުންނަށް ނޫފުއްލޭ، ނޫނީ ޢާއް

ެއ  ،ދަރިން ހޯދުން މަދުވެ ،ކުރުން މަދުވެ ަކިއވެނި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ައނެއްކާެވސް މައްސަލަަތކެްއ ނިކުމެ

 2111މަދު މީހަކަށް ނޫނީ ބައެއް ހާލަތްތަކެްއަގއި  ެވގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މައްސަލަތައް އިތުރަށް ޯގސް

ށް ވެގެން އިންނަ މީހާ އަރުފިާޔ ދީފައި ަވރި 1111ޖާ އަށް ވަނަ އަށް ހުންނަ ުކއް 2ވަނަ އަށް  3ރުފިޔާ ދީފައި 

އެީކަގއި މިވަރު ރަށް ނާދިރުކަެމްއ. އެހެންކަމާއަދި އިތުރަށް ކިެޔވުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތަްއ ކުރުމަކީ ވަ ،ޚަރަދުކޮށްފައި

ނޑަެއީޅމާ ދެން ފައިސާ ނުދެވިއްޖެއްާޔ އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ފައިސާ ނުދެވި ހުންނައިރުގައި އިތުރު  އަދަދަކުން ފައިސާ ކަ

ނޑުމެން އެަބ މަށް ވެއްޖެްއޔާ ދެން މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތު އޮންނާނީ ކިހިނެކަިއވެންޏެއް ނުކުރެވޭ ކަ އްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ކޮށްލަންޖެހޭ. ފައިސާ އެބަވަޒަން ނޑުމެން ކުަރންވީ ކަމަކީ އަުޅގަ މެންެގ ދޭންޖެހޭ. ކުދިން ބަލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ހަވާލުކުެރޭވ  ގޮުތގައި  ގެންނަށް އަމާނާތެއްމީހު ކަން އެެމއްކަިއވެންޏަކީ ކިހާ މުހިއްމުކަ ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކުުރވަިއ،

ގޮުތގަިއ  ނަމަ ނޫނީ އެ އަމާނާތް އެ އެ އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެއްޖެ، ދަރިންނަކީ ކިހާ މުހިއްމު އަމާނާތެއްކަން

ޖެހޭނީ. ރުވަންންތެރިކުހޭލު މީުހން ައކީ ކޮަބިއކަން ެއ ދީނީ ގޮތުން އެ މީހުންގެ ޒިންމާ ނަމަ ދެން އެ ރައްދުނުކުރެިވއްޖެ

 ތްދީ އެނަސޭހަ އިލާތަކަށްމައްސަލަ ޖެހޭ ޢާ ަކިއވެނީގެ ފަހުން .ކުރުމުގެ ކުރިންނަށް ކިޔައިދޭންޖެހޭނީ ކަިއވެނިއެމީހުން

ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑެތި އަދަދުތަުކން ފައިސާ ނަގައިދޭ ވާހަކަ ތައް ރަނގަޅުކުރުުމގެ މަސައްކަތްކަން

ފައިސާ ނުލިބިގެން ދެން އުޅެންޖެހޭ ހާލު އެއީ ޤާނޫނީ  ަގިއ ލިޔެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްެދއްއަޅުަގނޑުމެން ަގވާއި

ނޑު ޤަ ޓަކައި ބަޔަކު ގެނައުމަށް ގޮތުން ބަޔަކު ކުށްވެިރވާ ހާލަތަކަށް ބޫލުކުރަނީ. ކުެރވޭ ކަމެއް ކަމަްށ އަޅުގަ

އް. ައޅުަގނޑުެމންގެ މުސްކުޅިންގެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ހަމްދަރުދީވާ ބައެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުެމން ދަރިންނަށް ކިހާވަރެއްގެ  ނޑުމެންގެ މައިންބަފައިން ބެލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ، އަުޅގަ ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑު އުމުރުން  ޒިންމާ އެއް އޮތް ގެ ަގނޑު ވެސް ައޅު އިރުަގިއ މިއަދުވެފައި ހުރި  އަހަރު 45ކަމެއްތޯ ެއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު  މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަށް ޓަކައި ނޫނީ  މުދާ ަވކި މީހަކަށް ދިނުމަށް ގެއަުޅަގނޑުގެ މުދަލަށް އަމުުރކުރެވޭެނ. އަުޅގަ

ޓަކައި ބުނެވޭނެ. އެ މަންމަމެން ދުނިޔޭގައި ތިބިހާ ދުވަހަކު  އަޅުަގނުޑގެ އަުތގައި ހުރި ފައިސާ ަވކި މީހަކަށް ދިނުމަށް

ނޑު އަޅުަގނުޑގެ ފައިސާމީހުންގެ މައްޗަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް އަމުެރއް ނުކުރެވޭނެ.  އެ ނުޑ  ައކީ ައޅުގަ މުދަލަކީ އަުޅގަ

ނޑު  މައިންބަފައިން ކުރާ އަމުރުތަކަށްއަޅުަގނޑުމެން އި ުހރި އެްއޗެްއ ކަމަށް ިވޔަސް، ހޯދާފަ ގެންކޮށް މަސައްކަތް އަުޅގަ

އެ ޙައްޤު އަާދކުރަންޖެހޭނެ. އެހެން އެކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެިވ މީހުންނަށް  ކިޔަމަންވާންޖެހޭނެ. އެ

ނޑުމެން ދެްނ އަ އަުޅަގނޑުމެންގެ  ދޭތެރޭގައި އިހުމާުލުވން އެއީ ޅުަގނޑުމެންގެ ަމއިންބަފައިންނާތިބެގެން އަުޅގަ

ނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ހަދައިގެން މަކަށްހުރި ކަންތައްަތއް އިތުރަށް ގޯްސވުމަށް އޮްތ ފުރުޞަތެއް ކަތެރޭގައި ދެން

ރަނގަުޅ ގޮތުަގއި ތަރުބިއްޔަުތކޮށްފައި  ނުވާނެ. އެ ދަރިންށް އަޅުަގނޑުމެން އިހުމާލުެވގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަ
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ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަންރެންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންކަމާށް ނެމުޖުތަމަޢަ ދަރިން ތިޭބ  2 ،އެީކގައި އަުޅގަ

 ކުެރވިދާނެ ކަމަަކށް. ރުފިޔާ ދީފައި އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ީދފައި އެކަން 3111ހަކަށް މީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދައްަކވަްނ އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއް

މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ވަނީ ހަމަވެފަިއ މިހާރު. އެހެންވީމާ،  ނިމުނީ. އާދެ!މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި 

ގައި ކޮމިޓީ ވަގުުތގެ ބަހުސް ނިމުނީ މިހާރު. ދެން ވޯޓަށް އެހުން އޮންނަ ދުވަހަކު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައި 

ނުޑ މި ށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ. އާދެ!އިޞްލާޙަށާއި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަ  ހުރި  ނީ ނުނިމިދަ މިހާރު އަޅުގަ

ރިޤު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާމަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި -11.1 އަށް. 11މަސައްކަތްތަކަށް. އެޖެންޑާ ަނންބަރު 

އްޖަށް ެގންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ގެ ނަމުަގއި ޙަ ރިވސަސްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަލީޝާ ަޙއްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ސަ

އްޖަށް ޙަ މަކަރުގެ ޖަލުަގއި ޖެހުނު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ނަަގއި ޮއޅުވާލުމާ،  ްއގެ ބަޔެްއގެ އަތުންއަދަދެ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ  މަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމަށްދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނު 

ނޑު ފުަރތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިގެންދިއުމަށް.  ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ތާރިޤަށް. އަުޅގަ

 ފަހަރާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް. އެހެްނވީމާ، ދެކަން ެއއް

 ...ކުރިއަށް

 

 ރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ޠާ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އި ވިޔަްސ ައޅުަގނޑު ިމ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުަކމުގަ ރައީސް. އާދެ! އްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި` ޝުކުރި 

ހިނގާފައި  އަކީ ަވރަށް ކުރީއްސުރެ ބޭނުންވަނީ މި މައްސަލަ ގައި މިހާހިސާބުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން މިމައްސަލައި 

ގެ ކޮމިޓީތަކަށް ހިސާބަށް ައއިއިރު މަޖިލީހު ސާބަށް ގެނެވުނުިއރު މި މަރުޙަލާއާއޮތް މައްސަލަ އެއް. މި މަްއސަލަ މިހާހި

ފަރާތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ ވަރަށް ބުރަ  ގެނެސްގެން ސަރުކާުރގެ ެއކި

ނޑު ދަންނަވާލަން މި މަސައްކަތްތަެކއް ވަނީ ކުެރވިފަ  އްޖަށް ީކ މަލީޝާ ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން ޙައަ އުޅޭ ވާހަކަ . އަުޅގަ

މީހުންނަށް  އެނަ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައި އަށްުވރެ ގި 151އެތައް ބައެއްގެ އަތުން  ،ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެ

އިސްލާމީ ސަރުކާރެްއ  ،އިސްލާމީ ދައުަލތެއް ،ނުދިޔައިރުވޭެނ އެްއވެސް ގޮތެއް ފަހިެވގެން އްޖަށް ދެމިދިޔަ އަހަރު ޙަ

 ިދޔައިުރ ފިކުރު ހިންގި ބަަޔކު ނެތޭ. މި  ހިސާބަށް ެއއްވެްސ ވަަރކަށް އެ ދޭތެރޭގައި މީހުްނނާ އޮތް މި ޤައުުމގަިއ އެ

 ިދޔަ ކަމެއް ވެސް ނޫން. މި ޚަށް ަބލާއިރު މިއީ އަލަށް ހިނގައިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު މި 

ނޑުމެން މި ގިނަ ކަންތައްަތއް ހިނގާފައި އެބަ ޒާތުގެ ވަރަށް އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ  31ގު ދިކިޔާ  ހުރި. އަޅުގަ



111 

 

މިކަހަލަ  ،އްަޖށް ނުގެންދެވިގެން ެއކި ގުރޫުޕތައް ބަނގުރޫޓުވެ އި ފައިާސގެ މައްސަލަ ޖެހިގެން، ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގަ ޙަ

ނޑިވަެޅއްަގއި މި ކަންތައްތައް ވެަފއި އެބަ އަކީ އިސްލާމީ ސަރުކާރެއް އޮންނަ އިސްލާީމ  ރާއްޖެ ހުރި. އެފަދަ ކޮންމެ ދަ

 . އެ ކަންކަމުގައި މަަސއްކަތްކޮށްފަވަނީ އެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއަގނެގެން އެ ސަރުކާރު ހިންަގން ތިބި މީހުން

ނޑު  ޓަކައި ވަރަށް އްޖަށް ދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްމީހުންނަށް ޙަ ގިނަ މަސަްއކަްތތަކެއް ކޮށްފަިއވޭ. އަުޅގަ

އޭރު އޮތް ، އެއް ކަމެއް ދިމާވެގެން ދިަޔއިރު ކަމުގައި ވެސް މިކަަހލަ ހާދިސާރި ފާހަގަކުރަން ރައީސް މައުމޫުނގެ ވެ

. އޭރުގެ ަވނީ ކާމިޔާބުކުރަްއވާފަ އެއްގެ ގޮތުން ެއކަން ސަރުކާުރން ކުރެއްވި މަސަްއކަތުގެ ަނތީޖާސަރުކާރުން ނިކުމެ، 

ެއ ަދއްަކވަިއގެން ސަރުކާރުން ނާ ވާހަކަފުޅުޔަފާިރވެރިންނާ ގުިޅގެން، ވިޔަފާިރވެރިންސަރުކާރުން އޭުރގަިއ ތިއްެބިވ ވި

ނޑުމެން މިމަގު ތަނަވަސް  3ކިޔާ ހެޔޮވެރިކަމުގެ  ކޮށްެދއްވާަފއި ާވކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

 އެ ސްޑުމެން ދަންނަން. އެހެންނަމަވެއެއް ކުރިމަތިވެެގން ދިޔަކަން އަޅުަގނގެ ތެރޭަގއި ވެސް މިަފދަ ހާދިސާ އަހަރު

ކިެއކި ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ  ،އިސްލާމީ ސަރުކާެރްއގެ ގޮުތަގއި ބަލަިއގަނެ ،ދުވަހު ވެސް އިސްލާމީ ދަުއލަތުން

އްލުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަށް ހަ. ެއކަންކަްނ ެއގޮވަނީ ހައްލުކޮށްދެްއވާފަ ދަްއކަަވއިގެން އެ ކަންކަންފަރާތްތަކާއި ވާހަކަފުޅު

ޓަކައި ދިވެހިން ފައިާސ  އްޖު އަދާކުރުމަށްާޚއްޞަކޮށް ފަރުޟު ޙަ، ޓަކައި ސަބަބަކީ އަުޅކަމެއް އަާދކުުރމަށް

އްޖަށް ދެވޭ ވަރަށް ފައިާސ ޙަ ،އްޖަށް ދެވޭ ހިސާބަށްމުރުން ފެށިގެން. އެހެންނަމަވެސް ޙައެްއކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ޅަ އު 

ށް ސީިރއަްސ ބޮޑުކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ކޮންެމ މި އެއްކުެރވެނީ މީހާގެ އުމުރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަިއސް. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ބަލަމުން އައީ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރަކުން ވެސް ނޑުމެންގެ ދައުލަްތ  އަުޅގަ ދިޔައީ އަޅުގަ

ނުޑ މި ބޮޑު ކަަމަކށްނުވެ ދިޔަ އެީއ މާ ،ހިންގަން މިހާރު މިތިބަ މީހުންނަށް  އަހަރުގެ  31ދަންނަވާ  ތަން. އަުޅގަ

ާރއްޖޭަގއި ތިބި ވިޔަފާިރވެރިން  ގަިއ ވެްސ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިވެރިކަމުެގ ތެރޭަގއި ދިާމވި ާހދިސާ

 ވެސް ޭއރުވެސް ރާއްޭޖގައި ިތއްބެވި  ގައިމުޅުަގނޑަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ހަމަން. އަތައެކަމުަގއި އެހީތެިރވެދިން 

ވެްސ އޭރު ެއކަމުަގއި އެންމެ ިއސްކޮށް ުއޅުްއވި ސަރަނގު  ގައިމުހަމަ  ވިޔަފާިރވެރިން މިހާރުވެސް ިތއްބެވި ތަން.

 ިރންގެ ތެރެއިން އެަތއް ބަަޔކާ އާދަމް މަނިކު އަދިވެސް އެަބ ހުންނެވި. ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު ދިވެހި ވިޔަފާރިވެ

އެކު އެކަްނ ރިންެގ އެހީތެރިކަމާ ވިޔަފާިރވެ ައޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮުތަގއި ވިްއޔާ ދެތިންގެން، ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި 

އްލުކުރުުމގައި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ދިމާވި ހާިދސާ ވެސް ހަ 3އެހެންމެ ހެޔޮވެރިކަމުގެ  ހަމައަކަށް އަުޅވާލަދިނީ. ހަމަ

މިފަދަ  ،ސަރަނގު އާދަމް މަނިކުގެ ަދުއރު އެންމެ ބޮޑަށް އެންމެ ެއަކށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި އޮތްކަން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން އުޅޭއިރު މިފަދަ ބޮޑު ކަމެއް ދިމާެވގެން  އިސްލާމީ ޤައުމެްއަގއި ދިޔައީ މި ދެ ަދއުރުަގިއ އަުޅގަ

ންގެ ތެރެއިން އެތަްއ ޓަކައި އަދި ދިވެހި ވެސް ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ އަުގ ހިފެހެއްޓުމަށް

ރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތް. ދިމާވި ހުރަސްތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ކު ގައި އެއްުޖގެ އަުޅކަން ައދާކުރުމުބަޔަކަށް ޙަ

ނޑު އެ ދަންނަވަން. ފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރުމަނިކު އެހެންކަމުން މި ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަ
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ކުރެްއވި ގޮތަށް  ން ސަރުާކރުތަކުން އެއޮތް ސަރުކާރުން ވެސް އެ މަސައްކަތް އެހެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރު މި

ކަންޮބޑުވަީނ  އެހީތެރިވެިދނީސް ކަމަށް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ބޭފުޅުްނ އެކަްނކަމުަގއި އެ ،ނަމަ ކުރެްއވި

ށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަމައަ ރެއިން މި މަސައްކަތް ފެށުމާ ގެ ތެޔައިރު ވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުމިހާހިސާބަށް ދި

ނުޑ މިއަދު ތަނެްއ ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅާލި މާއެކަ އުޅޭކަްނ އެބަ  އުާފކުރަނީ ސަރުާކރުން މިކަމާ އަުޅގަ

، ގެ ކޮމިޓީ އަށް ގެނެސްމަ އެހެންމެ ރައްޔިތުން މަޖިީލހުފެނޭ. ހަ ެގ ތަންތަނުން އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް މީިޑއާ

ލިބިގެންދިޔަީއ އްދަލުކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަ ހާޒިރުކުރުަވއި، ސަުރކާރުގެ ަކމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ

ގެ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހު ވެްސ އޮތީ ގައިމުން. އެކަުމގެ ޔަޤީންކަމެއް ހަމަ އުުޅއްާވކަ ޖަވާބަކީ އެކަމާ

ގައި ކުރިއަށް ގެންދަން މި ހުވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް މި މައްސަލަ ނުނަގައި މި މަޖިލީ ކޮމިޓީތަކަށް ދެއް

ކިހާ ބޮޑު ކަމެްއކަން  ،ކަން ަކމަކީ ކިހާވަެރއްެގ ކަމެއް  ަކމުގެ މުހިއްމުކަމުން. މި ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ މި

މައްސަލަ ަނގަން. ގެްނދިޔަ މި ެވސް ވިސްނަމުން ަގއިމުއެމް.ޑީ.ޕީ އިން ހަމަ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނޭީތވެ

 ގިނަ ބަޔަކަށް އެ ކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެިއން ވަރަށް ނަށް އެއްބަސްެވވުނީ މިގިނަ ބޭފުޅުން އެހެންނަމަވެސް

ޓަކައި ވަރަށް ުކޑަިއރުންސުރެ އެްއކުރި ފައިސާ އިން އެކަން އަދާނުކުެރވިާދ  އްޖު އަާދކުރުމަށްޙަމީހުންގެ ފަރުޟު 

، ގެ މެންބަރުންގެ ބަހެއްމުަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުކަ ވާީތ އިތުރަށް ސަުރކާރަްށ މި ގޮތަށް މެދުވެިރވެގެންިދޔަ ކަަމކަށް

މު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭކަން. އެހެންވީމާ، ހާަމކޮށްދިނުމަކީ މުހިއް އެދޭކަން ކަމަށް ގެ މެންބަރުން މިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ރައްޔިތުްނެގ  .މަށް އިސްކަންދިނުމަށްކަ އޮތީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން މި ކޮށްފައި މިފާހަގަމި ޤަރާރުގައި ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ިމ ގޮވާލަނީ ރާތުން މި އެ ފަ، ޙައްޤު ައދަބުދިނުމާލުވި ފަރާތްތަކަށް ކަމުަގއި އިުހމާ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

 ޓަކައި ަފއިސާގެ ކަންތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތަްއތައް ހަމަޖެއްސުމަށް. ހަމަ އްޖަށް ފޮނުވުމަށްމީހުން މި ބޭފުޅުން ޙަ

ތުން އެގޮތަްށ ފަރާއެދޭއިރު ސަރުކާރުގެ  ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އެފަދަ ގޮތަކަށް ،ލަތެއްގައި ދަ ހާއެހެންމެ، އެފަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާ މި އަހަރުގެ ޙައްޖަށް އެ އާދެ! ތޭރަސަތޭކަ،ކުަރއްަވިއގެން ވެްސ މަސައްކަތް  ނަށްމީހުން އަުޅގަ

ތަނަވަސްނުެވއްޖެ ނަމަ، ަދުއލަތުގެ ފަރާތުން ެއކަމުަގއި ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.  އެ މަގުންފޮނުވޭނެ ގޮެތއް 

ގޮތުަގިއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެކަން ކޮށްދިނުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ އެހީތެިރކަން ފޯރު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން

އެ ވާހަކަަދއްަކއި،  ހޭ ފަރާތްތަކާކަމުގަިއ ވާހަކަަދއްކަންޖެނި. ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެ ަކންކުރުމެއް ވެސް ނޫން ހަމަެއކަ 

އްލުަތްއ ހޯދައިގެން އެ ފަރާތްތަކަްށ ދައްކަިއގެން ހޯދޭނެ ހަން ވާހަކަ ުނވަތަ އެހެން ގޮްތގޮތު ،ކަމުަގއި ޝަރީޢަތުންކަން

ނޑު  މަގެއް ތަނަަވސްކޮށްދިނުން. އާދެ!މި އަހަރު ޙައްޖަށް ދެވޭެނ  ނޑުގެ ވާހަަކ ނިންމާލަމުން އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އިޚްލާޞްތެރިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ިދވެހި  ،ދައުލަތުގެ ދިވެހި މީާވޖިބު މި އަދާކުރަނީ އިސްލާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް  ސަރުކާރުގެ މަްއޗަށް މިކަން އަޅުގަ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއދެނީ ހަމަގައިމު ވެސް މި ައހަރުގެ ޙައްޖުެގ އަުޅކަން އަާދކުރެވޭނެ މަުގ މި ދެންނެވި  ފެންނާތީއޭ. އަުޅގަ
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ލިބިގެންދާނެ މަަގކަށް މި ރާއްޭޖގެ މި އިސްާލމީ ދައުލަތުން އިސްލާމީ ަސރުކާރުން ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން.  ފަރާތްތަކަށް

ކަމުގައި  މީހުންނަށް މި އެއެއް ވެސް ފަހަތަށްނުޖެހި،  ކަުމގައި އެންމެ އެންމެ އިންޗި އަޅުަގނޑު ގޮވާލަނީ މި

 .لسالم عليكناًޔާ ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެދިނުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު

 السالم عليكنالحمد هلل رب العا لمين الصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  `

މިއީ މުހިްއމު މައްސަލަ އެއް. މުހިއްުމ  ރު ވިދާޅުވި ފަަދއިންމަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އްވި ގޮތަށް ކުރީގެ ދެ ަމއްސަލަ ހައްލުކުރަން އެ ެދ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

. ެއއް ނެތް ކޮށްފަސަލަ ދިމާވި ފަރާތުން މަސައްކަތްފަހަރު މައް މި ގޮތަކަށް ކުރިވި ފަރާތުން މަސައްކަތްދިމާ ހާދިސާ

ްނ ފަހަރު އެކަ އްއެ .ފައި އޮތީކީއް ނޫން އެކަން ކޮށްސަރުކާރަކުން ފައިާސ ދީގެްނނެއޮތް  އެހެންވުމުން، ކުީރަގއި

ލައްކަ ޑޮލަރު ހޯއްދަަވިއގެން  8ލެްއވީ. އަނެއްފަހަރު ކޮންެމވެސް ބޭފުެޅއްެގ އަތުން ކުރެްއވި ބޭފުާޅގެ ެގ ިވއްަކަވއި

ސަރަނގު އާދަމް މަނިކަށް ، ަލތާއި އެތައް އޮުޅވާލުމެއްމަކަރާއި ހީ ބޭފުޅާ އަށް ވެސް އެކަން ކުެރއްވީ. އެ

ނަމަ  ލަތާިއ ސަރުާކރުން އެ ފަިއސާ ދީފިކަން ކުރުމުަގއި ެއ ވަގުާތއި އެ ހާދިޔައީ. އެހެންވީާމ، ިމފަހަރު މިލިބިގެން

ކާަރކުން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ މި ކަންަތއްތަކަށް ބަލާއިުރގައި ސަރު ދެން މި ޤައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެންދާނެ ގޮތާ،

 އި، އޭރު ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުްނވިމިލިއަން ރުފިާޔ ދީފަ 7.5ނުކުރަން. ސަުރކާރުން  އޮތް ކަމަކަްށ ައޅުަގނެޑއް ަޤބޫލެއް

ތަކުން ެއކަން ކުރިޔަސް ސަރުކާރަށް ޖެހޭނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ެއގޮތަްށ ފޮނުވި ނަމަ، ެދން ހުރިހާ ގްރޫޕު މީހުން 115

ނޑު ކަމަށް އަ ކޮށްދޭނެ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސަްއަކތްއެހެްނވީމާ، ސަރުކާރަކުން ކުެރވޭން ކޮށްދޭން. އެކަ ުޅގަ

ނޫނީ ގޮެތއް މީހުންނަށް މަގުފަހިކޮށްދެވޭތޯ،  މިނިސްޓްރީން ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފައި އޮތް އެ ޤަބޫލުކުރަން. އިސްލާމިކު

ަޙއްޖުވެރިން ެއއްފަހަރާ  115އޭެގ މާނައަކީ  ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް އިވާހަމަޖައްސައިދޭން ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމާފަ

ނޑު އެ ވާހަކަ ފާހަަގކުރީ،  ސަރުކާރަކަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާިބލުކަމެއް ނޫން. އަދި ކުރެވިާދނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

މީހުން ޙައްޖަށް  41ައހަރަކު މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެކަން ުކރެއްވި ވާހަކަ ވިދާުޅވި. ެއީއ ކުރީ ސަރުކާރުން ައއީ 

 ،މި ސަރުކާރާ އިނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ސަރުކާރާ އެއް ފޮނުވަމުން. މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެންމެ މީހަކު ޙައްޖަށް ފޮނުވާފަ

ނޑު ފާަހގަކުރަން. ިކއޭނެ ފުރުޞަތެއް ދީނީ އަޅުކަންަތއް ކުރުުމގައި ނެތްަކން އަުޅގަނޫނީ ކުރީ ސަރުކާރާ މިހެން އަޅާ

ކޮންމެ ، މީދުކުރަން މި އަންނަ އަހަރުން ފެށިެގން ދިވެހި ސަރުކާރުން، ޮކންމެ ސަރުކާރެއްނޑު ުއއްއަޅުގަ 

ނަމަވެސް މި އަންނަ އަހަރުން ފަށައިގެން އަނެއްާކވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  ރިއްޔާ އެއް ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫ

އަންނަ އަހަރުން ފަށައިގެން އަނެްއކާެވސް ަޙއްޖަށް މީހުން މި  41ޙައްޖަށް ދެވޭ ފަދަ ތަަނަވސްކަމެއް ނެތް 

ބޭފުޅުން ޙައްޖަށް ދާްނ  ީނ އެނޫ، މި ދެންނެވި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ،ކަމަށް. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަހަރު ފޮނުވައިދޭނެ
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 2ން ނޫނީ މީހުން ފޮނުވައިގެ 51ނޫނީ  ،މީހުން 41ފައިސާ ދައްކާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރު 

ޙައްޖަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ ތެރޭގަިއ  މީހުން ހިލޭ ނަމަވެސް ސަުރކާުރން އެ އަހަރަށް ބަހާލައިގެން 2އަހަރު ތެރޭ 

ނޑުމެންނަށް  ގޮުތގަިއ އެ ފޮނުވައިދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ މީުހންނަށް ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަެމއް. އަިދ އަުޅގަ

ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ސަރުކާރުން އެކަމަްށ  އަދި މި ޤައުމަށް ެވސް ވަރަށް ،ވެސް

އުޚުތުންނަށް ޙައްޖުގެ  އެ އަޚުންަނށް،އިސްކަންީދގެން އެކަން ކުރިައށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ 

هللا ުކރައްވާނެ ކަމަށް. އަދި ސައްކަތްްށ ސަރުކާރުން މައަޅުކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ހޯއްދަވައިެދއްވުމަ

ނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރުކުރައްަވއި އެކަމަްށ މަގުފަހިކޮށްދެއްވާނެ ޞުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ އެ މަށް. ކަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ލަނީ އެކަން ވީހާެވސް ަގއި ވެސް ސަރުކާރަްށ ގޮވާރައީސް، އެހެްނކަމާއެީކގައި ައޅުަގނޑު މި ވަގުތު ޢިއްޒަތްތެރި 

އަވަހަކަށް ކޮށްދޭން. އަދި ުކރީ ވިދާުޅވިހެން މިދިޔަ އަަހރުގެ ކުރީ އަހަރު ޙައްޖަށް ނުދެވިފައި ތިބި އެަތއް ބަަޔކު 

ަޓކަިއ  އެކަމަށްްއަވއިގެްނ އެކަްނ ކޮށްދެއްވީީތ، ދަމް މަނިކު ފައިސާ ދެޓަަކއި ސަރަނގު އާ ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށް

ނޑުދީފައި ތިބި މީހުން އެކަން ކުރީތީ  މެ، އެޝުކުުރވެރިަވން. ހަމައެހެންއަޅުަގނޑުމެން  މަނިކުފާނަށް ލަ

އެަކން ކުރެްއވީ ވެސް މި ިޢްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ ތެޭރަގއި  އީސް.ހިތާމަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ  މެންއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ތަކުރާުރވެގެްނ މި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެ ޤައުމުން ދާން ފެންަނ  ދުވަހު. އެހެންވީާމ، ެއއީީކ އަުޅގަ

ނޑުދީފައި، އޭތި ފޫބެއްދުމަށް މަންޒަރެއް ނޫން. އެކަކަށް ަލނޑުދީފައި އޭތި ފޫބެއްދުމަށް  ޓަކައި އަެނއްމީހާ އަށް ލަ

ނޑުދީފައި ޓަކައި ސަރުކާރުން  ނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްމިކަން ނުކޮށް މިކަން ކުރެވޭ، ޓަކައި އަނެއްމީހާ އަށް ލަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ައޅުަގނުޑގެ  ނެކުރަްއވައި ކުިރއަށް ގެްނދަވާުއލޭޓުއް ރެގި މިކަހަލަ ކަންތައްތަ

ނަމަވެސް ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ ހުން މީހުން، ޫނނީ އެއަްށވުރެ ގިނަ މީ 115ދުާޢ އަކީ މި  ގެައޅުަގނޑު އުއްމީދަީކ، 

 ކަމުަގއި ޞާލިޙު ރަނގަޅު ބަެއއް  ،ކުރާއުމު ހެޔޮ ދުޢާންނަކީ ދިވެހި ޤަމީހު ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ލިބި، އެ

  ލެއްވުން. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މުނޮޅިވަރަ

އަރުޝީފުެގ  މި ދަންނަވާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެއެދި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް  އާދެ!

ތެރެއަށް ވަެދގެންދާ ތާރީޚީ ޮޑކިއުމެންޓެްއގަިއ ބަެއއް ކަހަލަ ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތްތައް އޮިޅގެްނދާތީވެ، އެކަން ހިނގިއިުރގަިއ 

 މު ކަމެއްވާހަކަަތއް ަދންނަވާލުމަކީ މުހިއް ޓަކަިއ މި އެ ކަންތައްަތކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރި މީހެއްގެ ގޮތުން ރެޯކޑަށް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެިރަކމުގެ ދުވަްސވަރުަގއި ޙައްޖަްށ ދާން ފައިސާ ދައްކަވާަފއިވާ  ނޑު ދެކޭތީ. ާއދެ!ކަމަށް އަޅުގަ 

 ދަމް މަނިކު، އެއެ މައްސަލަިއގައި އަްލފާޟިލް އާ ގުިޅެގން ދިމާވި ބައެއް ކަހަލަ ދަތިތަކާ ބައެއް މީހުންނަށް

ތަޢާލާގެ هللا މަނިުކފާނު ކޮށްދެއްވީ  ަގއި ވެެދއްވި. އެކަން އެެއއް  މަނިކުފާނުގެ ދީލަތި އެހީތެރިަކން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ
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އެްއ  މީދެްއގަތުން ބަދަލެްއ ލިބިދާނެކަމުގެ ުއއްފަރާޭއގެ . އިޓަކަ އަށް  هللިއ ެއއްެގ ގޮުތގަ ޙަޟްރަތުގަިއ ކުެރވޭ ހޭދަ

ކުރެްއވި.  ނަ ބޭފުޅުންނާށް ގިމަނިކުފާނު މަޝްވަރާ ވަރަ  ކުރީަގއި އެ ދަމް ަމނިކު ކޮށްދެްއވުމުގެވެސް ނޫން. ެއކަން އާ

ނޑު ވެސް ހިމެނޭ ގޮުތން އެ މަްޝވަރާތަުކގައި އެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤާއި  ތެެރއިން މަނަދޫ ދާއިާރގެއޭގެ  އަުޅގަ

މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަމުންދިޔަ މި ފައިސާ ައކީ ހެޔޮކަެމްއގެ ގޮތުަގއި ހޭދަކުެރވޭ ފަިއސާ ެއއް ކަމަށް ތިމަންނާ 

 ނެ ނަތީޖާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފޮނިވާ ރައްވަމޭ. އެހެންވީާމ، އެ ަފއިސާ ހެޔޮ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވުނީމާ ޭއގެޤަބޫލުފުޅުކު

ޓަަކއި  ކަަމށް ނުވަތަ ދެްއވުމަށް ކަމަށް އޭނާ ދެެކވަަޑިއގެންނެިވ. އެ ފަިއސާ އަތުެލްއވި ބޭފުުޅން ފައިސާ ނުދެްއވަފާނެ

މަނިކުފާނުެގ ނެތް.  ޓަަކިއ އެްއވެސް ކަހަލަ ކަންބޮުޑުވމެއް އެ ކަމަށް ނެލަތެްއ ހައްދަވަފާއެކަމުަގއި މަކަާރއި ހީ

ޓަކައި ކުރެްއިވ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތގައި ކަމަްށ  އެކުަގއި މިކަން ކުެރއްވީ ީދނާއި ޤައުމަށް އެހެންވީމާ، ވަރަށް ސާބިުތކަމާ

ަގއި ދިމާވި މިފަދަ ކަމުގައި ރުކާރުމައެހެން، އޭގެ ކުީރގެ ސައަދި ހަޖެހޭ.  ދަންނަވާލަން އެބަހަމަ އަޅުަގނޑު 

. އެހެްނވީމާ، އްވާފަމަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ވެސް ަވނީ ހަމަ މި މޭރުމުން ޢަމަލުކުރަ ުކގައި އެއްތަކަންތަ

ގަިއ މިއަދު ިމފަދަ ކަންތައްތައް ދިާމވީމާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމު ޖެހޭ މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރެވން އެބަ

ކަން. ޙަޤީޤަތުގައި ދީނާއި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވެގެން މި ތެދުވާ މު ދެކެ ލޯބިވާ ދަރިން އެބަ ތިބިޤައު ،ތެދުވާނޭ

އެްއ ނެތެއްނޫންތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި  މީސްމީހުންގެ ދީނާއި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވެގެންނޭ މި ވިދާޅުާވ ކަމުގެ އެްއވެސް މާނަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ  އަހަރު އުުޅްއވާފަިއވާ 3ދިޔަ ުތވެވޭެއްއގައި  ދީނީ ކަމެއްަގއި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާ ތަން ައޅުގަ

އެއް.  މިއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނުކުތާ މަނިކު. އާދެ! ދަމްލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ެމންބަރު އާމާ

އެހެން ވާހަކަެއއް ވެްސ އެބަ އޮތް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން ވަރަްށ  ވާމިއާއެކު އަދި ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން

 މީހުންގެ ފައިސާ ަބޔަކު ނަހަމަ  ގިނަ މީހުން މި ބުނަނީ ކީއްެވގެން ހެއްޔޭ ަޙއްޖަށް ދާން ބަޔަކު ފައިާސ ދެއްކީމާ އެ

އީ އެއްެވސް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ މީހުން އަންނަނީ. މި ދައުލަތުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށަްށ އެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރީމާ

ނޑުެވގެން ބަަޔުކ  ނޑު އުަފއްދަން ބޭނުންވަނީ އެހެން ުސވާލެއް. ކަ ވާހަކަެއކޭ. މި ުސވާލު އުފަްއދާ މީހުންނަށް އަޅުގަ

ކޯސްްޓގާްޑ  ،މަތިންދާބޯޓު ކުްއޔަށް ހިފައިގެންލިއަން ރުފިޔާ އެއް ހޭދަކޮށްގެން، ދައުލަތުން އެތައް މިގޮސް ބެހުނީމާ 

މީހުން  ހުލުވީމާ ދައުލަތުން އެ ވެގެން ެހއްޔޭ. ަބއެްއގެ ގެ އަނދައި މީހުން ހޯދަން ދާންޖެހެނީ ވެސް ކީއް  ން އެނެރެގެ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ  ބަލަހައްޓަންޖެހެނީ ވެސް ކީއްެވގެން ހެއްޔޭ. ދަންނަވަންތޯ، މި ދައުލަތުގެ ސަބްޖެކުޓުން އެީއ އަޅުގަ

ށް ދިމާވާ މި ދައްކާ މީހުން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަދައުލަތަށް ޓެކްސް ކީ މި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ. މި އެންމެންނަ

ކަިއ ޓަ ކަމުގައި ަދއުލަތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުވަިއދޭންޖެހޭނެ. އެއީ އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށްދެންނެވި ފަދަ ކަން

ައޅުަގނޑުމެން މި ވަކާލާތުކުރަނީ  ،. އެހެންވެގެންމެއް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ެގންނަންކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަފްހޫ 

ވަންތޯ، . ދަންނަވާނޭމީހުންނަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބެން ހުންނަށް، އެޙައްޖަށް ދާން ފައިސާ ދެއްިކ މީ

ވަރަށް ާޢްއމު ގޮތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ ޙައްޖަށް މީހުން މި ދަނީ އުމުރުން ތެޭރގަިއ އެަބ ތިބި، އޭގެ
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ނޑުމެންނަށް ކަންކަން ަދސްކޮށްދީފައި މި އޮންނަ ގޮަތކީ މުސްކުިޅވުމުގެ ކުރިން  ދުވަސްވީމަ. ދީނީ ގޮތުން ައޅުގަ

ުޒވާން ދުވަްސވަރު ފައިސާ ެއއްކުރަން ފަށައިގެްނ  ގައި ލިބިގަތުން. އެހެންނަމަވެސްޒުވާންކަުމގެ ފައިދާ ހެޔޮ ޮގތު

ރާ އެްއކުއެތައް ުދވަހެްއގެ ހޭދައަކުން ށް ުކޑަ ެއއްެޗއް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ެއއްގެ ގޮުތގައި ވަރަ އައިސް އާމްދަނީ

ްސކަން ަމ އެ ދުވަސްވެަފއި ތިބި މީހުންނަށް ވަރަށް ހިތްދަތިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމާއި މާޔޫފައިސާކޮޅު ބަަޔކު ގެންދިަޔއި

މީހުން ގުނަމުން  ހުންގެ ފަހު ދުވަސްތައް އެމީ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެ މީހުންނަށް ވެރިވެފައި ތިބީ. އެ

އަވަހާރަވުުމގެ ކުރިން  ޢިލްމުވެރިން، ޑޮކްޓަރ އަފްާރޝީމުލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ދީނީ ންދަނީ. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތުގެ

ްށ ޙައްޖަްށ މީހާ އަ ޙައްަޖށް ދާން ލާރި ދެއްކުމަށް ފަހުގައި އެ ދެއްެކވި. ިމގޮތަށްން ވާަހކަފުޅުވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތު

ނާޑއި އެ މަނިކުފާނާ  ނުދެވިއްޖެްއޔާ ވާނެ ގޮތަކާ ނޑަށް ެމދު އަުޅގަ މަޢުލޫމާތު  ވެްސ މަޝްވަރާތަެކއް ކުރެުވނު. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވެްސ  އެ ރެްއވީތީ ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސްބޭފުުޅންނަށް އެ ޙައްޖުެގ ސަވާބު އިރާދަކު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި އެ

ރަފާތަށް ދިއުމުގެ ނަސީބު ެގފުޅު ފެނިލުމުގެ ނަސީބު. ޢަهللا ތުބަކަޢު، އަިރހަށް ގޮސް ގެފުޅު އެބަ ބޭނުންވޭ

ނޑުމެްނގެ ދައުލަތުްނ ނަބަވީަގއި ނަމާދު ލިބިގަންނަން. މަސްޖިދުއް ކޮށްލުމުގެ އުާފ ލިބިގަންނަން. އެ ފުރުޞަުތ އަުޅގަ

ކަެމއް ކަމަްށ ވިދާުޅވެ ވާހަކަުފޅުދައްަކާވ  ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު ގެއްލޭ

ނޑުމެން ނުވާނެ ރަށް އަިނޔާެވރި ބައެއް. އެހެންެއއީ ވަބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް އަނިާޔވެިރ ބައެއް.  ެވއްޖެްއޔާ މާދަމާ އަޅުގަ

ތިމާޢީ ޢަދާލަތު ރަދުގައި ބޭރަށް ފޮުނވަިއގެްނ ވެސް. އިޖްަޅއިގެން ދާ ކުއްޖާ ަދއުލަތުެގ ޚަފަެވގެން ބޯ އެކްިސޑެންޓެއް

އޭނާ ޙައްޖަށް ދާން ޙައްޖަށް ނުދެވިގެން މި އުޅެނީ.  ގެއްލެނީ. އެހެންވީމާ، ދައުލަެތއް މިއީ. މި ދައުލަތުގެ ސަބްޖެކްޓެއް

ނަޑއަޅަިއފައިވާ މުއަްއސަސާައކަށްއެއްކުރި. ލާރި ލާރި  ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަަތ  ،ދެއްކި. ދެއްކީ ދައުލަތުން ކަ

ވާކަން މިއީ  ކަމުގައި ަޢދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބައެްއ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ގޯްސކޮްށ ކުރަްއވާފައި މި މީހަކަށް. ދެން

ނޑުމެން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވެސް މި ފު މިނިސްޓްރީގެ  . އެހެން މި ދެންނެީވ އިސްލާމިކު ރުޞަުތގަިއ ައުޅގަ

 ަވރަށް ގޯްސވެފައި އޮތް ކަމަށްޙަްއޖަށް ގެންދިއުމުގެ ަމއްސަލަ  ބަބުންފަރާތުން ބައެއް ކަންަތއްތަްއ ކުރެްއވި ގޮތުގެ ސަ

ފައިސާ ނަގަން  ޓަކަިއ މީހުންނަށް  . ެއީއ މަލީޝާ ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށްއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ

ޑް އެޮކޅުން ދީފައި އެ ވޯއޮތް.  ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ށް އެ ހުއްދަ ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށްމީހުންނަ ފެށިއިރުަގއި އެ

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށް ފައިސާ ނަގަމުން ގެންދިޔައީ. ދެން އެންމެ ފަހު ވަގުތުަގއި މީގެ ތަންކޮޅެއް 

ކުރީގެ މުޢާމަލާތެއްަގއި މަދީނާގައި ުނވަތަ މައްާކގައި ހުްނނަ ކޮންމެވެސް ހޮޓަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއް މި 

ނިންމީ. ނިންމީމާ  މިނިސްޓްރީން ނުމަށް އިސްލާމިކުނުދިއެ ފަރާތަށް ހުއްދަ، މާޢަތަށް ނުދެއްކި އޮތުމުގެ ސަބަބުންޖަ

ޓަކައި ސްރީލަންކާގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން ެވްސ  މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް މަލީޝާގެ އިްސވެރިން އެ

ނޑުމެންނަ ރިމަސައްކަތްކު މިނިސްޓްރީން  މަވެްސ އިސްލާމިކުބިފައި ވަނީ. އެހެންނަލިށް މަޢުލޫމާތުކަމަށް ައުޅގަ

ހުން އެ ފައިާސ ެވގެން ދިަޔއީ އެންމެ ފަ އަނެއްާކވެސް ަތކުރާރުކޮށް މި ދެންނެވި ކަމަށް ހުރަސްއެުޅމުގެ ނަތީޖާއަކަށް
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ނޑުދެން އޭނާއަކަށް ވެސް ނެތް ފިލުން ނޫން ގޮތެއް. އެހެވީ. ނެގި މީހާ ބޭންކުރަޕްޓު މެންގެ ސިސްޓަމުެގ ންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ުކށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި ކުްށވެރިން އުފައްދަމުން މި ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކަމެްއ ތެރެއިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެކަމެްއެގ ާވހަކަދައްާކއިރުަގއި ފަިއސާ ޮފތީގަިއ އޮންނާނެ ދެ ފުށް. އަނެްއ މީހާގެ ަނޒަރުން 

އެްއ  ޖެހޭ ބަލައިލަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ ނޑުމެން އެބަކަންތައްތައް ވީގޮތް ެވސް ައޅުގަ

ޓްރީން އެ ވިދާޅުވަނީ. ތިމަންނާމެން އެްނމެން ޙައްޖަށް ފޮނުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަ ގެންދަމޭ. މިނިސް އިސްލާމިކު

ގެ އަލްއުސްާތުޛ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ،މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ަދއުލަތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަނަަވސްަކން ހުރިއިރުގައި

ނޑުމެންގެ ާރްއޖެ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވަރަށް ތަނަވަ 11މެދު ވެރިކަމުގެ  ސް ދުވަްސކޮެޅއް. ެއ އަހަރު ދުވަހަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ އޮތް. މީހުން  ބަެއއް ސަގާފަތްތައް ދުވަސްވަުރ ފެށުނު  މިކަހަލަ  ޙައްޖަށް ފޮނުވުމާ،އަުޅގަ

ނޑުމެން އިސްލާމީ ދައުލަތެްއގެ ޮގތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަމު ން ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ޙައްަޖކީ  ގެ ރުކުންތަުކގެ ެތރެއިން ފަރުޟުއިްސލާމްދީނު !ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާތި ގެންދިޔައިން. އެހެންނަމަވެސް 

ދައުލަތުެގ މީހުން ޙައްޖަށް ފޮނުވާކަށް. ެއކަމަކު  ލަތަކުން ނުޖެހޭ އެކުޅަދާނަެވގެންވާ މީހާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދައު

. މިއަުދ ލަތެއްޖަށް ފޮނުވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތަކީ ޚާއްޞަ ހާމީހުން ޙައް ދީލަތިކަމާއި ޯއގާތެރިކަމުން ދައުލަތުން އެ

މީހުން ޙައްޖަށް ފޮނުވަން  ވަރަކަށް 111ލަތެއް. މިއީ ގާްތަގނޑަކަށް ދިމާވެގެންުއޅޭ ހާލަތަކީ ޚާްއޞަ ހާ

ނުޑމެންގެ ދައުލަތުން ެއްއވެސް ަހރަދެއް ނުކޮށް ވެސް މިކަން ުކރެވިދާނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އެދިގެން ވެސް ިމކަން ކުރެވޭނެ ތަެކްއ އިންތިޒާމު ދައުލަތުން ސަޢޫދީޢަރަބިޔާެގ ދައުލަތުަގއި އަުޅގަ

މަނިކުފާުނގެ ދީލަތި އެހީފުޅުތަކުން ކޮްނމެ އަހަރަކު އެަތއް ބަަޔކު  ސައޫދީޢަރަބިޔާގެ ރަސްގެފާނަކީ އެ ހަމަޖެހިދާނެ.

ނޑުމެންނަށް އިދާީރ  ނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަުކގެ ތެރެިއން އަުޅގަ ޙައްޖަށް ގެންަދވާ ބޭފުޅެއް. ެއހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ހުރި ކަންކަން.  މެންންއުލަުތގެ ފަރާތުން އެންމެ ފައިސާފޮްއޗެއް ުނޮގސް ނިދަ ގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސާލަިއ،ޒާމެއް އިންތި

ނޑުމެންގެ ދުޝްމަނުން ކަމަށް ހަދައިގެން އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެްނ މިއަދު އެންމެންނަކީ އަޅުގަ ނޑުމެންގެ  ،އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ އެްއވެސް ޅޭޭނ ފަރާތެއް ނެތިދާ ހިސާބަށް ުގޅުމެއް ގު  ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރު އެ ގެންނެިވ ޢިއްަޒތް މަ ކަމަކުނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މަނަދޫ ދާއިރާގެކަންތައްތައް ދިަޔއި

ނޑު ހިތާމަފްހޫ ށް ރާއްޖޭެގ ޙައްޖާޖީންނަދިވެހި މިާއއެކުފުސުން ާތީއދުކުރަން. އަދި ހަމަނަނިތާއި ، ޫރހުންއިމަށް އަޅުގަ

މަސައްކަތަށް ބުރަ ލާޞްތެރި ޓަކައި އަލްފާޟިލް އާދަމް މަނިކު ކޮށްދެއްވި އިޚް  ލަތްތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްދިމާވި ހާ

ވެްސ  މި މަގުން ކުެރއްވި މަަސއްކަތްޕުޅަށް މަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ކުރަން. އަދި އެބަރަކާތްލެްއވުން އެިދ ދުޢާهللا މާތް 

އެދި ދުޢާކުރަމުން  މިންވަރުކުރެްއވުންމަނިކުފާނަށް ސުވަުރޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް  ްށ، އެލެއްވުން އެދި ދުޢާކޮބަރަކާތް

 .السالم عليكنއަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ސާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީކެނދިކުޅު

ނޑު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މަސައްކަތަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަނަދޫ  ގެ އަްޚ،މަނަދޫ ދާއިރާގެ، އަުޅގަ

ކަމުަގިއ  ަގއިމަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ ވަރަށް ރަނގަުޅ މަޤްޞަދެއްމި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ްސ ދެއްކި ނިސްޓަރު އައިމި  ޅުަގނޑު ެދކެން. އެހެންަނމަވެސް އަުޅަގނޑު ކޮމިީޓަގއި ައއިސް އިސްލާމިކުއަ

ނޑަްށ އެހާ ބޮޑަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ކަވާހަކަފުޅުތަކާ މި ހުރިހާ ކަން  މަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ނޑަށް އެހާަރދުގައި އެކަްނ ނޫިނއްާޔ ދެންވެސް ަދއުލަތުެގ ޚަ، ރަދުކުރައްަވިއގެންޚަ ބޮޑަށް  ކުރުމަީކ ެއީއ އަުޅގަ

އުފެދޭ ބަިއވަުރ ދެންނެީވ އަުޅަގނޑަށް ުސވާލު މި ،ަގއި އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫއޭ ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން.

 އުފެދޭ ކަންކަންތުން ސުވާލު ގޮތުން، ދީނީ ގޮ ުހރި. އަނެއްކާ ދީނީ ަބއެއް ބޭުފޅުން ވިދާުޅވާ ކަންތައްތަެކއް މީަގއި އެބަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދު  ޚް،ަގނުޑގެ އަހުރި. ދެންެމަގއި އަޅު ވެސް ެއގޮތަށް ެއކަން ކުުރމުގައި އެބަ

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ނޑަށް ދީީނ ޢިލްމުވެރިން ،ގޮތުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅގަ ގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންގެ ޙައްޖު، ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު މި ބޭބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ލިބުން ފަދަ. އެމި  ގޮތުން  ލިބިފައި އޮތްމަޢުލޫމާތު

 ކުެރވޭ އެއް އުސޫލަކުން ވިސްނާއިރު. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު އޮީތކީ، މާލުވުމަކުން ނޫން އެކަްނ އެހެން ވެފައި އެއިހު

ރުން އެިކ ފަހަރު އެކި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެްނ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުުމެގ ކަންތައްތަުކަގއި ދިވެހި ަސރުކާ ގޮތުަގއި

އޮތުމުެގ  . އެހެންނަމަވެސް އެ ތަޖުރިބާތަުކެގ އަލީަގއި އަޅަންީވ ެއކަށީެގންވާ ފިަޔވަޅުނޭޅިކުރަމުން އައިތަޖުރިބާ

ނޑު އިސްލާމިކު ކުިރމަތިލާން ނަށް މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައަކާނޑުމެންސަބަބުން އަޅުގަ  މިނިސްޓްރީ  މި ޖެހުނީ. އަޅުގަ

ނޑު ޮގވާލަން ޚާއްަޞކޮށް، އަށް ނޑު ޮގވާލަން .މުޅި ސަުރކާރަށް އަުޅގަ  .ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކަްށ ވެސް އަުޅގަ

ވަރަށް  ،ހަރުދަނާ އިިއ ކުރެވިފައި ހުރި ތަޖުރިބާެގ އަލީގަ ގެންދިއުމުގެ ކަންތަުކގަ  މިހާ ހިސާބަށް ޙައްޖަން މީހުން

ކަމަށް. އަެނއްާކ  މު ކަމެއްނަޑއެޅުްއވުން ެއއީ ވަރަށް މުހިއްކަމުަގއި ކަ ހަރުދަނާ ގަވާއިދުތަާކއި އުޫސލުތަކެއް މި

އިރު ްނވަަޑިއގަންނަވާ ވަޙައްޖަށް ަވޑަިއގަންނަވަން ަފިއސާ ދައްަކވާ ބޭފުޅުން ަޙއްޖު މޫސުން ކައިިރވެގެން ަފއިސާ ދައްކަ

އް، ފައިާސ ތެމާއި ޙައްޖަށް ދާން ރަނގަޅު ޖަމާޢަފައިސާ ދެއްކު ކުރުވުމާ،ދަޢުލަތުގެ މީޑިޔާ ބޭނުންކޮށްެގން ހޭލުންތެރި

، ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްދައްކަން ރަނގަޅު ޖަމާޢަތެްއ ނިންމެވުމުގެ ބަލަން

ނޑު ދެކެން.  މު ކަމެއްއް ހިންގުަމކީ ެވސް ވަރަށް މުހިއްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެރުކޮށްމަޢުލޫމާތު ފޯ ކަމުގައި އަުޅގަ

ކަމުގައި  ވެްސ ސަރުކާރަށް މި ނުކުރިޔަސްލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދައުއަ

ކަމުގައި  ހުރި. މި އެބަެވވޭނެ ގޮްތތައް ށް އެހީތެރިފަރާތްތަކަެވވޭނެ މި ފަރާތްތަކަށް، ފައިސާ ދައްކާަފއި ހުރި އެހީތެރި

ޙައްޖަށް ގެންދިއުުމގެ  ނަގަިއގެން ދިގު ޒަމާންަތކެއް ވަންެދއް ދިވެހިރާއްޭޖަގއިއިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ ިއސް

މި ފަރާތްތަކުގެ  ކުަރއްވާ ފަރާތްތައް ޝާމިލުކޮށްގެން ޚާއްޞަ ފަންޑެއް ހުޅުަވިއގެން އެ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށްވިޔަފާރި

ދޭ އުޫސލަކުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުެގ ޙައްޖު ީމެގ ކުރިން އަދާނުކޮްށ ތިއްެބވި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ފަރުޟުތެރެއިން 
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 ،ދީގެން. ޭއގެތެރޭަގިއ އުމުރަށް އިސްކަންކުރެވިދާނެސައްކަތް ޙައްޖަށް ދާން މަގުފަހިކުރުމުގެ މަސައްަކތްމަ

އެީއ  ން އެކަހަލަ އުސޫލެްއގެ ތެެރއިން.ީދގެނުކޮށް ތިބި މީހުންނަށް އިސްކަންްއޖު އަދާމިދެންނެވިހެން ފަރުޟު ޙަ

ޓަކައި ހުޅުވައިެލވޭ ފަންޑަށް ދިވެހި  އަބަުދެވސް ދީނީ ކަންކަމަށް މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑު މިހެން

ނޑުމެން ންގެ ދީލަތި އެހީ ހަމަ އޮހެމުންވެރިވިޔަފާރި   ދުސް ފަންޑުގެ ވާހަކަ ތިޤުޖެހޭ. ހަގަކޮށްލަންފާ  ދާކަން އަޅުގަ

ދުވަހު މިްސކިތްތައް އަންނަމުން ައއިްސ އިހަށް، އަދި އަްނނަމުން ލަކަށް ނެންެގިވކަމުގަިއ ިވޔަސް.ބޭފުޅުން މިސާ

 ރިވެރިންއެއް ިދވެހި ިވޔަފާ ވެސް އެތައް މިލިއަން ރުިފޔާ މިނިސްޓްރީ އިން ހުުޅވީމަ މަރާމާތުކުރާ ފަންޑެއް އިސްލާިމކު

ހުރި. އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕުތައް  އެބަ އިކޮށްފައެ ފަންޑުތަކަށް ކޮންޓްރުބިުއޓު

ން އެފަދަ ފަންޑެއްެގ މިިނސްޓްރީ އިސް ނަަގއިގެ  ބަިއވެރިެވގެން، އިސްލާމިކު، އިސްނަަގިއގެން

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މަސައްކަތް ހަމަ ކުޑަ ދުވަްސކޮޅެްއގެ ތެޭރގައި މި ފަރާތްތައް ޙަޖަށް ދާނެ ކުަރއްަވއިފިްއޔާ ައުޅގަ

 ފަހިވެގެން ިދއުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ ވާނެއެ ފަރާތްތަކަށް މަގު، ތަަނވަސްކަން ގެފައިސާ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އަށް ބަލާއިރު. ދެވަަނ ކަމަަކށް  ކުީރގެ ތަޖުރިބާ ރީގަ މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައިކަމެއް. ކު އަުޅގަ

ޖުޑިޝަރީ  މި ދެންނެވީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކުގައި ވެސް

 ވެސް އެބަހުރޭ އާދަޔާ  ލާސްކޮށް ދެްއވާފަ. ތަޙުޤީޤު މަރުޙަހުރި ޝަީރޢަތްތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ައވަ  އިން ވެސް އެބަ

ނޑު މި ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ދޭތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ވަރަށް ޚިލާފަށް އަވަ  ސް ކޮށްދެއްވާފަ. ދެން އަޅުގަ

އެ ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުަޙލާއާ އަދި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ  ގުޅިގެން އެ ހިނގި ތަޙުޤީޤާއި އަނިާޔވެރި ގޮތަކަށް މަރާލުމާ

އެދެން މުޅި ަދއުލަތުެގ  ކަުމގައި އަުޅަގނޑު މި، އެހެންވީމާއޮތް.  އެބަ އިށް ައވަްސކޮށް ގެންދަވާފަ އަ ލާ އިންތިހާމަރުޙަ

އް ަބއިވެިރެވގެން މި ތަޙުޤީޤާ، މިކަމާ ގުޭޅ ތަޙުޤީޤާއި ދަޢުވާކުރުުމގެ ހުރި ހުރިހާ މުއައްަސސާތަމިކަމާ ގުޅުން

ކަމަށް ބައްލަވަިއ  ނޭ ކަމެއްކަމުގައި ހިމެ  ތު މިމަރުޙަލާއާ، އަދި ޝަރީޢަތްުކރުމުގެ މަރުޙަލާ މީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަ

ކަމަށް  ޖެހޭއިސާ ނެގި ފަރާުތން އިހުމާލުވާންފަ އިމީގަ ސް އަވަހަށް ގެްނގޮސް ޙުކުމަކާ ހިސާބަށް ގެންދަަވއި،ވީހާވެ

ކުރައްަވއިގެްނ ތުން ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުޭއގެ ަބދަލެއްގެ ގޮ އި،ވަންޏާ އެ ފަރާތެްއގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގާފަ

ކަމަށް  ެއ މުދަލުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުަގިއ އެ ލިބޭ ފައިސާ މި އިެރވިދާނެ. އެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަންގަވާފައެކަން ކު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިދިޔަ އަހަުރ ޙައްޖު މޫސުމުގައި ދިމާިވ އްވުަމކީ ެއއީ ބުއްިދވެރިކަމެއް. ކުރެޚަރަދު އަުޅގަ

އެްއ، މި  ލާއޮތީ  އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މަރުޙައިރަށް މި ހިސާބަށް ދާންވާ މި އަހަރުގެ ޙައްޖު މޫސުމާކަމެއް 

ކޮށްިފއްާޔ  އަިދވެސް ކުަރއްވަން މަަސއްކަތް، ނަމަ ލާގެ ތެރޭގައި ވެސް މިަކން މި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ކުރެްއވިމަރުޙަ

ާއިއ  ނުގެ ތަޖުރިބާމާޒީެވ ދިޔަތަ އޮތް، ވުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަހިސާބަށް ާވސިލު އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އެ

އަްށ ބައްަލވައި. މިހާރުވެސް ަރއީސް  މި ކަްނކަމުގެ ތަޖުރިބާ ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ދަޢުވާކުރުާމއި ތަޙުޤީޤުކުރުމާ،

ވެސް ހަމަ ވަރަށް ސްޕީޑު ބާރުކޮށް އެ ގެންދަވަނީ. ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ޝަރީޢަތްތައް  ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް
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ނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަވަރަށް ބާރަށް ކުރެވޭ ޤައުމެ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އަީކ،  ްއ މީ. އަޅުގަ

ނޑު ކޮމިޓީަގއި،ވެސް  އަކަށްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އެންމެ ފަހު ވާހަކަ ކުރިން. މިފަަދ ވެސް މި ވާހަކަ ފާހަގަ އަުޅގަ

ފަހަރު  ނުވާނެ. ޙައްޖަށް ގެންދަން މިެދްއވަިއގެން މަ ެއއްޮގތަކަށްވެސްކަމެއް ދެން މި ަޤއުމުަގއި ިހނގާނެ ފުރުޞަތު ހަ

ެވްސ އި ގުމުގަ ލާތައް ހިންއްުކމަށްފަހު ދެން އެ ހިނގާ މަރުޙަޖަމާޢަތްތަކަށް ހުއްދަދޭއިރުގަިއ ވެސް  އަދި ފަިއސާ ދެ

 ށަވަރުކުރުާމ،ކުން ފޯރުކޮށްދޭތޯ ކައެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތެއް އެ ޖަމާޢަތްތަ ށް ދާ މީހުންނަށް އެ ނެގޭ ފައިާސއާޙައްޖަ

ެކއް ހަދަިއ ެއ ަގވާއިދުަތއް ޢާއްުމކޮށް ެއ މިނިސްޓްރީ އިން ހަުރދަނާ ގަާވއިދުތަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގަިއ ިއްސލާމިކު މިފަ

ކާ އަދި ހުރިހާ ޖަމާޢަތަކަށް ފައިސާ ދައް، ސާ ދައްކާ ފަރާތްތައް ޭހލުންތެރިކުރުވުމާޙައްޖަށް ދާން ފައި ގަާވއިދުތަކަށް

ފަރާތްތަކަށް ވަކި ާޚްއޞަ ފޯރަމުތަކަކަށް އިސްލާމިުކ މިނިސްޓްރީ އިސްނަަގިއގެްނ އެ އިތޯ ބަލައި، ފަރާތްތަކަކީ ކޮބަ 

ވަގުތު  މިނިސްޓްރީ އިން މި ޭހލުންތެރިކުރުވުމަކީ އިސްލާމިުކ ، ދެވިގެން އެ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް ސާފުކޮށްދީދަޢުވަތު

ޕްރޮގްރާމުަތއް  ނަޑއަޅަިއގެން ނަަމވެސް މި ޭހލުންތެރިކަމުގެަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުގަިއ ފައިާސ ކަ ،ކުރަން ޖެހިއްޖެ

ނޑު ދެކެން. މީމު ކަމެއް ކަމުގައި  އަޅުަގނޑު ދެކެން ހިންގުމަކީ މުހިއް ތަކުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިދިޔަ އަހަރު ައޅުގަ

ނެތް.  އެއް ށް ހައްލު ހޯދިފަހިސާބަކަމަށް މިހާ ެއއް. އެްއ ގޮަތަކށްވެސް އެ އަންަނ މައްސަލަ ތަކުރާރުކޮށް ދިމާވަމުން

ންހުރި މިނިސްޓްރީ ގުޅު ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާުރގެ ކަމާ، އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުަރން މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދައުލަތުން

ނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެވޭނެ ކަންކަންތަކުން ހައްލު  ،މި ދެންނެވި، މާކަމަކަށް މީ. އެހެންވީ ނުހޯދާ އަޅުގަ

ލަުތގެ އިދާރާަތކުން ތަކުންާނއި ދައުރި ުނކުތާތައް މިގޮތަްށ، މި ކަމާ ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީމި ފާަހގަކުއަޅުަގނޑު 

ނޑު ުއއް ދެއްވާނެސަމާލުކަން އިން ވެސް  ުގޅުންހުރި ކޮމިޓީ ާޚއްޞަކޮށް މަޖިލީހުގެ ކަމާ، މީދުކުރަމުންކަމަށް ައޅުގަ

ކުރުމުގެ ރާ ގޮތް ބަރާ ބަރަށް ޒިންމާދާރުތެރެއިން މިކަންކަން ކުމިނިސްޓްރީގެ  ން ިއސްލާމިކުއަޅުަގނޑު ހަމަ ގޮވާލަ

 ކަމަށް. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  މު ކަމެއްބަލަމުން ގެންދިއުން ެއއީ މުހިއް ގޮތުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެހަިއ ވަން އެދިަވޑަިއގެން ތިއްެބވި އެންދައްކަ މައްސަލައިަގއި ވާަހކަފުޅުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މި 

ނުޑ ފަހުއަރުވައި ނިމުނީ. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއިވ މިހާރު އަުޅގަ

 ރިޤަށް އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާމަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޤުރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާމަނަދޫ ދާއި

ަބސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތުގައި  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ފަހު` ޝުކުރި

އޮްތ ދައުލަުތގެ  ައީކ ބައެްއ މެންބަރުންގެ ކަން ޮބޑުވުން އެބަ އެއް. ފުރަތަމަ ނުކުތާ ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެތިން ނުުކތާ
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އެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ބުރަ އުފުލާ ވާހަކަ ތީ. އާދެ!ފަރާތުން މި ބުރަ އުފުލާ

ދިވެިހ  އުލަތުގެ ަފރާތުން އެބަ ޖެހެއޭދަ  ންނަވަނީކީ. ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެ ޒިންމާ ނަންގަަވއިދެްއވާށޭ.މި ދަ

ނާތްތެރިވި މައްސަަލއިަގިއ އަށް ޚިޔާ ފައިސާ، ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން އެަތްއ ބައެްއގެ އަތުން އެ ނެިގ ފައިސާގެ 

ެއ ޙައްޤު ހޯދައިދޭން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން އެތައް ބަަޔކަޭށ  ،ެދވަަޑިއގެންއޭގެތެެރއަށް ވެ

ން ފައިސާ ނަގާފައި ގިނަ މީހުން އަތު ފުލުހުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ސަޭތކަ ފަންސާހަށް ވުރެމިކަން މި ދިމާވީ. 

، ދެވުުނ، މީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާވަނަ އަހަރު އެ މީހުންނަކަށް ޙައްޖަކަށް ނު 1433މީ ޙަޤީޤަތަކީ.  .ހުރި އެބަ

ތުން އަށް ޚިޔާނަތްތެރިވި ފަރާ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިކަން ބަލައި، އެ  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކަ

ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ފޮނުަވއިދޭށޭ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ދަންނަާވ  1434ށޭ. ހޯދަިއގެން ެއ މީހުން ދޭއެ ފައިާސ ހޯދައި

ތުރު ބާރެއް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މިކަމަށް އި މި މަގުން ކަންތައްތައް ގެންދިއުަމށް، ައކީ. އެހެންވީމާ ވާހަކަ

ނޑު އުދަްއކަމުން ނޑު ިމއަދު މި ވާހަކަައުޅގަ އަޅުްއަވއިދެްއވާށޭ. އާދެ!  ފާުކރަން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާދާއިރު އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބާރަށް މަސައްަކތްޕުޅުކަމުގައި  ކަމުގައި ވަރަށް ބާރަށް މި ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އިން މި  ކުރަްއވާކަން އަުޅގަ

ނޑާ ވަަރށް ގިނައިން ދިމާވޭ އިސްާލމީ މަރުކަ  ަކންތައްތަކާ ބެހޭ މިނިސްޓަރާ. ޒުން އިސްލާމީފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތަކީ މި ހިސާބަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާވޭ ެއކަމާ. ކަމަށް.  އެބަ ުއޅުްއވާ ސްޓަރު ވިދާޅުވޭ އެ ކަންތައްތަކާމިނި

ނުޑ އެހެންނަމަ އަ ރީ އިން އެކަމާ އެހާ ވަރަށް ނޫުޅއްިވކަން.މި މައްސަލަ އައުމުގެ ކުިރން އެ މިނިސްޓް ޅުގަ

ޙައްޖަށް ެދވޭނެ މަެގއް ތަަނވަްސވެގެްނ ވަނަ އަހަުރ އެ މީހުންނަށް  1433ލާއަކަްނ ނައީހޭ. މި މަރުޙަ ދަންނަވާނީ

ނޑުގެ އެންމެ ބޮުޑ ކަންބޮުޑވުަމކީ ރަްއޔިތުންެގ ތެރެއިން އެަތއް ބަަޔކަށް މިހާ ބޮުޑ އަނިޔާ ، ދިޔައީހޭ. އެހެންވީމާ  އަުޅގަ

ނޑު  ރާތުން އެކަުމގެ، ެއކަމަށް ޙައްޤު އަދަބު ިލބެންޖެހޭނެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަ އެއް ލިބެމުން ދާއިރު މި ކަމަށް އަޅުގަ

ކަމަށް  ޖެހޭނެށް އެ މީހުންނަށް ޙައްޤު ލިބެންއެހެންމެ އެ ނިކަމެތިކަން ލިބުނު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަދެކޭތީ، ހަމަ

ންނަވާއިރު އަޅުަގނުޑ ިމ ބަސް ދަޅުމުގެ ފަހުމި ހުށަހެ ،އަޅުަގނުޑ ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ޤަރާުރގެ

އިސްވެ ކުރިން އަޅުކަން އަދާކުރުުމެގ ފުރުޞަތު،  ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި 1434ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން 

މި  ،ދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ލިބެނޭ މަގަކަށް މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް، މި ސަރުކާރުގެ ކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑު މި

ިމއަނިޔާ ލިބެމުންދާ، އަނިާޔ ، ކަންަތއްތައް ގެންގޮސް ެދއްވުމަށް. އަޅުަގނޑު ގޮވާލަންއިސްލާމީ ދައުލަތުގެ 

ތަހައްމަލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން، އިސްލާމީ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް 

ގެ މަޢުލޫމާތު ދުަވހުން ދުވަހަށް ހޯއްދަވަމުން ވަަޑއިގެން ުނވަތަ އެ ބޭފުޅުްނނަށް ފޯނުކުރައްަވއިގެން ނަމަެވސް މި ކަމު

ނޑު ކަންބޮޑުވަނީ އުމުރުން ދުވަސްެވ، އެތައް ދުވަހެްއވެފައި ތިބި އެަތއް ބަޔަކު މީގައި ހިމެނިފައި  ގެންދެވުމަށް. އަުޅގަ

ނޑު ކަންބޮުޑަވނީ އެ މީހުންނަށް ޙައްޖުގެ ފަރުޟު އަދާކުރެވޭނެ ފައިާސގެ ތަނަވަްސކަން ލިބިމެ، އެ  ވާތީވެ. އަުޅގަ

ނޑު  އަޅުކަން އަދާކުެރވޭނެ ފުުރޞަތު ނުލިބި ދިޔައީީތވެ. ެއހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަނީ. އަުޅގަ
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ވަނަ އަހަރު މި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނަށް ޙައްޖަށް  1434ވާހަކަކޮުޅ ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އުފާވާެނ، 

ނޑު ވަަރށް އުފާވާނެ މި ކަުމގައި ިދވެހި ސަރުކާރަކީ އިސްލާީމ  ދެވޭނެ މަގެއް ތަަނވަްސވެގެން  ދިޔައިްއޔާ. އަުޅގަ

ސަރުކާރެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ލޯމައްޗަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް މި ކަމުގައި ވެްސ ޢަމަލުކޮށްދެއްވިއްޔާ. ވަރަްށ 

 .عليكن مالسالًބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ޤަރާރުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ދެން 

 ވޯޓަށް އޮންނަ ދުވަެހއްަގއި މި ޤަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ިނންމުމަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ. 

ނޑު މި ދަނީ އެޖެން -11.2 ނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ށް. މާފަންއަ 11.2 ނަްނބަރުޑާ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ޖުޑިަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ  2118/11މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް.  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

 2118/11ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދ  19ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ އިޞްލާެޙއް. ބުނެ 

އެއީ އެ މާއްާދގެ )ހ( ކަުމގައި ހަމަޖައްަސއި، އަންނަިނވި ައކުރަކީ އެ މާއްާދގެ )ށ( ކަމުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް 

ހުށަހެޅިފަ. އަދި ހަމަ އެއާެއީކގައި ބުެނވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ެދތިން ހަތަރު އިޞްލާޙަކާ ެއީކގައި މި އޮތީ. ކޮމިޝަންގެ 

ބާްއވަންވާނީ ވީާހވެސް ހާމަކަމާ ެއކު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. އަދި ކޮިމޝަންގެ ޖަލްސާތައް ަދއުލަތުގެ ޖަލްސާތައް 

މީޑިޔާ އިން ދުރަށް ފޮުނވަންވާނެ ެއވެ. ަމއިަގނޑު ގޮތެްއގައި މި އިޞްލާުޙގައި އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގިއ 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަުކގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންާދ  ވެއްެޖއްޔާ ޖުމްލަ ބޭނުމަކަްށ ވަނީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް 

ނޭއްގާނީ ކަންތައްަތކާ، އެކަާމ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ހަޑިހުތުރު ޢަމަލުތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލާނެ ގޮތަކަށް 

މާ އެީކގައި ކޮމިޝަްނެގ ނުވަތަ އެފަދަ ކަންތައްތަކުްނ ދުރުހެލިވެ، ސާބިތުކަމާ އެކީަގއި ރީއްޗަށް އިންސާފުވެިރކަ

މަޝްވަރާތަކާިއ ބައްދަލުވުންަތއް ކުިރއަށްގެންެދވޭނެ ގޮަތކަްށ، ނުވަތަ އެތާަގއި ކުރެވޭ ަކންތައްތަކަކީ ވެސް ހަމަ މި 

މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ދުރަްށ ދެއްކޭ ގޮތަށް ަދއުލަތުގެ ީމޑިޔާ އިން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ގެންެދވޭނެ ގޮަތކަށް 

ށްފައި، ލާފައި އޮްތ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ައޅުަގނޑު މި ިއޞްލާޙަށް ހަމަ ފަށްފަށުން ފަރުމާކޮ

ތާއީދުކުރަން. އެއީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖުޑިޝަރީެގ ދާއިރާ، ނުވަތަ ޝަރުޢީ ދާއިރާ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް 



123 

 

މާ ތަނަކީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަމަށް ބަލާއިރުަގއި ޝަރުޢީ ދާއިާރެގ ކަންތައްަތއް އެންމެ މަތިްނ ނިން

ވެފައި، އެ ކޮމިޝަންގެ ަބްއދަލުވުންތަކާއި މަްޝވަރާތަްއ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެކޭ ެއއް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ެއ  އުސޫލުން ފެންނަ ކަމަށް ާވ ކަމަށް ވަންޏާ، ެއގޮތަށް ަހމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

ތަނުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާ އަދި މެންބަރުންތަކުގެ ޚިޔާލުަތކާއި ފާޅުކުަރްއވާ ޝުޢޫރުތަކާ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ދެފުށް 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ަރއްޔިތުްނެގ  ފެންނާނެ ގޮތަށް ނުވަތަ ަރއްިޔތުންނަށް ހާމަވެގެންދާނޭ. އެެހންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ތް ވަހުމުތައް ފިލައިގެންދާނެ މަގެއް ތަނަވަސްކޮށްދެވެިނއްޔޭ. ޝަުރޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިތުގައި މިހާރު މި އޮ

ނޑުަތއް، އެ ބާަގނޑުތައް ފޫަބއްދާލުމަށް ވެސް މަެގއް ފަހިވަނީއޭ. ރައްޔިތުންގެ ހިުތގައި މިހާުރ  ފޫނުބެދޭ ބޮޑެތި ބާގަ

ތުއުފެދިފައި، ހިތްހަމަނުޖެހިފަ. އެ ދާއިރާއަކަށް އިތުބާރެްއ މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ދޭތެރޭގައި ނަފްރަ

ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި އެ އިތުާބރުނެތިގެން މި އުޅެނީ ވެްސ ސަބަބުތަކެއް ނެތި އެއް ނޫން. ރޯމާދުވާލު މެންދުރު 

ނަޑއެޅިގެން ގޮސް ޝަރުޢީ ދާއިާރ އިން ނިންމާ ޙުކުމްތަކަކީ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ހަމަ  އިރުއަލިކަުމގެ ތެރޭަގއި ކަ

ދިމާ އިދިކޮޅަށް ނިންމާ ޙުކުްމތައް ކަމަށް މި އޮތީ ަރއްޔިުތންނަށް ހާމަވާން. އެކަހަލަ ިކތަންމެ މައްސަލަތަކެއް އެބަ 

ހުރި. ދާދި މިދާކަށްދުވަހު މިދިޔަ ހަފްތާ ނިމިގެން ދިޔައިރުަގއި، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި 

ލީހަށް ދީފައި ހުރި ބާރުތަކަށް ވެސް ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ކޯޓުތަކުން އަރައިގަނެ، ރައްޔިތުން މަޖި

އެތައް ބަިއވަރު ކަންތައްަތކެްއ ނޭއްގާނީ ކަންތައްތަެކއް ކުެރވެމުން ދިޔަތަން. އެއީ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. 

ގޮތް ނެތް ރައްޔިތުން، ހަތިޔާރު ނެތް ަރއްޔިތުންނަކަށް ވަކި ކުެރވޭނެ  ރައްޔިތުންނެއް ޤަބޫލެއް ނުކުޭރ. އެހެންނަމަވެސް

މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮީތީކ ނޫން. ހަމަ މަޑުމަޑުން އެކަމާ ތިބެލަން މި ޖެހެނީ. ނޫނިއްޔާ ެއއް ހިތްކޮށްލަިއގެން މި 

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ އާިޚރަތުގައި އެންމެ ބާރުވެރި  ތިބެވެނީ. ތިބެވޭ ތަން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ފަރާތަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންނޭ. ރައްޔިތުން ނުކުމެ މި ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކުރީަގއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެްއގެ 

ޛަރީޢާ އިން ނަމަވެސް މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިްނ ނަމަވެސް މި މަޖިލިސްތަކާ، ނުވަތަ ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ 

ހާރު މިހިރަ، ހަމައިން ނައްޓާލާފައި ހުރި ކަންތައްތައް އެބަ ޖެހޭ ހަމަމަގަށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، ކަންތައްތައް މި

ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ޓަކައި މި އޮތީ މިކަން ކޮށްފަ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި މި ޤާނޫނަށް ގެނެއްސަ އޮތް އިޞްލާޙުެގ 

 -ވަނަ މާއްދާ 41އިބާރާތަކުން އިޞްލާެޙއް ެގނެއްސަ.  ވަނަ މާއްދާ އިން އެބަ އޮތް އެހެން 41ތެރޭގައި ޤާނޫނުގެ 

މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން  2111/6ދައުލަތުގެ މީޑިާޔކަމުަގއި ބުެނފައި އެ ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދި ރޭޑިޯޔ ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އުފައްދާފަިއވާ މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން ިއން ހިންގާ ޓީވީ އަ

ސްޓޭޝަންތަކެވެ. މާނަ ައކީ ދައުލަތުން ތިން ސަތޭކަ އެްއހާ މިލިއަން ރުފިޔާ، ނޫނީ އެއަށްވުރެ ވެސް ގިނަ ފަިއާސ 

މިލިޔަން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ހިންގާ ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަންތަާކއި ކޯޕަރޭޝަންތަކާ، ުނވަަތ  311، 211ޚަރަދުކޮށްގެން 

ވަތަ މިހާރު ވެއްޖެްއާޔ ޓީވީ މޯލްިޑވްްސގެ ީޓވީ ޗެނަލްތަކުން ޖެހޭނޭ މި ކަންކަން ދައުލަތުގެ ީޓވީ ޗެނަލް ޓީ.ވީ.އެމް ނު
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ގެނެސްދޭން. ެއގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ލާފައި އޮތް އިޞްާލޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ާތއީދުކުެރޭވ 

ނޑު ކުރިން ަދންނަވާލި އިޞްލާޙެއް. އެހެން މި ޮބޑު ގޮެތއްަގއި ޖުިޑޝަރީެގ  ކަންގޮތަށް ފާޅު  ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ޓަަކއި އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ މިއާއެކީަގއި ބައެއް ކަހަލަ ޝަރީޢަތްތަްއ  ތެރޭގައި ހުރި ނޭްއގާނީ ކަްނތައްތައް ފިލުވާލުމަށް

 ބޮޑު ގޮތެއްގައި، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް މި ޝަރީޢަތްތައް ކުރެވޭ ވެސް ކުެރވޭއިުރގައި އެބަ ެޖހޭ ހާމަކަން

ނޑިޔާރުންނާ ން ވެސް އެބަތަ ނިޑޔާރުން ރިޝްަވތުނަގާ ކަމަށާދޭ ޖެހޭ ފެންނަން. ފަ ނިޑޔާރުްނ ، ތެރޭގަިއ، ފަ ފަ

ނޑިޔާރުން ނުަޙއްޤުން އިންސާފެއް ނެތް ، އްގާނީ ކަންތައްތަްއ ކުރާ ަކމަށާނޭ ހަަމ ، އަދަބު ަރއްޔިތުންނަށް ދޭކަމަށާފަ

ެއއްެވސް ޙައްޤެއް ނެތި ެއއްވެސް ކަމެްއ ނުކުރާ މީހަކަށް ގެންގޮްސ  ތަނަކުން މީހަކު ބުނާއިރަށް ނުވަތަ ފުލުހަކު ވެސް

ގެ މުއްދަތުތަްއ ދުަވސް، މަސްދުވަސް ވަންދެން ުޙކުމްތައް ޖަހަޖަހާފައި ގެންޮގސް ބަންދު 21ުދވަސް،  15

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ދުވަްސވަރަީކ އަޅު  އަންނަީނ ކުރެވެމުން. މި ިމކަހަލަ ޒާތްާޒތުގެ ކަންތައްަތއް މި އިތުރުކުރާކަމާ،  ގަ

ނޑު ނުހަނު ތާއީދުކުރާ  ،ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙު ވެސް ވަރަށް އެކަށީގެްނވާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ވާީތވެ ައޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ކަންތައްތައް ވެގެންދާ  މިއީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ!އިޞްލާޙެއް  ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި މިހާރު  އަޅުގަ

ެއީއ ކަމަކީ. ކަމެއް މި  ޖެހިފައި ހުރިގޮތުން ވެްސ ކޮންމެހެން ކުރަން ރަ ކަންތައްތައް ހުރިމިހިރަ ސަރުކާރުގެ މިހި

ުވރެ ގިނަ ޑޮލަުރގެ ޑީެލއް ަކމަށް ތުންތުންމަތުން ދެކެވޭ  ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ޑީލަކީ ވެސް މިލިއަނަކަށް އެންމެ

މީ ބަރީޢަވުމަށް ޓަަކއި  ކަންތައްތަކުން ވެސްވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެބަ ކިޔާ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ނުވުމަކީ ެވސް ެއކަށީގެްނވާ ފުޅު ކަމަށް ޤަބޫލު ސް ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. ފަހަރެއްަގއި ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މިކޮންމެހެން ވެ

ނޑަްށ ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މިކަން މިގޮތަށް ކު ދިެވހި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ރަން ކަމަށް އަޅުގަ

 ވެސް ދެފުށްމިޝަްނގެ ތެޭރގަިއ ތިބި މީހުން ރވިސް ކޮކުރެވެނީ. ަރއްޔިތުންެގ އާދޭހަކީ ެއއީ. ޖުީޑޝަލް ސަ ޤަބޫލު

އެ މަޖިލީހުގައި ތިބޭ  .ގޮތަށް ރުންގެ ދެފުށް ފެންނަފެންނާނެ ގޮތަކަށް. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ފިލައިގެންދާނެ ގޮތެްއ އް އޮތް ޝައްކާއި ވަހުމުތަ މެންބަރުން ވެސް ދެފުށް ފެންނަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެހެންނޫނީ މިހާރު މި 

ނޑަށް ކަމަށް އަކޮންމެހެން ވެްސ މި އިޞްލާުޙ ފާސްުކރަންޖެހޭ ، ނެތޭ. އެހެންވީމާ ކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލު ުޅގަ

ނޑަށް  މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބީ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާނެ ތިރީހަކަށް މެންބަރުން. އަޅުގަ

ދެކޮޅުހަދާނެ. ެއީއ  ވެސް މެންބަރުން ވެްސ އެބަ ތިބި މި އިޞްލާޙާ 47އްޔާ ވޭ ގޮުތަގއި ެވއްޖެކުރެޤަބޫލު

ނަޑއެޅި  ހަގަކުެރވުން ކަމުަގއި ފާ ކަމަށް ވިަޔސް، ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮުތގައިގެން ރަނގަޅު ކަމެއްކަން އެނގުނު ކަ

ފާޅުަގިއ ، ކަމަށް ވިޔަސްޙަ ގޮތްކަން އެނުގނުކަންތައް ކަމަށް ނުވަތަ ޞައް ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެީއ ޞައްޙަ ވިޔަްސ،

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި މި  ނުވަތަ ނުރުހުންފާޅުކުރަމުން އަންނަ ،ހަދަމުން، ފާޅުގައި ނަފުރަތުކުރަމުންދެކޮޅު  ތަން އަޅުގަ

 މީހެއްގެ އަިމއްލަ ހިތުން  އޮތީ. އެހެންވީާމ، ފަހަރެއްަގއި މި އިޞްލާޙަީކ ރަނގަުޅ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި އެ 

ނޑަށް ޤަ އޮތް ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ކުރިޔަސް ބޭރުފުށުން ެއބަ ޖެހޭ މިހާރު މިޤަބޫލު ބޫލުކުެރޭވ ލާފައި ގޮްސ އަުޅގަ
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ކުރުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެކަން ވެސް ޖަހާފައި ބޭރުކޮށްލަން ވެސް. ފަހަރެއްަގއި އެކަން ގޮތުަގއި މިއަށް ރެޑު

ޖުޑީޝަރީ ތެރޭަގއި އޮތް  އޮތް  ޖެހެނީ ޭއެގ މާނައަކީ މިހާރު މިވަންކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ދަންނަ ކޮށްފި

ން އެގޮތަްށ ޔިތު. ދިވެހި ރައްވެގެންދާނެ ކަމެއް އެއީގޮތުަގއި ލޭބަލް ނުކަސިޔާރު ކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ބައެްއގެ

ގޮތެއްަގއި މި  މަީތގަިއ ހާމަކަން ބޮޑު. އެއީ މީޑިާއގެ ކުރިމަތީަގއި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ކުރިތައްކަންތައް އެ ކުރާނެލޭބަލް

ނަމަވެްސ ހުރަހެއް އޮތީކީ ެވސް ނޫން. އެހެންއެްއވެސް މަޖިލިސްތައް ހިންގުމަކަށް ައނެއްހެން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން 

ގެ ތެރެއިން ލާފައި ގޮސް އެކަްނ އިޞްލާޙު ެގނައިމަ ޤާނޫނީ މަފްހޫމުވަަތ ޤާނޫނަށް މި ނު ގަާވއިދެްއގެ ތެެރއިން، 

ނޑަށް ޤަބޫލުދެނީ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނ މި ެއކަަށއަޅައިމި ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ ވެނީ މި ރެ ކުޑުމެންނަށް، ައުޅގަ

 ބޭފުޅުން އަނެއްކާޖަހާ ހުރިހާ އަކީ ބޭރުކޮށްލަން ރެޑު . ބޭރުކޮށްލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ މާނައިޞްލާޙު ބޭރުކޮށްލާނޭ

ކުރާ ަކންތައްތަކަށް ހިތްވަރުދެވުީނއޭ. އެ ބޭފުޅުން  ދެވުީނއޭ. ނުވަތަ އެގޮތަށް ގޮސް ެއއްކަލަ އެީތގެ ތެރެއަށް މި ވަ ދާ

މުރުނެރެފާނެ އޮތް. މާދަމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަ އެއާެއކީަގއި މި އިޞްލާޙު ފާސްވިޔަސް އަނެްއކާ ބިުރެވރިކަން އެބަ ހަމަ

ންނަމެންނަށް ކަމަކަށް ތިމަ ންވީމާ، މިކަމަކީ. އެހެ ތިމަންނަމެންނާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރިކަމެކޭ މި

 ށްލަފާނެ. އެ ބިރުތަނުން ތަޅުމުން ވެސް ބޭރުކޮ ރެފައި ައނެއްކާ މިމުރެއް ނެތާއީދެއް ނުކުެރވޭނޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަ

 މަ އެއަނެްއކާ ިމފަދަ އިޞްލާޙެއް އައި . އެހެންވީާމ، އެފަދަ ދުވަސްވަެރްއގައިއޮތީ ކުރިަމތިވެފަ ވެސް މިހާރު މި

ެދއްކުމަީކ މަޖިލިސްަތްއ ހާމަކުރާ ވާހަކަބޭފުޅުންނާ ުގޅުން ހުރި ޝަރީޢަތްތަކުގެ  ބޭފުޅުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއެގ، އެ 

ނޑުމެންނާ  ބިރު ހުރި ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ  ނޑުމެންނަށް، އަޅުގަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ވަތަ މި އިޞްލާުޙ ނު ،ުކރިޔަސް މި ބިލު ފާސްވެެގންއީދުކުރާނެ. ތާއީދު ން މިއަށް ތާތިބި މެންބަރު ގުޅިފައި

ނޑަށް ޝައްކު. އެހެްނނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ޖުޑީޝަލް  ކަމާފާސްވެގެންދާނެ ދޭތެރޭގަިއ އަޅުގަ

ފަދައިން ޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ިޢއް .ސަރވިސް ކޮމިޝަން ތެރޭަގިއ ވެސް ހުރި ކަންތައްތައް

 ބޭފުޅުން ބޮޑު ގޮތެްއގައި އެ ނަށް މިކަންކަން ހާމަކަންފިލުވާލުމަށް ޓަކައި ރައްިޔތުން އެތާ ހުރި ނޭއްގާނީ ކަންތައްަތއް

ތުންގެ މަޖިލީހެކޭ ބޭފުޅުންގެ ޖަލްސާތައް ވެސް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް، މި ރައްޔި އެ މީޓިންތަކާއި ބައްދަލުވުންތަާކ،

ފަހަރު  އެްއގޮތަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރެވިގެން ދިޔުން. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަށް އަދިވެސް ެއއް

 ތާއީދުކުރަމުން ދެއްވި ފުރުަޞތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްރިޤު ޠާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

ނިޑޔާރުން ރައްކާތެރި  އާދެ! މުިޅ މި އިޞްލާުޙން ވެސް މިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކޮށްދިނުމަށް ފެންނަނީ ފަ

ނުޑ ސިފަކުރަނީ. މިއަދުެގ މަސަްއކަތުގެ ަވގުތު ނި މެމުންދާއިރު ޓަކައި ކުރެވިަފއި އޮތް މަަސއްކަތެްއ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ކުރުކޮްށލައިފި  ކުެރވެނީއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު ވަންޏާ ދެން އަންނަ ދުވަހެއްަގއި ވޯޓަށް އަާހ  ކަމަށްައޅުގަ
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ނޑު މީގަ  މަރުޙަލާ ނޑު ިމ އި ހަމަ ދެތިން ލަފުޒެއް ދަންނަވައިއަށް ދެވިދާނެ ކަމަްށ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ލާނީ. އަުޅގަ

ނިޑޔާުރންނާނަބިލު ބަލައިގަން ދިނުމުގެ ގޮތުން.  އަށް ަރއްާކތެރިކަމެއް އި ޖުޑީޝަރީނީ، މި އިްޞލާޙު ބަލައިގަންނަނީ ފަ

ދާތީ  ިސއްރުން ކުރާ ަކންތައްތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ރަްއިޔތުންނަށް ސިފަކުރެވެމުން ،މީހުން އެކުރާ ކަންަތއްތަަކކީ ަވގަށް އެ

ނޑުެމންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި  އެކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުން. ހަމަގައިމު ގެ މަޖިލީހުން ދަނީ ރައްޔިތުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެ . އެހެންވީމާ، ސިއްރުްނ ނޭއިފި ެއގޮތަށް ނުކުެރވޭއިްނ ނިންމަ ސިއްރު ވޯޓެްއ ނަގަްނ ނިންމީތީ ވެސް ފަ

ނޑިޔާރުެގއާ ގުޅުންހުރި އެްއވެސް ކަެމއް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެެހންވީމާ، ފަ ނޑިޔާރުން ވެސް، ފަ

ބޮޑު ގޮތެްއގަިއ  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ކަންތައް ވެސް ވީހާެވސް ހާމަކަންމުއައްސަސާަތކުން ވެްސ، ޖުޑި

ނޑު ތާއީދުކުރާީތވެ ގެންދިއުމަށް ހަމަގައިމު ނޑިޔާރުންނާއިބެވި ބޭފުުޅންނާއްޖުޑީޝަރީގައި ތި  ،ވެްސ އަޅުގަ  އެ އި ފަ

ނުޑ މިކަމާ ވަރަށް  ކުާރ ވާހަަކ ބޮޑަށް ތާއީދު ބޭފުޅުންގެ ރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ކުރެޭވ ކަމަކަށް ވާީތ އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް  ކަދައްކަން އެިދވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ހުރިހާމެްނބަރު. އާދެ! މި ބިލަށް ވާހަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އަރުވަން ބަލާއިރު  ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު މި  ނިމުނީ. އާދެ! މި ބިލަށް ފަހުބަސް ފުރުޞަތުއަރުަވއި

ނޑު ގަސްތުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވޑަިއެގން މާލަމުގައި ނެ ކުރަީނ މިހާހިސާބުން މި ބިލުގެ ތް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އޮންނަ ދުވަެހއްަގއި  ލާފައި މި ބިލު ަބލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ދެން ަމޖިލިސްނިންމާލަން. ނިންމައި ތިދާޢީ ބަހުސްއިބް

އަށް ބަލާއިރު ދެން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އޮީތ  ވޯޓަށް އެހުމަށް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އޮތް އެޖެންޑާ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  2111/7ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟުވިލުފުށީ ދާއިރާ 

އުން. ގެންދި ކުރިއަށް ބަހުސް ބިލުގެ ގެއިޞްލާޙުގެނައުމު  އް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށްއިދާރީ ދާއިރާތަ

 ވަގުުތ ަވޑަިއގެން ދައްަކވަން އެިދވަަޑިއެގންފައި އޮތް ެއއްވެްސ މެންބަރަކު މިއެ ބިލަށް ާވހަކަފުޅު އެހެންނަމަވެސް

 މަދު. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަތިވެރި  އަދި، އާދެ!، ގައި ނެތުމާމާލަމު

 

 :މަދު ވާހަކަދެްއެކވުންމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައް

ނޑު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު މިއީ ފުދޭވަރަަކށް ގިނަ އިޞްލާޙުތައް އަންނަމުންދާ އެއްޗެއް. އަުޅގަ

ކަމުން ހުށަހަޅަން އިޞްލާުޙ އަންަނލެއް ގިނަ  ހުރި ދެތިން ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަންވެފަ. އެެހންނަމަވެސް ވެސް އެބަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޙަ ނުކެރިގެން މި މެންބަރުން  ވާނެހެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި ހުރިހާރަނގަޅު ޤީޤަތުަގއި އުޅެނީ. އަޅުގަ

 ތަކާ އެްއކޮށް މި އިޞްލާޙުކޮށް ނިންމުމަށް ބެހޭ މުއައްސަސާ ކަމާސަރުކާުރގެ ބަެއއް  އަދި .ބާަވއިލިްއޔާ ންފަރެންސެއްކޮ
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އް ނޫން ން ޭއގެ ޒާތުަގއި ގޯްސެވގެނެހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވު ،ދެންނެވީ މި ތާއީދު އޭގެ ޒާތުަގއި އެހެން މިޓަކައި. 

ނޑު މިހަކަ މި ދައްކަނީންމެހެން ވާއަޅުަގނޑު ކޮ ގޮތާއި ކުރެވިފައި އޮތް ފަރުމާމި  ަދންނަވަނީ ލާމަރުކަޒީ ބިލު . އަުޅގަ

ނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ކަން މިއަުދ ރިމަްއސަލަތަކެއް ހުވެސް މި  ޭރވި ގޮތަށް ބަލާއިރުސިސްޓަމު ކުރުުމގެ އަނެއްކާ އަުޅގަ

. ހަމަ އެނިގވަަޑއިގެންފަ އޮންާނނީވެސް ދެއްެކވި ބޭފުޅުންގެ ާވހަކަފުޅުތަކުން ހެން ބައެއް ބިލުަތކަށް ާވހަކަފުޅުއެ

ކުދިކޮށް ތިޭބ  މީހުން ނުަވތަ އެއަްށވުރެ ދުއިަސއްތަ، ތިން ސަތޭކަމިސާލަކަްށ  ،ކަށް ބައެްއ ރަށްރަށުަގއިމިސާލަ

 ނެގުން މިގޮތަށް  ން ކަތީބުންނާއި ކުޑަކަތީބުންނާނޫނިއްޔާ މީގެތެރެއިރުން ތިބެންޖެހޭތޯ. ކައުންިސލަ 5ރަށްރަށުގައި ހަމަ 

މަރުކަޒީކޮށްފަިއ ލާ ދެންނެވީ ވެސް އެބަ އެނބުރޭ. އެހެންވީާމ، މި މިކަހަލަ ޚިޔާލުތަކެއް ތޯ؟ހަމެޖެހުނީމަ ވާނީ ކިހިނެއް

މީހުންގެ މުސާރަ އަށް ދީ މި ކަމެްއ ހިންގަން އޮންނަ ފައިސާ ގައި ހުރިހާ އަދި ރާއްޖެެތރޭ ރަށްރަށު ކައުންސިލުންނާ

ކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓަކީ ުނވަަތ ދެންނެީވ ލާމަރުކަޒީ  ައޅުަގނޑު މިދެން މީގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވޭތޯ؟ ، ނިންމާލުމުން

ގޭނެ ގޮްތ ކަންތައްތައް ހިން ގެމީހުން އެ ،ރިއުޅޭ މީހުން ބާރުވެރިކޮށްޙަޤީޤަތުގައި އެ ތަނެއްަގއި ދިމަފްހޫމަކީ 

 އެއް ނުދޭ. ބަޖެޓު  ދިނުން. އެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދާފައި މަޤާމުތައް ކިޔާފައި ދެން ލާރިހަމަޖައްސައި

ނަޑއެޅުނީމަ އޭތި ފިނޭންަސކުން ދުލެއް ނުކުރޭ.  އިން ދޫކޮށްފިއްޔާ ޭއގެ އެކަީށގެންވާ އަދަދެއް ނޯވޭ.  ފިނޭންސްކަ

ނޑެްއ ހަލާކުިވޔަސް މި ފަހަރަށް ިމސްކިތުެގ އަެނއްހެން ދިއެހެންވީމާ، ގިނަ  ކުރެވި. ނުންނަނީ މަރާމާތުއޮ ޔަދޮިވ ގަ

 ،ސްކޫލް ބަންދުކޮށް ،ުނވެގެން ރަނގަޅު ކޫލެްއެގ މައްސަލަތަކެއްވެްސ ކޮންމެވެސް ސް އެހެންވީމާ، މިއަދު

ނޑުމެން  ގެއެއް  ދިއުމުގެ ނަތީޖާ ެއއް ހުށަހެޅިގެން ކުއްލި މައްސަލަބެހޭ  ހަޅުތާލުކޮށްގެން އެ މައްސަަލއާ   ގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑ މިޖެހުނީ. އެހެންވީ އިރު ތިބެން މިމިހާ އަޅުަގނުޑގެ ވަުގުތ  .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްދެން ދެންނެވީ.  މާ، އަުޅގަ

ޖެހޭ.  ެވސް ވިސްނާލަން އެބަ މެދުގައި ގޮތާ މި ކުއްލި މައްސަލަ މިއީ ބަލައިގަންނަ ނުދެންނެވުނީފަހަރު  ހަމަވާތީ އެ

ނުޑ އޭުރ  މެދު ވިސްނާނެކަން. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން މަނިކުާފނުގެ ކުރިމަތީަގއި ިތއްބެވި ޭބފުޅުން މިކަމާ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ. ކުއްލި މައްސަލަތަުކގަިއ  141 ،ވާންޖެހޭ ސިފަތައްއްލި މައްސަލަތަުކގައި ފުރިހަމަކު .ންހޯދިން ގަވާއިދު

ވުން. މީަގއި  ކަެމއް ދިމާީވ ުކްއލިއަކަށް ކަމަށްއެ މައްސަަލއެްއަގއި ބަޔާންކުރާ  ޖެހޭނޭ.އަންނަނިވި ސިފަަތއް ހަމަވާން 

އް ކަމަީކ. އެހެނެއްނޫން، ބަންދުކުީރ އަންނަ ކަމެ ވަމުން ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިަމތި 2112 އޮްތ ގޮތުންލިޔެފައި 

ވުން. ިމއީ އަުޅަގނޑު  ކަަމކަށްސީދާ އަސަރުކުރާ  މުގެ މަޞްަލޙަތަށްރަްއޔިުތންގެ ނުވަތަ ަޤއު ވަރަށް ފަހުން. އާދެ!

ނެރަލް ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެ ކައުންސެލް ނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖައްސާ ކަމަކީ. އަުޅގަމައްސަލަ

ނ ،ރައްޔިތުންގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(.  141. އާދެ! ދެއްވާީތވެންސަމާލުކަ ޑަކަށް ނޭނގެ އެ ރަށު ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ނުވަަތއިގެ މާނަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ހުރިހާ  ދިވެިހބަހުގައިނުވަތަ އޮންނަނީ ކިޔާފައި  ނޭތުންކަމެއް. ރަްއޔި

އެްއ ނެްތ  ުކރާ ކަމަކަށް ވުން. ދެން ައޅުަގނޑުެގ މައްސަލަަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ސީދާ އަސަރުބޭފުޅުންނަށް ވެސް. 

ނުޑ ދަންނަވަން މި ރުކުރާތީ މިކަން ބަލަިއގަެނގެނެއްގައްޫދގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަސަ  ައކީ ބަޖެޓުެގ  އުޭޅ ވާހަކަ  . އަުޅގަ
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ނޑުމެން ަވކި ރަށެްއގެ ޙަލާގައި ބަޖެުޓގެ އިޞްާލޙުތައް ލުމުގެރުމަ ނޫނިއްޔާ ވަކި އަތޮެޅއްގެ ަވކި  ،މަރުޙަލާަގއި ައޅުގަ

ލަްއވާ. ަލއިއެއް ސްޕީކަރު އެބަ އްަސވައި،ނާ ންދެއްވަިއގެން ެއއަށް ވޯެޓއްގެ މައްސަލަ ލީމަ ކަމަނާ ރޫލިހިސާބެއް

ކުރަްއވާފައި އޮންނައިުރގައި މިވެނި ރަށެއްެގ މިސްކިތުަގިއ އެްއަގއި މިހެން ބަޔާން ުކއްލި މަްއސަލަ އެހެންނަމަވެސް

ނޑާަލއިގެން ށް ވެއްޖެްއާޔ މައްސަަލތައް ލެވޭ ކަމަ ރަށެއްގެ އޮފީހުގެ ދޮރު ވައްޓާލަިއގެން ކުއްލި އެެވނި ،ކަރަންޓް ކަ

ދަްއކަނީ. އެހެްނވީމާ، ވާހަކަ ގަޑި ބަލަމުން ައޅުަގނޑު މި މިހެން މިވަނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ؟ އާދެ!ިއ ބަޖެޓްގެ މަރުޙަލާގަ

ދެން  .ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުން ނުނިމޭ ޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑަށް މިމާލަންހެން މި ސުވާލަށްފަހު އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ނިން

 އްވުން އެދެން. ފުރުޞަތުދެދުވަހަކުން 

 

 ނިންމުން 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވާ ހޯމަދުވަހުެގ  2113ޗް ރމާ 25އެއް އޮންނާނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
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