ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު43/01/4102 :

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާ
 4102ވަނަ އަހަރުގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  44ވަނަ ޖަލްސާ

 04އޮގަސްޓް 4102
(އަންގާރަ ދުވަސް)

ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި90:91 :
ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި14:09 :

ހގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު)
(ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ ު

 .1ދުޢާ
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

5

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .މަޖިލިސް
ފށުނީ.
ެ

 .2ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ
10

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މި ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  22ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 .3ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
15

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 -3.1އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން .އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ.22/12/2112/
ނތް.
 -3.2ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .މިއަދު ޔައުމިއްޔާއެއް ފާސްކުރާކަށް ެ
20

 .2ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތން އަންގާ އެންގުން.
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  2ރިޔާސަ ު
ޓ
 -2.1މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 0331 .ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ،ކޮމި ީ
ކޮޓަރި  11311 .1ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311 .2ގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު
ރ  11311 .3ގައި ސަރުކާރުގެ މަ ް
އެކުލަވައިލުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ ކޮޓަ ި
1

25

ކމިޓީ ،ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311 .2ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ،
ތޞާދީ ޮ
ބަލާ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311 .1ގައި އިޤް ި
މތުގެ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  .1މި ރޭ  2331ގައި
ފހު  2311ގައި ޤައުމީ ސަލާ ަ
ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  .3މެންދުރު ަ
ޓރި .1
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ ކޮ ަ

30

 .5ސުވާލު
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  .1ސުވާލު.
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ތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ،މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ
 -1.1އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ެ
ރވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ
ޞތުއެ ު
މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާ ކުރައްވާ ސުވާލު .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރު ަ
ދންނަވަން .ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ދށް މަރުޙަބާ ަ
ލ ސަޢީ ަ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަ ީ
ތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.
ތ މި އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ ު
ސުވާލުކުރެއްވުން އެދެން.

40

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ،ތިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އަހަރު އައްޑޫގައި
ތކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގައި އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް
ރއްޤީގެ މަޝްރޫޢު ަ
ހފައިވާ ތަ ަ
ހިންގުމަށް ހަމަޖެ ި
ހފައިވޭތޯ؟ ވާނަމަ،އެއީ ކޮންކަމެއްތޯ؟
ހިންގުމަށް ހަމަޖެ ި
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ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
` .الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه

ތތެރި މެންބަރުން .އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
أجمعين أما بعد .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ޢިއްޒަ ް
ތހޫ .އާދެ! އައްޑޫ ސިޓީގައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާ އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަންކަމާއި
ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާ ު
ޑ
ތތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނ ާ
ނ އެ ސިޓީގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
މ ބެހޭ ގޮތު ް
ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަ ާ
ނ
ތތަކާއި އެހެނިހެ ް
ތިޔަ ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަން -1 .އައްޑޫ ސިޓީގެ އިސްލާމީ ކަންކަމާއި މިސްކި ް
ޓކައި މި
މހިއްމު އަމާޒެއް .އެހެންކަމުން ،އެކަމަށް ަ
ތރައްޤީކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ު
އިސްލާމީ މުއައްސަ ސާތައް ަ
އ
ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން .މިގޮތުން އެ ސިޓީގެ ވެރިރަށް ހިތަދޫގައި ޒަމާނާ ގުޅޭ ބޮޑު މިސްކިތެ ް
2
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ހޅުމުން ،އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ
ހށަ ެ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއް އެކުލަވައިލައި އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލަށް ު
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ތކާއި
މ ަ
ހންގޭ ގޮތަށް ކްލާސްރޫ ް
ކސްތައް ި
ށކަމާކެމި ފަދަ ޯ
މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި ކީރިތި ޤްރުއާނާ އަދި އިމާމު ކޯހާއި ކަ ު
ހޅުމާ ގުޅިގެން ،ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ
ލައިބްރަރީ އެއްވެސް ހިމެނިގެން އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން ކަމުގައި ހުށަ ެ
ވނީ ނިންމާފަ .އެ މަސައްކަތް
ތށް ަ
ތޞައްވުރަށް ބަދަލުގެނެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮ ަ
އެއްގޮތަށް އެ ަ
ޖޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިވާ
ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފަ .އަދި އެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށޭ ވަރަށް ބަ ެ
އ
ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން -2 .މީގެއިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މިސްކިތްތައް ގިނަ ސިޓީ ކަމުންެ ،
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ހ 1
މހުގެ  22ވަނަ ދުވަ ު
ޓކައި މިއަހަރު ޖުލައި ަ
ތތައް ކުރުމަށް ަ
ރށް ބޭނުންވާ މަރާމާ ު
ކތެއް މި އަހަ ަ
ސިޓީގެ  51މިސް ި
އ
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައި ކައުންސިލަށް އަންގާފައި ވާނެ .އެ ސިޓީގެ މިހާގިނަ މިސްކިތްތަކެ ް
މހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ހަމަޖައްސައިދީފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ
މަރާމާތުކުރުމަށް ި
ރ
ޞތުގައި މިކަން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެ ި
ކށް ،މި ފުރު ަ
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުންކަން އުފާލާ އެކު ފާހަގަ ޮ
ތކުގައި
ކއި ދަންނަވަން .އަދި ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ަ
ތށް ޓަ ަ
މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާ ަ
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ދހަ މިލިއަން ރުފިޔާ މި ސަރުކާރުން
ތކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ި
ކތްތައް މަރާމާ ު
މަރާމާތަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިސް ި
ށ ޓަކައި ދަންނަވަން .އާދެ!
ތ ް
ތތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާ ަ
ށފައިވާކަން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ތިޔަ ޢިއްޒަ ް
ޚަރަދުކޮ ް
އ ހެދުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސް
ތކެ ް
ނ އެކަން ކުރެވޭނޭ ގޮތް ަ
މށް މާލެ ނައިސް ރަށުގައި ތިބެގެ ް
ޙައްޖަށް ފައިސާ ދެއްކު ަ
ފށިގެން މި
ކ މި އަހަރުން ެ
ޅއިގެން މި ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން  .އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަ ީ
ހ ަ
ހށަ ަ
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ު
ނދިޔުން .އާދެ! ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލުޔެއް ހޯދައި ،އައްޑޫ ސިޓީގެ އިސްލާމީ ކަންކަމަށް
ކށް ލުޔެއް ލިބިގެ ް
އތަ ަ
ކަންތަ ް
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ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ސިޓީގައި ކުއްޔަށް ދޭނެ ވަޤުފް އިމާރާތެއް ހަދަން ނިންމައި މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު
ށ
ކައުންސިލަށް ވާނީ އަންގާފަ .މި އިމާރާތް އަޅާނެ ބިން މިހާރު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސާފަ .މި އިމާރާތަ ް
ކއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
މލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ .މި އިމާރާތް ު
ކށް ި
ގާތްގަނޑަކަށް  1ވަރަ ަ
ޚަރަދުކުރާނީ އެ ސިޓީގެ ކައުން ސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން .އެ ސިޓީގެ އިސްލާމީ ކަންކަމަށް .އޭގެތެރޭގައި މިސްކިތްތައް
މަރާމާތުކުރުމާއި ޤްރުއާން ކިޔަވައިދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ .މިއީ މިގޮތުން އަތޮޅެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ މިފަދަ
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ރތަމަ އިމާރާތްކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން .މި އިމާރާތް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭތޯ
ފު ަ
ކ ދައްކަމުން .އެތަނުން އެހީ
އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ޖިއްދާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކު ޑިވޮލަޕްމަންޓު ބޭންކާ ވާހަ ަ
ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ،އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންމެވެސް ފަންޑަކުން މިކަން ކުރެވިދާނެކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން .އަދި
ކރުމުގެ ހުއްދަނެގުން ފަދަ މުހިއްމު
ރގައި ފެށިގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން .ހުކުރު ު
ތ ޭ
މި މަސައްކަތް މި އަހަރު ެ
ލންޖެހޭ ކަމެއް .މިހެންކަމުން،
މތި ާ
ތކާ ކުރި ަ
ރ ދަތި ަ
ފހަ ު
އއް ަ
ކށް މާލެ އަންނަންޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބަ ެ
ތތަ ަ
މަސައްކަ ް
ލުޔުއް ހޯދައިދީ ،އައްޑޫ ސިޓީގެ މީހުން މާލެ ނައިސް މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވާނީ މިހާރު ހަމަޖައްސައިދީފަ.
3
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ތރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ދެވަނަ ބަޔާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަން .އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ އަކީ ޝައްކެއް ވެސް
ޢިއްޒަތް ެ
ދރީންނެއްގެ
ރށެއް .ޢިލްމީ އެތައް ަ
ފތެއް ވެސް އޮތް ަ
ނތަކާއި ސަގާ ަ
ގތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ރަށެއް .ތާރީޚީ ބި ާ
ނެތް ޮ
ކތެއް އެ ތަނުގައި ޤާއިމުވެފައިނުވާތީވެ އެ ރަށުގައި އެ
އުފަން ބިމެއް .އެ ރަށުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރުވެރިކަމާ ގުޅޭ މިސް ި
ކރުން ވަނީ ނިންމާފަ .އަދި މިކަމަށް ޓަކައި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ
ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރު ާ
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ރށް
ފހަ ަ
މށް  21މާޗް  2112ގައި ޓެންޑަރކުރެވުނު .މިގޮތުން ދެ ަ
ރތެއް ހޯދު ަ
އދޭނެ ފަ ާ
ހިމަނައިގެން މިސްކިތް އަޅަ ި
ފށުން ލަސްވެގެންދިޔަ ވާހަކަ
ތލާފައިނުވާތީ މި މަސައްކަތް ެ
މ ި
ޓެންޑަރކުރެވުނު .ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރި ަ
ޢ ލަސް ވެފައި ވީނަމަވެސް ކަމ ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ
ދަންނަވަން .މި މަޝްރޫ ު
ށތޯ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން މި
ފ ޭ
ތއް އަވަސް ގޮތަކަށް ެ
ރކަމާއެކުގައި މިގޮތަށް ލަސްވެފައި ހުރި މަޝްރޫޢު ަ
އެހީތެ ި
ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން .ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
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ށ ޝުކުރުދަންނަވަން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
ސުވާލުކުރެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަ ް

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ،

ތތެރި
ޢިއްޒަ ް

ވަޒީރު.

އަޅުގަނޑު

މިހާރު

އިތުރު

ސވާލުގެ
ު

ވަގުތަށް

ތ
ޞ ު
ފުރު ަ

ވލަން.
ހުޅު ާ

ޞތުއަރުވަން.
ފހު) އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރު ަ
ށ ަ
ކ ް
(ވަގުތުކޮޅަ ަ
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އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
މށް
މތުކުރު ަ
ކތްތައް މަރާ ާ
އސް .މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ ،އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ މިސް ި
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ހވާލެއް ނުކުރެވޭ .އެ ފައިސާ
ބފައިވާ ގޮތުގައި އަދިވެސް އެ ފައިސާ ަ
ށ މަޢުލޫމާތު ލި ި
ހފައިވާ ވާހަކަ .އަޅުގަނޑަ ް
ހަމަ ޖެ ި
ހފައިވާ
ހަވާލުކުރައްވަނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ ދެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫގައި ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެ ި
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ކތް؛ ތި ވިދާޅުވީ ޓެންޑަރކުރައްވާފައޭ .އެކަމަކު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއަކަށް އިޖާބައެއް ނުދެއްވައޭ.
ހުކުރު މިސް ި
ހރެގެން އުޅެނީ؟ އޭގައި އުޅޭ
ޓ ނު ު
ނ އެ ކަމަށް އިންޓްރެސް ް
ރތަކު ް
ރތޯ އެއްވެސް ފަ ާ
ކ ހު ެ
ބެއްލެވިންތޯ ކޮން ސަބަބަ ާ
ކރިއްޔާ.
މައްސަލަތަކަކާ ހުރެތޯ؟ ޝު ު

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ޓކައި ކަނޑައެޅުނު
މށް ަ
މތުކުރު ަ
ނބަރު .އާދެ! އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާ ާ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
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ފައިސާ

މިހާރު ވާނީ އެ ސިޓީއާ ހަވާލުކުރެވިފަ .ރަސްމީކޮށް އެކަމުގެ ސިޓީބިޓީ ވެސް ބަދަލުކުރެވިފައި ވަނީ .އަދި އިއްޔެ ނޫން
ސޓީ ކައުންސިލާ އެއްކޮށްވެސް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން
ި
ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ވާނީ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް،
4

އ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތްތަކާ މެދު ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފަ .ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި މިސްކިތުގެ
މަޝްވަރާކޮށް ،އެ ކަންތައްތަ ް
ށ
މތިނުލަނީ އެއީ ކީއްވެގެންކަން އަޅުގަނޑަކަ ް
ނ ކުރި ަ
ފހުގައި ބަޔަކު މީހު ް
ޓންޑަރކުރުމަށް ަ
ޤތުގައި ެ
އތައް ،ޙަޤީ ަ
ކަންތަ ް
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ބލެވޭ .އެ ދަތިތައް
ކމަށް ެ
ތތަކާ ގުޅިގެން ަ
ދ ި
ކށް ދިމާވެފައިވާ ހުރި ަ
ނތަ ަ
ނޭނގޭ .އެއީ އިމާރާތްކުރާ ކުންފު ި
ޓކައި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުންފުނިތަކާ ވެސް މަޝްވަރާކުރަމުން .އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެ ފަހަރު
ޙައްލުކުރުމަށް ަ
އެއްވެސް

ޓެންޑަރކޮށްފައި

ރތަކުން
ފަ ާ

ކމުގައި
މތިނުލައިފި ަ
ކުރި ަ

ވަނީ

ނަމަ،

ވަކިވަކި

ނތަކާ
ކުންފު ި

ނ
ވަކި ް

ތ
ތތަކެއް އޮވޭ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮ ް
ށ ގެންދެވޭނެ ގޮ ް
ވާހަކަދައްކައިގެން ވެސް އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަ ް
ފށި ،އެ ތަނުގެ ޚިދުމަތް
ޢ ެ
ގޮތުގައި .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ އަވަހަށް އެ މަޝްރޫ ު
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އތައް ނިންމޭތޯ .ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ ،އެއީ ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި
ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަންތަ ް
އޮތް ކަމެއް ނޫން އެއީ .އެ ކަމަށް ބަޖެޓު ކަނޑައެޅީ މި ސަރުކާރުން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ ަ
ކތެއް
ޝުކުރިއްޔާ .އާދެ! މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން .މަރަދޫގައި ހުކުރު މިސް ި
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ދ
ހކުރު މިސްކިތެއް މަރަ ޫ
ޅތާ ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖޭ .އެކަށީގެންވާ ު
ބިނާކުރުމަށް؛ އާދެ! ހުކުރު މިސް ކިތެއް އަޅަން އު ޭ
ފަދަ އާބާދީ

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

ރށް
ނށް ވަ ަ
ނލިބިގެން އެ މީހުން ަ
ހތައް ު
ތކުން އެ ީ
ކށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތި ަ
ރ ޮ
ހ ފޯ ު
ހށް ސަރުކާރުން ދެއްވަންޖެހޭ އެ ީ
ކުލާ ަ
ދަތިވާ ވާހަކަ؛ ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަނުދެވިގެން އެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކާތީ ،މި ދެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް
ރަނގަޅު .ވަޒީރު.
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ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ށ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މަރަދޫގައި ހުކުރު މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަ ް
ނމެއް އެ ރަށަގެ ރައްޔިތުންގެ އޮތްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ،
ށ އެފަދަ ބޭ ު
ސފައެއް ނެތް .ރަސްމީކޮ ް
ރަސްމީކޮށް އައި ް
ކ
ހ ަ
ށނެ ވާ ަ
އޅުގަނޑުމެން ފަ ާ
ނފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަ
ތ ް
އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައުމާއެކުގަ އި އެ ކަންތައް ަ
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ރއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން
ދަންނަވަން .ދެން ކީރިތި ޤުރާއާން ކުލާހަށް؛ އެ ރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ކީރިތި ޤު ު
ގ
ސތަކާއި އެކިއެކި ތައުލީމީ ވޯކްޝޮޕްތައް އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް އެ ރަށު ެ
ހިންގާ ކޯ ް
އތައް ލަސްވެފައި
ފދަ ކަންތަ ް
ރ މުސާރަ ޖަމާކުރުން ަ
ތކާ ހު ެ
ރ ދިމާވާ އިދާރީ ދަތި ަ
ކުލާހެއްގައި ހިނގަމުންދޭ .ބައެއް ފަހަ ު
ތކެއް
ތ ަ
ކށް ޙައްލެއް އައިސްފަ .އިތުރަށް ދެން އެފަދަ ދަ ި
އެބަ ހުރި .އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ ކަންތައްތަ ަ
ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަނީ.
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5

ވން:
ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެ ު
ދ
ޅ ޫ
ހރި ކަނޑުހު ު
ތތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ،އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި ހުއްޓިފައި ު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ޓނީ ކޮންއިރަކުތޯއާ އަދި މި ސަރުކާރުން މިހާރު އަޅަން ނިންމާފައި ހުރި ދެއްވަދޫގެ
ކތް ފެއް ޭ
މިސްކިތުގެ މަސައް ަ
ގ
ހކާ ،ދެން ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި ގެމަނަފުއްޓާއި ކޮނޑޭގެ މިސްކިތު ެ
ށޓޭނެ ދުވަ ަ
ކތް ފެ ް
މިސްކިތުގެ މަސައް ަ

140

ނވާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.
ށ ދާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ދަން ަ
އ ް
މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރި ަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.
145

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ހކަ ،އެކިއެކި
ތމަ ޖަވާބުގައި ވެސް ދަންނަވާފައިވާނެ ބައެއް ތަންތަން ހު އްޓިފައި ހުރި ވާ ަ
އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ފުރަ ަ
ރއަށް ގެންދެވޭތޯ މި ދަނީ
ތއް އަވަހަށް ފަށައިގެން ކު ި
އ ަ
ނތަ ް
ށ ހުއްޓިފައި ހުރި ކަ ް
ކ ގުޅިގެން .އެގޮތަ ް
ސަބަބުތަ ާ
ކއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން
ޓ ަ
ތތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ަ
ތތަކެއް ކުރަމުން .ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްޒަ ް
މަސައްކަ ް
ދ ކުރިއަށް މި ދަނީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަކުންނެއް
ނތައްތައް ސީ ާ
ބޭނުންވޭ .މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމާ މި ކަ ް
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ތއް .އިމާރާތްކުރުމުގެ ބައި މި
ތ ަ
ކ ް
ނޫން .އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން މީގައި މި ބަލަހައްޓަނީ އިދާރީ ،ކަރުދާހުގެ މަސައް ަ
ބބުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް
ސ ަ
ަ
އޮތީ އޯ.ޕީ.ޕީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ އުސިންގެ ދަށުގަ .އެހެން އޮތުމުގެ
ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވޭ .ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އިސްލާމިކު
ކމުގެ މައްޗަށް ބަސްބުނެވޭ
ކށް އެ ަ
ތކެއް އެ މަސައްކަތަކީ އެއީ .އެހެންނަމަވެސް ސީދާ ޮ
މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ަ
ބފައި އޮތް
މޢުލޫމާތު ލި ި
އ މި އޮންނަނީ .ދެން އަޅުގަނޑަށް ަ
ރތީބުވެފަ ި
އ އިދާރީ ގޮތުން ތަ ު
ނތައްތަ ް
ކށް ނޫން މި ކަ ް
ގޮތަ ަ
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ގޮތުގައި މިހާރު ސަރުކާރުން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައި މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި .އޯ.ޕީ.ޕީ އުވައިލައްވާފައި ބައެއް
ހކާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތް އެ އޮފީހެއްގެ ދަށުން
ފ ަ
ޢތައް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ އަށް ނުވަތަ އެ އޮ ީ
މަޝްރޫ ު
ވފައި މި ވަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިހާރު އެ ގެނައި ބަދަލާ
ރތީބުކުރެ ި
ތށް ތަ ު
ސީދާކޮށް ގެންދެވޭ ގޮ ަ
އތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް .ވަރަށް ބޮޑަށް
ގުޅިގެން ،ދެން ކުރިއަށްދާއިރުގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން މި ކަންތަ ް
ޝުކުރިއްޔާ.
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މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
6

ށ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަވާފައިވީއިރު ،ރާއްޖޭގެ ވަރަށް
ހތެރިވުމަ ް
އ ީ
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން ޣާޒާ އަށް ެ
ވމަށް ފައިސާ ދިވެހިން ޣާޒާ ފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރަމުންދާއިރު ،އެ ފައިސާ ރާއްޖެ
އާދައިގެ ރައްޔިތުން އެހީތެރި ު
ކށްދެއްވަން މަނިކުފާނު ނިންމަވަނީ އެއީ ،ދިވެހިންނާ މެދު
ރ ޮ
އިން ބޭރުގެ ފަރާތެއް މެދުވެރިކުރައްވައި ޣާޒާ އަށް ފޯ ު
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ބރުނުކުރައްވާތީތޯ؟
މށް އިތު ާ
ކ އެކަން ކޮށްފާނެ ކަ ަ
އެކަން އަމާނާތްތެރިކަމާ އެ ީ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.
170

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ރ މެންބަރުގެ ތި ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑާ ކުރެވިގެންވާނެ ސުވާލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން.
އާދެ! ޢިއްޒަތްތެ ި
އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު.

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ހމަޖެހިފައިވާ
ލން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ،ދުވާފަރުގައި އެޅުމަށް ަ
ރ ރައީސް .މިނިސްޓަރާ ކޮށް ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ފށޭނީ؟ ޝުކުރިއްޔާ.
ކތޯ ެ
ހތާ ު
ކ ާ
ކތް ި
މިސްކިތުގެ މަސައް ަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.
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ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ފހުގައި ނޫނިއްޔާ މި ވަގުތު އެއްޗެއް ދަންނަވަން ދަތި
ށ ަ
ސފުކުރުމަ ް
ތތައް ރަނގަޅަށް ާ
ލމާ ު
ބހޭ މަޢު ޫ
އާދެ! ތި މިސްކިތާ ެ
ވާހަކަ ދަންނަވަން.
185

ހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ި
ރއީސް .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ،އަޅުގަނޑުމެން އެއް ދީނަކަށް ،އެއް މަޒުހަބަކަށް
ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި
ގކުރެވޭ ،އެއީ
ފހަ ަ
ތކުން ާ
ކތް ަ
ނިސްބަތްވާއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މާތް އެއް އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި މިހާރު މިސް ި
ތތަކެއް އެބަ އާދޭ .މިއީ ނުކުރައްކާތެރި
ފ ު
ތ ާ
الحمد ކިޔާއިރު بسم ކިޔާ އަޑެއް ނީވިދާނެ .ޤުނޫތު ނުކިޔާނެ .މިކަހަ ލަ ަ
7

ބތްވާއިރު ދުނިޔޭގެ
ށ ނިސް ަ
ކަމަކަށް ވެގެންހިނގައިދާނެ ކަހަލަ ކަމެއް .މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން އެއް މަޒުހަބަކަ ް
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އތައް ދާ ގޮތުން .މިކަމާ ދޭތެރޭ މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް
ކަންތަ ް
އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެއްވުމުގެ ޚިޔާލުފުޅު އެބަ ގެންގުޅުއްވަންތޯއޭ؟

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ށ
ނގައި ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ކަމަކަ ް
ށ ދެކޭތީ ،އެ ސުވާލަށް މި ތަ ު
ނކޮޅެއް ދުރު ސުވާލެއް ކަމަކަ ް
އާދެ! މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ތަ ް
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ނުދެކެން.

ވން:
ކ ު
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއް ެ
ތކާއި
ސކިތް ަ
ތރި ރައީސް .އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ް
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ެ
އިސްލާމީ

ތައުލީމުދޭ

ތން
ނ ަ
ތަ ް

އުފެއްދުމަށް

މަނިކުފާނު

ކުރައްވާ

ށ
މަސައްކަތްޕުޅަ ް

ޓަކައި

ވަރަށް

ބޮޑަށް

200

ގ ތާރީޚެއްގައި އުފެދިގެންދިޔަ
ކށްލަން ބޭނުންވަނީ ،ރާއްޖޭގައި މި ފަހު ެ
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު މިއަދު ސުވާލު ޮ
ކޅު ވަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި
ހ ޮ
އެންމެ ބޮޑު އެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ކަމުގައިވާ ޑރ .އަފްރާޝީމް ޢަލީ 2112ގެ ފަ ު
ގ
ށށް ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ،ވަޙީދު ސަރުކާރު ެ
ވފަ .އެ ދުވަސްކޮޅު އެ ރަ ަ
ކށްލެ ި
ޝހީދު ޮ
ަ
ކށް
ގޮތަ ަ
ތރި ބޭފުޅުންނާއި މަނިކުފާނު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވާފައި
ޢިއްޒަތް ެ
އެބަ އޮތް .އެ މަނިކުފާނުގެ...
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ވަޒީރު މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ

210

ށ މުހިއްމު
ޅކޮށްދެއްވީ ވަރަ ް
ރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޙަޤީޤަތުގައި ތިޔަ ހަނދުމަފު ު
ޝކު ި
ު
އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް
ކަމެއް .އެ ރަށުގައި އެ މަނިކުފާނު؛ އާދެ! ޑރ .އަފްރާޝީމް ،ޝަހީދު ޑރ .އަފްރާޝީމުގެ ހަނދާނުގައި ހަނދާނީ
ބިނާއެއް ،މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި އެ ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާ ވެސް
ކރަމުން .އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ
ށފައި ވާނެ .އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މަސައްކަތް ު
ކ ް
އެކަން ވެސް ހިއްސާ ޮ
ބތޯ ،އެކިއެކި ވިޔަފާރިވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރަމުން އަޅުގަނޑު މި
ތކުން ލި ޭ
ތ ަ
ފަނޑު އެކިއެކި ފަރާ ް
ރކާރުގެ ބަޖެޓުގައި އެ މަސައްކަތް ހިމަނައިގެން
ދަނީ .އަދި އެގޮތުގެ މަތީން އެކަން ނުވެއްޖެކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ސަ ު
8
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ކ އެއީ ހަދާންނައްތައިލާފައިވާ
ކ ީ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ ދަންނަވާފަ .އެހެންވީމާ ،އެ މަސައްކަތްތަ ަ
ކރިއަށް ދާނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް މި
އތަކެއް ނޫން .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ މަސައްކަތް ު
ކަންތަ ް
ފަދަ ބިނާއެއް އެ ރަށުގައި ޤާއިމުކުރުން .ޝުކުރިއްޔާ.
220

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތތައް ބިނާކުރެއްވުމުގައި
ރށުގެ ތެރޭގައި މިސްކި ް
ރގެ ަ 2
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑު ސުވާލަކީ ،ތުލުސްދޫ ދާއި ާ
މިހާރު ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެ ވަނަ ސުވާލަކީ ،އައްޑޫ މީދޫގެ ސިޓީގައި އެއްވެސް ކަހަލަ
ތން
ބާވަތެއްގެ ކަމެއް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކުރަމުން މި ގެންދަވަނީ މި ސަރުކާރުންތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އެ ދާއިރާގެ ފަރާ ު
ތ
ނ ޯ
ރތުން ކުރާ މަސައްކަތު ް
ފ ާ
ތންތޯ؟ މި ސުވާލު .މި ސުވާލަކީ ،ސަރުކާރުން ަ
ބަޔަކު އައިސްގެން ކުރާ މަސައްކަ ު

225

ތތައް ބިނާކުރެއްވުމުން އެ ދަނީ؟ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ
މިސްކި ް
ކަމެއްތޯއޭ އެ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގައި؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.
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ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ! ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ވެސް ކުރެވެމުންދާ މުހިއްމު
ޓކައި
ކށްދިނުމަށް ަ
ހމަކޮށް އަދާ ޮ
ކ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް؛ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރި ަ
ތކަ ީ
ނތައް ަ
ޢތަކާއި ކަ ް
މަޝްރޫ ު
ޢތައް.
ށ ގެންދަމުންދާ މަޝްރޫ ު
ނ ކުރިއަ ް
ރތު ް
ޓކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
މށް ަ
ފރުކޮށްދިނު ަ
އަދި ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ޯ
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ގ
ފދަ އެކިއެކި ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް އެބަ ހުރި .މި ކަންކަމުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުން ެ
ވަރަށް ގިނަ މި ަ
ވެސް ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ .އަޅުގަނޑު މި ތަނުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ،ހަމަ
ތކުރައްވައި އެ ދާއިރާތަކުގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެން ބަރުން ވެސް ހަމަ ވުޒާރާތަކަށް ޒިޔާރަ ް
ހމަ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ
ރމުން އެބަ ގެންދަވާ .ވަކި ަ
ކތްކު ަ
ރށް ބޮޑަށް މަސައް ަ
ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަ ަ
މެންބަރަކު ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންގެންދަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.
ކކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހިއްސާ އޮންނާނެ ކަންތައް ކަމުގައި
ތ ަ
ކއި ޤާއިމުކުރެވޭ މަޝްރޫޢު ަ
އެހެންވީމާ ،އަންނަ ޙައްޤުތަ ާ
އަޅުގަނޑު ދެކެނީ .ދެން ސަރުކާރުން މި ދަނީ ،އަދި އަމުދުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައި މި އޮތް ސަރުކާރުން؛
ތކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ.
ށ ޓަކައި މަސައްކަ ް
ކ ް
ރަ އީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަ ަ
9
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ޤއިމުކުރުން ،އެކަމަށް ޓަކައި ފައިސާ ހޯދުން .އެހެންވީމާ،
ކގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ާ
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަ ު
ރތަކީ ސަރުކާރުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ.
އިސްވެ އެކަން ކުރާ ފަ ާ

245

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށން ގަބުރު ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ވަގުތީ
` .السالم عليكم .ށ .އަތޮޅު ކަނޑިތީމުގެ މިސްކިތުގެ ދަ ު
ހދައިގެން ނަމާދުކުރަމުންގެންދާތާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް
ފެންޑާއެއް ހަދައިގެން ،މިސްކިތެއްގައި ވަގުތީ ފެންޑާއެއް ަ
ތތެރި މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ2112 ،2113 .ގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމެނިފަ.
ވެފައިވާކަން ޢިއްޒަ ް

250

ސ
ވ ް
ކތުގެ މަސައްކަތް ެ
ގ މިސް ި
ފށޭ .އަދި ފޭދޫ ެ
ކތް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނު ެ
އެހެންނަމަވެސް އެ ރަށުގެ މިސް ި
ފށިފައެއް
ެ

ނުވޭ.

އެހެންވީމާ،

މި

ދެ

ތ
ކ ް
މަސައް ަ

ފށޭނީ
ެ

ނ
ކންއިރަކުކަ ް
ޮ

ތތެރި
ޢިއްޒަ ް

މނިސްޓަރު
ި

ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

255

މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
އޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިން
އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި ް
ފށުން ލަސްވެފައި ވަނީ .އެހެންވީމާ،
ޢތައް ެ
ތކާއިހުރެ މި ފަދަ މަޝްރޫ ު
މި ކަމުގައި ދިމާވެފައި ހުރި އިދާރީ ދަތި ަ
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ސހަތައް މީގައި
ސަރުކާރުން މިހާރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއަށް އެ ގެންނެވި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ބައެއް ކަހަލަ ފަ ޭ
ތށް ހުއްޓިފައި ހުރި ބައެއް
އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ .އެހެންވީމާ ،ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ތި ގޮ ަ
ޢތައް ދެން ލަސްނުވެ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަނީ .ޝުކުރިއްޔާ.
މަޝްރޫ ު

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

265

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މަރުޙަބާ ވަޒީރު .އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުންނާ އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ
ރ
އެންމެހައި ރައް ޔިތުންގެ އަތުން ނެގޭ ޒަކާތު ފައިސާ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާމު އިތު ު
ކރުމާ އަދި މަތީ ތައުލީމު
ފރުކޮށްދޭން ފައިސާ ޚަރަދު ު
ހތެރިކަން ޯ
އތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލިމީހުންނަށް އެ ީ
ކަންތަ ް
ށތޯ އެ
ކ ް
ތ ަ
ނތައް ަ
މތު ލިބެނީ .ކޮން ކަ ް
ހާސިލުކުރަން މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރާ އުސޫލެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް މަޢުލޫ ާ
ފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ.
ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވަނީ ސާ ު
10
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ

275

ތ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ އެހައި ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫން ި
ކން .ޝުކުރިއްޔާ.
ސވާލަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުދެ ެ
ސުވާލަކީ .އެހެންވީމާ ،ތި ު

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ރވެނީ ވަރަ ް
ފހަގަކު ެ
މނިސްޓަރު .އަޅުގަނޑަށް މަނިކުފާނު ާ
ތތެރި ރައީސް .މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ި
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް

280

ޅފައި މި ވާ
ހށަހެ ި
ށލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ،އައްޑޫ މީދޫގެ ު
ގތުގަ .އަޅުގަނޑު ކޮ ް
ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާ ވަޒީރެއްގެ ޮ
ކތެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް
ސުވާލުގެ ތެރެއިން ،ނައިފަރު ދާއިރާގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް މިސް ި
ކތެއް އެބަ
ވަރަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވޭ .ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނުގައި ދެ މިސް ި
މ
ތށް އެޅޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ސިގްނަލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ .މަނިކުފާނު ި
ވޭ .އެހެންނަމަވެސް މި މިސްކި ަ
ކށް އެއްވެސް ޙައްލެއް...
އތައް ަ
ކަންތަ ް

285

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ

290

ކށްދޭނަން
ކތް ޮ
ބރު .މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މަސައް ަ
ޢއްޒަތްތެރި މެން ަ
ޝކުރިއްޔާ ި
ު
ވަރަށް ބޮޑަށް
ރަށުގައި އަލަށް މީހުން އާބާދުވާ ހިސާބުގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަށް .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ ރައީސް .އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ،ހދ.ގެ މަކުނުދޫ އާއި ނޭކުރެންދޫގެ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
މތުގެ ބަޖެޓު ކުޑައޭ .ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ
ޓށް ވުރެ ،ވައިކަރަދޫގެ މިސްކިތު މަރާ ާ
ތ މަރާމަރާތުގެ ބަޖެ ަ
މިސްކި ު

11
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ށށް ވުރެ ވައިކަރަދޫގެ އާބާދީ
ކޮން އުސޫލަކުން ވިސްނާފައިތޯ؟ މިހެން މި ދެންނެވީ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު ،މި ދެ ރަ ަ
ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވާނެ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

300

މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ދށް ބަލާފަ.
ށހަޅާ އަދަ ަ
ކން ހު ަ
ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މަރާމާތަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ އެ ރަށަ ު
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ި
ށހެޅޭ އަދަދެއް ދޫކުރަނީ .އެހެ ންވީމާ ،އެ މީހުން މަދުން އެދުނީމާ މަދުން އެ ލިބެނީ .ގިނައިން އެދުނީމާ ގިނައިން
އެ ހު ަ

305

ރއްޔާ .ހުރިވަރަކުން އިނގޭތޯ ލިބެނީ.
ލިބޭނެ .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ި

ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:
މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ 11 ،މިލިއަން ރުފިޔާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަން ޚަރަދުވެފައިވާއިރު،
ލ.މުންޑޫގައި ހަމައެކަނި ހުރި މި މިސްކިތް ވަނީ ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ހަލާކުވެފަ .އެހެންވީމާ ،މިކަން އަދި

310

ރަނގަޅުކުރެވިފައެއް ނެތް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ސުވާލަކީ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ އަދި
އަޅުގަނޑު އެދުމެކޭ އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދެއްވުމަކީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

315

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ދންނަވަން .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ
ކށް ،ޝުކުރު ަ
ފ ޮ
ޑށް އު ާ
ރށް ބޮ ަ
ކށްދެއްވީތީ ވަ ަ
ފހަގަ ޮ
ނ ާ
ތތެރި މެންބަރު ތިކަ ް
އާދެ! ޢިއްޒަ ް
ކށްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން .ޝުކުރިއްޔާ.
ތތައް ޙައްލު ޮ
ތި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި ތީގައި ހުރި ދަ ި
320

ކވުން:
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއް ެ
ޓރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ
ރއީސް .ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު .އަޅުގަނޑު މިނިސް ަ
ރ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ބތްވާ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިންނަމާދޫގައި އިސްލާމިކު
ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑު އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސް ަ
12

ތ އެ ރަށުގައި ނަމާދުކުރުމާއި
ށ ލަސްވަމުންދާ ީ
ވރަށް ބޮޑަ ް
މހާރު ަ
ނ އަޅަމުންދާ މިސްކިތް ި
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތު ް
ޓކައި
މށް ަ
ވފަ .އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރު ަ
ރއްޔިތުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތި ެ
ށގެ ަ
އތައް ،އެ ރަ ު
ކަންތަ ް

325

މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.
330

ކވުން:
ސޢީދު ވާހަކަދެއް ެ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ަ
ތތެރި މެންބަރު .އާދެ! އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި
ޢއްޒަތްތެ ރި ރައީސް ،ޢިއްޒަ ް
ށ ޝުކުރިއްޔާ ި
ވަރަށް ބޮޑަ ް
ކ
ބތަ ާ
ހއްޓިފައި އެކިއެކި ސަބަ ު
ރޢުތައް ު
ރށެއްގައި އެބަ ހުރި ވަރަށް ގިނަ މަޝް ޫ
ރށް ަ
ފަދައިން ،ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަ
ށ ދިމާވި ދަތިތަކާ ވެސް ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި އެބަ ހުރި މަޝްރޫޢުތައް
ކ ް
ގުޅިގެން .އަދި ކުންފުނިތަ ަ
ތމުން ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވަން
ޑށް ދިރާސާކުރެވިފައި ނެ ު
ކށް އެހެން އަޅުގަނ ަ
ހުއްޓިފަ .އެހެންވީމާ ،ވަކި ރަށެއް ސީދާ ޮ
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ތ
ށ ޯ
ފ ޭ
ށ ެ
އ ވަރަށް އަވަހަ ް
ޢތަ ް
ރ ު
އެނގޭ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެގޮތަށް ހުއްޓިފައި ހުރި މަޝް ޫ
ށ އަދި އިދާރީ
ކ ް
ނތަ ަ
އ އެބަ ހުރި ދިމާވެފަ .ކުންފު ި
ތތަ ް
ރނަމޭ .އޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދަ ި
އަ ޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކު ާ
ރޢުތައް ފެށި ،ނިންމޭތޯ
މޝް ޫ
ހށް ަ
ޙއްލުކޮށްގެން އަވަ ަ
ގޮތުން ވުޒާރާ އަށް ވެސް .އެހެންވީމަ ،އެ ކަންތައް ަ
ހކަ ދަންނަވަން .ޝުކުރިއްޔާ.
މަސައްކަތްކުރާނެ ވާ ަ
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކށް އައީކަމުގައި ދަންނަވަން .އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މިނިސްޓަރ
ޝުކުރިއްޔާ .މި ހިސާބުން ސުވާލުގެ ވަގުތު ނިމުމަ ަ
ދށް މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން.
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީ ަ

 .5މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އ
އކަތެ ް
ޅ ކަންކަން .މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސަ ް
ހށަހަ ާ
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،5މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ު
ނެތް.
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 .7މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު .މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.
ފކު ަ
ތޢާރު ު
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،7މަޖިލީހަށް ަ
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 .2ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ކ ް
ކށެއް އިޞްލާޙުކުރާ ަ
ފކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން .އެ ފަދަ ު
ތޢާރު ު
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،2ކުރިން ަ
ނެތް.
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 .0އިބްތިދާޢީ ބަހުސް
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢ ބަހުސް.
ދ ީ
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  0އިބްތި ާ
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ހޅުއްވައިފައިވާ ،ޞިއްޙީ
ހށަ ަ
ރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ު
ތތެ ި
ރތުން ،ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
 -0.1ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
ހޅުއްވައިދެއްވާނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،ނައިފަރު
ށ ަ
ތރީންގެ ބިލު .މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު ަ
ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތް ެ
ތއަރުވަން.
ޞ ު
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް .ފުރު ަ

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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` .الحمد هلل رب العالمين .والصالة والس الم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
ށ
ރއީސް .އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
ތރި ަ
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ެ
ށހެޅުމުގެ
ހ ަ
މށް ު
ތރީންގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅު ަ
ތ ެ
ހޅާ މި ބިލު ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަން ނީ މަސައްކަ ް
ހށަ ަ
ު
ކރެއްދަންނަވަން .އަދި 00
ށ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝު ު
މށް މިއަދުގެ ސަރުކާރަ ް
ޞތު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ކަ ަ
ފުރު ަ
ސ
ނށް ވެ ް
މާއްދާގެ މި ބިލު ،އަދި އެހާމެ ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްމު ބިލެއް .މި ބިލު ފަރުމާކުރެއްވި ފަންނީ ބޭފުޅުން ަ
ހޅުމުގެ ބޭނުމަކީ
ހށަ ެ
ރއް ދަންނަވަން .ސަރުކާރުން މި ބިލު ު
ޝކު ެ
ު
ޞތުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި
އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ
14
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނަކީ ޢާއްމުން އިތުބާރުކުރާ ،ޢާއްމުންގެ އިޙްތިރާމު ލިބިގެންވާ ފަންނަކަށް
ތތައް ކަނޑައެޅުމާއި ޞިއްޙީ
ރ ު
ކގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޝަ ު
ނތަ ު
ޓކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ވަކިވަކި ފަން ު
ހެދުމަށް ަ
ގ
އދައި ،އެ ކައުންސިލުތަކު ެ
ތތެރިންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރާނޭ ކައުންސިލުތައް އުފަ ް
ކ ް
ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ މަސައް ަ
ރން އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ
ތތެ ި
މައްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ކަނޑައެޅުމާ އި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ މަސައްކަ ް
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ނ
ހޅޭ ޝަކުވާތައް ހަރުދަ ާ
ހށަ ެ
މާޙައުލުގައި ތަބާވާންޖެހޭ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާ ،އެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ު
ގ
އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅޭނޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން .މިގޮތުން މި ބިލުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު ެ
ނނާއި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި
ތތެރިންނާއި މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރު ް
ފަންނީ މަސައްކަ ް
ށ ބަޔާންވެގެންވޭ .އަދި މި ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެންވާ މެޑިކަލް އެންޑް
ށ ސާފުކޮ ް
މިޑްވައިފުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ވަރަ ް
ޑެންޓަލް ކައުންސިލާއި ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް އަދި އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލަކީ ކޮބައިކަމާ ،އެ

385

ކށް މެންބަރުން
ކއުންސިލުތަ ަ
ތކާއި ަ
ގ މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުތު ަ
ކައުންސިލުތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި ކައުންސިލުތަކު ެ
އ
ކގެ ރައީ ސާއި ނާއިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރާނޭ ގޮތާއި ކައުންސިލުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ް
ތ ު
ހޮވޭނޭ ގޮތާއި ކައުންސިލު ަ
މށް ޓަކައި
ގއި ބަޔާންކުރެވިގެންވޭ .އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރު ަ
ކށް މި ބިލު ަ
ތފުސީލު ޮ
ވަރަށް ަ
ކށް މި ބިލުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާނެ.
ކ ަ
ތރިންނާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ކަންތައްތަ ަ
ތ ެ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަ ް
އ ބިލަކުން އަދި
ށހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކީ ،އަދި އިޞްލާޙަކީ ރައްޔިތުންނަށް ެ
ހ ަ
ހށް ު
އާދެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ަ

390

އ އަދި އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން .މިގޮތުން
އިޞްލާޙަކުން ނުހަނު ލާބަ އާއި މަންފާ ކުރުވާނޭ ބިލުތަކެ ް
ތށް ބޭނުންތެރި ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު
ނށް ނިހާޔަ ަ
މި ބިލަކީ ވެސް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ަ
ފދަ މުހިއްމު ބިލެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުން މާ ބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖޭ .ބަދަލުވަމުންދާ
ދެކެން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ަ
ށ
މި ދުނިޔޭގައި އަ ޅުގަނޑުމެން ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ނައިސް ،ޞިއްޙީ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަ ް
ދަށަށް ދިއުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން ،މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުތައް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ

395

ށލަން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ އާދެ،
ފހަގަކޮ ް
ޞތުގައި ާ
ތެރޭގައި ނެތުން .އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ބާނީ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އޭރު
ރފުވެގެން ދިޔަދިޔުން
ގެނެސްދެއްވި ޕޮޒިޓިވް އިންޤިލާބު .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ޕެނަޑޯލް ގުޅަ ތަޢާ ަ
ށ
ކށްލަން .އާދެ ،އެ މަނިކުފާނުގެ ރަން  31އަހަރުގެ ޒަޢާމަތުގައި ދިވެހިރާއްގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަ ް
އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ޮ
ޝކުރުވެރިވުން ޙައްޤު
ު
ޓކައި ފަޚުރުވެރިވެ،
ކށް ަ
އައިސްގެންދިޔަ ކުރިއެރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެކަމަ ަ
ކުރިއެރުމެއް .ދިވެހި ރައްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް އެ މަނިކުފާނު ކެނޑިނޭޅި ގެންދެވީ
ށ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން
މަސައްކަތްކުރައްވަމުން .އެކަމަށް ޓަކައި މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ މަނިކުފާނަ ް
ޓމަކަށް އައީ ޑިމޮކްރަސީގެ
ޝުކުރުދަންނަވަން .އާދެ ،އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްޕުޅު ހުއް ު
15

400

ތތެރިންގެ
ކ ް
ކށްލައި މި ދާއިރާ އަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މަސައް ަ
ނަމުގައި ބަޔަކު ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފުނޑުފުނޑު ޮ
ށލިބަދަލުކޮށްލުން .އަދި މި ދާއިރާ އަކީ މެޑިކަލް
ބދަލުކޮ ް
ބަދަލުގައި ސިޔާސީ މީހުން ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާއަކަށް ަ

405

މޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ ބަދަލުގައި އިޒްރާއީލީ ޒައިނިސްޓުންގެ އައުޓްރިޗް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް
ޕްރެކްޓިޝަނަރުން ނުވަތަ ެ
ރކުރުން .މި
ކތްކު ި
ފތެއް އަށަގެންނެވުމަށް މަސައް ަ
ހިންގައި ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނަމުގައި ޔަހޫދީ ދީން ފެދުރުމުގެ ސަގާ ަ
ކަންތައް ވެގެންދިޔައީ ހިތާމަވެރި އަދި އެހާމެ؛ މި ކަންތައް ވެގެންދިޔައީ ހިތާމަވެރި އަދި އެހާމެ ބިރުވެރިކަމަކަށް.
ށ ބަޔަކު
ކކީ މި ދެންނެވުނު ފަދަ ގޮތަކަ ް
ތދަތި ދުވަސްތަ ަ
އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެސް ތަޙައްމަލުކުރަމުން މި ދާ ހި ް
ނޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކެއް.
ހންގި ނުބައި ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަރުދާސްތުކުރަ ް
ގަސްތުގައި ި

410

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ ް
ތރި މެންބަރު .އާދެ ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ޞތުއަރުވަން.
ފުރު ަ
415

(ނިޒާމީ މައްސަލަ)

ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ ަ
ރތުން ބިލެއް .އެ ބިލުގެ ދާއިރާ އިން ބޭރުގައި ސިޔަސީ
ހޅަނީ ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
ހށަ ަ
ތރި ރައީސް ،މަޖިލީހަށް މި ު
ޢިއްޒަތް ެ
ށހަޅާ ބިލުން ބޭރުގައި އެކިއެކި ވާހަކަދައްކައި،
ޕޯޑިއަމަކަށް މި ތަން ހަދައިގެން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ނަގާލައި ،ހު ަ

420

ރ ކަމެއް .ބިލުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް
މހު ި
ކށް މި މަޖިލިސް ހަދާކަމީ ހިތާ ަ
ޕީ.ޕީ .އެމްގެ ޕޯޑިއަމަ ަ
ނނެވުމަށް އަޅުގަނޑު ރައީސަށް އިލްތިމާސްކުރަން .އެއީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނިޒާމާ
ތރި މެންބަރަށް ދެ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ށހަޅާއިރުގައި ވެސް ،މީސްމީހުންގެ އަބުރާ
ހ ަ
ށހެޅޭ ބިލެއް ު
ހ ަ
އއިސް ފާހަ ގަވެގެން މި ދަނީ ު
ކށް ަ
ކތާއެއް .މި ފަހަ ަ
ބެހޭ ނު ު
ބެހުމާއި ކަމާ ނުގުޅޭ ވާހަކަދެއްކުމާއި ބިލުން ބޭރުގައި ވާހަކަދެއްކުމާ...
425

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ނެންގެވި ނިޒާމީ
ކފުޅާ ގުޅިގެން އެއަށް
މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ ،މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަ ަ
ކށެއް ނޯވެއޭ .އަޅުގަނޑު
ނ ކޮމެންޓުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގޭ ގޮތަ ަ
ޖަވާބުދެއްވުމުގެ ގޮތުން ،ނޫ ީ
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ހޅުއްވުމައިގެން ކުރިއަށް
ހށަ ެ
ތރި މެންބަރު ،ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބިލު ު
ޢިއްޒަތް ެ

430

ޞތުއަރުވަން.
ވަޑައިގަތުމަށް ފުރު ަ

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޙ
ތގެ ވާހަކަ .ޞިއް ީ
ހލަ ު
ތރި ރައީސް .އާދެ ،އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން މި ދަނީ މިއަދުގެ ޞިއްޙީ ާ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ެ
ކށް ވެސް
ބތަ ަ
ށ ދާންޖެހޭ ސަބަ ު
ބ ް
ލތު މިހާހިސާ ަ
ޅފަ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ހާ ަ
ށހެ ި
ދާއިރާއާ ބެހޭ ބިލެއް މި އޮތީ ހު ަ

435

ވތުވެދިޔަ
ތގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެއް .އެގޮތުން ޭ
އަލިއަޅުވައިލުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮ ު
ތކެއް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ
ސަރުކާރުގައި މި ތަނަށް ޒައިނިސްޓުން ގެނެސް ،ލާދީނީ ކަންތައް ަ
ފތު
ތ ާ
ރ ރައީސް .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ަ
އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ކުއްވެރިކުރާ ކަމެއް .ޢިއްޒަތްތެ ި
ކމުގެ ކޮޅު...
ރ ަ
ފތު އުފާވެ ި
އސް ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ތަ ާ
ތތެ ރި ރަ ީ
އުފާވެރި؛ ޢިއްޒަ ް
440

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.
ށފަހު) ޢިއްޒަ ް
ކ ް
ފރު ދާއިރާ( ...ވަގުތުކޮޅަ ަ
ތރި މެންބަރު ،ނައި ަ
ޢިއްޒަތް ެ

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދފުޅުން
ވރިކަމެއްގެ ކޮޅުމަތި .ﷲ އިރާ ަ
ތފާތު އުފާ ެ
ނނަނީ ަ
ތރި ރައީސް .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެ ް
ޢިއްޒަތް ެ

445

ޙ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ގެންދަވަނީ ގިނަގުނަ
މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޞިއް ީ
ރށް އިޚްލާޞްތެރި
ނށް ވަ ަ
ތގައި އަޅުގަނޑު އެ މަނިކުފާ ަ
ޞ ު
ތތަކެއް ކު ރައްވަމުން .އެހެންކަމުން ،މި ފުރު ަ
މަސައްކަ ް
ޝުކުރެއް

ދަންނަވަން.

އެ

މަނިކުފާނު

ރއްވަނީ
ކ ަ
ޅ ު
ޤަބޫލުފު ު

ކމަށް .އަދި މި ކަންތައް އެ
ކށް ަ
ޞިއްޙަތެއްގެ މުޖުތަމަޢަ ަ

ދުޅަހެޔޮ

އިޤްތިޞާދެއް

ޤާއިމުކުރެވޭނީ

ދުޅަހެޔޮ

ދއްވަމުން
ކށް ެ
ބތު ޮ
ރހަމަކަމާ އެކު ސާ ި
މަނިކުފާނު ވަރަށް ފު ި

ގެންދަވާކަން މީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނަ ކަމެއް .އާދެ! މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޤައުމުގެ

450

ތަރައްޤީ އަދި މި ޤައުމުގައި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ
ތތެރި މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި
ރހާ ޢިއްޒަ ް
ބަރަކާތްލައްވާށި! އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި އެދުމަކީ ހު ި
ޓ
ނކުރަނިވި ބަހުސެއް ކުރައްވައި ،ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބިލު ކޮމި ީ
ހޅިފައި މި ވާ މުހިއްމު މި ބިލަށް ވަރަށް ބި ާ
ހށަ ެ
ު
ށ މުހިއްމު
މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުން .ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން މި ބިލަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަރަ ް
ނވޭ މިފަދަ ބިލެއް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް.
ބިލެއް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިހާ އަށް ބޭނު ް
ޓގެ މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުއްވައި
ހތެރިކަމާ އެކު މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮމި ީ
ޅންގެ އެ ީ
ބފު ު
ރހާ ޭ
ނކަމުން ،ތި ހު ި
އެހެ ް
17

455

ފހު މި ބިލު ފާސްވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި އޮތް ޞިއްޙީ
އެއަށް ަ
ޞތުދެއްވި ކަމަށް
ހޅުމުގެ ފުރު ަ
ށ ެ
މައްސަލަ އަށް ޙައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި .އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ބިލު ހު ަ
ރ
ރށް އިޚްލާޞްތެ ި
ތތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވަ ަ
މ ޢިއްޒަ ް
ޓަކައި ،އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށާއި ި
ށލަން .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ހޅުން ކުރުކޮ ް
ހށަ ެ
ޝުކުރެއް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ މި ު

460

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް .މި ބިލަށް ޖުމްލަ
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  3ގަޑިއިރު .އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ގަޑި  31މިނެޓު  2ސިކުންތު .އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  22މިނެޓު
ތ
ނތު .ޢަދާލަ ު
ނޓު  31ސިކު ް
ނތު .އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  11މި ެ
ނތު .ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  21މިނެޓު  21ސިކު ް
ސކު ް
ި 22

465

ޢ
ށ  1މިނެޓު .އަޅުގަނޑު މިހާރު އިބްތިދާ ީ
ތތެރި މެންބަރަ ް
ބތްނުވާ ޢިއްޒަ ް
ނޓު .ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސް ަ
ޕާޓީއަށް  1މި ެ
ރވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ
ރޞަތު މި އަ ު
ރޞަތު ހުޅުވާލަން .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު ު
ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އަށް ފު ު
ތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.
ޢިއްޒަތް ެ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

470

މހިއްމު ބިލެއް .މިހާރު
ށ ު
ރ ގޮތުގައި މި ބިލަކީ ވަރަ ް
ރ ރައީސް .އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކު ާ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ޖހޭ ބައެއް
ށ ފުރިހަމަކުރަން ެ
އައުން މާ ބޮޑަށް ލަސް ވެސް ވެފައިވާ ބިލެއް .އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު އިތުރަ ް
ފޝަނަލް ބިލަކަށް ވާއިރުގައި
ރ ެ
ށލަން .އޭގެތެރޭގައި މީ ޑޮކްޓަރުންނާ ބެހޭ ޕް ޮ
ފހަގަކޮ ް
އތައް ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ާ
ކަންތަ ް
ށ
ގކޮށްލަން .ދެން މި ތަނަ ް
ހ ަ
ތއް މީގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން އަޅުގަނޑު ފާ ަ
ޑޮކްޓަރުންގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ކަންތައް ަ
ކށް ބަލައިލާރިގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ނޫނިއްޔާ
އަންނަން ހުރި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބިލުތަ ަ

475

ތއްތައް ހަމަޖެއްސެން އެންމެ ރަނގަޅު ބިލެއް ދެން ނޯންނާނެ ކަމަށް
ޑޮކްޓަރުންގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ކަން ަ
ފޝަނަލުންގެ
ރފެޝަނަލްސްގެ ބިލެއް އަންނައިރުގައި ،ހެލްތު ޕްރޮ ެ
އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ .އެއީ ހެލްތު ޕް ޮ
އ
އިންޝުއަރެންސް މީގައިހިމެނިގެން އެބަ ދާންޖެހޭ .އެއީ މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ ،އިހުމާލުވުމުގެ ކަންތައްތަކާ ި
ނކަމުގައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އިރުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އެ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ދަށުން
މިކަހަލަ ކަ ް
ކ އެއީ ވެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.
މށް ޚަރަދުކުރުމަ ީ
ހލަ ކަންކަ ަ
ފައިސާ ދެއްކިގެންދަނީ .ޑޮކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ ޖީބުން އެކަ ަ
ތ
އެހެންވީމާ ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ހެލް ު
ޕްރޮފެޝަނަލްސް އަށް އެ ބޭނުންވާ ލައިބިލިޓީ އިންޝުއަރެންސާއި އިންޝުއަރެންސްތައް މީގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް.
ދެން

ހަމަ

ކށްލަން
އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ޮ

އަޅުގަނޑުމެން

ބޭނުންވަނީ
18

މިހާރު

ޞީއްޙީ

ދާއިރާ

ށ
ރަނގަޅުކުރުމަ ް

480

ނށް ފެނިގެން މި ދިޔަކީ
ތތަކެއް ކުރަމު ން ސަރުކާރުން ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު ،އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެން ަ
މަސައްކަ ް
މގެ ވޯޓެއް ނޫން އިއްޔެގައި
ތތޯ ބެލު ު
ސޓަރުގެ އިތުބާރު އޮ ް
ލތު މިނި ް
އެކަހަލަ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން .ޙަޤީޤަތުގައި ހެ ް
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ކކުން ލައިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްގެ ވޯޓެއް ނޫން އިއްޔެގައި ނެގިގެންދިޔައީކީ.
ތތަ ަ
ނެގިގެން މި ދިޔައީކީ .އިދިކޮޅު ފަރާ ް
މށްފަހު،
މނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އޮތް ޖެންޑާގެ ބައި ވަކިކުރު ަ
އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހެލްތު ި
ލޯ އެންޑް އޯޑާރ މިނިސްޓްރީއޭ ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީން އެޓަރނީ
ކށް ވެސް .ޤާނޫނުއަސާސީން އެޓަރނީ
ށ ހުރެވިދާނެ ކަމަ ަ
ޖެނެރަލް އެހެން ނަމެއް ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރަކަ ް
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަކި
ޖެނެރަލަކީ ވަކި މެންޑޭޓެއް އޮންނަން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ބޭފުޅެއް .އެހެންވީމާް ،

490

ނ
ތށް އެކަ ް
ށ އެ ލާފައި ،އެގޮ ަ
ލފަ އި ،އޭސީ.ސީގެ މެންބަރުންނަށް އަދި ވަކި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށަ ް
މިނިސްޓްރީއަކަށް ާ
ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ލޯ އެންޑް އޯޑަރ މިނިސްޓްރީ
ދރާލައި ވިސްނައިގެން ހެލްތު
ކށް ު
ނތެރިކަމާ އެއް ޮ
ކިޔާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށަށް ޖެންޑާގެ ބައި ގެނެއްސަ ،ވަރަށް ރޭވު ް
ތތަކެއް .ކޮންމެހެން އެ
ކރަން ޕީ.ޕީ.އެމުން ކުރެވިގެންދިޔަ މަސައްކަ ް
ފޅަކު މަޤާމުން ވަކި ު
ބ ު
ށ ހުންނެވި ޭ
މިނިސްޓަރަކަ ް
އ ކަމަނާ މި ތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ފަޟީޙަތްކުރަން ނަހަދާ ،ހަމަ
ެ
ހުރިހާ ކަމެއް ނުކޮށް،
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މށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މި ޕާލިމެންޓުގެ އިތުބާރު ،އެ ބޭފުޅާގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރު އެ ކަމަނާ އަށް ނެތް ކަ ަ
ނތިއްޔާ އެ ކަމަނާ
ވަންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރެއްވީމަ ހަމަ އެކަން އެ ނިމުނީ .ނުވަތަ މި ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ެ
ށ ގެނެސް ވޯޓެއް
ނ ް
ހރިއްޔާ އަށް އޮވޭ .ކޮންމެހެން މި ތަ ަ
އެ މަޤާމުން ދުރުކުރެއް ވުމުގެ ބާރު ވެސް ރައީސުލްޖުމް ޫ
ރހާ ދުވަހު އެހާ
ތށްއަރާ މި އޮތް ހު ި
ޙތްކުރީމަ އަޅުގަނޑު ހި ަ
ލައިގެން އެ ކަމަނާ މުޅި ޤައުމުގެ ކުރިމަތީގައި ފަޟީ ަ
ތތަކެއް ކުރެވިގެން މި
މސައްކަ ް
ތނުގައި ބަހައްޓަވައިގެން ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރަންތޯ ަ
އ ަ
ފޅަކު ެ
ތ ބޭ ު
އިތުބާރު ނެ ް
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ށ
ފނިގެންދިޔައީ އެތައް ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ދިމާވުމުން ތަކުރާރުކޮ ް
ދިޔައީ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެ
ދިޔަ ތަން .އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ދެއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި
ރވިގެން މި ދިޔައީ އެ ކަމަނާ އަށް އެ އޮފީސްތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެ
ފހަގަކު ެ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ާ
ހ
ނފޫޒުގެ ސަބަބުން އެ ކަމަނާ ކުރަންޖެ ޭ
ތތަކުގެ ު
ރ ް
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި ސިޔާސީ ފަ ާ
އދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު
ކތަކުން މި ަ
ކތައް .އެހެންވީމާ ،އެ ވާހަ ަ
ނކުރެވިގެން ދާ ވާހަ ަ
ށ ު
ތތައް ރަނގަޅަ ް
މަސައްކަ ް

505

ކމާ އެއްކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ
ތށް އެބަ އަރާ އިޚްލާޞްތެރި ަ
ހށަހެޅިގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހި ަ
ހަމަ ބިލެއް ު
ކއް ކުރަންބާވައޭ މި އުޅެނީ .ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަޔަކަށް ޖެއްސުންކުރަން ،ނުވަތަ
ތ ެ
ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަ
ތ މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވާފައި ،އިރުކޮޅަކުން މިނިސްޓްރީގެ
ކށް ޖެއްސުންކުރަން؛ އެ ބޭފުޅާ އަށް ހެލް ު
ވަކި ބޭފުޅަ ަ
ކށް ،އަނެއްކާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމައްޗަށް އެ ކަމަނާ ފޮނުއްވާފައި އަމިއްލަ މެންބަރުން ބޭނުންކުރައްވައިގެން
މެންޑޭޓު ބަދަލު ޮ
ތއްގަނޑެއް ކުރާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ.
ނ ަ
އެ ކަމަނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރައްވާފައި ،މިކަހަލަ ކަ ް
19
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ނށް ފެނިގެންދިޔައީ ސީ
ށ ވިދާޅުވެ ،އަޅުގަނޑުމެން ަ
ނކަން ރަނގަޅުކުރުމަ ޭ
ކށްލަން؛ ކަ ް
ހގަ ޮ
އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާ ަ
އެމްބިއުލަންސަކީ މި ބޭފުޅުންގެ ވަޢުދުގެ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަޢުދުގެ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ
ފއި ،އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކުރަން ސީ އެމްބިއުލަންސް ދޭން ކަމަށް ބުނެ
ވ ަ
ކރި ޚިދުމަތަކަށް ެ
ރ ު
ތޢާފަ ު
ަ
ކ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ލޯންޗު ޑްރައިވަރުންނާ އެއްޗެހި މި ތަނަށް ގެނެސް ،އެ ތަނުގެ ޚިދުމަތް އެތައް ދުވަހަ ު
ށފަހު އަނެއް ފަހަރާ ބާ ލޯންޗުގަނޑެއް ދީފައި ،ސީ އެމްބިއުލަންސެއް ދެނެއް އައްޑޫ
މެދުކަނޑައިލާފައި ބެހެއްޓުމަ ް

515

ށ ކުރައްވާ ތަން މި ފެންނަނީ.
ކޔާފައި ވިދާޅުވެ؛ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ކށް ނެތޭ ި
ސިޓީއަކަށް ދެވޭ ަ
އެހެންވީމާ ،ޞިއް ޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި
ނ
ގތު ް
ކށް ސިޔާސީ ޮ
ޅ ަ
ށ ލާފައި ،އެ ބޭފު ަ
ތކުރެވޭ ވަޒީރަކު އެ ތަނަ ް
ޖހެއޭ .ރަނގަޅަށް މަސައްކަ ް
މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ެ
ރތުން
ނދެވޭތޯ ބައްލަވާށޭ .ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ފަ ާ
ށ ކުރިއަށް ގެ ް
އުނދަގޫނުކުރައްވައި އެ ބޭފުޅެއްގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަ ް
ތށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެރިވަޑައިގެން އެކަން
ނޏާ އެގޮ ަ
މށް ވަ ް
އަންނަ ބަޔަކު އެކަނި ވަޒީރުކަމުގައި ތިބެންޖެހޭ ކަ ަ
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ކުރައްވާށޭ .ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަންނޫޅޭށޭ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދޔައީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ
ށހެޅިގެން މި ި
ހ ަ
އސް .އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ގޮތުގައި މިހާރު ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް .އެހެންކަމުން ،މި ބިލަށް އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބަ އޮތްކަމުގައި
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ދަންނަވަން .އެއީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބަލާއިރު މީ ވަރަށް ބޮޑަށް
ހ ރައްޔިތުން ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާ .އެއީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ
ހފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ހުރި ާ
ހަރުދަނާކުރަންޖެ ި
އާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ މީ ރަށްރަ ށުގައި ވެސް އެންމެ މުހިއްމު ދެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ހިމެނިގެން ގޮސްފައިވާ ދެ ދާއިރާ.
ގ
ތތަކާއި އެ ފަންނުވެރިން ެ
އެގޮތުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ޒިންމާދާރުކުރުވައި އެ ފަންނުވެރިންގެ ޝަރު ު
ށ
ހތުން ވަރަ ް
ތއް ކަނޑައެޅުމުގައި މި ބިލު އަޅުގަނޑު ި
އ ަ
ފތަކާ ،މި ކަންތަ ް
މހެން ލާޒިމު ސި ަ
ހުންނަންޖެހޭ ކޮން ެ
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ށ ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން .ދެން.
މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ބިލަ ް
ފރިހަމަ ގޮތެއްގައި ބައެއް
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބަލާއިރު ،ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ު
ޚިދުމަ ތްތައް އެބަ ދެވެއޭ .އެއީ ހުސްނުވާ އާސަންދަ ފަދަ ނިޒާމުތައް އޮތުމުން ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް
ފދަ
ޓ ޗާޓަރުކޮށްގެން ގެނައުން ަ
ތކެއް އެބަ ލިބިގެންދޭ .އެގޮތުން އިމަޖެންސީގައި ވެސް ހަމަ ފްލައި ު
ހ ަ
ސ ަ
ބޮޑެތި ފަ ޭ
ށ
ރ ް
ރން މިހާރު ކޮށްދެއްވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .ދެން މީގެއިތުރުން އިތު ަ
އތައް ހަމަ ސަރުކާ ު
ކަންތަ ް
ނނީ
ށ ފަ ް
ރ ް
އޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން .މި ބިލާ އެކު އިތު ަ
އ ވެސް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ަ
ނތައްތަ ް
ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަ ް
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ރދަނާވެގެންދާނެ ކަމުގައި
ރށް ހަ ު
ތތައް ވެސް އިތު ަ
ތތެރިން ވެސް ޒިންމާދާރުވެ ،ޑޮކްޓަރުންގެ މަސައްކަ ް
މަސައްކަ ް
ޞތަށް.
އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރު ަ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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` .الحمد هلل ربّ العالمين .االصّالة والسّالم على أشرف األنبياء والمرسلين .و على آله و صحبه
ނތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މީގެތެރޭގައި
ފރުވާކުޑަކުރާ ކަ ް
اجمعين .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކާ ދޭތެރޭގައި އެންމެ ަ
ރތި
ކންކަން ވެގެންދާ ގޮތް؛ ކީ ި
ރށް ަ
ހިމެނިފައި ވަނީ .އެއީ އިންސާނާ އަމިއްލަ އަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ފަހަ ަ
ތކުގެ ތެރެއިން
ފޅެއްގައި ވާ ގޮތުން އިންސާނާ އެންމެ ފަރުވާކުޑަކުރާ ކަންތައް ަ
ރަސޫލާ صلى هللا عليه وسلم ހަދީޘް ު
ށ
ކ ް
އެއް ކަމަކީ އެއީ އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ޞިއްޙަތު .ދެން ހުސްވަގުތު .އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ކަންތައްތަ ަ
އިސްލާމް ދީނުގައި ވާ ގޮތުގެ

މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި
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އުޚްތުން ދިރިއުޅެމުން

ކއި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މި ކުރައްވަމުންގެންދާ
މށް ޓަ ަ
ގެންދާއިރުގައި ދިމާވާ ޞިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރު ަ
ތތަކެއް މި ގެންދަނީ.
ތށް ވެސް ނާރާވަރުގެ ބޮޑެތި ،ބިޔަ މަސައްކަ ް
މަސައްކަތަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ހި ަ
ސ
ކޅެއްގެ ތެރޭގައި ރައީ ް
ކ ކުޑަކުޑަ ދުވަސް ޮ
ތޖާ އަ ީ
ށހެޅިގެންދިއުމުގެ ނަ ީ
ހ ަ
އަޅުގަނޑު ދަ ންނަވާނީ މިފަދަ ބިލެއް ު
ކށް،
ރޙްމާއި ޙަމްދަރުދީ އަދި ޞިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅު ޮ
ޔާމީން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮތް އޯގާތެރިކަންަ ،
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ދަރިން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ބޭތިއްބުމަށް ޓަކައި ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތް .އަދި އެ
ށ ގެނެސް ،މިކަމުގެ ތެރެއަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި ،މިކަމުގެ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މި ކަމުގެ ފަންނީ މާހިރުން މި ކަމަ ް
ކއް މީގައި ޝާމިލްކޮށްގެން
ތތަ ެ
ރ ް
ރހާ ފަ ާ
ހ ހު ި
ތދެއްވައިގެން އެކަމުގެ ކަމާ ބެ ޭ
ފރުޞަ ު
ށ ވެސް ު
ފޅުންނަ ް
ހ ބޭ ު
ހުރި ާ
ތކެއް ދިނުން .ނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ  2112ނޮވެމްބަރު  11ވީ އަންގާރަ ދުވަހު
ޚިދުމަތް ަ
ދިވެހިރާއްޖެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ 3 ،އަހަރުދުވަހުގައި ރަސްކަމުގައި ހުންނަވާފައި އަމިއްލަފުޅަށް ވަޒީފާދެއްވި ރައީސަކު މި
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ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ގެންދެވި ގޮތް .ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ  31އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި
ފ ނޑުފުނޑުވެގެންދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ.
ކށް ު
ޤައުމުގައި ބިނާކޮށްފައި އޮތް ޞިއްޙީ ހާލަތު އެއް ޮ
މ މޮޅޭ.
ހކަދައްކަމުންގެންދަނީ ތިމާމެން ކުރި ކަންތައްތައް ާ
ތކުން ވާ ަ
ތ ަ
އ ފަ ރާ ް
ގ ތެރޭގައި ެ
އެކަމަކު މިހާރު މި ސަރުކާރު ެ
އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެކިއެކި ހޮސްޕިޓަލްތައް ހެދިފައި ހުރި ތަންތަން ބަދަލުވެގެންދިޔައީ އެއްވެސް ކަހަލަ
ދލުވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އެކި
ކށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ފަދަ .އެ ތަނަށް ބަ ަ
ސހަރާއަ ަ
ނފަސް ަ
ހ ަ
ބޭސްފަރުވާއެއް ނެތް ފަދަ ަ
ކށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ތަން
ކގައި މަހަށް ފުރުވަން ތިބި ބައެއް މީހުން އެކިއެކި މަޤާމުތަ ަ
ނތަ ު
ބތަކުގައި ތިބި ދޯ ި
ހިސާ ު
ފޅުން އެ ވިދާޅުވާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ
ތ އެ ބޭ ު
ނތޯ؟ އެއީ ޯ
ފެނިގެންދިޔައީ .މިއީ ފަންނީ ބޭފުޅު ް
ނ
ފަންނީ ބޭފުޅުން .ކޮބައިތޯ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަކީ؟ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެތައް ގޮތަކު ް
21
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ނށް ވަރަށް ގާތުން އެ
ކށް ،ރައްޔިތުން ަ
ހ މަގެއް ތަނަވަސް ޮ
ރ ާ
ކުރިއަރައިގެންގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަން ފަހިވާނެ ހު ި
ރހަމަވެގެންދެއޭ .އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ
ލބޭނެ މަ ގު މި ބިލުގެ ސަބަބުން ފު ި
މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ި
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ތށް
ރމޭ .އާދެ! މިކަން މިގޮ ަ
ރށް ،ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކު ަ
ދިވެހި ސަރުކާ ަ
ށ
ތއްތައް ފުޅާވެ ،ރައްޔިތުންނަށް މަގުފަހިވެ ،ރައްޔިތުންނަ ް
ފަހިވެގެންދާތީވެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ކަން ަ
ހތާމަކުރަމުންދާއިރުގައި
ތތަކުން ދެރަވެި ،
ފރާ ް
މ އިދިކޮޅު ަ
ތއްތައް ފެންނަމުންދާތީވެ މިކަ ާ
ފައިދާ އާއި ލާބަ ހުރި ކަން ަ
ކށްދިންކަން .ވެރިކަން
އަމިއްލަފުޅަށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ތިމަންނަމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަރުކާރެއް ހަވާލު ޮ
ތ
ތޖާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ އާދެ! އެ ތަންތަނުގައި އިނގޭ ޯ
ތއްތައް ކުރެވުނީ؟ ނަ ީ
ކށްދިން .ކިހިނެއްތޯ ކަން ަ
ހަވާލު ޮ
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ވކުރީ ވެސް އެ ސަރުކާރުގައި
އތަކުގެ ޝަކު ާ
ބެންޑޭޖުގަނޑެއްހާ މިން ނެތް .ޕެނެޑޯލް ގުޅައެއްހާ މިން ނެތް .މި ކަންތަ ް
ރ
ކރިގެން އެ ސަރުކާރުގެ ތެ ެ
ކއް ވެސް ނޫން .އަދި ފިސާރި ެ
ތ ެ
ތިބި ކައުންސިލަރުން .މިއީ އަޅު ގަނޑުމެން ކުރި ޝަކުވާ ަ
ނ ދިޔައީ އިންތިހާ އަށް މިކަމާ
ކ ް
ތ ު
ތ ަ
ރށް ،ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރި ފަރާ ް
އަށް ތާއީދުކުރި ،އެ ސަރުކާ ަ
ހސާބުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި އޭރުގައި ތާއީދުކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ
ޅކުރަމުން .އެހާ ި
ނުރުހުން ފާ ު
ތތަކުން ދިޔައީ އިހުތިޖާޖުކުރަމުން .މުވައްޒަފުން ވެސް ދިޔައީ އިހުތިޖާޖުކުރަމުން .އެއް ތަނެއްގައި ޑޮކްޓަރަކު
ރ ް
ފަ ާ
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ހކު ނުހުންނާނެ .ދެން ޕެނެޑޯލް ގުޅައެއް ނުހުންނާނެ.
ނުހުންނާނެ .އަނެއް ތަނުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭނެ މީ ަ
ބޭސް މަލަންގަނޑެއް

ނުހުންނާނެ.

ހުސް

އިމާރާތެއްގެ

ގޮތުގައި

އިމާރާތް

ހުރެގެން

ވީރާނާވެގެންދިޔަ

ތަން

ކށް އަޅުގަނޑު ދިޔައިން ދިއްފުއްޓަށް.
ކހަލަ ގޮތަ ަ
ވހު ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ .އަޅުގަނޑު އިހަކަށްދު ަ
ނ
ޅ ް
ދިޔައިރު ދިއްފުށީގެ ހާލަތު ވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި .އަޅުގަނޑު އެންމެ ކައިރިން ހުރިހާ ބޭފު ު
ތކެއް ނޫން .މިއީ ޙަޤީޤަތް އިނގޭތޯ
ތ މީހަކު ބަދުނާމުކުރުމަށް ދައްކާ ވާހަކަ ަ
ބައްލަވައިލައްވާ! މިއީ ފޮންޏަކަށް ނުވަ ަ

580

އ އޯގާތެރި
ކމެކޭ ތިމަންނަ ކުރަން މި އުޅެނީ .އެކަމަކު ެ
ތރި ރައީސް .ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ވެރި ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ވެރިކަން ދިޔައީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ .މި ވެރިކަން ދެކޭކަށެއް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންނުވިކަމުގެ
ކށް ވުމުން،
ރ ަ
ނަތީޖާ ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް ޔާމީނަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުން .ރައީސް ޔާމީނަކީ އިޤްތިޞާދީ މާހި ަ
ކމާ އެކު ކުރިއަށްގެންދަވާނޭ މާހިރަކަށް ވުމުން ،މިއަދު
ތތައް ވަރަށް ރޭވުންތެރި ަ
އަދި ކަންކަން ކު ރައްވާނެ ގޮ ް
ފންނަމުން މި ދަނީ ،ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަމުންދަނީ ދުވަހެއް ދިޔައިއްޔާ އެ ދުވަހެއްގައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެ
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އތައް .މި
ފހިވަމުންދާ ތަން .މިއީ އެއްކަލަ ރައީސް ނަޝީދަށް ނުކުރެވުނު ކަންތަ ް
ތކެއް ަ
ށ ކަންތައް ަ
ރައްޔިތުންނަ ް
މކަން ހަޖަމުނުކުރެވިގެން އުޅޭ
ތތަކުން ި
ރ ް
ދށް ތާއީދުކުރާ ފަ ާ
ތކުން ނުވަތަ ރައީސް ނަޝީ ަ
ތ ަ
އތައް އިދިކޮޅު ފަރާ ް
ކަންތަ ް
ށ ހުރަސްއަޅައި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް
އތަކަ ް
މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ .މިކަންތަ ް
ފށީމާ
ނށް ގެންނަން ެ
ނ މި ދަނީ .ފަންނާނުން މި ތަ ަ
ށ އުނދަގޫކުރާ މަންޒަރު މި ފެނިގެ ް
ރއްޔިތުންނަ ް
ހެދިގެން ތިބެަ ،
ނށް ގެނަޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ ކުރަމުންގެންދާ ތަން މި ފެންނަނީ .އާދެ! އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ
ފަންނާނުން މި ތަ ަ
22
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ކށްލާން ނަން .ބައެއް މީހުންނަކީ ބައެއް ޕާޓީތަކާ ގުޅުނީމާ އެ ޕާޓީއެއް ފުޑުފުޑުވާ ބައެއް .އެ ޕާޓީއެއް
ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ޮ
ވެރިކަމަށް

ނާންނާނެ.

ފދަ
އެ ަ

ބަޔަކު

ވާހަކަދައްކައިގެން

އތަކެއް
ކަންތަ ް

ކރަމުންގެންދާއިރު
ު

އެބަ

ބަލަންޖެހޭ

ތއް ކުރަމުންގެންދަނީ .މިއަދު މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ހާޒިރުކުރައްވައި އެ
ތ މަސައްކަތް ަ
ށ ޯ
ރކަ ް
އަޅުގަނޑުމެން ކިހާވަ ަ
ހޒިރުވެ ،އެއްވެސް ވާހަކައެއް
ތތަކުން އެ ދާއިރާއެއްގެ އެ މެންބަރަކު އެގޮތަށް އެއްވެސް މިނިސްޓްރީއަކަށް ާ
ރ ް
ފަ ާ
ތ
ރ ތަނެއް ފެންނަމުންނެއް ނުދޭ .ދެން ރައްޔިތުން ހީކުރާނެ ާ
ކ ާ
ދައްކައި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ު
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ކއް ކުރެއޭ .މިއީ ޙަޤީޤަތެއް
ތ ެ
ކތް ަ
ފއި މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރެއްވީމަ ވަރަށް ގިނަ މަސައް ަ
ކށް ަ
އަސްލު މި ތަނަށް ހާޒިރު ޮ
މތު މި ލިބެނީ .އެހެންނޫންތޯ ވާނީ ކަމެއް
ކށް މަޢުލޫ ާ
ނޫން .އައްސަވައިބައްލަވާ! މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ،ބޮޑަށް ު
ދިރާސާކޮށް ބައްލަވަނީކީ ނޫން .ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ދަޅައެއް މި ދައްކަނީ .މިއީ އަސްލު ޙަޤީޤީ ދަޅަ އަކީ .ޙަޤީޤަތަކީ
ފންނަން ހުންނަ މިސާލު މި
ކ އެއްޗެއްގައި ،ދަގަނޑު އެއްޗެއްގައި ރަން ޕްލެޓެއް ދުއްވައިލީމާ ެ
ޤތަ ީ
ކޮބައިތޯ؟ ޙަޤީ ަ
ޅއިގެންދިޔައިމަ މުޅި އެތީ
ކށް ވެފަ  .ބޭރުން މި ފެންނަނީ ޕްލެޓްގަނޑު .ފަ ަ
ފެންނަނީ .އެތެރެ އޮންނަނީ ދަބަރުގުޅައަ ަ
ދަބަރު.

މިއީ

ޙަޤީޤަތަކީ.

އެހެންވީމާ،

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާނީ

ޞިއްޙީ

ދ
މިފަ ަ

ބިލެއް
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކ
ތ ވެސް ނަންގަވާނެ .ނިޒާމީ މައްސަލަ ވެސް ނަންގަވާނެ .އެއީ މި ބިލު ހުށަޅުނަ ަ
ހޅިގެންދާއިރުގައި ނިޒާމީ ނުކު ާ
ހށަ ެ
ު
އ
ތޢާލާގެ އިރާދާފުޅާ ި
ށ ދެރަވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ﷲ ަ
ކ ް
ވެސް ނުދެއްވާނެ .އެހެންނަމަވެސް ކިތަންމެ ވަރަ ަ
މިންވަރުފުޅުން ،ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއެކީގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެއްތޯ ނުވަތަ އެ
ނޫން މީހެއްތޯ ބައްލަވާފައެއް ނޫން .މި ޤައުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް މިއަދު ހުންނެވީ ދިވެހި ކޮންމެ
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ކންމެ ފަދަ ބަޔަކު ތިބިކަމުގައި
މ ފަދަ ޕާޓީއަކު ޮ
ތކު ،ކޮން ެ
ރައްޔިތެއްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވާތީވެ ،ކޮންމެ ާ
ވީނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މިއަދު މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ
ތތައް އަޅަމުން އެ
ތރައްޤީގެ ބިނާތައް އާކުރަމުން .މިސްކި ް
ކށްދެމުން .ވަޒީފާތައް ފުޅާކުރަމުންަ .
ތކެއް ފޯރު ޮ
ޚިދުމަތް ަ
ތކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ .ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފުޅާކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ .އިޤްތިޞާދީ
ގެންދަވަނީ .ސްކޫލްތައް އިމާރާ ް
ދާއިރާ ފުޅާކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ .ތައުލީމީ ދާއިރާ ފުޅާކުރައްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ .އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ
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ސފައި އޮތީ؟
ޅކުރައްވަމުން އެ ގެންދަނީ .ކޮންކަމެއްތޯ ދުރަށް ގޮ ް
ފުޅާކުރައްވަމުން އެ ގެންދަނީ .އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ ފު ާ
އ
ތތަ ް
ޤ ް
ދއްކަނީއޭ .މިއީތޯ މި ކަމުގައި ޙަޤީޤަތަކީ؟ ޙަޤީ ަ
ނ ވާހަކަ ަ
ޑފާޑުގެ ވާހަކަދައް ކާ މީހު ް
އެކަމަކު ވެސް ފާ ު
އޮޅުވައިނުލައްވާ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ދެންނެވި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި އެ ބޭފުޅާ ނުވަތަ އެ
މަނިކުފާނު އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ އޭގެ އިނދިކޮޅު ސިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާނީ .ބޭރު ދައްކާލައިފިއްޔާ
ހކަދައްކަމުންގެންދަވާ
އޭގެ އެތެރެ ދައްކައިލާނެ .އެތެރެ ދައްކާލައިފިއްޔާ ފެންނާނީ އޭގެ ބޭރު .ސީދާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ވާ ަ
ތތަކުގެ ވާހަކަ އެ ވިދާޅުވަނީ .މިވެނި ސަރުކާރެކޭ ،އެވެނި ސަރުކާރެކޭ .މިއީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން
ރ ް
ފަ ާ
ރއްވި ޤައުމެއްގެ ވާހަކަ މި
ކން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކު ެ
ޢަބް ދުލްޤައްޔޫމު އެންމެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ އެންމެ ތަނަ ު
23
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ދައްކަނީ .ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ރަން  31އަހަރުގައި ބިނާކުރެއްވީ .ނައީސް ނަޝީދު އައިސް އޭތި ހަމަ
ކށްލީ .މިއީތޯ މި ޤައުމު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ؟ މިހެނެއް ނޫން މިކަން ވާންޖެހޭނީ .އަޅުގަނޑު
ކށްލީ .ހަލާކު ޮ
ފަނާ ޮ
ނފައި ދީފައި އޮތީ ރައީސް
ހގެ މެންބަރުންނަށް އާއެކޭ ބު ެ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ު
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ދން
މހުން ،ހަމަ އޭގެތެރެއަށް ވަދެގެން ރައީސް ނަޝީދޭ ހޯހޯއޭ ެ
ފހުން މި ދިން ވޯޓުގައި ީ 05111
ނަޝީދަށް އެންމެ ަ
ތިމަންނަމެން މަނިކުފާނަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަމޭ ބުނެ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް
ދެއްވާފަ .އެހެންވީމާ ،އޭގެ މާނަ އަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓު އެކަންޏެއް ނޫނޭ މިއަދު ޕީ.ޕީއެމުގައި
ށ
ތ ް
އޮތީކީ  .އެހެންވީމާ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކިތަންމެ ވަރެއް ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ކިތަންމެ ދެރަވިޔަސް ،ހި ަ
ކުޅަދާނަނުވިޔަސް ،ހަޖަމުނުވިޔަސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ މިކަން އޮތް ޙަޤީޤަތޭ .މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
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ނތް .އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ
ކރައްވާނެ ކަމެއް ެ
މ ު
ޤޤަތް .ޤަބޫލު ކުރައްވާ .މިކަމާ ދެރަވެ ހިތާ ަ
އތް ޙަ ީ
ތެރެއިން ފެންނަން ޮ
ށ
ކށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުގަނޑުމެން ނާޅާނަން .ވާހަކަދައްކާ ކަމަ ް
ތ ަ
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ކަމުގައި ކުރިއަށް .ފަހަ ަ
ކށް ނޫން .ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުޅަދާނަކަން
ތ ަ
ވަންޏާ ވާހަކަދެއްކޭނީ އެންމެ ފަރާ ަ
ށ ދެއްވާފައިވާ އެންމެ
ކ ް
ދެއްވާފައި އެބަ ހުރި .ދުލެއް ދެއްވާފައި އެބަ އޮތް .ވިސްނުމެއް ދެއްވާފައި އެބަ އޮތް .މީހަ ަ
ނތައް .އެއީ އިންސާނާ އަށް ދެއްވި
ސފައިގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއް ކަ ް
މތް .އެއީ އިންސާނާ މާތްކުރުމުގެ ި
މަތިވެރި ނިޢު ަ
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ނ
ބުއްދި .ބުއްދީގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައިގެންނުވާނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން .މީހުންނަށް އޮޅުވާލުމާއި ފިތުނަކުރު ް
އޮވެގެންނުވާނެ .ޤުރުއާނުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި މި އޮންނަނީ َو ْال ِفتْنَةُ أ َ َشدُّ ِمنَ ْالقَتْ ِل .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި
ށ ވެގެންދިޔައީ މުޅި ޤައުމު
ނ އުފެއްދުމުގެ ނަތީޖާއަކަ ް
ދފައި މިހިރީ؟ ފިތު ަ
ނއުފައް ާ
ފތު ަ
ނތޯ ި
ތކު ް
ރތް ަ
ކި ތައް ފަ ާ
ހަލާކުވެގެންދިޔުން .މުޅި ޤައުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ފޮހެވިގެންދިއުމުގެ މަމްޒަރުތައް ފެންނަމުންދަނީ .ކެނެޑާގައި
ގ ގޮތުން ތިމަންނަމެން އެހެން
ނުވަތަ އެ ނޫން ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެނޫން ތަނެއްގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމު ެ
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ށފާނެ .މިއީތޯ
ކ ް
ނ މަސައްކަތް ޮ
ތ އެތަކެއް އަމިއްލަ ފައިދާތަކެއް ހޯދަ ް
ފ ު
އޯލްޓަނޭޓިވެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ ،ތަ ާ
އތައް ކުރެވިގެންނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ހން ކަންތަ ް
ގތް؟ މި ެ
ނތައްތައް ކުރަންވާނެ ޮ
ޤައުމެއްގެ ރައީސަކު ކަ ް
މސްލިމު
ތ އިން ސައްތަ ު
މންގަނޑެއް ނޫން އެއީކީ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ ސައް ަ
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ި
މތި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި
ރތި މަލަ ަ
މ ޤައުމެއްގެ ތެރެއިން ފެންނަންޖެހޭ ީ
ޤައުމަކަށް ވާހިނދު ،މުސްލި ު
ކށް
ދަނީ .މިއަ ދު އަޅުގަނޑުމެމްގެ ޤައުމު ސާފު އުދަރެހަކަށް އަލިވިލިއްޖެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ސާފު އެދަރެހަ ަ
ނ ފައްޓައިފި.
ތކުރަ ް
ތގައި މިހާރު މަސައްކަ ް
ފފާގަތިކަންމަ ީ
އ ާ
އަލިވިލުމާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ު
ތއް ހޯދަން ފައްޓައިފި .ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް ދުވަން ފަށައިފި .މިއަދު އެ ތަނުން މަޝްރޫޢެއް،
މިއަދު އެކިއެރކި މަޝްރޫޢު ަ
މި ތަނުން މަޝްރޫޢެއް ،ލިބި މީހާގެ ޖީބު ފުރާލެވޭ އެބަ .މިއީ މިއަދު ބޭނުންވާ ގޮތަކީ .މިކަން ހޯދަން
ތތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނާ އިތުރަށް ގުޅެމުންގެންދާ ތަން ފެންނާނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ރ ް
ތތަކެއް ކުރާ ފަ ާ
މަސައްކަ ް
24
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ކލަޖެހެމުގެންދާ ތަން ފެންނާނެ .މިއީ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއި
ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ު
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ރއްޔިތުން ބައްލަވަން ތިއްބަވާ.
ރހާ ަ
މިންވަރުފުޅުން ރައީސް ޔާމީނަށް ފެނިގެންދާ މަންޒަރު ،އަޅުގަނޑުމެން ހު ި
ށ
ކށް؛ ބޭސްސިޓީ އަ ް
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއީ މި ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ސަލާންޖަހަންދާ ަ
އ
ހކަ ދެއްކި .ކަންކަންމައްޗަށް ދަރާފަ ި
ދށްވެގެން ސަލާންޖަހާ ވާ ަ
ސަލާންޖަހަން ދާ ވަހަކަ ވެސް ދެއްކި .ޞިއްޙީ ހާލަތު ަ
ލފައި ،ޤައުމެއްގައި
ކށް ާ
ތކެއް ހަމަ ހަލާކު ޮ
ރހާ ބޭސް ަ
ތ ހެއްދެވީ؟ ތަނުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހު ި
ކ ދެއްކި .ކިހިނެއް ޯ
އޮތް ވާހަ ަ
ތނެއްގައި ހުޅުޖައްސަވައި ،ޤައުމުގައި ތިބިއްޔާތިބި ހުރިހާ އެހެން ދިމަދިމާތަކެއް މި އޮތީ
ރހާ ަ
ހުރިއްޔާ ،ބިނާކުރި ހު ި
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ށފަ .މިއަދު މި ޖެހެނީ މިޤައުމު އާރާސްތުކުރަން .މިއަދު މި ޤައުމު މި ޖެހެނީ ބިނާކުރަން އަނެއްކާ
ކ ް
ކށް ފަނާ ޮ
ހަލާކު ޮ
މންނާ އަށް ތާއީދުނުލިބިދާނޭ.
އތައް ކުރައްވާތީ ބަޔަކު މިކަމާ ކަންބޮޑުވެ ،ތި ަ
ނތަ ް
އަލުން .އެހެންވީމާ ،މި ޤައުމުގެ މިކަ ް
ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ ހާދަ ސްޕީޑުގައޭ އެކަން ހުއްޓުވައިދެއްވާށޭ ބުނެ ،ބައެއް މެންބަރުން ކައިރީގައި،
އެމް.ޑީ .ޕީ ބައެއް މެންބަރުން ކައިރީގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީކީ އޭގެ އަސާސެއް ނޫން .ބައެއް
މީހުންނަށް

ހަޖަމުނުވާ

އުސޫލު

އޮންނާނެ.

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ބައެއް

މެންބަރުން

ރައީސް

މައުމޫން
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ޢައްޔަންކުރެއްވީމާ ،ރައީސް ނަޝީދު އައިސް ވަކިކޮށްލީމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވެސް ކުރާނެ .ކޮށްގެން އޭގެ ލާރި
ޢލީ ޙަމީދު ވަރުގެ ނުބައި
ލިބެންވީމާ ،ޢަލީ ޙަމީދު ވެސް ބަރާބަރު .އެކަމަކު ވަކި ކަހަލަ ޕާޓީގެ ކުލައަކަށް އާދެވުނީމަަ ،
ކތައް ރައްޔިތުން
ކތަކެއް ދައްކާ ބައެއް މީހުންގެ ވާހަ ަ
ކތަކެއް ،ދެ އުޅި އެއްނުވާ ވާހަ ަ
މީހަކު ވެސް ނެތް .މިކަހަލަ ވާހަ ަ
ނ ބޭނުންވާ ޙަޤީޤަތް .މިއަދު
ތތެރި ރައީސް .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދެކެ ް
މިއަދު ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެ .ޢިއްޒަ ް
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ފެންނަމުން .މިއަދު އެ ދަނީ ބަނދަރުތައް
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ކވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއަދު ޤައުމަށް އަންނަން
ށފައި ވާހަކަދެއް ެ
ކ ް
ހެދެމުން .ކޮންމެ މިނިސްޓަ ރަކު މި ތަނަށް ހާޒިރު ޮ
ސފު ޖައްވެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ.
ކުރިއެރުން އެބަ ފެނޭ .އަޅުގަނޑުމެން ސާފު އުޑު ފަދައިންާ ،
އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކުރިއެރުންތައް އެ ބަޔަށް ލިބެމުން އެބަ ދޭ .ޞިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އެބަ ދޭ .ޝުކުރިއްޔާ
ތރި ރައީސް.
ޢިއްޒަތް ެ
665

ޣފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދޢިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ަ
ފށީ އުތުރު ާ
ކުޅުދުއް ު
ހޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު
ކމުގެ ފަންނީ ބިލު ހުށަ ެ
ތތެރި ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޞިއްޚީ މަސައްކަ ް
ކރުއަދާކުރަން .އެއީ މިއަދު މި
ށ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ޝު ު
ރ ް
ކރުއަދާކުރަން .ހަމަ މި ސަރުކާ ަ
ވެސް ހަމަ ޝު ު
ތކުގެ ޑޮކްޓަރުން އަދާކުރާނެ ޑިއުޓީ ނެތިގެން ބޭރުގައި ކިޔޫގައި
ތކުގަޔާއި ހެލްތު ސެންޓަރު ަ
ޤައުމުގައި ހޮސްޕިޓަލު ަ
އ
ތކާ ި
ބތީ ،އެ މަންޒަރު މުޅި ޤައުމުން ފެ ންނަމުންދާތީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަނީ .ރާއްޖޭގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލް ަ
ތި ޭ
ޑިސްޕެންސަރީތަކުގައި ހުރި ބޭސްތައް ނުވިކިގެން ،ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެކްސްޕަޔަރވެގެން  2111ނޫނީ 2111
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ދކުރަނީ .އެ މަންޒަރު މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން
ށ ޝުކުރުއަ ާ
ހތީ އަޅުގަނޑު މި ސަރުކާރަ ް
ވައްތަރުގެ ބޭސް އުކާލަންޖެ ޭ
ޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައްލަވާ
ހމުވެގެން މި ދަނީ .މި ސަރުކާރުގައި ި
ނ އަޅުގަނޑަށް ފަ ު
ތކު ް
މިއަދު ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ަ
ހ
ނތްކަމުގައި ވިޔަސް ،މި ކައުންސިލުތަކާއި މި ހުރި ާ
ތތެރިކަމުގެ ފަންނީ ބިލު ެ
ޙ މަސައްކަ ް
އިނގޭތޯ ،މިހާރުވެސް ޞިއް ީ
އތައް .ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލެއް އޮވޭ .ނާސިން
އެއްޗަކީ ހަމަ މިހާރުވެސް މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަންތަ ް
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މ
ސލުން ބިނާކުރެވިފަ .އެހެންވީ ާ
ރ ހަމަ އެ ހުންނަންޖެހޭ އު ޫ
ކައުންސިލެއް އޮވޭ .އަދި އެހެން ކައުންސިލުތައް ވެސް ހު ީ
މި ބިލަކުންނެއް ވަކި އިތުރަކަށް މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ނެތް .ދައުލަތުން ލާފައި
ހށް ފޮނުވައިގެން ،މި
ފޅާ ވަކިކުރަން ނުކެރިގެން މި މަޖިލީ ަ
ހުރި މިނިސްޓަރަކު މިއަދު ޤައުމުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ބޭ ު
މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ބޭފުޅުން ،އެ ބޭފުޅާ މަޤާމުން ވަކިކުރީމަ ދުނިޔޭގެ  2ވަނަ އަޖައިބުގެ ތެރެއަށް
މި ޤައުމު ވަދެގެން މި ދަނީ .އިޒުރޭލު މީހުން މީހުން މަރާއުޅޭނީ ބޮންއަޅައިގެން ،ނަފްސާނީ އަނިޔާ ދީގެން .މި
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ޤައުމުގައި މި ފެންނަނީ ފިކުރީ ގޮތުން މީހުންނަށް އަނިޔާދޭ މަންޒަރު .މިއީ މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ މިއަދުގެ ހާލަތު
ރ
ތތެ ި
ޅކުރާނީ؟ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަ ް
ލތު ދާއިރާ ރަނގަ ު
އތޯ މި ސަރުކާރުން ހެ ް
ތރި ރައީސް .ކިހިނެ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ނތް .ސާފުސީދާކޮށް އެއްޗެއް
ެ
ކށް
ރައީސް .އެކަމުގެ މަންޒަރެއް ،ކުލަވަރެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާ ަ
ލތު
ނތަނުގެ ހާ ަ
ބުނަންނުކެރޭ ،ކަމެއް ކުރަންނުކުރޭ ސަރުކާރެ އް މި އޮތީ .ޞިއްޙީ ދާއިރާ ބައްލަވާ ރާއްޖޭގެއި އެހެރެ ތަ ް
ތށް ވެއްޓުނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ މިދިޔަ ބާޣީ ވަޙީދުގެ ސަރުކާރަކީ ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް
މިއަދު .އެ ހާލަ ަ
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އޮވެގެން ހިންގި ސަރުކާރެއް .ކީއްވެގެންތޯ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުނުކުރެވުނީ؟ ކޮންކަމެއްތޯ ވެފައި ހުރީ؟ އެހެންވީމާ،
މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ބިލެއް ނޫން މި ބިލަކީ .މި ބިލުގެ ސަބަބުން
ކށް .ރަނގަޅު؛ ވަރަށް ގިނަ
ކދެއްކިދާނެ ވަރަށް ފޮނި ޮ
ށ ލިބޭނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ .ވާހަ ަ
ރައްޔިތުންނަ ް
ހކައެއް .ކަމެއް ނުވެގެން
ބޭފުޅުން ވި ދާޅުވެއްޖެ ،އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުގައި ވެސް ކަމެއް ނުވި ވާހަކަ .ރަނގަޅު ވާ ަ
ތއް ކުރަންޖެހޭނެ
ޅށް ކަން ަ
ވެރިކަމުން ބާލާފައި އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ .އެހެންވީމާ ،ދެން އައި ސަރުކާރުން ރަނގަ ަ
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ނފެނޭ .ކަންކަން މި
ނފެނޭ އެ މަންޒަރެއް .އެ މަންޒަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ު
ނޫންތޯ .އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ު
މ
ސވެގެން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ ކޮން ެ
އށް ގޯ ް
ދަނީ އިންތިހާ ަ
ތންތަނުގައި ވެސް ޑޮކްޓަރުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ގޭބުޑަކު ނޫން
ރަށެއްގައި ޑޮކްޓަރެއް ބަހައްޓައިގެނެއް .ދުނިޔޭގެ އެހެން ަ
ކށްގެން އެކަން ކުރެވޭނީ .ރާއްޖޭގައި
ހުންނަނީކީ .އެ ބަޔަކާ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އެ ޤައުމުގައި ހިންގަން މަސައްކަތް ޮ
ތކަ އެތައް ޑޮކްޓަރުން މިއަދު އެބަ ތިބި .މި ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެން މިއަދު
އަށް ސަ ޭ

އެޑްމިޓުކުރަންވިޔަސް މި

ތކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި އެޑްމިޓުކުރެވޭ .ކިހިނެއްތޯ މި ވަރަށް ފައިސާ ހޯދަނީ
ރާއްޖޭގަ އި ހުރި ހޮސްޕިޓަލް ަ
ނ ކުރަން؟ އެހެންވީމާ ،ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ކަންކަން ކުރަން ގެންގުޅޭ
ތރި ރައީސް މިކަ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ކށްގެން މި
ނިޒާމާއި އުސޫލުތައް އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަނެ ،އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ޮ
26
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ފހު ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ކިތައް
ޤައުމުގައި ކަންތައްތައް ވެގެންދާނީ .ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރު އައުމަށް ަ
ނތޯ އިތުރުކުރެއްވީ؟ މިނިސްޓަރު އިރުކޮޅަކާ ވިދާޅުވާނެ ،ބަޖެޓެއް ނެތޭ .ބަޖެޓެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ .މި
ބޭފުޅު ް
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ނ ގުނައިގައި މުވައްޒަފުން އެ
ޤައުމުގައި ހުރި ޞިއްޙީ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެ ތަނެއްގައި ތިބެންޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ ތި ް
ޤތަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ވަޒީފާ ދޭންވެއްޖެއްޔާ
ނ ތަރައްޤީކުރާނީ؟ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީ ަ
އތޯ އެ ތަންތަ ް
ތިބީ .ކިހިނެ ް
ށ ޚިދުމަތްކުރާނެ ފައިސާއެއް ޤައުމަކު ނުހުންނާނެ .އެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ .ބައްލަވާ
ރައްޔިތުންނަ ް
ރތައް .އެކަން
ލތު ސެންޓަ ު
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް .ބައްލަވާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތައް .ބައްލަވާ ރާއްޖޭގައި އެހެރަ ހެ ް
ކުރެވޭ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބަންޖެހޭނީ .ސިޔާސީ ބޭނުންތަކުގައި މުވައްޒަފުން އިތުރުކޮށް ،ސަރުކާރުން ސިޔާސީ
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ނތީ .މިގޮތަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފެއިލްވެގެންދާ
މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރަންވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ެ
މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ .މި ޤައުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފެއިލްވެފައިވާ މަންޒަރު އިއްޔެ މި މަޖިލީހުން ފެނިގެންދިޔައީ .މި
އކު ޝުކުރުއަދާކުރަން .އެއީ
އށް ޝުކުރުވެރިކަމާ ެ
ޅ ަ
ށ ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ބޭފު ާ
ށހެޅުއްވި ކަމަ ް
ބިލު މިއަދު ހު ަ
ޅފައި ހުރި މިނިސްޓަރަކު މި ތަނުން ،ސަރުކާރުން
ށހަ ާ
ވަރަށް މުނާސަބު ދުވަހެއް މިއަދަކީ .އިއްޔެ ދައުލަތުން ހު ަ
ޞތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ނ ފުރު ަ
ކށްފައި އަނެއްކާވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތު ް
ނ ވަކި ޮ
ހޅި މަޤާމުން އެ ބޭފުޅު ް
ހށަ ެ
ު
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ލިބިގެންދާތީ .އެހެންވީމާ ،މި ސަރުކާރުގެ ނެތް ޤާބިލުކަމެއް ،ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމުގެ އެއްވެސް ޤާބިލުކަމެއް
ހލްތު ސެންޓަރުތައް.
ކއި ެ
ނެތް .އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ .ރާއްޖޭގައި ބައްލަވާ ހޮސްޕިޓަލްތަ ާ
ށ
ރކާރަކީ ރާއްޖެތެރެ އަ ް
މ ސަ ު
ކށް ި
ނތޭ އިނގޭތޯ .ޚާއްޞަ ޮ
ނތަނުން ލިބެންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް؟ ެ
އ ތަ ް
ކޮބައިތޯ ެ
ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ސަރުކާރެއް .މާލޭގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާއި އޭ.ޑީ.ކޭ ހުއްޓާ ،އަނެއްކާ ސެނަހިޔާ ކިޔާފައި
ހސްޕިޓަލް،
ފށީ ޮ
ފއި އެހެރީ .ބައްލަވާ ރާއްޖޭގައި ކުޅުދުއް ު
ހ މެޝިނަރީޒްގެ ތަނެއް ހުޅުވާ ަ
ސކޭނާ ،މި ހުރި ާ
ް
ސީޓީ
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ނތާ ހުރީ؟ އައި.ވީއަކާއި ޑިސްޕިރިން ގުޅައެއް .މިއީ
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް ،ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް .ކޯއްޗެއްތޯ އެ ތަ ް
ޙ
ނގެ ފެންވަރަކީ ހަމަ ޞިއް ީ
ގތީ އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަންނަނީ .އެ ތަންތަ ު
ތންތަން ހިން ާ
ހޮސްޕި ޓަލެކޭ ކިޔައިގެން މި ަ
ހޅާ ބިލަކުން ކަމެއް ވާ ނަމަ،
ށ ަ
ހ ަ
ތތެރި ރައީސް .ނަން ކީދާނެ .ކިޔާ ނަމަކުންު ،
ތ ޢިއްޒަ ް
މަރުކަޒެއްގެ ފެންވަރު އިނގޭ ޯ
މި ޤައުމުގައި ކަންތައްތަކެއް ވެގެންދާނެ .ރާއްޖެ ތަރައްޤީވެގެން މި ދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ބަލާއިރު ،ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް
ކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ނައުމުގެ ސަބަބަނުން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ބޭރުފައިސާގެ ބޮޑު އަދަދެއް ރާއޖެ
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ނކޮށް ވިސްނައި މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި
އިން ބޭރަށް މި ދަނީ .އެހެންވީމާ ،މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފު ް
ބތްވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާއިރު ރައްޔިތުން އެ
އތައް .ސަރުކާރަށް ނިސް ަ
ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހިފައިވާ ކަންތަ ް
ތިބީ ހަމަ އުފަލުން .އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ޑޮކްޓަރުން ވެސް އަދާކުރާނެ ޑިއުޓީ ނެތިގެން ބޭރުގައި ކިޔޫގައި
ތކުގައި .އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫން މަންޒަރު އޮތީކީ .އެއެއް ނޫން ޙަޤީޤަތަކީ .މި ކަމުގެ ސަބަބުން
ލ ަ
އެ ތިބީ ހޮސްޕިޓަ ް
ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ އެއްވެސް މަންފާއެއް ނެތް .ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް ޞިއްޙީ
27
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ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރާކަށް .ސަރުކާރު ގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މި ޤައުމުގައި ހިންގަމުން މި ދަނީ.
މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް މަންފާއެއް ،އެއްވެސް ފައިދާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަދި
ކށްފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެ ޒިންމާ
ކ ނެތް މައިބަދައެއް .ސަރުކާރުން ޒިންމާ ހަވާލު ޮ
ނތް .ސަރުކާރަ ު
ކށް ެ
ފެންނާ ަ
އ
ކން ވެސް ނެތް ސަރުކާރެ ް
ކށް އެ ޒިންމާ އިން އެއްކިބާވާން ،އެ ބޭފުޅުން ވަކިކުރުމުގެ ޤާބިލު ަ
އަދާނުކުރީމާ ،ރީތި ޮ
ރ
އތައް ހިނގަމުންދާނެ އުސޫލެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެ ި
މިއަދު މި އޮތީ .މިއީކީ ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމުތަކުގައި ކަންތަ ް
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ކއްޒާބު ކަހަލަ ޅެންވެރިއަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަން ނަސީބޭ.
ތށްއަރާ މިއަދު މުސައިލަމަތުލް ަ
ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހި ަ
ށފައި މި ސަރުކާރަށް ޅެންހަދައިގެން ކިޔާނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މިއީކީ ނޫން
ކ ް
އެހެންނޫންނަމަ ،ހާދަހާ މަލާމާތެއް ޮ
ނތައް ކުރެވެންޖެހޭނެ.
ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި ކަންތަ އްތައް ހިނގަމުންދާ އުސޫލަކީ .މިއަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ކަ ް
ޓކައި .އެކަމަކު މިއިން
ރމަށް ަ
ކށް ކު ު
ތތައް ހަރުދަނާ ޮ
މސައްކަ ް
ކރީ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ަ
ސަރުކާރު ރައްޔިތުން ހަވާލު ު
ދ
ނތައް ކުރަމުން ާ
ވެސް މަންޒަރެއް މި ޤައުމަކުން ފެނިގެނެއް ނުދޭ .މަކަރާއި ހީލަތާއި ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތި ކަ ް
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ކށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ މި ޤައުމުގައި ދުވަހަކު ވެސް
މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ .ޚާއްޞަ ޮ
ނ
ށގެ ް
ށ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮ ް
ރކާރުން ވަރަ ް
ލކުވެ ގޮސްފައި މި ވަނީ .މި ކަންކަމަކީ ސަ ު
ފަނާވެގެންނުދާ މިންވަރަށް ހަ ާ
ށ
ނޫނި އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަ ް

މި ކަންކަން

ރަނގަޅުކުރެވޭނެ

އތަކެއް
ކަންތަ ް

ނޫން .އެހެންނަމަވެސް

ސިޔާސީ

އ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މަޤާމުން
ތކޮށް ،އެ ތަންތަނުގަ ި
ކރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތައް އި ު
ތށް ސަރު ާ
ބޭނުންތަކުގައި މިގޮ ަ
ވަކިކޮށް ،އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް މަ ޤާމުދީ ،މި ކަންކަން ކުރަމުންދާހާ ހިނދެއްގައި މި ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ
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ރށުގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުންތައް
ދާއިރާ ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެ .ރާއްޖޭގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތައް ވަރުގަދަކޮށް ،ރާއްޖޭގެ ރަށް ަ
ނ
ތކުން އެންމެ މި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މެޝިނަރީޒްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ެ
ލ ަ
ފހު ،އެ ހޮސްޕިޓަ ް
ނެގުމަށް ަ
ކށްދެވޭނެ
ރ ޮ
ޞއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯ ު
ި
ކށައެޅިގެން ނޫނިއްޔާ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު
ޚިދުމަތް އެ ަ
ތރި ރައީސް.
އެއްވެސް މަންޒަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމަކުން ނުދޭ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ެ
745

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރތުން ،ނައިފަރު
ސރުކާރުގެ ފަ ާ
ަ
ސކުރަމުންދާ؛
ހރު ބަހު ް
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ! މި ާ
ތތެރިކަމުގެ ބިލަށް
އވާފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަ ް
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅު ް
އ އެކުލެވިގެންވާ އަދި މިއަދު
ކ ް
ފތަ ެ
ހކަ ދަންނަވަން .އާދެ! މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ސި ަ
އަޅުގަނޑު ތާ އީދުކުރާ ވާ ަ
ކށް ޙައްލެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ނޫނީ ފަރުވާއެއް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ޤައުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަ ަ
ލިބިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އެކުލެވިގެންވާ ބިލެއް ކަ މުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން .މިގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި
ގ
މ ބިލުގައި އަލިއަޅުވައިލާފައިވޭ .އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު ެ
ށ ި
ށ ރަނގަޅަ ް
ހ ގޮތުން ވަރަ ް
ބ ޭ
ރތަކާ ެ
މަސައްކަތްކުރާ ދާއި ާ
28
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ޓކައި
މޙައުލުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ަ
ފަންނުވެރިން މަސައްކަތުގެ ާ
ބހޭ ގޮތުން ވެސް މި ބިލުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަލިއަޅުވައިލާފައި ވާކަން
އިތުރަށް އުފެދިގެންދާނެ ކައުންސިލުތަކާ ެ
ރތަކެއް ގެނެސްގެން،
ނވި ފިކު ު
ށ ވުރެ ވެސް ބިނާކުރަ ި
ހގަކުރެވޭ .އާދެ! ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަ ް
ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާ ަ
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މޢަށް ދިމާވެފައިވާ
ކރަނިވި ޚިޔާލުތަކެއް ގެނެސްގެން މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ މުޖްތަ ަ
މިއަށް ވުރެ ވެސް ބިނާ ު
ފރުމާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން .އާދެ!
ކށް ަ
ޞިއްޙީ އެންމެހައި މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތަ ަ
ފއި މި އޮންނަނީ
ހޅިގެންދިއުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަފްހޫމަކަށް ވެ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިލެ އް ހުށަ ެ
އ ނޫން .ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި
ހރު މި އޮތް؛ އާދެ! މިހާރެ ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި މި ާ
ދށުގައި
ވހި ރައްޔިތުން އެދޭ މިންވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް ަ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ޢާއްމު ރައްޔިތުން ،ދި ެ
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ހ ޙަޤީޤަތެއް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަދު ލާރިކޮޅު
އޮންނަ ތަން .އާދެ ،މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެ ޭ
ނތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި
އެއްކޮށްގެން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް އަހަރަކު ފުރައިގެންދަނީ ކިތައް ދިވެހި ރައްޔިތު ް
ފރައިގެން ދާންޖެހެނީ ކިތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންތޯ؟ އާދެ،
އަހަރުގެ މުސާރަ އެއްކޮށްގެން ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ އަށް ު
މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ޤައުމަށް އެތެރެވާ އެތައް ޑޮލަރެއް ،ދިވެހި ޤައުމަށް ލިބެމުންދާ އެތައް ޑޮލަރެއް ވެސް
ދިވެހި ޤައުމުން ބޭރުވެގެންދާންޖެހޭ ސަބަބެއް .އާދެ ،މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ،މިހާރުގެ
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ތޞާދީ ހެޔޮ ބަދަލެއް
ތތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމަށް އިތުރު އިޤް ި
ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަ ް
ވސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް .އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރު މި ބިލުގައި އެންމެ މުހިއްމު
ޞތު ެ
ގެނައުމުގެ ފުރު ަ
ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ،މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދެއްކޭއިރު ވެސް އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ
ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި
މަ ސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް
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ފޅުންނަށް
ށނަ ހިމާޔަތަކާ އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ ބޭ ު
ކ ޭ
ޤާއިމުކުރުން .އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށޭނަ އުޖޫރައަކާ އަދި އެ ަ
ބލުގައި އެ ގޮތަށް ފަރުމާވެގެންދިއުން .އަޅުގަނޑުމެން
ތތައް ހޯދައި މި ި
މި ޚިދުމަތުގައި ޤާއިމުވެތިބޭނެ ގޮ ް
އތް
ހކަ މި ދެކެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި މިހާރު ޮ
ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެނަށް މިތާނގައި ބޮޑަށް ވާ ަ
އެންމެ ބޮޑު  2ޕާޓީގެ ލީޑަރުން ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ވާހަކަ .އާދެ ،ޕީ.ޕީ.އެމުން ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވެނީ ރައީސް ޔާމީނު
ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ވާހަކަ .އެމް.ޑީ.ޕީން ބޮޑަށް ވާހަކަދައްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަގުތީ ރައީސް ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ވާހަކަ .މިއީ
ޙަޤީޤަތް .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަށް ވުރެ މާ މުހިއްމު ،އެއަށް ވުރެ މާ ނާޒުކު ބިލެއް މި ބިލަކީ.
ށ ވުރެ މާ ނާޒުކު ބިލެއް ބިލަކީ.
ތކެއް ދައްކާފައި ފާބައިގެންދާ ވަރަ ް
ސ ވާހަކަ ަ
އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާނގައި ސިޔާ ީ
ތކީ އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިޔައީ  2331ގައި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަ ަ
ބަންދުކުރެވިގެންދިޔަ ތަން .އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނި ގެން މިއަދު މި ދަނީ މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޑޮކްޓަރަށް
29
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ދައްކަނދިޔައިމަ ކޮންމެވެސް ފޮތެއް ބައްލަވައިގެން ޑޮކްޓަރު ބޭސްސިޓީ ލިޔުއްވަމުންދާ ތަން .މިއީ ޙަޤީޤަތް.
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ދށު ދަރަޖައެއްގައި.
ތތައް ހުރީ ވަރަށް ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ރައްރަށުގައި މިއަދު ވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަ ް
ކރެއްގައޭ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން
ކށް ނޫޅެން ކޮންމެހެން މި ސަރުކާރެއްގައޭ ،ކުރީ ސަރު ާ
އާދެ ،މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ަ
ށން ބޭހެއް ނުލިބޭ .ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރަނގަޅު
ރ ު
ގތް .އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ރަށް ަ
ތެރޭގައި މި ހާލަތު އޮތް ޮ
ޑޮކްޓަރެއް ނެތް .މިސާ ލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުގައި މިހިރަ
ރށްރަށުގައި ވެސް ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް .ޚާއްޞަކޮށް އާސަންދައިގެ؛
ހިރިމަރަދޫ ،ފިނޭ ،ނައިވަދޫ ކަހަލަ ަ
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ކގައި އުޅޭ ދިވެހި
ވގެންދިޔައިރު ،އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ރަށްތަ ު
ރފު ެ
ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މުޅި ޤައުމަށް ތަޢާ ަ
ތކެއް ވެސް
ސންދަ އިން ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް ަ
ތކުގައި އުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އާ ަ
ށ ަ
ރ ް
ރައްޔިތުންނަކަށް ،ގިނަ ަ
ނ
ތކުރަ ް
ނނަށް ޓަކައި ވަކާލާ ު
ހފައެއް ނެތް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ދިވެހި ރައްޔިތު ް
ރށުން ހަމަޖެ ި
ރަށް ަ
ށ
ވަދެތިބިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ޤައުމުގައި ރައްޔިތުންނަ ް
އ ހުންނައިރު ،އެއްވެސް ރައްޔިތެއް މިފަދަ ޚިދުމަތަކުން
ތކެއް ފުޅާކުރުމަށް ވިސްނާފަ ި
ޓަކައި މިހާ ބޮޑު ޚިދުމަތް ަ
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ށ
ރ ް
މަޙްރޫމުވުމަކީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ސަރުކާ ަ
ރމުން ގެންދާކަން ވެސް އެނގޭ .ނަމަވެސް ،ވީ އެންމެ އަވަސް
ގޮވާލަން ،އަދި ސަރުކާރުން އެ ކަމަށް މަސައްކަތްކު ަ
މތެއް ޤާއިމުކޮށްދެއްވުމަކީ
ޞތެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް އާސަންދަ އިން ބޭސް ލިބޭނެ ޚިދު ަ
ފުރު ަ
ވތީ އަދި
ސފައި ާ
ރށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮ ް
ޞއްޙީ ޚިދުމަތް ވަ ަ
ި
އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް .އާދެ ،ރަށްރަށުގެ
ދތުރު ހަދައިގެން...
ރށް ބޮޑަށް ަ
ކށް ވަ ަ
ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުތަ ަ
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މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކށް އޭގެ ހިތި
ތ ަ
ރތް ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިގެންދިޔައިމާ އިނދިކޮޅު ފަ ާ
ށ
ރ ް
ކރެވުނަސް މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާ ަ
ތތެރި މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނަސް ،ނު ު
ރަހަލަމުންދާނެ .ބައެއް ޢިއްޒަ ް
ށފި .މިހާރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދީފި .އަޅުގަނޑު
ދިވެހި ރައްޔިތުން ތާއީދުކޮ ް
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ޞތުގައި އިއްޔެގައި ރުހުން ނުލިބިގެންދިޔަ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވޭތުވެދިޔަ 2
މި ފުރު ަ
ކރެއް އަދާކުރަން ބޭނުންވޭ .މިތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާޑުފާޑަށް
ތށް ޚާއްޞަ ޝު ު
ދފައިވާ ޚިދުމަ ަ
މަސްދުވަހު ކޮށް ީ
ނބަރުން ތިބޭ ޕާލިމެންޓްރީ
ގޭމުޖައްސައި ވާހަކަތައް ދެއްކިދާނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  23މެ ް
ގްރޫޕަކަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާކަށެއް އަންގާފައެއް ނުވޭ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ވަކި ގޮތެއް
ދނެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ބައެއް.
ކށް އެ ކަމެއް ކުރިއަށް ާ
އަންގައިފި ކަމަށް ވާނަމަ ،އެގޮތަ ަ
ހށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުލިބިގެން
ހ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ  23މެންބަރުންނަކީ ،ހަމަ ބުއްދި ސަލާމަތުން ތިބިާ 1 ،
30
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ނުވަތަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް މި ތަނަށް ވަދެތިބި ބައެއް .އެހެންވުމާއެކު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ވަކި
ށފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓެއް ނިމިގެންދަނީ.
ގޮތެއް ނޭންގިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އެސެސްމަންޓަކަ ް
ށ
ކ ް
ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މި ޕާލިމެންޓު އޮތް ގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ގާތްގަނޑަ ަ
ރ
ފށީ އުތު ު
ށ ު
ތކުގެ ބާރު ނެތިގެންދާތީ ކުޅުދު ް
ރތް ަ
މި ޕާލިމެންޓުން ނިމިގެންދާ އެއްޗެއް .އެހެންވުމާއެކު އިނދިކޮޅު ފަ ާ
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ށ ވަޑައިގެންނެވީ.
ކ ޓައީ އަޅުއްވައިގެން އިއްޔެގައި ވެސް މި މަޖިލީހަ ް
ބފުޅުން ޕިން ު
ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަދަ ޭ
ޅ ވެސް ،އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ
ތޤްބަލެއްގައި އެ ބޭފު ާ
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކައިރި މުސް ަ
އކު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް.
ސ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ ެ
ގުޅިގެން މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީ ް
ތދަތި
ޠނުގެ ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ހި ް
ފލަސް ީ
ށލަން ބޭނުން ވޭަ ،
މީގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ ް
ތން އެ ޕާޓީ މިހާރުގެ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު ހުޅުވައިލެއްވީ
ރ ު
ރމުން ،ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަ ާ
ހާދިސާގެ މަތިން ހަނދާންކު ަ

815

އ ޓްވީޓުކުރައްވަނީ އެއްވެސް
ޣާޒާ ފަންޑު .ހުޅުވައިލުމާ އެކު ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ހުންނެވިތާކު ހުންނަވާފަ ި
އށް ވެސް ވީ ގޮތެއް ނޭނގެއޭ .ނަމަވެސް
ނ ދިން ފައިސާ ަ
އސާ ދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ .ކުރި ް
ހާލެއްގައި ޣާޒާގެ ފަންޑަށް ފަ ި
ށ
ފލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ކަން ދިމާވި ގޮތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވާތީއާ އަދި ަ
ޖމާކުރާނެކަން ޔަޤީންވާތީ ރޯދަމަހު އިރުއޮއްސުނު ގަޑީގައި
ޙަމްދަރު ދީވާތީވެ ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ޣާޒާ ފަންޑަށް ފައިސާ ަ
ފއިސާ ޚަރަދުނުކުރަން ބުނި،
ޑށް ަ
ޒ ފަން ަ
ށ ކައިރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އެއްކަހަލަ ޣާ ާ
އެއްކަލަ ފަންޑުފޮ ި
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ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ސް ޕީކަރެއް ހިފައިގެން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ ތަން .މީގެ އިތުރުން ފަލަސްޠީނުގެ
ހވީރު
ލގެ ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރު  11ޑިސެމްބަރު ަ 2111
ޅފައި މި އޮތް ބި ު
ހ ި
ހށަ ެ
ވާހަކަދެކެވުމުންދާއިރު ،އަދި މިހާރު ު
ސޠީނުގެ
ކ މިހާރުގެ މި ފަލަ ް
ށލީމަ އަންނާނެ 11 ،ޑިސެމްބަރ  2111ވަނަ ދުވަހަ ީ
ކ ް
ށ ސާޗް ޮ
ނޫހުން ރަނގަޅަ ް
އ ހިންގަމުންދާ ޔަހޫދީ ޒައިނިސްޓުންގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް
ރމަކުރަމުންދާ ނުވަތަ ޖަރީމާތަ ް
ށ ހަނގު ާ
ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަ ް
ލ
ދިވެހިރާއްޖެ އައި ދުވަސް .އައި ފްރޮމް ޒިއޯން ކިޔާ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައިސް ،ދިވެހިންނަށް ހި ޭ
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ތއް ބަޔަކު ނުކުމެ އެކަމާ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދިޔަ .މިއީ
ތކެއް ދެމުންދާތީ ދިވެހި އެ ަ
އޮޕަރޭޝަންކު ރުމުގެ ޚިދުމަތް ަ
ކށްލަން ބޭނުންވޭ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި
ގ ޮ
ށލަންޖެހޭ ކަމެއް .މީގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަ ަ
ކ ް
އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަ ޮ
އ ބަޔަކު އެ ކޯޕަރޭޝަން ނުވަތަ އެ ބޯޑުތަކުގެ ވެރިންނަށް
ނތަކެއް ހަދައި ،އެކަމުގެ ފަން ނު ނެތް އެތަ ް
ލތު ކޯޕަރޭޝަ ް
ހެ ް
ށ
ތ ނިޒާމު ގެއްލިގެންދިޔަކަން .ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ލުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ދޯހަޅިވެ ،ކުރިން އޮ ް
ހގަކުރައްވައިފި ،ސީ އެމްބިއުލާންސް އައްޑު
މންބަރުން ފާ ަ
ދއްކެވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެ
މި މަޖިލީހުގެ ކުރިން ވާހަކަ ެ
ތވެދިޔަ  1އަހަރެއްހާ ދުވަހު
ތތެރި ރައީސް .ވޭ ު
ހކަ .ޢިއްޒަ ް
ވ ަ
ތކުނުޖެހޭ ާ
ނ ާ
ހކަ އާއި މިކަހަލަ ތާކު ް
ޅށް ނުލިބޭ ވާ ަ
އަތޮ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޮންމެ

ކށް
ތޅަ ަ
އަ ޮ

ލިބިފައިވާ

ލޯންޗު؛

ކށް
ލތަ ަ
ހޮސްޕިޓަ ު

ބފައިވާ
ލި ި

ލޯންޗުތަކާ

އަދިވެސް

ތއްތައް މަރާމާތުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ހަލާކުވެގެން ގޮސްފަ .އެ
ނ ަ
ލތަކުގައި ހުރި ކަ ް
ހޮސްޕި ޓަ ު
31
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ށގެން އެ އެއްޗެހި ގެންދެވެނޭ
ކ ް
ށ ގެނެސް މަރާމާތު ޮ
ރތީ އައްޑު އަށް ލިބޭ ސީ އެމްބިއުލާންސް ވެސް މިކޮޅަ ް
މަރާމާތުނުކު ާ
ގ
ވ މި ބިލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން ެ
ޅފައި ާ
ށހެ ި
ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ .މީގެއިތުރު ން މިހާރު ހު ަ
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ރ މެންބަރަށާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް
ޓކައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
މށް ަ
ހޅި ކަ ަ
ހށަ ެ
ބިލު ު
ތކާއި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެބަ ހުރި .ކައުންސިލުތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ
ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން .މި ބިލުގައި އުސޫލު ަ
ށ
ކ ް
ތތަ ަ
ތކެއް އެބަ ހުރި .އަދި އިހުމާލުވާ ފަރާ ް
ތތަކެއް އެބަ ހުރި .އޭގެ ރައީސުންނާއި ނާއިބު ރައީސުން ހޮވާނެ ގޮތް ަ
ގޮ ް
ށހަޅައިގެން ކަން ކުރަންވީ ގޮތް ވެސް މި ބިލުގައި
ށ ހު ަ
ތ ް
ހސާބުން ވެސް ޝަރީޢަ ަ
އަދަބުދެވޭނެ ގޮތްތަކާ އަދި އެހާ ި
ށފައި އެބަ އޮތް .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު އަވަސްކުރައްވައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮމިޓީ އަށް
ބަޔާންކޮ ް
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ރ
ތ ި
ތޅުމުން ނިންމައިދެއްވުމަށް .އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވާ އެހެން ޢިއްޒަތް ެ
ފޮނުއްވައި ،މީތި ަ
މެންބަރުން ވެސް އަޅު ގަނޑުމެން އިއްޔެ ނެގިގެންދިޔަ ވޯޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަމެއް
ގތެއް
ކުރަން ނުކެރިގެން އަޅުގަނޑުމެން ލައްވާ ކުރި ކަމެއް ނޫނޭ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވަކި ޮ
ތކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު
ނާންގަވާ .އަޅުގަނޑުމެން 23 ،މެންބަރުން ތިބޭ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ގޮ ަ
އށް ލިބުނީމާ ،އިދިކޮޅު
ރ ޕާޓީ ަ
ށލަން ބޭނުންވަނީ މެޖޯރިޓީ ވެރިކަންކު ާ
ގކޮ ް
ފހަ ަ
ލިބިގެންވާ ތަނެއް .އަޅުގަނޑު ހަމަ ާ
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ތތެރި ރައީސް.
ރހަ ލަމުންދަނީއޭ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ޕާޓީގެ ދައުރު ހަނިވަމުންދާތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ކަރުގައި ހިތި ަ

ހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ި
ނގެ ބިލު މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު
ތތެރީ ް
ކ ް
ތތެރި ރައީސް .ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައް ަ
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ތކުރައްވަމުން ގެންދަވާ
ބިލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން .މި ބިލަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަ ް

850

ޅށް
ތތައް ރަނގަ ަ
ނއަޅައިގެންގޮސް އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަ ް
ފހަ ަ
ރ ޤާނޫނީ ގޮންޖެހުންތައް ަ
ށ ހު ި
ފޅުންނަ ް
ފަންނީ ބޭބޭ ު
ތ
ފހަގަކުރަން .އަޅުގަނޑުމެން މި ާ
ޞތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ާ
ދނުމަށް ލިބިގެންދާނެ ފުރު ަ
ކށް ި
ށ ފޯރު ޮ
ރައްޔިތުންނަ ް
ކ
މަޖިލީހު ގެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަމުގެ މުހިއްމުކަން އިހުސާސްނުކުރެވި ވާހަކަދެއް ޭ
ކށް ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ .މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއް .މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން
ތ ަ
ކަހަލަ ގޮ ަ
ވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ ސީދާ ހުރި މައްސަލަ އަށް އެޓެންޑުކޮށް .ވިސްނާލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ

855

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައީސް މައުމޫނުގެ ދައުރުގައި ވެސް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭ .އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި ވެސް
ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭ .އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ މި ދައުރުގައި ވެސް އަދި މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިއްސަ ނެތްކަން.
ހކަދައްކައިގެން.
ކރެވެން އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިތާ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ވާ ަ
އެހެންވީމާ ،މިކަން ރަނގަޅު ު
ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް ހައްދަވައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބައްލަވަން ތިއްބެވީތީ އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވަން
ޤތަކީ ދުއިސައްތައް
ޙއްލުވެގެންނުދާނެ .ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީ ަ
ހކަ ދެއްކެވިޔަކަސް މިކަން ަ
ކތައް ،މޮޅު ވާ ަ
ބޮޑެތި ވާހަ ަ
32
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ށ
ރށުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަ ް
އެތައް ރަށެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާއިރު ،މި ަ 211
ނތޯއޭ .މި ދެންނެވިހެން  211ރަށުގައި މީހުން އުޅޭއިރު،
ހަމަހަމަ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެވިދާ ެ
ކށް  11މިލިއަން
ބޔަސް މަހަ ަ
ބތިއް ި
ގއި  211ޑޮކްޓަރުން ޭ
ރށު ަ
ރފިޔާ ޑޮކްޓަރެއްގެ މުސާރަ އަކީަ 211 .
ހސް ު
ާ 11
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެން އެބަ ދޭ .މިއީ މި ދާއިމީ ޙައްލެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން؛ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލެއްގެ ގޮތުގައި
ފހަގައެއް ނުކުރެވޭ .އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނަށް ހޮވިގެން އައިސް މި
ޙައްލުކުރެވިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ާ
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ހސް ހަމަވެގެން ވެސް މެންބަރުން ވަޑައިގެން އެބަ ތިއްބެވި .އަދި މިއިން ކޮންމެ މެންބަރަކު
ރށުންާ 1 ،
ތިބެނީ ަ 2
ނތަނުގައި ޚިދުމަތްތައް
ވަކާލާތުކުރައްވާނެ މި ދެންނެވި  2ރަށުގެ؛  2ރަށުގައި ވެސް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ތަ ް
ށ ބަލާއިރު
ތޞާދަ ް
ކރައްވަން .އެކަމަކު އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ،މި ދައުލަތުގެ އިޤް ި
ރަނގަޅުކުރައްވަން ވަކާލާތު ު
އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ޑިމާންޑުކުރާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
މއީ މި ދެންނެވިހެން މިކަން މިހެން އޮންނައިރު މި ކަމަށް
ފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ި
ކށްދެވިދާނެ ކަމަށް .އަދި ާ
ފޯރު ޮ
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ތހުރި ވާހަކައެއް މިތާ ދައްކަވަމުން މި ދަނީ .ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ
ށ އަޅުގަނޑުމެން ހި ު
ކ ް
އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްނު ޮ
ށ އަޅުގަނޑުމެން އެޓެންޑުވާން
މންދަނީ .ހުރި މައްސަލަ އަ ް
ރ ު
ގޮތުގައި ވާހަކަދައްކަވައި އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު ބޭކާރުކު ަ
ތ
އ ް
ކލީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޮ
އެބަ ޖެހޭ .މައްސަލަ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދެންނެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ؛ ޖިއޮގްރަފި ަ
ގޮތުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނށް
ރައްޔިތުން ަ

ށ
ޚިދު މަތްދިނުމަ ް

މިހިރަ

ދތިތައް
ަ

ކން،
ރ ަ
ހު ި

މިކަން

އަޅުގަނޑު

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ .އަދި މި ޤާނޫނު އައުމުން ،ޤާނޫނެއް އަޔަކަސް ،މިނިސްޓަރުން ބަދަލުކުރިޔަކަސް މިއީ ޞިއްޙީ
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ތ
ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރެވިގެންދާނެ ޙައްލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން .މި ދެންނެވިހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަ ް
ހ ކަމަކީ ނަމުގައި އެއްފަސްކުރުމެއް އޮވެގެން ،އަދި ނަމުގައި
ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެ ޭ
ލާމަރުކަޒު ކުރުމެއް އޮވެގެން މިކަން ޙައްލުނުވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ސިކުނޑީގައި ބެހެއްޓުން .އަޅުގަނޑު މި
ދެންނެވިހެން

ށ
އަޅުގަނޑުމެންނަކަ ް

މި

އެއްވެސް

ޚިދުމަތެއް،

އަސާސީ

އެއްވެސް

ޚިދުމަތެއް

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

ހ އަސާސީ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖެ މި އޮތް ގޮތުން އެއްވެސް
އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެ ޭ
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ކ އެއީ ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑެއް
ކށް މިކަން ކުރުމަކީ ،ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރުމަ ީ
ސަރުކާރަ ަ
ރށުގައި
ނުދެކެން .މި ކަމަށް އޮތް ޙައްލަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި މި ދެންނެވި ރަށްރަށުގައި ،މި ކުދި ރަށް ަ
ތން ބައިތިއްބައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ މޮޅު ފޮނި ވާހަކަތައް ނުދައްކައި،
އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔި ު
ތތަކާ އަދި މިނޫނަސް ދެން އެ ރައްޔިތުން ބޮޑެތި އާބާދީތަކަށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަ ު
މތްދެވޭނީ މި ދެންނެވި އުސޫލުގެ މަތީން މިކަން
އ ކަނޑައެޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދު ަ
ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކެ ް
ށ
ކުރެވިގެން .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަޔަސް މިތާ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނީ މި ވާހަކަ .މި ކަމަކަ ް
ކތައް
ޙައްލެއް ނައިސް މިކަން ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ .މިނިސްޓަރުން ބަދަލުކުރެވޭނެ .އަދި މި ދެންނެވިހެން މޮޅެތި ވާހަ ަ
33
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މިތާ ދެކެވިދާނެ .އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވިހެން މީގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަގު ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅައިގެން،
ށފި ނަމަ ،ހަމައެކަނި އެ
ކ ް
ތ ޮ
ތކުން މަސައްކަ ް
ދުނިޔޭގެ ޒަމާނާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭން ސަރުކާރު ަ
މ
ނ ެ
ކތަ ް
ނހެން ި
ހނީ އެ ކަމަށް .އަސާސީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެހެ ި
ފކަސްކުރަންޖެ ޭ
ސަރުކާރެއް ޯ

890

ޚިދުމަތެއް ،ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީތަ އް އެބަ ހުރި .މަގެއް ނެތް ،ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ މަގެއް ނެތް .ޞިއްޙީ
ކއް ވެސް ނުލިބޭ .އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ؛ އެންމެ އަސާސީ
ތ ެ
ޚިދުމަތެއް ނެތް .އަދި ބަލަމާ ތައުލީމީ ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ަ
ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ވެސް ނުލިބޭ .އެހެންވީމާ ،މި ކަންތައްތައް މިހެން އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި
ނ
ފށައިފި ނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަ ި
ނ ަ
ށށް ދޭ ް
ރ ަ
ރށް ަ
ޞއްޙީ ޚިދުމަތް ކުދިކުދި ަ
ި
ދެންނެވި ގޮތަށް
ދތެރޭ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފައިސާއާ ދޭތެރޭ ވެސް
މިކަން .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދާ ޭ
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ވިސްނަންޖެ ހޭ .އެހެންވީމާ ،މިހެން މިކަން އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމަށް ދާއިމީ
ރށްރަށުގައި މި
ކ މި ދެންނެވިހެން ރާއްޖޭގެ ކުދިކުދި ަ
އތް ޙައްލަ ީ
ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޮ
ތއް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދޭން
ތ ަ
ކށްގެން ،އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަ ް
ކށް ބަދަލު ޮ
ތިއްބެވި ރައްޔިތުން ބޮޑެތި އާބާދީތަ ަ
މަސައްކަތްކުރުން .މި ނޫން ޙައްލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް .ދެން އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ،
އ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭ
މށް ޓަކަ ި
މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭ ޚިދުމަތް ވެސް؛ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރު ަ
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ގ
ރށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު ެ
ޚިދުމަތްތައް ވެސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ،އިތު ަ
ތކަކާ އެކު
ސ ރަނގަޅުކުރަން .މިހާރުވެސް އެތައް ގޮންޖެހުން ަ
ގ މުސާރަތަކާ އެއްޗެހި ވެ ް
މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭބޭފުޅުން ެ
ށ ވެސް
ރމަކީ އެ ބޭފުޅުންނަ ް
މަސައްކަތްކުރަމު ންދާއިރު ،މި ދެންނެވިހެން ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބިގެން މަސައްކަތްކު ު
ރޢާޔަތްކުރަން .އެހެންވީމާ،
ގންދާއިރު ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ި
އެކަން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެ ެ
އތީ މިތާ ވާހަކަދައްކާއިރު ސީދާ
ޅގަ ނޑު އުއްމީދުކުރާހިތް ޮ
ފހަރު ދަންނަވާލަން އޮތީ ،އަ ު
އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއް ަ
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ސިޔާސީ ގޮތުން އެ ދެކެވޭ ވާހަކަ؛ ސިޔާސީ ވާހަކަތައް މިތާ ދެކެވިދާނެ .އެހެންނަމަވެސް ދައްކާއިރު ޒިންމާދާރުކަން
ކުޑަ ގޮތުގައި ،ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް ހައްދަވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑަރުން ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ށ
އ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސީދާ މި ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކަ ް
ކރުމަށް ޓަކަ ި
ފިކުރު ޕްރޮމޯޓު ު
ޓކައި ،އަޅުގަނޑުމެން
ދަމާ ހިނގާށޭ .އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަކީ 12 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ބަދަލަށް ަ
ތ
ދ އެކު އަޅުގަނޑުމެން އައިއްސަ މި ތިބީ .އެހެންވީމާ ،މި ާ
ނކަމުގެ ވަޢު ާ
ޓ ކައި މަސައްކަތްކުރާ ެ
އަބަދުވެސް އިޞްލާޙަށް ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަގަހައެއްގައި ހުރި ޕޯޑިއަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭޒު ހައްދަވައިގެން މިތާ
ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަކަސް ޙައްލެއް ނުވާނެ .ޙައްލުވާނީ އަ ސްލު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ދެކެވިގެން .މި ބިލަކީ
ރ މައްސަލަތަކެއް ހުރިއިރު އެ
މިއީ ރަނގަޅު ބިލެއް .މި ބިލަކީ މި ދެންނެވިހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހު ި
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ހވެގެންދާނެ ބިލެއްގެ ގޮތުގައި
ފ ި
މށް މަގު ަ
ކތް ކުރެވިދާނެ ،މަސައްކަތްކުރު ަ
ކށް ރަނގަޅަށް މަސައް ަ
ތ ޮ
ރޢާޔަ ް
ކަންކަމަށް ި
ދންނަވަން.
ޞތަށް ޝުކުރު ަ
ގކުރަން .ދެއްވި ފުރު ަ
އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަ ަ
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ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކށް މި އެދުނީ މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ބަހުސްގައި
ޞތަ ަ
ފރު ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،އަޅުގަނޑު ވެސް ު
ރ
ތތެރި މެންބަ ު
ބައިވެރިވުމަށް .އާދެ ،މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ،ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ތރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ
ދ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ެ
ހތަ ޫ
ފޅަށާ އަދި ހަމައެއާއެކު ި
ޙުސައިން ޝަހުދީގެ ވާހަކަ ު
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ށ ބަލަ އިލާއިރު މައިގަނޑު ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ މި ބިލު ވަރަށް
ޅށް .އާދެ ،މި ބިލަ ް
ކފު ަ
ވާހަ ަ
މށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަމޭ .އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ފުރިހަމަ ކަ ަ
ފުރިހަމަ

ބިލެއް

ވެސް

ށހެޅިދާނެ.
ހ ަ
ު

އަދި

ޤާނޫނުން

އތައް
ކަންތަ ް

އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް

ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ.

އތައް ރަނގަޅުކުރުން.
ހ ކަމަކީ ޢަމަލީ ގޮތުން ކަންތަ ް
އެހެންނަމަވެސް ،ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެ ޭ
ހއްޓައިގެން
ކށް ވެގެންތިބެ ،ދެން އެ ބަލަ ަ
ކރާ ބަޔަ ަ
އތައް ރަނގަޅު ު
ނތަ ް
އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ޤާނޫނުން ކަ ް
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ތކެއް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން
ތިއްބަކަސް އަދި ޤައުމުގެ ކަންތައް ަ
މކީ އެއީ
ނފީޛުކުރު ަ
އޮތީ ،މި ބިލު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފާސްވެގެންދިއުމާ އެކު ،ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ތަ ް
ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ .އާދެ ،ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ވަކި ބަޔަކު
ނތައްތައް ރަނގަޅުވުމުން .އާދެ ،އެއްވެސް
ނ ވާހަކަ ،ކަ ް
ހތާމަކުރާ ެ
ނުވަތަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކު ި
ހާލެއްގައި

އަޅުގަނޑުމެން މި

ބާވަތުގެ

ކށްގެންނުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ކަމެއް
އތައް ޤަބޫލު ޮ
ނތަ ް
ކަ ް
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ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެކަމެއްގެ ފައިދާ އެ ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށޭ.
ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވިޔަސް ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވެގެން އެ ދަނީ ނުވަތަ ފައިދާ ލިބިގެން އެ ދަނީ ހަމަ މުޅި
ށވަންޏާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް
ތށް .އެހެންކަމަ ް
ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔި ތުންނަށް؛ އެއީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހިމެނޭ ގޮ ަ
ތމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް .މި
ނުކުރަން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤައުމުގެ ކަމެއް ރަނގަޅުވުމުން އެއީ ވަކި ބަޔަކު ހި ާ
މަޖިލީހުން ވަކި މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނަ ބަޔަކު ކަމެއް ނިންމިޔަސް އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމުގެ ފައިދާ
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ތ
ށ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ީ
ތ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި ބަޔަކަ ް
މުޅި ޤައުމަށް ކުރާނޭ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮ ީ
އތުބާރުކުރަނީ މެޖޯރިޓީއެއް
ހތާމައެއް ނުކުރަމޭ .އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު ި
އެކަމަށް ި
ށހެޅިޔަސް އެއީ ކޮންމެ
މއް ހު ަ
އޮވެގެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާނުކުރާނެ ކަމަށް .ކޮންމެ ބަޔަކު ކަ ެ
ފއިދާހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި
ށ ވިޔަސް އެއީ ޤައުމަށް ަ
ރތަކުން އަންނަ ކަމަކަ ް
ފަ ާ
ގކޮށްލަން އެބަ
ރ ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަމަ ފާހަ ަ
ތތެ ި
ހތުގައި .އާދެ ،ޢިއްޒަ ް
އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ އެކަމުގެ ފަ ަ
35
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ލއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން،
ކށް ބަލައި ާ
ޅ ޤައުމަށް ވިސްނައިލާއިރު ވެސް ،ޤައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާލަ ަ
ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި މު ި
ވން .އަޅުގަނޑު ނެތިން ހަމަ
ދށް ު
ގކުރެވޭ ކަމަކަށް މި އޮތީ ޞިއްޙީ ހާލަތު ަ
ފހަ ަ
ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ާ
ތކެއްގައި
އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި ސަރުކާރެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވާކަށް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރު ަ
ށ
ޖހޭ ވަރަ ް
ފންނަނީ ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކަށް އަޅައިލަން ެ
ެ
ތކަކުން ވެސް މި
ވެސް މިއައި އެތައް ސަރުކާރު ަ
އތަކަކީ މިއަދު
ނތަ ް
ތކެއް ނޫންހެން .އެހެންވީމާ ،މި ކަ ް
ކ ަ
އަޅައިނުލެވިފައިވާ މަންޒަރު .މިއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އާ ވާހަ ަ
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ކ
ނ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަރައިގެން ދާން ބޭނުންވެފައި ތިބި ހިނދު ،އެ ވާހަ ަ
އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ގޮތު ް
ގިނަގިނައިން ދެއްކޭ ހިނދު ،އަ ޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް .އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާ
ހިނގާ ދިވެހިރާއްޖެ އިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް އެކި ދިމަދިމާލަށް ފުރައިގެންދާ މީހުންގެ އަދަދަށް.
ށ
މހުންނަކީ ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ލިބޭ ގޮތަ ް
ހމަ ޔަޤީންކަށަވަރު ،އެ ފުރައިގެންދާ މީހުންގެ ީ 11%
އަޅުގަނޑަށް ަ
ތގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް؛ މި
ތއް ރަނގަޅުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޝައްކެއްނެތް ގޮ ު
ތއް ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަން ަ
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ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެސް ފެންވަރު އެތައް ގުނަޔަކަށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަމަށް
ދޭ ންޖެހޭ ސަމާލުކަންނުދެވިގެން

ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ސަމާލުކަންނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާނީ ،ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް މި އޮތީ ނުދެވިފައޭ .އެހެންވީމާ ،މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު
ގޮވާލަނީ އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ،އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތެއް
ވގެންދިއުމާ އެކު ،މި ބިލުގެ
ޓކައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ .އަދި މި ބިލު ފާސް ެ
އަވަހަށް ހޯދުމަށް ަ
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މތްތަކެއް
ތއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދު ަ
ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންތައް ަ
ތތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ
ކތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ .އާދެ ،ޢިއްޒަ ް
ކށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސައް ަ
ފޯރު ޮ
ނތައްތައް އެބަ ހުރޭ ނުކުރެވި .އަޅުގަނޑު ނެތިން އެއްވެސް ހާލެއްގައި މާ ބޮޑު
ދކުދި ކަ ް
ރށް ކު ި
ފހަ ަ
ށ ގިނަ ަ
ޖެހޭ ވަރަ ް
ތތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް
ނނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މި ޢިއްޒަ ް
ކކަށް ދާކަށް .އެހެ ް
ލތަ ަ
ތފްސީ ު
ަ
މހާރު ދެވެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް
ކށް ޒިޔާރަތްކުރެވިި ،
ތކަށާ އަދި އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ވެސް އެ ދާއިރާތަ ަ
ލ ަ
ހަމަ ހޮސްޕިޓަ ު
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ރށް އެބަ ހުރޭ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް އަޅައިނުލެވިގެން އޭގެ ސަބަބުން
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން .ވަރަށް ގިނަ ފަހަ ަ
ނތައްތައް ނުކުރެވެނީ
ހރި ކަ ް
ތކަކީ؛ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ު
މައްސަލަތައް ދިމާވެފަ .އެހެންވީމާ ،މިހިރަ ކަންތައް ަ
އތައް އަޅުގަނޑުމެން
ކީއްވެގެންތޯ؟ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންތަ ް
ސބެއްގައިތޯ ކަންތައްތައް އޮތީ.
ހ ާ
ރަނގަޅުކުރަމާ ހިނގާށޭ .އަޅުގަނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ވަދެލަމާހިނގާ ކިހާ ި
ޅކުރަން އެބަ
ނތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަ ު
ފށުގައި ހުރި ކަ ް
ތފޯރާ ަ
ހނީ ފަހުން .އަ ް
ކތައް ދައްކަންޖެ ޭ
ބޮޑެތި ވާހަ ަ
ރށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަކި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތުމާ އެކު އަޅުގަނޑު ވެސް
ޖެހޭ .އާދެ ،މީގައި ދެން އިތު ަ
ށ
ކށް ޙައްލު ލިބި ،މި ބިލު އަވަހަ ް
ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިހާރު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަ ަ
36
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ޅ
އތައް ރަނގަޅުވެ ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރަނގަ ު
ހ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ކަންތަ ް
ފާސްވެގެން ގޮސް ،ދިވެ ި
މށް .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ތކެއް އަޅާނެ ކަ ަ
ދނެ ކަމަށް ،އަވަސް ފިޔަވަޅު ަ
ކށް ޭ
ތކެއް ފޯރު ޮ
ޚިދުމަތް ަ
970

ވން:
ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެ ު
އ ސް .މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މީހަކު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ދާދިއުމުގައި؛
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ހންތޯ މަރުވެފައި ހުރީ .ދެން
މ ު
ތއް ީ
އެމްބިއުލާންސަކަށް ގުޅައިގެން ދާދިއުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ކި ަ
ތއް ،ކޮނޑޭގެ ރައްޔިތެއް،
ބފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގެން ބައްލަވާ! ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތެއް ،ކަނޑުހުޅުދޫގެ ރައްޔި ެ
ތި ޭ
ރފިޔާގެ ލޯންޗު
ދެއްވަދޫގެ ރައްޔިތެއް ރޭގަނޑު ދަންވަރު  12ޖަހާއިރު ދަތެއްގައި ރިއްސާތީ  11111ރުފިޔާު 11111 ،
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ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ވިލިނގިއްޔަށް ނޫނީ ތިނަދޫ އަށް ދާންވެއްޖެއްޔާ ގޮސް ނިމޭއިރު ،ޑޮކްޓަރު ބަލާފައި މި ފޮނުވާލަނީ
ކށް ދައްކަން .އެއީ ބެކްބޯން ބިއްދައިގެންގޮސްފައިވާތީ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު .މިއަދު މި
ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަ ަ
ގ ހާލަތު ހުރި ގޮތް .އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  31އަހަރުދުވަސް ވީއިރުގައި
ދިރިއުޅޭ  211ރަށުގެ މީހުން ެ
އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މި ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މި
ނ
ހކަ .އެކަމަކު ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ ރިޕޯޓުތަކު ް
ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ފުނޑިފައި އޮތް ވާ ަ

980

ތކެއް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދައްކާ ދެއްތޯ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރި ގޮތް .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ ަ
ތ
ނޫން .އެކަމަކު ތިން އަހަރު ވެގެންދިޔައިރުގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި  11ބުރީގެ އިމާރާތް ހުއްޓިފައި ހުރި މަސައްކަ ް
ނތައް މިއަދު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި
ގންދަނީ .ތަފާތު އޮޕަރޭޝަ ް
މިއަދު ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ެ
ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުހަމަޖައްސަނީ .އެކަނބުލޭގެ ވެސް ،މި ކަނބުލޭގެ ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ
ކަނބުލޭގެއަކަސް

ރާއްޖޭގެ

ޒިންމާދާރުކުރުމަށް

ޓަކައި

ޞިއްޙީ

ނިޒާމުގެ

އަޅުގަނޑުމެން

ތެރެއިން

ހ
ކުރަންޖެ ޭ

އަންނައިރުގައި
ރހާ
ހު ި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އ
ކ ް
ތތަ ެ
މަސައްކަ ް

މި

ސަރުކާރު

އަޅުގަނޑުމެން

ކުރާނަން.
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ލތެއްގައި ނަގާނަން .އެއީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީރަކަސް އަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަންޖެހިއްޖެ ހާ ަ
ށ
ލފައި މިތިބީ ވަކި މީހަކު ،ވަކި ބަޔަކު އަންގާ ގޮތަ ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ާ
ނޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ
ކށެއް ނޫން .ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ް
އތައް ކުރާ ަ
ކަންތަ ް
ރ
ތކެއް މި މަޖިލީހުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެ ި
އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމު ަ
ރައީސް .ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ފުނޑިގެން ،ނެތިގެން މިއަދު
ގ
މިދިޔައީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ .މަގުމަތީގައި ތިބި އެކްޓިވިސްޓުންތައް ނަގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކު ެ
ހފަ.
އ މިހާރުވެސް އެހެރީ ދަބަރުޖަހަންޖެ ި
ހރި މެޝިންތަ ް
ކށްލީ .ހުއްޓިފައި ު
މެނޭޖަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ޮ
ތކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ކ ް
ކށްގެން މަސައް ަ
ތޔޮލާންޖެހިފަ .އެ އެއްޗެހިތައް ފަންކްޝަން ޮ
ހފަެ .
ސތައް ފޮޅަންޖެ ި
ފ ް
ހިރަ ު
37
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ހޅި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ށ ެ
އެކަމަށް ޤާބިލު މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ލައިގެން .މި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ހު ަ
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ޝކުރުދަންނަވަން .އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ކިޔަން .މި
ު
ތރި ރައީސަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު
ޢިއްޒަތް ެ
ތކެއް އުފެދިގެންދާނެ .ބަލިމީހުން
ރ ޑޮކްޓަރުންނަށް އިތުބާރު ަ
ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކު ާ
ތކެއް އުފެދިގެން ،ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން
ހތުގައި ޝައްކު ަ
ވ ހޯދަންދާއިރު ،އެ މީހުންގެ ި
ޑޮކްޓަރުންގެ ކައިރިޔަށް ފަރު ާ
ކށް ދާންވެއްޖެއްޔާ މި ކަމެއް
ޓތަ ަ
މި ކަމެއް ނުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޮކްޓަރުން މާދަމާ ގޮވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޯ ު
ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އެ މީހުންގެ ޙައްޤު މަޤާމު އެ މީހުންނަށް ދޭން އެބަ ޖެހޭ .ޑޮކްޓަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
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އކަތުން .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް
އތައް އަހަރުދުވަހުގެ މަސަ ް
ބިނާ މި ކުރެވެނީ ެ
ށލަން
ތ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކޮ ް
ހތުގެ ޑޮކްޓަރުން ޯ
ކށީގެ ޑޮކްޓަރުންތޯ ،ކިތައް ި
ކތައް ަ
ޚަރަދުކޮށްގެން .ރާއްޖޭގައި ތިބީ ި
އެބަ ޖެހޭ .މާދަމާ އެ ޑޮކްޓަރުންނާ މެދު އިތުބާރު ގެއްލި ،މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި އަގުވެއްޓިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ދާނީ ފުނޑިގެން 211 .ޑޮލަރު ދީފައި އަޅުގަނޑުމެން  211މީހުން ހަމަނުވާ
އ ނުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ތން އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކެ ް
ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަން ބުންޏަސް އެ މީހުންގެ ފަރާ ު
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ށ ޓަކައި މި ސަރުކާރުން މި
ދގެން .މި ކަންތައްތައް ކުރުމަ ް
ށތައް ތަރައްޤީކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ީ
ރަ ް
ތކުރާ މީހުންގެ ކައުންސިލުތައް
ތއް އުފައްދައިގެން .ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޓެގަރީގައި މަސައްކަ ް
ހށް ޖަހާލީ ،ކައުންސިލު ަ
މެކު ަ
ގން .ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުވާހޯދަމުން އަންނަ
ތކޮށްދީ ެ
އުފައްދައިގެން ،އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަ ް
ހންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލުގައި ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ދީފައި އެބަ އޮތް.
ބަލިމީހުންނަށް ވެސް އެ މީ ު
ތކެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ތަޙްޤީޤީ
ށހެޅިގެން ،ވަކި ކައުންސިލު ަ
ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަތައް ހު ަ
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ތތައް އެބަ އޮތް .ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
ޞ ު
ގ ފުރު ަ
ށހެޅުމު ެ
ހ ަ
ގސް މައްސަލަތައް ު
މަރުޙަލާތަކެއްގެ ތެރެއިން ޮ
ށހެޅެން އެބަ އޮތް .އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ އަށް ވެސް ދާންޖެހިއްޖެ
ހ ަ
ޝަކުވާތައް ު
ހޅައިދީފަ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ
ހށަ ަ
ލތެއްގައި ކޯޓު މަރުޙަލާ ވެސް އެބަ އޮތް މި ބިލުގައި ު
ހާ ަ
ޔ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނޭ .ދެން ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން
ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ވަރަށް ހެ ޮ
ވިސްނަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ދެއްތޯ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
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ށ
މހެއްގެ ޖީބަ ް
ހތަރު ީ
ތެރޭގައި ހަމައެކަނި އާސަންދަ އުފައްދައިގެން އާސަންދަ އިން ފަރުވާދެމުންދިޔައިރުގައި ދެތިން ަ
އ
ތކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަ ި
ސތަކެއް ދިޔައީ ވަންނަމުން .މި ފައިސާ ަ
ހުރިހާ ފައި ާ
ކގައި
ހރި ފައިސާ .އިމާރާތްތަ ު
އަޅުގަނޑުމެން މެޝިންތައް ގަންނަން ހުރި ،ސްކޭން މެޝިންތައް ގަންނަން ު
ނ ފާމަސީ އަށް ގޮސް އެތައް
ތ ް
ދ ި
ހސްޕިޓަލަށްެ ،
އ  .ދެތިން މީހެއްގެ ޖީބަށް ،ދެތިން ޮ
ސތަ ް
ބޭނުންކުރަން ހުރި ފައި ާ
މ ސަރުކާރުން
ޓކައި ި
ކރުމަށް ަ
އތައް ޙައްލު ު
މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ސަރުކާރުން ހޭދަކުރަމުންދިޔައީ .އެހެންވީމާ ،މި ކަންތަ ް
މި އަންނަނީ އިންތިހާ އަށް މަސައްކަތްކުރަމުން .ހަމައެއާއެކު ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް
38
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މ
ނތައްތައް ރިވައިސްކުރުމަށް ި
ށ ޓަކައި އެ ކަ ް
ކ ނޑައެޅުމަ ް
ހޯދައިދިނުމާ އެކު ،މުސާރައިގެ އިނާޔަތްތަކެއް ވެސް ަ
ތކުރަމުން .އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރާ ގޮތުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބިލުގެ ސަބަބުން
ސަރުކާރުން މި ދަނީ މަސައްކަ ް
ތތަކެއް މެދުވެރިވެގެންދާނެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދަށް ވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮ ް
ނ
ނޒާމަކަށެއް ނޫން .ތި ބޭފުޅު ް
ކސް މި ކުރަނީކީ ޞިއްޙީ ި
ފެނިގެންދާނެ .ހަމައެއާއެކު މި ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ފޯ ަ
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ށ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި މި
ކ ް
ފތަ ަ
ހރު ަ
ބައްލަވައިލައްވާ! އިޤްތިޞާދީ ގޮ ތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖެ އެހެން ަ
މން .ހަމައެއާއެކު ކުޑަކުދިން
ށހަޅަ ު
ހ ަ
ލތަކެއް ު
ތތަކެއް ކުރަމުން .އިޤްތިޞާދީ ބި ު
ސަރުކާރުން މި އަންނަނީ މަސައްކަ ް
ށހަޅަމުން .ހަމައެއާއެކު
ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ޓަކައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ބިލުތަކެއް ވެސް ހު ަ
އތައް ދުވަހެއްގައި  7ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ރމަށް ޓަކައި ެ
ވފައި ހުރި އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްކު ު
ރައްޔިތުންނަށް ެ
ޕޓް ހަމައެކަނި  22ގަޑިއިރު
ހައްޔަރުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ރައްޔިތުން  22ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ޕާސް ޯ
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ތކުރީމާ ވެސް ބައެއް މެންބަރުން މި ބުނަނީ ތިކަން ކުރެވިގެންނުވާނޭ .އެހެންވީމާ،
މށް ޓަކައި މަސައްކަ ް
ފހެއްޓު ަ
ހި ެ
ތ
ފ ު
ޑ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަ ާ
ރ މަސައްކަތުގައި މި އޮތް ކު ަ
ސރުކާރުން މިކުރާ އިޚްލާޞްތެ ި
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ަ
ފތު ދާއިރާތަކުން؛ ވަކި ދާއިރާއެއް ނޫން .ހެލްތު ދާއިރާ އެކަންޏެއް
ތ ާ
ށހަޅައިގެން ަ
ހ ަ
އެތައް ބިލުތަކެއް މި މަޖިލީހަށް ު
ތކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި.
ފތު ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް ަ
ނޫން .ތަ ާ
ށގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި
ޞތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮ ް
އެހެންވީމާ ،މިގޮތަށް މި އިޚްލާ ް
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ތގައި
އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ނާންނާނެ .މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަ ު
ށ
ކ ް
ތ ަ
ފ ަ
ހން ހަރު ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އެބަ ޖެހޭ .ޚާއްޞަކޮށް މި ޤައުމު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެ ެ
ތށް އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވާން އެބަ ޖެހޭ .އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
މށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަ ަ
ބަ ދަލުކޮށްލު ަ
ކށް ކުރިއެއް ނޭރުވޭނެ.
ށ ގޮސްގެން ނޫނީ ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ ަ
ތކަ ް
ފ ަ
އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ހަރު ަ
ސ
ވ ް
ނހެން ގޮތްގޮތުން ެ
ތން ވެސް އަދި އެހެ ި
ނ ވެސް އަ ދި އަޅުގަނޑުމެން ތައުލީމީ ގޮ ު
ހަމައެއާއެކު އިޖްތިމާޢީ ގޮތު ް
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ކށްގެން .އަޅުގަނޑު
ތކެއް ޤާއިމު ޮ
ތ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުމެއް އަންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮ ް
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް އިތުރު އިންވެސްޓަރުން އަންނަމުންދާނެ .އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް މިއަދަށް ވުރެ ފެހި
މާދަމާއެއް ފެނިގެންދާނެ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޞތުއަރުވާއިރު ދެ މިނެޓު މި އޮތީ .އަޅުގަނޑު
ބރަކަށް ފުރު ަ
ނބަރު .ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެން ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
ފށް.
ޞތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ ަ
ފުރު ަ

39

ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ ަ
އސް .އަޅުގަނޑު މި ހުންނަނީ ހަމަ ހައިރާންވެ ،އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވެފަ .މި ބިލަކުން
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
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ދކުރަމުންދާ
ލތުން ޫ
ބ ބަދަލެއް ނާންނާނެ .މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ބަދަލުވެ ،އިންޤިލާ ީ
ހކަ އެކަނި މީގައި މި އޮތީ.
ލައިސަންސް ހަމައެކަނި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކައުންސިލަކުން ދޫކުރާ ވާ ަ
ގ
ތރި ރައީސް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަލާކުވެފައި މި އޮތީ ހަމައެކަނި ރައީސް ނަޝީދުގެ ތިން އަހަރު ެ
ޢިއްޒަތް ެ
ސަރުކާރުން ކުރެއްވި ކަމަކުން ނޫން .މިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު އެންމެ ބޮޑު އިންޤިލާބު ގެނެސް،
ހމަނޭވާ ލުމުގެ ފުރުޞަތު
ށ ަ
ޒމު އުވާލައި ،ރައްޔިތުންނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާ އަށް ސަލާންޖެހުމުގެ ނި ާ
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ކރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.
ހޯދައިދެއްވި ފަރާތަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް ވާތީ ،އެ މަނިކުފާނަށް ޙައްޤު ޝު ު
ހމަ
ލމަށް ކުރި މަސައްކަތްަ .
ތރި ރައީސް .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޒަމާނުއްސުރެން ސަލާންޖަހާ ނިޒާމު ނައްތާ ު
ޢިއްޒަތް ެ
ކަނޑައެޅިގެން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ،މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އޮތީ ހުރަސްއަޅާފަ .އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަނީ
ފޅާކުރަން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މި ބިލުން ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް
ރައްޔިތުންގެ ސަލާންޖަހާ ނިޒާމު އިތުރަށް ު
މށް ބާރުއަޅަނީ؟ އެކަމަށް ބާރުއަޅާ އެއްވެސް
ކން މާއްދާއަކުންތޯ އެކަ ަ
އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަވާއިރުގައި ކޮބައިތޯޮ ،
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މާއްދާއެއް ނެތް .ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރުގައި ،މި ކައުންސިލުތައް ހަދާއިރުގައި މި ޤާނޫނުން އެންމެ މުހިއްމު ބަދަލެއް،
މ
ށފައި ނެތްކަ ީ
ށތޯ ލައިސަންސް ދޫކުރެވެނީ ވެސް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
ކ ް
ތތަ ަ
ރ ް
ތތަކެއް ހަމަވާ ފަ ާ
ރ ު
ކޮންކޮން ޝަ ު
ށ ދޫކުރާއިރުގައި އެ ދޫކުރެވޭ
ނ ް
ސތައް މީހުން ަ
ރ ކަމެއް .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ،ޕްރޮފެޝަނަލް ލައިސަން ް
ހތާމަ ހު ި
ި
ޅފައި އޮންނަންވާނެ ޤާނޫނަކުން .މިސާލަކަށް ،ޖެނެރަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރަކަށް ވެވޭނީ
މީހުންގެ ފެންވަރުތައް ކަނޑައެ ި
ކށް ވެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން މާސްޓަރސް
ކށޭ .ސްޕެ ޝަލިސްޓަ ަ
މހަ ަ
އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީއެއް އެންމެ ފަހުން އޮތް ީ

1065

ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީއެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ޑީ.އެމް.އޭ ފަދަ މަޤާމުތައް އޮންނަ މީހުންނަށޭ .މި ކަންކަމުގެ
ކމީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި،
ށފައި ނެތް ަ
ކ ް
ވާހަކަ އޮންނަންވާނެ .އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް މި ބިލުން ފާހަގަ ޮ
ނ އެބަ އޮތް .އެއިޑްސް ލޭ އެޅިގެން މީހުން މަރުވީމަ އާއި
ކށް ސާފުވާ ް
އ އޮތް ބިލެއްކަން ސާފު ޮ
ށހަޅާފަ ި
އޮޅުވާލަން ހު ަ
ފަރުވާކުޑަވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރުތައް ހަލާކުވެދިޔައީމާ ދެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި މާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް،
ށހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލެއް މި ބިލަކީ.
އިންޤިލާބީ ކުރިއެރުމެއް ގެނެއްސި ކަމަށް ދައްކަންވެގެން ހު ަ
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރއަށް ގެންދިއުމަށް
ކފުޅު ކު ި
ހ ަ
ރއީސް 11331 .މި ވީ 11 .ޖަހާއިރު ފަށާއިރު ،ވާ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަ
ޞތުއަރުވަން.
ކށް ފުރު ަ
ޞތުއަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ،މި ހިސާބުން ބައިގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަ ަ
ފުރު ަ
1075
40

ށ[
ތކޮޅު 11331 :އިން  11311އަ ް
]ހުސްވަގު ު
(ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު)

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކރަމުން އައި މަސައްކަތް ނިންމާލުމުގެ
ފހު އެޖެންޑާ އައިޓަމު  1..ގެ ދަށުން ު
ޅށް ަ
ގތުކޮ ަ
އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .ހުސްވަ ު

1080

ނމާލިއިރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް
ޅށް ނި ް
ކުރިން ހުސްވަގުތުކޮ ަ
ތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް
ޝަރީފް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ޞތުދިނުމުގެ ގޮތުން.
ވއިލެއްވުމަށް ފުރު ަ
ފޅު ނިންމަ ަ
ހކަ ު
ފށް ވާ ަ
ޝަރީ ަ

ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ ަ
ރ ރައީސް .އާދެ! އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން އައި
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
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ވާހަކަ އަކީ މި ބިލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ

ކށްދެއޭ މި ކައުންސިލުތައް ހެދުން ފިޔަވައި .އެއީ
ތއް ނު ޮ
ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް އިތުރު މަސައްކަ ެ
ނސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް
ތ މި ި
ތ މިނިސްޓްރީން .އެހެންވީމާ ،އެ ހެލް ު
ލ ު
މިހާރުވެސް ލައިންސަންސް ދޫކުރޭ ހެ ް
ރ ރައީސް .ކައުންސިލުތައް އުފެދޭއިރުގައި ކައުންސިލުގެ
ދެން މި އުފެދޭ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ދަ ނީ .އިއްޒަތްތެ ި
ތކެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ .އެ ވާހަކައެއް މި ބިލަކު ނެތް.
ރތު ަ
މެންބަރުންނަށް ވާންޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ޝަ ު

1090

ޅ
ހށަހެ ޭ
ޅން ޢައްޔަންކުރާއިރުގައި މެޑިކަލް ކައުންސިލަށް ު
ބފު ު
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ،މެޑިކަލް ކައުންސިލަކަށް ޭ
އތައް ބެލުމާ އަދި ޑޮކްޓަރުން ގައިގައި ހުންނަ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅޭ ފެންވަރުގެ ޤާބިލު މީހުންނަށް
ކަންތަ ް
ށ ގޮސްގެން
ވާންޖެހޭނެ .އެ ކަމެއް މި ބިލުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރަން .ކޮމިޓީއަކަ ް

މ ބިލު ދިރާސާކުރާއިރު އެ
ި

ކށް މީހުން ކަނޑެއެޅޭއިރުގައި ވެސް އެކަންކަމުގައި
މައްސަލަ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ .އޭގެއިތުރަށް އެކިއެކި މަޤާމުތަ ަ
ތރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެން
ތ ެ
ށފައެއް ނެތް .ޢިއްޒަ ް
ކ އެއްޗެހި ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮ ް
ތތަ ާ
ރ ު
ހުންނަންޖެހޭ ޝަ ު
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މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަން ނުވަތަ ފަންނީ ދާއިރާގެ ބިލެއް ހަދާއިރު ،އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން މި ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފނޭ .އެކަމަށް
މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް .މި ބިލުން މި ދެންނެވި މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭ ތަނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނު ެ
ތތެރި ރައީސް .މިތާނގައި
ތމަޔާ އެކު ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ މި ބިލުގައި ނެތޭ .ޢިއްޒަ ް
ބާރުއަޅާ މާއްދާއެއް ވެސް ހި ާ
ޖހޭ ވަރުގެ
ރން ެ
ހތާމަކު ަ
ވަރަށް ގިނަ މީހުން ،ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަދައްކަވައިފި .ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އޮތީ ި
ބ މީހުންނެއް ނެތް .ރާއްޖޭގެ
ދަރަޖައެއްގައިކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން .މި ޒަމާނުގެ ތައުލީމު ލިބިފައި ތި ި
ތށް ބޭނުންވާވަރުގެ
ލތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު ން ބޭނުންވާ ފެންވަރެއްގެ ،ރާއްޖެ އަށް މި ވަގުތު މި ހާލަ ަ
ހޮސްޕިޓަ ް
ނތް .ރަން 31
ށގެންވާ މިންވަރަކަށް ެ
ކށްދެވޭވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ތައުލީމީ ބޭފުޅުންނެއް އެކަ ީ
ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރު ޮ
41

1100

ބ
ތ އެބަ ދައްކަވާ .އެކަމަކު ހަމަ އެ ނޭވާގައި ހަމަ އެ ބޭފުޅުން އެ ަ
ށ ބާރުލާފައި މި ާ
ރށް އަޑަ ް
އަހަރުގެ ވާހަކަ ވަ ަ
ނ
ލތު ް
ފޅެއް .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ ް
ހކަ .ތެދު ު
ނތް ވާ ަ
ހޅިފައި ެ
ށ ެ
ށ ވެސް ހު ަ
ދައްކަވާ މިކަހަލަ ބިލެއް ވެސް އެ ސަރުކާރަ ް
ހޅުއްވާފައެއް ނެތް .އެހެންވީމާ ،މި ދައްކާ
ހށަ ަ
ކުރާ ކަމެއް ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލެއް އެ ސަރުކާރުން ު
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ހރެގެން މި ދަންނަވަނީ31 ،
ރ ު
އ ނުޖެހޭ .ކޮންމެވެސް އެއްކޮޅަކު އެބަ ޖެހޭ ޖެހެން .އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކެ ި
ވާހަކަ ދެކޮޅެ ް
ރކަމާ އެކު ގެންދެވި ނަމަ،
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުމަށް ރާވައިގެން ވިސްނުންތެ ި
ށފައި ތިބީސް .ޑަކްޓަރުން ރާއްޖެ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް
ކ ް
ނނީ މީހުން ތަމްރީނު ޮ
އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަ ް
ށފައި ތިބީސް .ނަރުހުން ތިބީސް .އޭގެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި އޭރު އޮތް ހާލަތުން ،އޭރު އޮތް ޞިއްޙީ ނިޒާމު
ކ ް
ތަމްރީނު ޮ
ޖހޭ .ރާއްޖޭގެ އެތައް
ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތިބި .ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ނަރުހުން އިމްޕޯޓުކުރާކަށްނު ެ
ޒުވާނުނެއް

މަދަރުސާ

ށފައި
ދޫކޮ ް

ތ
މަ ީ

ތައުލީމު

ހސިލުނުކުރެވި
ާ

އެބަ

ނަރުސްކަން

ތިބި.
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ރން
އަދާކު ަ

ހތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ  31އަހަރަގެ
ތަމްރީނުލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިބި .އެކަމަކުި ،
ސަރުކާރަކުން ވެސް އަދި މިއަދުގެ މި ހިނގާ ސަރުކާރަކުން ވެސް މި ކަމަށް އެއްވެސް އިސްކަމެއް ނުދެއޭ .ވަރަށް
ކެރިހުރެގެން މި ދަންނަވަނީ .ކިތަންމެ އަޑަށް ބާރުލާފައި މިހާރު

ވަރަށް އޯގާތެރި

ރކޭ މި އޮތީ ،ޞިއްޙީ
ސަރުކާ ެ

ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުވެއްޖޭ ވިދާޅުވިޔަކަސް އެއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން .ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް
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ހންގެ ލޭ ވެސް އަނެއް މީހާގެ
ނތީޖާ އަކީ އެއިޑްސް ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީ ު
ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ވުރެ .މިކަމުގެ ހިތި ަ
ގަޔަށް ބެލުމެއް ނެތި އެޅެނީ .އެކަން ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތް .ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ
އެއްވެސް މިންގަނޑެއް އެކުލެވިފައެއް ނެތް .އެ ކަންކަން ބެލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މިއަދަކު ވެސް ނެތް .ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ
ކރެވޭނެ އެއްވެސް
ވސް .އަދި މިއަދު މި ބިލުން ވެސް މިދެންނެވި މަޤްޞަދު ހާސިލު ު
ތށް ެ
ގ ަ
ކިތަންމެ ގިނަ ގޮތް ޮ
ރވޭނެ .ފަންނީ ބިލެއް މިއަދު
ކށް ނުފެނޭ .ކައުންސިލެއް ހެދުމަކުން މި ކަންކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުކު ެ
ޖާގައެއް އޮތް ކަމަ ަ
އަޅުގަނޑުމެން

ފާސްކުރާއިރު،

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ތާރީޚުގެ

ތެރެއިން

ހިނގާފައި

ހރި
ު

ހރި
ހިތާމަ ު
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ސތައް
ހާދި ާ

މ ކަމެއް  .ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއިން އެއްވެސް
ނ ބިލު ފަރުމާކުރުމަކީ މުހިއް ު
ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީ ް
ށ ހައްލެއް ،ފަރުވާއެއް މި
ކަމަކަ ް

ދފައެއް ނެތޭ .ކޮމިޓީގެ ސްޓޭޖުގައި މި ކަންކަން ހަމަ ކޮމިޓީގެ
ބިލަކުން ހޯ ި

ތތެރި ރައީސް .މިތާނގައި
މށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން .ޢިއްޒަ ް
ތރި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަ ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ނށް ގެންނަން ކުރީގެ ސަރުކާރަކުން އުޅުނު ވާހަކަ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި
ވާހަކަދެކެވިއްޖެ ،ޔަހޫދީން މި ތަ ަ
ތކުރާނެ.
ތ މަސައްކަ ް
ށ ވަންޏާ ބުޑިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ވެސް މި ާ
ނތް ކަމަ ް
ރާއްޖޭގައި ދިވެހި އިސްލާމީ ޑޮކްޓަރުން ެ
ކތްކުރާނެ .އަދި ކުރަމުން ވެސް އެބަ ދޭ .އެއީ މިކަން އޮތް ޙަޤީޤަތް.
ކްރިސްޓިއަން ޑޮކްޓަރުން ވެސް މިތާ މަސައް ަ
މ އެންމެ ހާލަތެއްގައި .އެއީ
ތރީޚުގައި ފެނިފައި އޮތީ ހަ ަ
ފތުރުމަށް މި ރާއްޖޭގެ ާ
އެކަމަކު ،ކްރިސްޓިއަން ދީން ެ
އޭމް.ޑީ.ސީގައި އޭރުގެ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ހިންގެވި ހޮސްޕިޓަލަކުން،
42
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ރފައި އޮތީ ގަނޑުވަރު ތެރެއިންނޭ
ނކަކުން .އެހެންވީމާ ،މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތު ާ
ކުލި ި
ދަންނަވަންޖެހޭ ޑޮކްޓަރުން ގެންނަވައިގެން .އެނޫން
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ލތެއްގައި މި ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން
އެއްވެސް ހާ ަ

ނ ތް .އެހެންނަމަވެސް ތެދެއް .އެހެން ދީންދީނުގެ ޑޮކްޓަރުން މިތާ އުޅޭ .މިހާރުވެސް އުޅެމުން ދޭ.
ފތުރާފައެއް ެ
ަ
އޔާރުނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ.
މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް އުޅެމުންދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފެންވަރަށް ޑޮކްޓަރުން ތަ ް
ނަރުހުން ވެސް އެބަ ތިބި ހަމަ އެކި ދީންދީނުގެ .އެހެންވީމާ ،އެއާ ދޭތެރޭގައި އެއްޗެއް ދަންނަވަނީކީ ނޫން މި
އޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި
މށް ދެއްކީމާ ،ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމަކީ ަ
ފަހަރެއްގައި ވެސް .މި ވާހަކަ މިގޮތަށް އޮޅުވައިލު ަ
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ނ މިތާނގައި މިކަހަލަ ބިލު
މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް .އެހެންވީމާ ،އެ ވާހަކަ ވެސް ކޮންމެހެ ް
ށފައި
ހކައެއް ވެސް ނޫން މީ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކޮ ް
ހޅުނީމަ ދައްކަންޖެހޭ ވާ ަ
ހށަ ެ
ު
ކހަލަ
އތް ތަނުގައި ވެސް މި ަ
ދންނަވާލަންޖެހުނީ .ކުރއަށް ޮ
ބނީމާ ،ދެން މި ވާހަކަވެސް ަ
ކ ު
މިއީއޭ މިކަން އޮތް ގޮތަ ީ
މށް ވާނަމަ ދައްކާނަން 31 .އަހަރުގައި ހޯދި ކާމިޔާބުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ،މި ޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް
ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަ ަ
ތށް ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް ބައްޓަންކުރެވިފައި ނެތީ
މކުރެވޭ ގޮ ަ
ދުނިޔެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތާ އެއް މިންވަރަށް ފައިހަ ަ
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ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޞިއްޙީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭގައި ފަ ރުވާތެރިކަމެއް ނުބެހެއްޓުނީމަ .ޞިއްޙީ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމުގެ
ވފައިނެތީމަ.
ތށް ކުރެ ި
ކތް ަ
މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ރޭވިފައިނެތީމަ .ޞިއްޙީ ނިޒާމު ކުރިއަރުވަން އެކަށީގެންވާ މަސައް ަ
ޖހުނީސް
ދކަށްނު ެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ލަންކާ އަށް ،އިންޑިއާ އަށް ާ
ތ
އ ް
މށް ޮ
ދކުރާންނުޖެހުނީސް މިފަދަ ކަންކަ ަ
ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ބޭރު ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް މި ކަމަށް ޚަރަ ު
ތކުރި ދުވަސްވަރުގައި އަޅުގަނޑާ ގުޅުންހުރި
ޞތު އޮތް ނަމަ .ކުރީގައި އޮތް ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު މަސައްކަ ް
ފުރު ަ
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އޓީ .އަޅުގަނޑާ ވަރަށް ގާތް
ފހެ ް
ޞތުނުދީ ހި ެ
އެތައް ބަޔަކު މެޑިސިން ކިޔަވަންދާންވެގެންއުޅުނީމާ އެ ސަރުކާރުން ފުރު ަ
ނ
ހރުގެ ވެސް ވަޒީރު ،ފޮރި ް
ށ އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ،މި ާ
ޕކަ ް
ކއްޖަކަށް ލިބުނު ސްކޮލަރޝި ަ
ތ ު
ކށް ނުވަ ަ
ހ ަ
ގުޅުންހުރި މީ ަ
ޕ
ޝ ް
ތތައް މިހާރު ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ސްކޮލަރ ި
ރ ް
މިނިސްޓަރު ހުރަސްއެޅުއްވީ .މިއީ ޙަޤީޤަތް .މި ދެންނެވި ފަ ާ
މ
ތކުގެ ޤައުމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން އެބަ ދޭ .މިއީތޯ ސަރުކާރަކުން ި
ތ ަ
ރ ް
ކރި ފަ ާ
ލިބިގެން އެ މީހުންގެ ސްޕޮންސަރ ު
ނ
ތ ސަރުކާރު ް
ށ ތަރުހީބުދޭ ނަމަ ،ކަންކުރާނެ ގޮތަކީ .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މިއަދު މި އޮ ް
ކަންކަމަ ް
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ށފާނެ އެކޭ .ކީއްވެގެންތޯ
ތކޮ ް
ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދިގެން ޑޮކްޓަރުން ވެސް ތަމްރީނުކުރަން މަސައްކަ ް
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނެތީ؟ ނެތީ ވެރިކަންކުރާ ޢާއިލާގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ފިޔަވައި
ށ ނުވާތީ .ނަރުސްކަން
މކަ ް
ރހީބުދޭ ކަ ަ
ކ އެ މީހުން ތަ ު
ހދުމަ ީ
ށ ެ
އިތުރު އާދައިގެ މީހުންގެ ދަރި ން ޑޮކްޓަރުންނަ ް
ށ ނުވާތީ .އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރިހުގައި މަސައްކަތްކޮށްދީ،
ކިޔަވައިދިނުމަކީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަ ް
ރށް ނާދިރު ހާލަތެއްގައި ވަރަށް
ޞތު ދިނުމަކީ ވެސް ވަ ަ
ސ އެފަދަ ފުރު ަ
ނނަށް ވެ ް
ގުލާނުކޮށްދޭ މީހުންގެ ދަރީ ް
ޖ
ވތީ .މިއަދު އޭގެ ހިތި ނަތީ ާ
ދއްވާފައި އޮތް ކަމަށް ާ
ރޞަތުނު ެ
ނ އެ ބޭފުޅުން ފު ު
ކށް ނޫ ީ
އިތުބާރުކުރެވޭ މީހަ ަ
43
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މން މި ދަނީ .އޭގެ ދެރަ އަޅުގަނޑުމެން ތަޙައްމަލްކުރަމުން މި ދަނީ .މި ރާއްޖޭގެ މުޅި
އަޅުގަނޑުމެން ތަޙައްމަލްކުރަ ު
ލ
ރނުކުރެވިފައިވާ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަ ް
ށ ތަމް ީ
ޞިއްޙީ ނިޒާ މު ހަލާކުވެގެން މި ދަނީ ކަމަ ް
ނ
ނތީމަ .މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްގެ ް
ކށާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި ޑެންޓިސްޓުން އެކަށީގެންވާ ދަރަޖަ އަށް ެ
ފީލްޑުތަ ަ
ށ
ސލެއް ނުކުރެވޭނެ .މި ބިލަ ް
މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާ ި
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ވާހަކަދައްކަވާއިރު މި ބިލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި މި ލިޔުއްވާފައި އޮތް އެއްޗަކާ ދޭތެރޭގަޔާއި އަދި  21ވަނަ މާއްދާ؛
ބ
ފންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ .ދުނިޔޭގައި އެބަ ތި ި
ދތެރޭގައި ު
ލތަކާ ޭ
ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް މި އޮތް އުސޫ ު
މށްވަނީވިއްޔާ އެންމެ
ކލްތައް .ދުނިޔޭގެ މީހުން ޤަބޫލުނުކުރާ ސްކޫލްތައް .އެހެންކަ ަ
މިހާރު އެކަށީގެންނުވާ ސް ޫ
ކުޑަމިނުން ،މިސާލަކަށް އިންޑިޔަން މެޑިކަލް ކައުންސިލް ،ނޫނިއްޔާ ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ނޫނިއްޔާ އެހެން
ށ
ތކަ ޭ
ތ ަ
އދަދީފައި އޮންނަ ފަރާ ް
ތކުން ހު ް
މޑިކަލް ކައުންސިލް ަ
ޤައުމެއްގެ ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ެ

1165

މިވެނި ،އެވެނި ކަމަކަށް ލައިސަންސް ދޭންވާނީ .އެ މިންވަރަށް ،އެ ދަރަޖަ އަށް ނަމަވެސް...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  0.1ގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ވަގުތަ ް
ހުއްޓުމަކަށް އައީކަމުގައި ދަންނަވަން.

1170

 .11ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނމި ހުރި މަސައްކަތް  -11.1ސަރުކާރުގެ
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،11ނު ި

ފަރާތުން ،ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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ޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ
ހންގެ ާ
ނބަރު  11/2112ފުލު ު
ށހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ހ ަ
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ު
ހފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން .ޕީ.ޕީ.އެމަށް 21
ށ ގެންދެވުން .މިހާރު ބާކީ ވަގުތު ހަމަޖެ ި
ބިލު .މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަ ް
ނތު.
ސކު ް
ި
ނޓު 12
އށް  15މި ެ
ސކުންތު .ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ަ
ި
ނޓު 13
ނތު .އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  10މި ެ
މިނެޓު  12ސިކު ް
ތތެރި
ބތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަ ް
ނޓު .ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސް ަ
އށް  1މި ެ
ލތު ޕާޓީ ަ
ސކުންތު .ޢަދާ ަ
އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ި 21
ތން ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
ރ ު
ށފަހު) އަޅުގަނޑު މިހާރު ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
ކ ް
ނޓު( .ވަގުތުކޮޅަ ަ
މެންބަރަށް  1މި ެ
ޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ
ހންގެ ާ
ނބަރު  11/2112ފުލު ު
ށހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ހ ަ
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ު
ބިލު؛

މި

ބިލުގެ

މަސައްކަތް

އިއްޔެ

އަޅުގަނޑުމެން

ހުއްޓާލި

ހިސާބުން

ށގެން
ފ ި
ެ

ކުރިޔަށް

ތ
ގެންދެވޭ ޯ

ބރުންގެ ލިސްޓަށް އަޅުގަނޑު
ކފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ަ
މަސައްކަތްކުރާ ނަން .އެގޮތުން ވާހަ ަ
44
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ރ
މި ބަލަނީ .މި ލިސްޓުން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ު
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

1185

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރތުން ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު
ރއީސް .އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަ
ގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް
ށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު  11/2112ފުލުހުން ެ
ދޮންމަނިކު ހު ަ
ރއީސް .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބައެއް
ތތެރި ަ
ކރަން .ޢިއްޒަ ް
މ އަށް ތާއީދު ު
ހ ަ
އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރި ަ
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ތރި މެންބަރުން މިތާނގައި ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ހަމައެކަނި ދެކެވެމުންދަނީ ފުލުހުން ،ޢާއްމުންނަށް ދެވޭ
ޢިއްޒަތް ެ
ޔތާއި
ހންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިމަ ަ
ރ ގޮތުގައި ފުލު ު
އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ .ނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު ާ
ތ
ކށް ވާ ީ
ށފައި ތިބޭ ބަޔަ ަ
ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދިނުމަށް ޓަކައި އެކުލަވައިލާފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ޢައްޔަންކޮ ް
ށ ލިބިދޭންޖެހޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިދީގެން މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން
ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުޅުންނަ ް
ތކެއް
ރށް ގިނަ ކަންތައް ަ
ކށްލަންޖެހޭ ވަ ަ
ށ ވާނެ .އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ޮ
ދެމެހެއްޓުމަކީ ދަތި ކަމަކަ ް
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އަޅގަނޑުމެންގެ މަޒީއާ ގުޅިގެންގޮސް ނިމިއްޖެ .ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު ދުށް އެތައް ވީޑިޔޯއެއްގައި ފުލުހުންތަކެއް
އން ބަޔަކު ޕޭމަންޓުގާ އުކައި ،އެ މީހުންގެ ބޮލުގައި
ޕިކަޕެއްގައި ގުޅައަކަށް ވެށިގެން ތިއްބާ ޢާއްމުންގެ ތެރެ ި
ޤތެއް ކަންނޭނގެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި
ޅ ހެދި މަންޒަރު ވެސް؛ އެ ވެސް ޙަޤީ ަ
ދަގަނޑުބުރިން ތަ ާ
ރ
ދފައިވާ ބާރުތައް ކުޑަކު ާ
ށ ލިބި ީ
މހުންނަ ް
ކށް ،އެ ީ
ށ އަނިޔާ ޮ
ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންވީކީ ފު ލުހުން ޢާއްމުންނަ ް
ށ
ވާހަކައެއް ނޫން .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާންކަމާ އަދި ދިވެހީންނަށް މުޅި ޤައުމަ ް
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ލހުންނާއި ސިފައިން.
ލފައި ނިކުންނާނީ ދިވެހި ފު ު
ދިމާވާ ކޮންމެ ނުރައްކަލެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މޭ ދިއްކޮށް ާ
ލހުންނާއި
ނށް ވެސް އަދި ދިވެހީން ޢައްޔަންކޮށްފައި މި ވާ ފު ު
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހީން ަ
ށ އަދި އެ މުއައްސަސާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން
ފޅުންނަ ް
ސިފައިންނަކީ އެ ބޭ ު
ށލަން ބޭނުންވާ އެތައް
ފހަގަކޮ ް
ނ ދެމެހެއްޓޭނެ ބަޔަކަށް ނުވާނެ .މިގޮތުން އަޅުގަނޑު އަދި ާ
މެނުވީ ޤައުމުގެ ރައްކާތެރިކަ ް
ކށް ބައްލަވަމާ
ނން .މިސާލަ ަ
ހގަކޮށްލާ ަ
ތތައް ފާ ަ
ތކެއް ވެސް އެބަ ހުރި .ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބައެއް ނުކު ާ
ތ ަ
ނުކު ާ
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ނތޯ ޒަޚަމްވެ،
އސް .އަޅުގަނޑުމެން ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ކިތައް ފަޚްރުވެރި ފުލުހު ް
ހިންގަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ތއް އެއީ .ފުލުހެކޭ ބުނުމަކުން
ކށްދިޔައީ؟ ހަމަ ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ ަ
ފުރާނަދޫ ޮ
ތއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ދިވެހި
ށ ނުވެނުދާނެ .ދިވެހި ރައްޔި ެ
ކ ް
އ އެ މީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަ ަ
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ ި
މށް ވިޔަސް ،އޭނާ އަށް ވެސް ދިވެހި
ދިދައިގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ފުލުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތު އޮތް ކަ ަ
ސ
އހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެ ް
ރައްޔިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ހިމާޔަތާއި ހިދާޔަތު އަދި ރައްކާތެރިކަމަކީ ެ
45
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ކށް ވެސް ލިބިދޭންޖެހޭނެ.
އގެ މަޤާމު އަދާކުރިޔަސް އެ މީހަ ަ
ލހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފުލުހެ ް
ކތެރިކަން ފު ު
ލިބެންޖެހޭ ރައް ާ
އފެއްދުންތެރި،
ކށް ،އަދި ު
ފދަ ބިލުތައް އިޞްލާޙު ޮ
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ަ
ކށް
ށހަޅަމުންގެންދަވާތީ .ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިފަދަ ބިލުތަކާއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަ ަ
އ ހު ަ
ބިނާކުރަނިވި މިފަދަ ބިލުތަ ް
ޝކުރުވެރިވަމުން ،ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދެން މި
ު
މަރުޙަބާކިޔަމުން ،މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް
ކށް ،ބަލައިގަނެ ސަރުކާރަށް
ހތުން ޤަބޫލު ޮ
ށ އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހެޔޮ ި
ކ ް
ވސްތަ ަ
އުޅޭ އުފާފާގަތި ދު ަ
ފށުން
ފށް ަ
ަ

އަޅުގަނޑުމެން

ޢިއްޒަތްތެރި

ޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭ.

ރައީސް.

އަޅުގަނޑުމެން
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ފަހަރެއްގައިވެސް

އ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ނޫނީ
ރހަމަ ބާރާ ި
ށ ލިބިދޭންޖެހޭ ފު ި
ނ ް
ބފުޅުން ަ
ހާނދަންނައްތާލައިގެންނުވާނެ .ފުލުހުންނަކީ ،އެ ޭ
ފލުހުން
ކ ު
ސ ކަން ހިނގާ ގޮތަ ީ
ށ ވާނެ .އަދި ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރުވެ ް
މކަ ް
ދތި ކަ ަ
ށ އެކަމުގައި ދެމިތިބުމަކީ ަ
އެ ބޭފުޅުންނަ ް
ކިތަންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގައިގެން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ އަށް ކުށްވެރިވާ މީހާ ގެންދާއިރު އެ ބޭފުޅަކު ،އެ
ކށްލުމުން ،ނޫނީ ނޯއޭ ބުނުމުން އެ ހިސާބުން ނިމުނީ .ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި
ހިސާބުން ރިޖެކްޓު ޮ
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އެއެއް ނޫން އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ .ފުލުހަކު ވިޔަސް އަދި ސިފައިންގެ މީހަކު ވިޔަސް އެ އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް
ކން ހިންގާ އިންވެސްޓިގޭޝަނަކީ އެއީ ސަރުކާރުން އެކްސެޕްޓުކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަނަކަށް
އ ު
ހިންގާ ކޮންމެ މުޢައްސަސާ ަ
ވާންޖެހޭ.

އެހެން

ވެވޭނީ

އަޅުގަނޑުމެން

މިފަދަ

ޤާނޫނުތަކާއި

މިފަދަ

ކށް
ބިލުތަ ަ

ގެންނަން

ބޭނުންވާ

ށ ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.
ތ ް
އިޞްލާޙުގެނެސްގެން .އާދެ! ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
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ވން:
ކ ު
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއް ެ
ށ
ކ ް
ނތަ ަ
ތށް ހުރި ޤާނޫ ު
އރާ ގޮ ަ
ފށު ަ
ރއީސް .އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ު
ތތެރި ަ
ޝުކުރިއްޔާ ،ޢިއްޒަ ް
ށހަޅުއްވާފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
ހރު ހު ަ
ހޅަމުން މި ދާ ސިލްސިލާގެ ދަށުން މި ފަ ަ
އިޞްލާޙު ހުށަ ަ
ކ
ށހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް .މިއީ ވެސް ހަމަ އެހެން ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެ ޭ
ހ ަ
ލހުންގެ ޤާނޫނަށް ު
 11/2112ފު ު
އެއްފަދައިން ވަރަށް ކުޑަ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ .މީގެތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ އެ ޤާނޫނުގެ
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ޙކާ
ތ އިޞްލާ ަ
ށހަޅުއްވާފައި އޮ ް
ހ ަ
ޙކާއި  35ވަނަ މާއްދާ އަށް ު
ހޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާ ަ
ހށަ ަ
 23ވަނަ މާއްދާ އަށް ު
ކށް ބަލާއިރު ހަމަ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ށހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް .މި އިޞްލާޙުތަ ަ
ހ ަ
އަދި  22ވަނަ މާއްދާ އަށް ު
ށފަހު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ،މި ޤާނޫނަކީ ވެސް
ހޅޭ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރެވުމަ ް
ހށަ ެ
މިހިރީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ު
ނއް ކަމަށް ވާތީވެ ،އޭރު މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި
ޤާނޫނުއަސާސީ އުފަންވުމުގެ ކުރިން އުފެދިފައި އޮތް ޤާނޫ ެ
ތށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުއްވާ ވާހަކަ.
ތކެއް ޝަރީޢަ ަ
އޮންނަނީ ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ މައްސަލަ ަ
ށ
ހށް ކަމަ ް
ކށް ފޮނުވަން މިހާރު މި ޖެހެނީ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީ ަ
އެހެންނަމަވެސް ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ޮ
ލކުރަން
ށ ބަދަ ު
ރލް އޮފީހަ ް
ނ ޖެނެރަލް އޮފީސް އޮތް ތަން ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެ ަ
ވާތީވެ ،ހަމައެކަނި އެޓަރ ީ
46
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ށލަން ބޭނުންވޭ .ހަމައެއާއެކު އެހެން ބައެއް މެންބަރުން
ފހަގަކޮ ް
ހޅުއްވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކެއްކަން އަޅުގަނޑު ާ
ހށަ ަ
ު
ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން،

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި އެ ބޭފުޅުންގެ

ފޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ޔތުގެ ވާހަކަ ވެސް ވަރަށް ު
ތކާ އަދި ހަމައެހެންމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ހިމާ ަ
މަސްއޫލިއްޔަތު ަ
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ބފުޅުންގެ
ބފުޅުންނަށް އެ ޭ
ވފައި އެބަ އޮތް .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ޭ
ގކުރެވިފައި ،ބަޔާންކުރެ ި
ފާހަ ަ
ބފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ
ކ ހަނދާންނައްތައި ލާފައި މުޅިން ވެސް މި ވާހަކަދެކެވެނީ އެ ޭ
ތތެރިކަމުގެ ވާހަ ަ
ހިމާޔަ ް
މ
ވާހަކަ .މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ވާހަކަ .އެކަން ވާނީ ހަމަ ޠަބީޢީ ގޮތުން އެހެން .އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ި
އިހުސާސްކުރެވެނީ ތިމާ އަށް ލިބެންވާ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ .އެހެންވީމާ ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި ވެސް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ
ކށް ވެސް ލިބެންވާ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ
ރތުން ޢާއްމު ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮންމެ މީހަ ަ
ހންގެ ފަ ާ
ދަށުން ،ފުލު ު
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ކ ވެސް ދެންމެވެސް ބޭފުޅަކު،
އެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން މި ތަނުގައި މި ކުރަނީ .އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންނަ ީ
ކ ވެސް ހަމަ
ކ ވެސް ހަމަ ދިވެހިން .އަޅުގަ ނޑު ފުލުހުންނަ ީ
ގކުރެއްވި ފަދައިން ފުލުހުންނަ ީ
ތރި މެންބަރަކު ފާހަ ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ދ އިންސާފުން .އެ މީހުން ވެސް އެ މީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އެ އަދާކުރަނީ ހަމަ
ދިވެހިން .އަޅުގަނޑުމެން ފަ ަ
ކށްގެން .އެހެންވީމާ ،އެ ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާ
މތި ޮ
ފޅުންގެ މޭމަތި ކުރި ަ
ނުރައްކަލަށް އެ ބޭ ު
ތކާ ދިމާކުރެވޭ ދިމާކުރުންތަކާ އަދި ހަމަ އެ
ފޅުންގެ ޢާއިލާ ަ
ފޅުންނާ ދިމާކުރެވޭ ދިމާކުރުންތަކާއި އެ ބޭ ު
ފށް އެ ބޭ ު
ޚިލާ ަ
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އއްވެސް ހާލެއްގައި ތަހްޒީބު
ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ގަސްތުގައި ދިމާކުރެވޭ ދިމާކުރުންތަކަކީ ެ
ތ
ކ ް
މށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .މީގެތެރޭގައި ފުލުހުންގެ މަސައް ަ
އތަކެއް ނޫން ކަ ަ
މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަނެގެންވާނެ ކަންތަ ް
ތރެ އަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި
ފހު ރާއްޖެ ެ
ކށް ަ
ދޔަ ޒަމާންތަކަ ަ
ތށް ބަލާއިރު ،ކުރީގައި ވޭތުވެ ި
ތ ގޮ ަ
ރާއްޖޭގައި ފެށިފައި އޮ ް
ފ .ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ވެސް އެއް މަރުކަޒަށް ވުރެ ގިނަ
ށ ބޮޑަށް މި އޮތީ ފުޅާކުރެވި ަ
ތތައް ވަރަ ް
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ ް
މށްވުމާއެކު ކުރިއާ
ތޅެއް ،އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ނެތް .އެހެންކަ ަ
މަރުކަޒު ނެތް އަ ޮ
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ކށް
ޅ ޮ
ނގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ވުރެ މާ ފު ާ
ލހުންގެ އަދަދު އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެންގޮސް ފުލުހު ް
އަޅައިބަލާއިރު ފު ު
ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

މި

ދަނީ

ލިބެމުން.

އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެން

އ
ރާއްޖެތެރޭގަ ި

މަސައްކަތްކުރާ

ނގެ
މީހު ް

ށލާނަން .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ލާމަރުކަޒީ
ހއްސާކޮ ް
ރ ބައެއް ތަޖުރިބާ ި
ހައިސި އްޔަތުން އަޅުގަނޑަށް ކުރެވިފައި ހު ި
ލހުންނާއި
ޅތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފު ު
ފހު ،ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮ ު
ށ ަ
ފށުމަ ް
ނގަން ެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހި ް
މށް
ށތައް މަދުކުރު ަ
ށރަށުގެ އަފުރާދުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ކު ް
ރ ް
ތރޭގެ ަ
ށ ގުޅިގެން އަތޮޅު ެ
ރށް ބޮޑަ ް
ކައުންސިލުތަކާ ވަ ަ
ކގައި އެއް އިދާރާ އިން އަނެއް އިދާރާއަކަށް އެއްބާރުލުމުގެ ބައި
ތތަ ު
ހންގޭ .މި ހަރަކާ ް
ތތަކެއް ި
ރކާ ް
ވަރަށް ގިނަ ހަ ަ
ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެން ގޮސްގެން ނޫނީ މި ކަންތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ގެންދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ.
ނ
ރށުގެ ގޮނޑުދޮށު ް
ތރޭގައި ރަށް ަ
ޖ ެ
ކރެވިފައި ހުރި ބައެއް ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،ރާއް ެ
ހގަ ު
އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާ ަ
ވެލިނެގުމަކީ ވަރަށް ޢާއް މު ކަމެއް .އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިޔަސް ،ބައެއް ރަށްރަށުގައި
47
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ހއްޓުވައިދޭން އެދުނީމަ ،ކޯޓު
ނށް އެކަން ު
ހިނގާ ކަމެއް މިއީ .މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާ ކަމަށް އެނގިގެން ފުލުހުން ަ
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އަމުރެއް ހިފައިގެން އަންނަން ބުނުން ފަދަ ކަންތައް އެބަ ހުރި ދިމާވެފަ .އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުށުގެ
ހން އެކަން ނުބަލާ ހިސާބަށް
ފއިގެން ގޮސްގެން ނޫނީ ފުލު ު
ކށެއް ކުރަމުންދާއިރު ،ކޯޓު އަމުރެއް ހި ަ
ވެށީގައި މީހަކު ު
ގ ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.
ހިނގައްޖެ ނަމަ ،އަދި އެއީ މި ޤާނޫނުގެ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ފެންނަނީ ކަމަކަށް އަޅު ަ
ނކަމަށްވުމާއެކު މި ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި މިހާރު އޮތް ގޮތުން އުނދަގުލެއް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ
އެހެ ް
ހގަކުރެވޭ .އަދި ހަމައެއާއެކު
ފ ަ
ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި މި ޤާނޫނަށް ގެނެވެންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ާ
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ސހަ ކަމެއް އަޅުގަނޑު
ރތުން ޢާއްމުންނަށް ލިބެމުންދާ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއި ވަރަށް ބޮޑު ފަ ޭ
ފުލުހުންގެ ފަ ާ
ހ
ފސޭ ަ
ފރަމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާބިނގާވެއުޅުމާއި އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ކަންތަކަކީ އެހާ ަ
ކށްލަން .ޚާއްޞަކޮށް ު
ގ ޮ
ފާހަ ަ
ކަމެއް ނޫން .ޚާއްޞަކޮށް ރޭގަނޑުގެ ވަކި ދަންފަޅިއެއްގަ .ފުލުހުން ބައެއް ފަހަރު މަޖީދީމަގުގައި ޓްރެފިކު
ސހަވަނީ.
ބެލެހެއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާކަމުން ޢާއްމުނަށް ފަސޭހައިން ދުއްވާ ،ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ފަ ޭ
ރ
ކށް ގޮސް ރެޑުވެފައި ހުންނައި ު
ހންވެސް ދިމާވި ކަމެއް .ބައެއް ލައިޓުތަ ަ
ދ ފަ ު
އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ދާ ި
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ލ
އެތާ ހުއްޓާފައި އޮންނައިރު ވެސް ބައެއް ޓެކްސީތަކާ އަދި ހަމައެހެންމެ ބައެއް ކަހަލަ ދެ ފުރޮޅުލީ ސައިކަލާ މިކަހަ ަ
ހމަ ބަރާބަރަށް އެބަ އޮވޭ .އެ
ށފައި ަ
އެއްޗެހި ލައިޓުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ މީހުން ހުއްޓަން އޮންނަ ޖާގައިގައި ޕާކުކޮ ް
އެއްޗެހި ތައް އެތަނުން ނެގޭނެ ގޮތެއް ނުވޭ .ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު
ވ
ރ ޭ
އށް ބޮޑުވެގެންދާނެ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކު ެ
ށ ވާނަމަ ،މިކަން އިންތިހާ ަ
ނުބަލަހައްޓާ ކަމަ ް
ތކާ އެއްޗެހި
ރފިކު ކަންތައް ަ
ޓ ެ
އތައް ދިމާވެގެން މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މިކަހަލަ ް
ބައެއް ކަހަލަ ކަންތަ ް
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ތކުރައްވާ .އެހެންވީމާ ،މި
ކ ް
ބރުއަޅައިގެން ފުލުހުން މަސައް ަ
ކށް ާ
ތ ަ
ނތައް ަ
ބެލެހެއްޓުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަލާމަތީ ކަ ް
ނ އެއް އުސޫލަކުން ބެލެހެއްޓޭ ކަމަށް ވާނަމަ ،ޢާއްމުންނަށް
ރހާ ދިމާލެއްގައި ހުރި ކަންކަ ް
ތށް ބަލާއިރު ހު ި
ކަމަކީ މިގޮ ަ
ށ
ޑ ް
ހވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮ ަ
ސ ަ
މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފަ ޭ
ހކަދެއްކެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ،ޚާއްޞަކޮށް އިއްޔެގެ ބަހުސްގައި މާފަންނު އުތުރު
ވ ަ
ކށްލަން މި ބިލަށް ާ
ގ ޮ
ފާހަ ަ
ށ ނުކުޅަދާނަވާ ވަރަށް ބާރުގެ
ރތުން ޢާއްމުންނަ ް
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފުލުހުންގެ ފަ ާ
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ށ
ފނަ ް
ށ ބޮޑަށް އެ މަނިކު ާ
ރށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދެއްކެވި .އަޅުގަނޑު ވަރަ ް
ރ ވާހަކަ ވަ ަ
ތއްކު ާ
ބޭނުންކޮށްގެން ކަންތައް ަ
ނ؛ ޚާއްޞަކޮށް  2111 ،2110ގައި ރައީސް
ގކޮށްލަ ް
ކށް ،އެ ކަމަށް މަރުޙަބާކިޔަން .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަ ަ
ތާއީދު ޮ
ރތުން އެ މަނިކުފާނު އަންގަވައިގެން،
ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު މި ޤައުމުގައި ދެމިއޮތް ދުވަސްވަރު ފުލުހުންގެ ފަ ާ
ރ
ކ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ު
ތތެރި މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މުލަ ު
ތތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ ް
ޚާއްޞަކޮށް އޭރު މި ޢިއްޒަ ް
އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭގަނޑު ދަންވަރު ނަގައިގެން ގެންދިއުމާ ،އޭރު މި މަޖިލީހުގައި
ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އަޙްމަދު ނާޡިމު ނަންގަވައިގެން ގެންދެވުމާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު
48
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ނަންގަވައިގެން ގެންދެވުމާ އަދި  2112ގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޢަބްދުﷲ ޤާޟީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ،އުފުރާލައިގެން
ށ
ލހުންގެ ޤާނޫނުން އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން އެ މީހުންނަ ް
ތކަކީ ފު ު
ދަމާ ގެންދިއުން ފަދަ ކަންތައް ަ
ތކެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ،އޭރު ސަރުކާރުގައި
ބާރުލިބިގެން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައް ަ
ތިބި ސިޔާސީ ބައެއްގެ ނުފޫޒާ އި ބާރު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުންނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގައި ހިމެނޭ
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އތައް ހިނގާފައި،
ކށް މި ކަންތަ ް
ތ ަ
ކހަލަ ގޮ ަ
ކއް ކުރުވާ ަ
ތ ެ
ލ އަސަރު ަ
ރށް ނޭދެވޭ ކަހަ ަ
މީހުން މެދުވެރިކޮށްގެން ވަ ަ
ހ
ތ ާ
ތތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަށް އިން ި
ހިންގާފައި އެބަ ހުރި .އެހެންވީމާ ،މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ރހާ
ތކުގެ ހު ި
ލހުންނާއި ސަލާމަތީ ބާރު ަ
ތކުން އެއްކިބާވެގެންވާ ގޮތެއްގައި ފު ު
ޛ ަ
ނފޫ ު
ު
ށ ،އެފަދަ
ކ ް
އަށް ތާއީދު ޮ
ތކުރުމުގެ މާޙައުލެއް މި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އިންތިހާ އަށް
މެންބަރުންނަށް ވެސް މަސައްކަ ް
ގޮވާލަން .އަދި ހަމަ ޤައުމުގައި އެ ވަގުތަކު އުފެދިފައި އޮންނަ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި
ނށް
ބޭފުޅުން ަ

ބފައި
ލި ި

އޮންނަ

ހނިކުރެއްވުމަށް
ަ

ތތައް
ޞ ު
ފުރު ަ

ބާރުނާޅުއްވައި،

ނުފޫޒު

1300

ފޯރުވުމަށް

ޅ
ފ ާ
ހ ު
ހ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ާ
ތކޮށް ދިވެ ި
މަސައްކަތްނުކުރައްވައި ،އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ އިމުގެތެރޭގައި މަސއްކަ ް
ލބުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން .އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު
ދާއިރާއެއްގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބެންވާ ޚިދުމަތްތައް ި
ޅފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ވަރަށް ކުޑަކުޑަ
ށހެ ި
މިހާހިސާބުން ނިންމައި ލާނަން .މި ހު ަ
ވއި ފާސްވެގެންދިއުމަކީ މީގެ
ހ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނު ަ
އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވާތީވެ މި އިޞްލާޙު މިއާ އެއްގޮތަށް ވީ ާ
ސަބަބުން

ށ
އަޅުގަނޑުމެންނަ ް

ލިބޭނެ

މަންފާއެއް

ކަމުގައި

ދެކެން.

އަޅުގަނޑުގެ

ކކޮޅު
ވާހަ ަ

1305

ހހިސާބުން
މ ާ
ި

ނިންމައިލާނަން .والسالم عليكم.

ހތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ި
ޝުކުރިއްޔާ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .` .الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه
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وأتباعه އާދެ! މިއަދު ވާހަކަދެއްކެމުންދާ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް
އސަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން .އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި
ތތެރި ރަ ީ
ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތުދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަ ް
ތތެރި
ބިލާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކާއިރު ،މި ބިލަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ޢިއްޒަ ް
ކއް މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން
ހ މައްސަލަތަ ެ
މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު އެބަ ހީވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ހުރި ާ
އހެނެއް ނޫން އިނގޭތޯ .އެހެނެއް އެކަން ނުވެސް ވާނެ.
ކށްވެސް ެ
ޙައްލުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް .ނޫން! އެއްގޮތަ ަ
ދފައިވާ ގޮތުން އެބަ ހުރި.
ލހުންގެ ޤާނޫނުތައް ހެ ި
ސފައިންނާއި ދިވެހި ފު ު
ހ ި
އެއަށްވުރެ މާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިވެ ި
ދ ޤާނޫނުގެ
ތތައް މި ެ
އ ކުރީމަ ދިމާވާ ދެރަ ގޮ ް
އތަ ް
ޅފޮޅިގަނެގެން ،ވަރަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަންތަ ް
އަދި ވަރަށް ތެ ި
ޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުގައި އެބަ އޮތް
ސަބަބުން ދިމާވެފައި އެބަ ހުރި .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި ި
49
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މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުރިހާ އިޚްތިޔާރެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަރުވާފަ.
ށ
ތއްތައް މި ކުރެވެނީކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮ ް
ކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ކަން ަ
އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އަ ީ

1320

ކށް ،މި
ށ ރިޢާޔަތް ޮ
މ ް
މ ދެންނެވި ކަންކަ ަ
ހމަ އަށް ި
ފރި ަ
އ މި ހަދަނީ ވެސް އެންމެ ު
ނޫންކަން ،އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުތަ ް
ކން ޙައްލުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައެއް ނޫން .ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްގެ އަވައިގައި
އިޞްލާ ޙުގެ ސަބަބުން ކަން ަ
ތއްތައް ދިވެހި ޤައުމަށް
ހތާމަވެރި ކަން ަ
ނކަން ކުރެވޭތީވެ ި
ޖެހިފައި ތިބެގެން އެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން ކަ ް
އ
ށ ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެ ް
ހންގެ ޤާނޫނަކީ އެ ޤާނޫނަ ް
ތތެރި ރައީސް .ފު ލު ު
އަބަދުވެސް ދިމާވަމުންދަނީ .ޢިއްޒަ ް
ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް .އެއީ މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި މި އޮތް އަޣްލަބިއްޔަތު
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ރ
ޓހު ެ
ފހު ،މިތާ މިހެން ހުއް ި
ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް .އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނީ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކަށް ަ
ތކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން
ކ ަ
ޓށް ހުރެ ދެއްކޭ ވަރަށް ވުރެ މާ ދިގު މާ ތަފުސީލީ ވާހަ ަ
ތިން މިނެޓަށް ނޫނީ  2މިނެ ަ
އޅިގެންދާނީ .އޭގެ ބަދަލުގައި
ނށް ބޮޑަށް ޮ
ކށް ރައްޔިތުން ަ
ދައްކަން މި އުޅެނީ .އެހެންވީމާ ،އެ ވާހަކަ ދެއްކި ވަރަ ަ
ޓކައި ،މި
ށ ަ
ކމެ އް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި ހުރިއްޔާ މި ޤާނޫނު އަލުން ދިރާސާކޮށް ،އިޞްލާޙުކުރުމަ ް
ތެދުވެރި ަ
ގތުން އެ
ކގެ ގޮތުންނާ އަދި އެހެން ވަރަށް ގިނަ ގޮތް ޮ
ށހަޅަން އެބަ ޖެހޭ .އެ ޤާނޫނުގައި ހައިރާ ީ
ހ ަ
މަޖިލީހަށް ު
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އ
ފޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ،އަދި އެ ބޭފުޅުންނާ ި
ނށް ލިބިދޭންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކާއި އެ ބޭ ު
ބޭފުޅުން ަ
ދިވެހިރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުމާ ،އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތަކާ،
ނތައްތައް
ށ ދެކެވި ،މި ކަ ް
ކ ް
ލ ޮ
ތފުސީ ު
ހކަ ވެސް ވަރަށް ަ
އދާކުރަންޖެހޭ އިޙްތިރާމުގެ ވާ ަ
އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ަ
ޞލާޙުތަކެއް ގެނެވިގެން .މީ
ކުރެވޭނީ މި ޤާނޫނަށް އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ވެސް ދެންނެވިހެން ވަރަށް ބޮޑެތި އި ް
ށހަޅާ އިޞްލާޙެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.
ށ ދެކެވޭ ވާހަކައެއްގެ ސަބަބުން ހު ަ
ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީން ފުށުއަރާ ކަމަ ް
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ސފައިން ނޫނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް
ތކުރައްވާ ގޮތަށް ި
ތރި މެންބަރުން މި ވަކާލާ ު
އެހެންވީމާ ،މިތާނގައި ގިނަ ޢިއްޒަތް ެ
އިޞްލާޙުގެންނަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރައްވައި ،ކުރީގައި ހެދިފައި ހުރި؛ އިނގިރޭސި
ތއް ކުރުމަށް
ބަހުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިސްޓޭކުތައް ނޫނީ ނުބައިތައް ރަނގަޅުކޮށްގެން ،އެ ކަންތައް ަ
ށގެން
ތކާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެ މުއައްސަސާތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މިކަން ކޮ ް
ޓަކައި އިޚްލާޞްތެރި ހި ަ
ށ އިނގިލިދިއްކޮށް ،އެއްބަޔަކު
މިކަން ކުރެވޭނީ .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަ ް
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އަނެއް ބަޔަކަށް އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ސަރުކާރަކުން ކުރި ކޮންމެވެސް ގޯސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ .މި މަޖިލީސްތެރޭގައި
ދެކެވޭ ތަން .އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސަކީ މި ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަށް
ތ މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި
ޓކައި ،ނުވަ ަ
ވަންޏާ މި ޤައުމުގައި މިފަ ދަ އަގުހުރި މުއައްސަސާތައް ޙައްލުކުރުމަށް ަ
އ
ނތައްތަކެ ް
ތރި މަޖިލީހުން ކަ ް
ތ ެ
ތރިކަމާ އެއްކޮށް މި ޢިއްޒަ ް
ށ ޓަކައި ،ތެދުވެރި އިޚްލާޞް ެ
މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަ ް
އ
ކތަކެ ް
ތކެއް ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ .މީ ދައްކައި ކޮޅުންލާނެ ވާހަ ަ
ކުރައްވައި ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނީ މި ކަންތައް ަ
50
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ތދުވެރިވާނީ .އަޅުގަނޑުމެންނާ
ނޫން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެން ތެދުވެރިވެގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ

ނ
ރައްޔިތު ް

ހަވާލުކޮށްފައި

އޮތް

ޒންމާއަދާކުރުމުގައި
ި

އަޅުގަނޑުމެން

އިޚްލާޞްތެރިވެގެން

ރ ރައީސް.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ކުރިއަށް ދާނީ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ލހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް
ރ ރައީސް .އާދެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2112ފު ު
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ނބަރު ،ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ބަޔާންކުރައްވާފައި އެބަ
ތތެރި މެ ް
ހޅުއްވި ޢިއްޒަ ް
ހށަ ެ
ު
ތށްއަރާ؛ އަޅުގަނޑަށް ދެން ނުވިސްނިގެން ކަންނޭނގެ ހިތަށް މި
ހޅުއްވި ސަބަބު .އަޅުގަނޑު ހި ަ
އޮވޭ އޭނަ ބިލު ހުށަ ެ
ކ އެ ގަނޑު ކިޔުއްވު ބާވައޭ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން .ޤާނޫނު ނަންބަރު
އަރަނީ މިހެން .އެއްވެސް ބޭފުޅަ ު
ށހަޅަނީ ،އެ ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް
 1/2112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މި ހު ަ
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ށފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށް ވެފައި ،އެ ޤާނޫނުގައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކަކީ
ފ ާ
ފށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ަ
ޢަމަލުކުރަން ެ
2112

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ

ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ބައްޓަންވެފައިވާ މާއްދާއެއް ކަމަށް ވާތީ އެ މާއްދާތައް 2112

ފށި
ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ެ

ތ
ށހަޅުއްވާފައި އޮ ީ
ނށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށޭ .ދެން ހު ަ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫ ަ
އެއް ސަފުހާގެ އިޞްލާޙެއް .ހަމަ އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ އިޞްލާޙެއް .އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން މި ތަނުން އެއް
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ފން އެއްގަޑިއިރު .އުއްމީދުކުރާ ގޮތުގައި މާދަމާ ވެސް
ށ ި
ތށް އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮ ް
ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ގޮ ަ
ވޓަށް އަހާނީ ބަލައިގަންނަން
ށފައި މިއަށް ޯ
އެއްގަޑިއިރުކޮށްފައި ،އަޅުގަނޑުމެން އަދި މިއަށް އެއް ގަޑިއިރު ބަހުސްކޮ ް
ނތޯ .ވޯޓަށް އަހާފައި ޢާއްމުކޮށް ކަންތައް ދާ ގޮތަކީ ކޮމިޓީ އަކު ތިން މަސް ވެފައި އައިސް ،މިއަށް ވޯޓަށް
ނތޯ ނުފެ ޭ
ފެ ޭ
ތނުން ހަމަ ނިންމާލިޔަސް އެންމެ އެދެވޭ ،މިކަމުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ށ މި ަ
ތ ް
ގ ަ
އަހާނީ .މި ހަމަ އަންނަ ޮ
ތތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު.
ކށް ނުވެހިނގައިދާނެ ،މިއަދުގެ ޙަޤީޤަ ް
ލިބެން އޮތް ކަމެއް .ދެން މީ ރަނގަޅު ވާހަކައަ ަ
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ހކަށް ވީމަ މި ވާހަކަ
ރ މީ ަ
ތ ކުޑަކޮށް ދުވަސްވެފައި ހު ި
މތާނގައި އުޅޭ ާ
ހތަށްއެރީ ި
އެހެންނަމަވެސް ދެން އަޅުގަނޑު ި
ކށް ދަންނަވަން އޮތީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފުލުހުން ހިމާޔަތްކުރާ
ދަންނަވައިލާނަމޭ .ދެން އަނެއް ވާހަކައަ ަ
ހމަވެފައޭ.
ތއް ގޮއްސަ އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރެސީ މި އޮތީ ފުރި ަ
ބށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަން ަ
ހިސާ ަ
ޝުކުރިއްޔާ.
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ދއްކެވުން:
ވހަކަ ެ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު ާ

51

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

ރއީސް.
ަ

ޤާނޫނު

ނަންބަރު 1/2112

ފުލުހުންގެ

ޤާނޫނަށް

ނ
ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތު ް

ށހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް
ހ ަ
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ،ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ު
ތކެއް އަދާކުރަމުންދާ ބައެއްކަން މި
ނކީ މިއަދު ޤައުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތު ަ
ތާއީދުކުރަން .އާދެ! ފުލުހުން ަ
ށ ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން.
ނށް ވަރަ ް
ބފުޅުން ަ
ފލުހުންގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވާ ހުރިހާ ޭ
ކށްު ،
ޞތުގައި ފާހަގަ ޮ
ފުރު ަ
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ށ
ކ ް
ފ ޮ
ރށް ސާ ު
ފލުހުން އަދާކުރަމުންދާ ޒިންމާތައް ވަ ަ
އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގަ މީޑިޔާ ބަލައިލިކަމުގައި ވިޔަސް ު
ތކުގައި ހޯދަމުންދާ ކާބިޔާބީތައް އަޅުގަނޑުމެން
ތގެ ކަންތައް ަ
ތކެ ީ
ފެންނަމުން އެބަ ދޭ .ރާއްޖޭގައި މި ހިނގާ މަސްތުވާ ަ
އތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމުގައި ވެގެން މި ދާ
އބަ ޖެހޭ .ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ޮ
ފހަގަކުރަން ެ
ވަރަށް ބޮޑަށް ާ
ށ
ކކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮލިހުން ވަރަ ް
އތަ ަ
ކތީގެ މައްސަލައާ އަދި ގޭންގު މާރާމާރީގެ ކަންތަ ް
ތ ެ
މަސްތުވާ ަ
ކށް ޙައްލު ހޯއްދަވަމުންގެންދަވާ ކަންތައްތައްކަން
ތ ަ
އ ަ
ކާމިޔާބުކަމާ އެކީގައި ބައްލަވަމުންގެންދަވާ ،އަދި އެ ކަންތަ ް
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ހ ޒިންމާދާރުކަމާއެކީގައި ކުރަމުންދާ ހިނދު ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި
ތތަކެއް އެ ާ
ސއްކަ ް
ގކުރަންޖެހޭ .އެފަދަ މަ ަ
ފާހަ ަ
ކ
ހކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަ ީ
ފސޭ ަ
ތތައް ަ
މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަ ް
ޢބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު
ލކުރަންޖެހޭ .މިއަދު ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޤަބޫ ު
ކތްކުރުން.
ނކަމާއި މި ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައް ަ
މހިމޭ ް
ށ ވެގެން އައީ ޤައުމަށް ހަ ަ
އެއް ވަޢުދަކަ ް
ނ
ކށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެ ް
ހ ޮ
ސ ަ
ށ ފަ ޭ
ކ ް
ތތަ ަ
ސއްކަ ް
އެހެން އެކަން ވާއިރުގައި މިއަދު ޕޮލިހުން އެ ކުރާ މަ ަ
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އ
ނތަ ް
ނތައް ކުރާ މީހުންނާއި ނުރަނގަޅުކޮށް ކަ ް
ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް .އެގޮތުން މި މުއައްސަސާގައި ވެސް ރަނގަޅަށް ކަ ް
އތައް ބެލުމަށް
ކުރާ މީހުން އުޅޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،އެފަދަ މީހުންގެ ކަންތަ ް
ގ
ނށް ،އެ ބޭފުޅުން ެ
ޅކުރެވި ،އެ ބޭފުޅުން ަ
އ އިތުރަށް ފު ާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބާރުތަ ް
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އަދާކުރުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ވެގެންދާނީ އެ
ވގެންދާނެ ކަމަކަށް .އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި އެ ބޭފުޅުން ކުރަމުންގެންދާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ،
ފސޭހަ ެ
ނށް ވަރަށް ަ
ބޭފުޅުން ަ
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ކށް،
ޅށް ދިރާސާ ޮ
އގައި އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރަނގަ ަ
ލތެ ް
ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގައިފި ހާ ަ
ކމާއި އެންމެ ލުއިކަމާއެކީގައި
ސހަ ަ
ކށް އަދަބު ލިބޭނެ ގޮތްތައް އެންމެ ފަ ޭ
ތތަ ަ
ރ ް
އެކަމުގައި އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ފަ ާ
ނށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުން ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި
ތތައް ހަދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫ ަ
ގ ް
ކޮށްދެވޭނެ ޮ
މ
ކށްި ،
ސ ޮ
ށ މަޖިލީހުން ފާ ް
ކ ް
ޤަބޫލުކުރަން .އެހެން ކަމަށްވާއިރުގައި މިޤާނޫނުގެ މި އިޞްލާޙު ވީހާވެސް އަވަހަ ަ
ރ
އ ހަދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ތތަކެ ް
މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮ ް
ށހަޅުއްވައިދެއްވީތީ ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ
ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން .އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މި އިޞްލާޙު ހު ަ
ށ
ތށް ވަރަ ް
ށ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން .ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
ތރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ވަރަ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
52
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ވެސް ހިތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2112
ޅއްވައިދެއްވީތީ ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ށހަ ު
ހ ަ
ޙ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ު
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާ ު
ވފައި މި
ހށަހަޅުއް ާ
ށ ،ސާދާކޮށް ު
ކ ް
ށޝުކުރުދަންނަވަން .އެ މަނިކުފާނު ހަމަ ވަރަށް ސާފު ޮ
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަ ް
ތތެރި ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ އެ ސާފުމިނުގައި
ފއިވާ މަޠްލަބުގެ ވާހަކަފުޅު ޢިއްޒަ ް
އޮތް ކުރު އިޞްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ކށް
ރ އަޅުގަނޑުމެން ވުޖޫދު ޮ
ހަމަ ދައްކަވަމުން އެބަ ގެންދަވާ .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  2112ވަނަ އަހަ ު
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ޤނޫނުތަކުގައި ހުރި ދިމާނުވާ
ކރުމަށް ޓަކައި އޭރުގައި ހުރިާ ،
ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓި އާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފައިހަމަ ު
ކ މަރުޙަލާތަކުގައި މި ކުދިކުދި
ފތު އެ ި
އތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ކުރަމުން .ތަ ާ
ކަންތަ ް
ތތަކުން މިއާ ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ގުޅުމެއް
އކުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިގެން އިދިކޮޅު ފަރާ ް
ކށް ވާހަކަދެ ް
އިޞްލާޙުތަ ަ
ރ އެޔޭ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް
ތށްއަ ާ
ޅންދާތީވެ އަޅުގަނޑު ހި ަ
ތއް ކައްކަމުން ހޮޅުއައްޓަށް ކު ެ
ލ ަ
ހކަތައް ،ޚިޔާލީ ފޮ ާ
ނެތް ވާ ަ
ނށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ
ނ ަ
އެ ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ .ނިކަން ރަނގަޅަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ފުލުހު ް
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ނިކަން ބާރުލާފައި ދައްކަމާ ހިނގާ .އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި ލަމާ ހިނގާ ކޮންބައެއްތޯ މި ނުބައި ޖަރީމާ މި ޤައުމަށް
ކރީ .ކޮންބައެއްތޯ މި ނުބާ ޖަރީމާ މި ޤައުމުގެ މަގުމަތީގައި ހިންގީ .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މި
ފ ު
ތޢާރު ު
ަ
ދލާލުމަށް ޓަކައި 23 ،ވަނަ
ކށް ީ
އޞްލާޙުގައި މި ބަލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސްލުތަ ަ
ހޅުއްވަފައިވާ ކުރުކުރު ި
ހށަ ަ
ު
ކޑަކުޑަ އިޞްލާޙަކާ އެކުގައި
މާއްދާގެ (ޅ) .އަދި ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެންނަން ފެންނަ ހަމަ ު
ދޢުވާ
ށތަކުގެ ަ
ކ ް
ށ އިޞްލާޙުކުރުން .އެއީ ޖިނާޢީ؛ މި ު
ތ ް
ވެސް  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮ ަ

1415

ށ
މކަން ކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލަ ް
ކށް ި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި ޗެޕްޓަރެއްގައި ވަކި ގޮތަ ަ
މކޮށްލަނީ .ނަމަވެސް މިއޮތް ކުޑަކުޑަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުގެ
މހަ ަ
ދެއްވާފައި އޮތަތީވެ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ހަ ަ
ތކެއް އެތައްމިތަނުން ނަގައިގެން ،މަތާރަންފިލާމަތީގައި
ހކަ ަ
ތެރެއަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ގޮތަކަށް ބުރަވާ ކަހަލަ ވާ ަ
ގއި ވާނަމަ ކިނބިހި ނިކަން
ތކުން އަޅުގަނޑުމެން ހޭލައްވައި ކިނބިހިއަޅަން ޖެއްސިކަމު ަ
ކ ަ
ހ ަ
ފސްއަރާފައި ހުރި ވާ ަ
ހިރަ ު
ހދު ޙުސައިން އާދަމް ވީ ކޮންތާކުތޯ .މި ޤައުމަށް
ރަނގަޅަށް އަޅަމާހިނގާ .އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ ޝަ ީ
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ލހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ސިފައިންގެ ބޭކަލެއްގެ
ފަޚުރުވެރިވި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެކީއެކައްޗަކަށް އޮތްއިރު ،ހަމަ ފު ު
ފޚްރުވެރި
ހައިސިއްޔަތުން  3ނޮވެމްބަރު  22ދުވަހުގެ އެ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި؛ މިއީ މި ޤައުމަށް ޓަކައި ދިއްކޮށްލި ަ
ނގެ މީހެއް .އަދި ހަމަ އެއާވިދިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމާހިނގާ އާދަމް ޙަލީމް؛
ފުލުހެއް .ފަޚްރުވެރި ސިފައި ް
ޝަހީދު އާދަމް ޙަލީމް ޖުލައި  2112ގައި ޑިޔުޓީގައި ހުންނަވަނިކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެންނާ އަވައްޓެރި މިތާ ކައިރީގައި
ނގައި އެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން
ކހިނެއްތޯ؟ މި ތަ ު
ކާށިދޫގައި މި ނުބައި ޖަރީމާ ހިންގިއިރުގައި މާލެތެރޭގެ ހާލަތު އޮތީ ި
53
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ތތްކަމެއް ހުރި ނަމަ،
ކށް ެ
ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލައްވާ .ނުވަތަ ބޮލުގައި އެއްވެސް ވަރަ ަ
ތތަކުގައި
ފ ާ
ގޔާއި އޭގެ ކުރީ ހަ ް
ތތެރޭ ަ
ރއްޖޭގައި ނެރެފައި ހުރި ނޫސްތައް ބައްލަވާ .އެ ހަފް ާ
މށް ވާނަމަ ާ
ނތް ކަ ަ
ނުވަތަ ެ
ނށް ނިކުމެ ގޮވާލި
ތންތަ ަ
ށ މާލޭގެ ަ
ތކަ ް
މށް ވަކި ބަޔަކު ،ވަކި ގޮ ަ
ލހުންނާއި ސިފައިންނަށް އަނިޔާކުރު ަ
ދިވެހި ފު ު
ޢމަލު
ރއީސް ،މި ަ
ގޮވާލުމުގެ ނަތީޖާ ބައްލަވައިލައްވާ .އަޅުގަނޑުމެން އޭރުވެސް ދަންނަވަމުންދިޔައިން ޢިއްޒަތްތެރި ަ
ލހެއްގެ ނަން އަންނަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެއީ އަނިޔާކުރާ ބަޔެކޭ ،އަނިޔާވެރި ބަޔެކޭ ބުނެ،
މިގޮތަށް ނުކުރައްވާށޭ .ފު ު
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ބަޔަކަށް ވިސްނަވައިދީ ،ދައްކަން ފެއްޓީ ވަކި ބަޔަކު .އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކާ
ޅގެ ތޫނުކަން ފެނިގެންދިޔައީ.
ލހުންގެ ކުދީންނަށް ވަ ީ
ކރަން ނިކުމެ ތިބި އާދައިގެ ފު ު
ތ ު
އެކު މި ޤައުމަށް ޚިދުމަ ް
އަނބިދަރީން ދޫކޮށް މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ،މައިންބަފައިން ޔަތީމުވެ ،ދަރީން ޔަތީމުވެ ،ވަދާޢުކިޔަންޖެހުނީ .ބަދަލުގައި
ހކަ ދެކެވޭ ހިނދު ،ލޭ ހޫނުވާންޖެހޭ
ލހުންގެ ވާ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވުނު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް .އެހެންވީމާ ،ފު ު
ނށް އާދޭ އަޅުގަނޑުމެން ޝަހީދު އާދަމް ޙަލީމް.
އދޭ ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް .ހަނދާ ަ
ސަބަބަކީ މިއީ .ހަނދާނަށް ާ
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ތހު މާލޭގައި ޓްރެފިކު ބަލަހައްޓަން ހުރި ފުލުހުންގެ ކޮންސްޓަބަލް
ނ ދުވަހުގެ ރޭގެ ފަ ި
އަދި  31މެއި  2113ވަ ަ
ތ އަޅުގަނޑުމެންނާ
ކހަލަ ނުބައި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ޯ
މިސްބާޙު ޢަބްދުﷲ .ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވާންޖެހުނީ؟ ކޮން ަ
ނތާނގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ދައްކަން ފައްޓައިފިއްޔާ
ހކަ ތަ ް
ވަކިވާންޖެހުނީ؟ އެހެންވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ ފުލުހުންގެ ވާ ަ
ބށް އަޅު ގަނޑުމެންނަށް ދާނީ .އެއަށް ވުރެ މާ ދިގު ،މާ
ހސާ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިސްޓު ދިގުވެގެންގޮސް ވާހަކަނުދެއްކޭ ި
އއްގެ މެދަށް ،އަނިޔާވެރިވެއޭ؛
ބައިވަރު ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ .ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކޮންމެ ވާހަކަ ެ
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ށލަން ބޭނުން .އެ އަށް
ހައްޔަރުކުރިއޭ .ސަޖިދައިގައި އޮއްވާތޯ ހައްޔަރުކުރީ؟ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ސުވާލު ތަކުރާރުކޮ ް
ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ތެދު ވަޑައިގެން ވަރަށް ބާރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގެޔަށް ނުޙައްޤުން ވަދެ ،އެވެނި ކަމެއް ،މިވެނި
ތގައި ނުވަތަ ކުނާމަތީގައި
ކތެއްގެ ކާޕެޓުމަ ީ
ކަމެއް ކޮށް ނިންމާލައިގެންދިޔައީއޭ .މި ދާންޖެހުނީ ރީއްޗަށް މިސް ި
ސ ކަންތައްގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި
ސަޖިދަޔަށް އޮއްވާތޯއޭ މި ގެންދަނީ .ކޮންމެވެސް ނުބައެއް ހަދާފައި ގޮސް ކޮންމެވެ ް
އހަރު
އވާ ފަރާތް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ވޭތުވެދިޔަ ަ 21
ލހުންނަކީ އެ ބައި ހަވާލުކޮށްފަ ި
ލހުން ގެންދާނެ .ފު ު
ތިބީމަ ފު ު
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ކުރައްވާފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށް އެކީއެކައްޗަކަށް އެއް ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްއިރުގައި
އެ ދިމާވި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ރަން ތިރީސް އަހަރުގެ ބާނީ ،އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު
ރ
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވަނީ  2112ވަނަ އަހަ ު

ވަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި ،މަދަނީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހައްދަވައިދެއްވާފަ.

ގ
މށް ޓަކައި އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ތކުރު ަ
ތތައް ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ގާތުން މި މަސައްކަ ް
އޭގެ ފަހުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަ ް
މަފްހޫމުގެ ދަށުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރޭޓިވް ކޮމިޝަނާ އަދިވެސް އެނޫން މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި
ކގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ހިނދު ،ފުލުހުންގެ
ތތަ ު
ލހުންގެ މި މަސައްކަ ް
ދަނީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިޔަށް .އެހެންވީމާ ،ފު ު
ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރުގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިއްބަވާފައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން
54
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ބޭރަށް

ނިކުމެވަޑައިގެން

ސިޔާސީ

ގޮތުން

ތރިކަމުގައި
ތ ެ
ކ ް
ހަރަ ާ

އުޅުއްވާ

ބޭބޭފުޅުން

ވެސް

ޅ
ވިސްނުންފު ު

އ އެބަ ހުރި .ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާ
ބަދަލުކުރައްވަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަ ް
ގތުގައި ހުރުމަށް ޓަކައި އެބަދެވޭ  21111ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް .ޕެންޝަނެއް .އެހެންވީމާ ،އެފަދަ
ކށް ރީތި ޮ
ތތަ ަ
ރ ް
ފަ ާ
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ކ
ހ ަ
ކށް ވާ ަ
ބޮޑެތި މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވައި ނިކުމެވަޑައިގެން ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލުބަދަލުކުރައްވައި ވަކި ގޮތަ ަ
ގ
ލހުންގެ ބިލަށް ވާހަކަދައްކާއިރު ،ފުލުހުން ެ
ކންތައްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ފު ު
ތތަކުގެ ަ
ބަދަލުކުރައްވާ ފަރާ ް
ކށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ކަންތައްތައް އެހެން
ތ ަ
ތ ަ
އިޞްލާޙުތަކުގެ ވާހަކައިގައި ވާހަކަދެކެވެން އެބަ ޖެހޭ .އެފަދަ ފަރާ ް
ކގެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ.
ތ ު
ހުރެއްޖެކަމުގައި ވާނަމަ ،އެއަށް ބަދަލުގެނެވޭ މަރުޙަލާ ަ
އެހެންވީމާ ،ފުލުހުންގެ؛ މި ވަރުގަދަ މުއައްސަސާގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމު އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި މަރުޙަލާގައި
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ހއްޓަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށް ދާނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނާ
އޓާފަ .އަދި ހިފަ ަ
ހ ް
އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ހިފަ ަ
ޅށް ސިޔާސީ
ނތަކާ އިދިކޮ ަ
ހންގެ ވާހަކައެއް އަންނަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނު ް
ހަމައަށް ފުލު ު
ހކަދައްކަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ވާހަކައިގެ
ތތައް ބޮޑެތި ބުހުތާނު ވާ ަ
ރ ް
ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަ ާ
އ
ރައްދު ކަނޑައެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން .އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެސްދެއްވަބައްލަވާށޭ ެ
ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރީގައި ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމަކީ މި ޤައުމެއްގެ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެ މަސައްކަތުން އެ
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ކށް ޓަކައިތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މޭ ދައްކަވާފައި
މައިގެ ބަނޑުން އުފަންވި ދިވެހި ދަރިއެއް ނޫންތޯ .ކޮންބަޔަ ަ
ވަޑައިގަތީ .ހަމަ އެގޮތަށް މިސްބާޙުގެ ވާހަކަ ވެސް .އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ޝަހީދު އާދަމް ޙަލީމުގެ ވާހަކަ ވެސް.
ނ
ލހު ް
ގއި ޖެހޭ ހި ސާބުގައި މިކަން އޮއްވާ ،ހަމަ ނުކުމެތިބެ ފުލުހުން އަނިޔާކުރީއޭ .ފު ު
ތ ަ
އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން ހި ު
ހކަ
ތތައް އެ ވާ ަ
ރ ް
ތކުރާ ފަ ާ
އަނިޔާކުރާލެއް މަދު ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޙަޤީޤަތުގައި އަނިޔާކުރާކަން އެ އިޝާރާ ް
ދެކެވޭއިރުގައި ތިމަންނާމެންނަށް އަނިޔާކުރީއޭ ކިޔައިގެން އައިސް އަނެއް ދުވަހު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި
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އޗަށް މޭކަޕުކޮށްގެން މި ތިބެނީ .ކުރިއަށް ވުރެ ހާލަތު ރަނގަޅު .އަޅެ ފުލުހުން ތަޅައި
ރ ް
ވާހަކަދައްކާއިރު ނުލާހިކު ީ
ދވެ ހުރެގެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަދައްކާނީ.
ދފައި މައްޗަށް ތެ ު
ހނެއްތޯ ެ
ކ ި
ކށްލި މީހަކު ި
ފތި ޮ
ސުންނާ ަ
ނ ގައިން ލޭއޮހުރުވާލިއޭ ބުނެ،
އެކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ .ތިމަންނަމެންނަށް އަނިޔާކޮށް ،މުޅި ް
ސޕިޓަލްގައި ބަލި އެނދުގައި އޮވެ ،އެތަނުގައި ޓޮމާޓޯސޯސް އަޅައިގެން ގައިގައި ކައިރީގައި
ބޮޑެތި ޑްރާމާތައް ކުޅެ ،ހޮ ް
އ
ކފައި ފޮޓޯނަގައި ދައްކާފައި އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައިސް ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކައިލާފަ ި
ކހާ ާ
ހާ ަ
ހިނގައްޖެ.

ތތެރި
ބައްލަވާ ޢިއްޒަ ް

ތކުގެ
ށ ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ މި ވާހަ ަ
ބ ް
ރައީސް .މި ހިސާ ަ

ރއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ބާރާއި
މ ވާހަކަ ދައްކާލަން .ދިވެހި ާ
މައްޗަށް ރަނގަޅަށް ނަޒަރު ހިންގާލައި ނިކަން ބާރަށް ި
ގ
ނށް ދޭންވާ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ފުލުހުން ެ
ވހި ރައްޔިތުންގެ ކަރާމާތް .ދިވެހި ފުލުހުން ަ
މތަކީ ދި ެ
ޢިއްޒަތާއި ކަރާ ާ
ތތައް ވެސް ޖެހޭނެ މިކަމުގެ
ކރައްވާފައި ވަޑައިގެންނެވި ފަރާ ް
ތ ު
ތތަކާ ،މަސައްކަ ް
ރއްވާ ފަރާ ް
ކތްކު ަ
ތެރޭގައި މިހާރު މަސައް ަ
55
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ހންގެ މަދަނީ މި މަސައްކަތުގެ
އޓާ ޔުނިޓަކީ ދިވެ ި
އެންމެ ޝަރަފްވެރި ،އެންމެ ވަރުގަދަ ،މި ޤައުމުގެ އަސާސް ހިފަހަ ް

1480

ތކުރައްވަން .އިޚްލާޞްތެރި މި
އެންމެ ވަރުގަދަ ވިއުގަ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާކަމުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަ ް
ނށް
ނ ސަރަހައްދުން އެ ތަ ަ
ކަމުގައި ވެވަޑައިގަން ނަވަންޖެހޭނެ މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު .ފުލުހުންގެ އިމާރާތް ހިމެ ޭ
ހ
ހންގެ އޯޑަރަކަށް އެ ތަނަށް ކާއެއްޗެހި ގެންދަން އެ އިމާރާތް ތެރެއަށް ވަންނަ މީ ާ
ކޭޓަރކުރަން ދާ މީހާ ވެސް ،ފުލު ު
ތކު
އަށް ވެސް އެނގެންވާނެ މިއީ ފުލުހުންގެ އިދާރާކަން .އެ އިޙްތިރާމު ބާއްވަންޖެހޭނެ .ގޭތެރޭގައި ވެސް އެހެން ާ
ނތައް ކުރީމަ އެކަމަށް އަދަބުލިބޭނެ ގޮތެއް
ހފޭ ވާހަކަ ،ކަ ް
ޖހޭ ،ސާބިތުނު ި
ނތާކުނު ެ
ނ ތާކު ް
ވެސް ފުލުހުންނާ ބެހޭ ގޮތު ް
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ނށް ވެސް އެބަ
ވެސް .އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ދެރަވޭ މި އިޞްލާޙަށް އަނެއް ގޮތަށް ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ .ފުލުހުން ަ
ކށް ކަނޑައެޅި ،ޕްރޮޕސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ލިބެންޖެހޭ ހަމަ؛ އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކި ގޮތަ ަ
ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު އެގޮތަށް މުޠްލަޤަށް ދީފައި އޮވެއްޖެއްޔާ އެ އޮންނަންޖެހެނީ ފައިހަމަވެފަ .ނަމަވެސް،
އޓަރުން ތިބޭ .ޔޫރަޕުގެ މައި
ލހުންގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސެކި ު
މހާރުވެސް ހަމަ ފު ު
ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތައް އެބަ ހުރި ި
ތކުގައި ވެސް އެބަ ހިމެނޭ .އެހެންވީމާ،
ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އަދި އޯޝަނިއާ އަދި ނިއުޒިލޭންޑު ފަދަ ޤައުމު ަ
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ނވަންކަމުން އެންމެ ރީއްޗަށް
އަޅުގަނޑުމެން ފައިހަމަކުރި އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މި ި
އހަރުގެ ބާނީ
ނފެންމާ .ކޮންމެ ބޭފުޅެއްތޯ ގެނެސްދެއްވީ؟ ދިވެހިންގެ ރަން ަ 31
ތ ފި ި
ފޮޅުނު މާ .ދިވެހިންގެ ރީ ި
ދޔަސް އެ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ
މ ބާރަށް މިއާ އިދިކޮޅަށް ހެ ި
ކތަން ެ
އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު .ބާރަށްި ،
ކށްދެއްވީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން
ޙުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ .އެއީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވުޖޫދު ޮ
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު .އެ ބޭފުޅުން ،ރައީސް މައުމޫނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާގެ އަގުވައްޓާލުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ގޮތުން

1495

ކށް ވަދެގެންދިޔައީ ނާޒީ ޖަރުމަނުގައި އެޑޮލްފް ހިޓްލަރ
ތތަ ަ
ހ ް
ތރަތައް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ި
ނ ު
އުފެއްދި ބޮޑެތި ބޮޑެތި ދަ ް
ރ
ކފައި ހު ި
ށފައި އޮތް ،ދެ ެ
ކށް .އެއީ ދުނިޔެ މިއަދު ތަރައްޤީކޮ ް
ތ ަ
ބަޔަކު ދުއްވާލަން ރޭވިރޭވުމާ އެއްކަހަލަ ގޮ ަ
ށ ބޮޑެތި ނުބައި ޖަރީމާތަކެއް .ހަމަ އެ އުސޫލު،
ކތަކުގައި ނަޒަރިއްޔާތަށް ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ ހިންގާފައި ހުރި ވަރަ ް
ވާހަ ަ
ކށްގެން އެ ލަނޑު ލިބުމުން މިއަދު ފިލާވަޅު ދަސްނުވެ ،އިޒްރޭލުގައި ތިބެގެން އެ ގެންދަނީ ހަމަ އެ
ކޕީ ޮ
އެގޮތަށް ޮ
ތރި މީހުން އެ ގެންދަނީ މުސްލިމުންނަށް ގެއްލުންކުރަމުން،
ޖަރީމާ ހިންގަމުން .ސަޙްޔޫނީ ދައުލަތުގައި ތިބި ނުރައްކާ ެ
ގޯނާދެމުން.

އެހެންވީމާ،

މިފަދަ

ތކަކީ
ކ ަ
ހ ަ
ވާ ަ

ނއިން
ގިނަގި ަ

ދައްކައިގެން

ރައްޔިތުންނަށް

1500

ވިސްނަވައިދޭންޖެހޭ

ރށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ތ.
ހކަދައްކައި؛ ވަ ަ
ވ ަ
ށ ވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހުސްއެކަނި އިސްލާޙަށް ާ
ކކަ ް
ކތަ ަ
ވާހަ ަ
ށ ނޫން ވީ.
ހޅުއްވައިފިއޭ ބުނެ އިށީންނާކަ ް
ހށަ ަ
ރ މެން ބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ު
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ރ
ހކަދައްކަވަންވީ .އަޑުހަރުކޮށް ބާރަށް ދައްކަވަންވީ .އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ވ ަ
ށ މިއަށް ާ
ހަމަ ރަނގަޅަ ް
ތ
ތކެއް ޯ
ފޅުދައްކަވަން .ކޮންފަދަ ބޮޑެތި އުފާ ަ
ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ވެސް ހަމަ ކެތްމަދުވެފައި އެ އިންނެވީ މިއަށް ވާހަކަ ު
ތންގަޑިއިރު ވިޔަސް މިއަށް
އަޅުގަނޑުމެން މި ލިބެނީ .ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އެޖެންޑާ ނިމެންދެން އިތުރު ި
56
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ލހުންނާ ބެހިގަނެއްޖެއްޔާ އެ
ތރި ރައީސް .ދިވެހި ފު ު
ތ ެ
އކާފައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނީ ޢިއްޒަ ް
ރަނގަޅަށް ވާހަކަދަ ް
ބެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ނާރުތަކާ އެ ކުޅެނީ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ލެޔާ އެ ކުޅެނީ .އަޅުގަނޑުމެން
ރކަން
ލހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ ި
މ ޤައުމުގައި ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފު ު
ރައީސް މައުމޫނުގެ ފިކުރު ި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެމުން ވަކިވެލަން .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތެރި ރައީސް.
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ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތމަކުރަން ފުލުހުންގެ
ރތަމަ ވަރަށް ހި ާ
ތތެރި ރައީސް .އާދެ! އަޅުގަނޑު އެންމެ ފު ަ
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ޤާނޫނު 1/2112 ،ގައި  23ވަނަ މާއްދާ އާއި  35ވަނަ މާއްދާއ އަދި  22ވަނަ މާއްދާ އަށް ހަމައެކަނި އެންމެ
ށ ހަމައެކަނި މިއަދު މި ބިލު
އިޞްލާޙެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނަން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ނަމަށް މިގޮތަ ް
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ރ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން .ޙަޤީޤަތަކީ
މކު ާ
އތުން .އެކަމާ އަޅުގަނޑު ހިތާ ަ
ހޅުއްވާފައި އޮތް ޮ
ހށަ ަ
ު
ބށް އައިއިރުގައި ފުލުހުންނަށް
ށގެން އައިސް މިހާހިސާ ަ
ނ ފެ ި
ގ ދަށުން  2112ވަނަ އަހަރު ް
މތް ޤާނޫނެއް ެ
ފުލުހުންގެ ޚިދު ަ
ނށް އެއަށް ވުރެ ބޮޑެތި މުހިއްމު އިޞްލާޙުތައް އެބަ ހުރިކަން.
މށް އެ ޤާނޫ ަ
މ އަށް އަދާކުރު ަ
ފުލުހުންގެ ދައުރު ފުރިހަ ަ
އެހެންވެ ،އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވައިލީ .އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ
ލހުންގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ހޯމް
ސ އަވަހަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ .އެއީ ފު ު
ރށް ވެ ް
އަށް މިހާރުން މިހާ ަ
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ތކާއި ބާރުތައް އެބަ އޮތް .މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުންދަނީ
މިނިސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރު ަ
ރވެމުންދާ
ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ހަނިކު ެ

ގ
ލހުން ެ
ވާހަކަ .އެހެންވީމާ ،މި ޤައުމަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފު ު

ޤނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ އަށް އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭކަން
ރހަމަ އަށް ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު އެ ާ
ޚިދުމަތް ފު ި
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .ހަމައެއާއެކު ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ
ތށް ޤާނޫނު އޭރުގައި ވެސް
ލހުންނަށް ވަކިވަކިން އަމުރުކުރެވޭ ގޮ ަ
ތކުގައި ތިބޭ ފު ު
ކށް ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ރޭންކު ަ
ބޭފުޅަ ަ
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ކމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން.
ށ ވެސް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ަ
އތީ .އެހެންވީމާ ،އެއީ މިހާރުން މިހާރަ ް
ހެދި ފައި ޮ
ހަމަ އޭގެއިތުރަށް  17ވަނަ މާއްދާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު؛ ހޯމް މިނިސްޓަރާ
ކ
ކކީ ވެސް މިއަދު އަލުން މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ވާހަ ަ
ތތަ ަ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢުލިއްޔަ ު
ދަންނަވަން .އާދެ! މި ޤާނޫނު  2112ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައިރުގައި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި
ޞތު ލިބިގެންދިޔަ .އޭރުގައި
ރ ަ
ތ ލިބުނު ޓެކްނިކަލް މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވާހަކަދައްކަން ފު ު
ޞ ު
އަޅުގަނޑަށް ފުރު ަ
ސ
ވނަ މާއްދާ؛ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި ް
ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ަ 12
ލހުންގެ މުޢައްސަސާ އަށް
ޢައްޔަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތް އެއީ މި ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ،އަދި ފު ު
އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫ ންކަމުގައި އަޅުގަނޑު އޭރުގައި ވެސް ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ .އަދި މިހާރުވެސް ،މިއަދު ވެސް
57
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ށ ވެސް މި ޤާނޫނުގެ
މި މަޤާމުގައި ހުރެގެން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ،އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަ ް
12

ވަނަ

މާއްދާގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޮމިޝަނަރ
ށ
އަ ް

އޮފް

އޮންނަންޖެހޭނެ

ޕޮލިސް
ބާރެއް

ޢައްޔަންކުރުމަކީ
ކަމުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އަޅުގަނޑު

ނުދެކެމޭ.

އެއީ

ޑިސްކްރީޝަނަށް
މި
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ޤައުމުގެ

ށ
މހަމަކަމާ އެކު ،ޤާނޫނު އެންމެންގެ މައްޗަ ް
ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމަންއަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އެންމެންނަށް ހަ ަ
ތ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ހަމަހަމަކަމާ އެކު ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން މަތިކުރައްވާފައި އޮންނަ އެއް ފަރާ ް
ލހުންގެ ޚިދުމަތް ވާތީ އާއި އެ ޚިދުމަތުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ މީހަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ސަރވިސް ،ފު ު
ށ
ޕޮލިސް ކަމުގައި ވާތީ ،އެ މަޤާމުގައި ހުންނަންޖެހޭ މީހަކީ އޭނަ އަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ގޮތަކުން ހަމަ ކުއްލިއަކަ ް
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ކއުރިޓީއެއް ނެތި ،އެ މަޤާމު
ކށް އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީއެއް ނެތި ،ވަޒީފާގެ އެއްވެސް ސެ ި
ގެއަށް ދާންޖެހޭނެ ގޮތަ ަ
އ
ތކޮށްގެން ެ
ހތްވަރުގަދަކަމާ އެކު މަސައްކަ ް
ށ ވަރުގަދަ ޢަޒުމަކާ އެކު ،ވަރަށް ި
ކމަށް ވަރަ ް
އށް އަދާކުރެވޭނެ ަ
ފުރިހަމަ ަ
ހމަ އަށް އަދާނުކުރެވޭނެތީވެ ،އަދި ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުވެފައި
ނވީ ،އެ ވާޖިބު އެންމެ ފުރި ަ
ކށް މެ ު
ޔަޤީންކަން އޮތް މީހަ ަ
ހންގެ އެންމެ
ތހުޒީބު އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހަކީ ،ނޫނިއްޔާ ފުލު ު
ތިބި އެއްވެސް ޤައުމެއްގައިަ ،
ކށް ނޯވޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން
ތށް އޮންނަ ގޮތަ ަ
އިސް ވެރިޔާ އަކީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ގޮ ަ
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ހންގެ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން
ލ ު
ފރާތުން ވެސް ،އޭރުގެ ފު ު
ލހުންގެ މުއައްސަސާގެ ަ
 2112ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް ފު ު
ގން ދާންޖެހޭނީ ޢައްޔަންކުރެވޭ ބޯޑެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ
ޅފައި ވަނީ ،އެކަން ހަމަޖެހި ެ
ށހެ ި
ހ ަ
ށހެޅުން ު
ވެސް އެ ހު ަ
ރވޭނެ ޤާބިލު މީހަކު ޢައްޔަންކުރެވޭނެ އުސޫލަކުންނޭ .އޭރުންނޭ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި
ޕްރޮފެޝަނަލީ އެކަން އަދާކު ެ
މށް ނޯންނާނީ .މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެސް މި ތަޅުމުގައި ވެސް
ކށް ބާރު އެ ކަ ަ
ރތަ ަ
ފަ ާ
ޢކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
ލހުންގެ މުއައްސަސާ އަކީ ސަރުކާރު ދިފާ ު
ބަހުސްކުރެވޭއިރު ވެސް މި ވާހަކަދެއްކެނީ ފު ު

1550

ކތެރިކަމަށް
ލހުންގެ މުއައްސަސާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައް ާ
ވިސްނަމުން މި ދަނީ .ޙަޤީޤަތުގައި ފު ު
ނ އެ
ތތަކު ް
ށ ސިޔާސީ ފަރާ ް
ކ ް
މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް ވާންޖެހޭނެ .އެ ކަންކަން ވާނީ ވީހާވެސް ބޮޑަ ަ
ލއި ،އެ މުއައްސަސާ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ؛ ބަޖެޓުގެ ގޮތުންނާ އަދި އެ ތަނުގެ
މުއައްސަސާ އިން އަތްދޫކޮށް ަ
ދގެން .އޭގެއިތުރަށް ސިޔާސީ
ކށް ީ
ފރު ޮ
ހ އެހީތެރިކަން އެ ވަގުތަކު އޮތް ސަރުކާރަކުން ޯ
ކށްދޭންޖެ ޭ
ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޮ
މށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ތއް ،ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަނިކުރު ަ
ތ ަ
އކަ ް
ގޮތުން އެ ތަނުގެ މަސަ ް
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ރ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
ށ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުނުކު ާ
ރޞަތުދީގެން މެނުވީ އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަ ް
ނުކޮށް ،ފު ު
ގ
ފކޮށް އެބަ އޮތް ،ފުލުހުން ެ
ހަމައެއާއެއްކޮށް މި ޤާނޫނުގެ ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާ ު
ނ މިގޮތަށް ވާނީ މި ދެންނެވި
ކށް ނުޖެހި ކަމަށް .ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މި ތަ ް
ރތަ ަ
ޚިދުމަތް ދެވެންޖެހޭނީ ވަކި ފަ ާ
ތތައް ލިބިގެން .މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ  1އަހަރަކު ވެސް އެއް ފަހަރު ޤައުމުގެ ސަރުކާރު
އުސޫލުން އެ ފުރުޞަ ު
ހންގެ މުއައްސަސާގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުން
ތނުގެ ،ފުލު ު
ހަވާލުވާ އިންތިޚާބު އަންނައިރުގައި މި އިންތިޚާބުގައި އެ ަ
58
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ތކެއްގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް ކުރެވޭ އެއް ސުވާލަކީ މިވެނި ސަރުކާރެއް
ރހާ ރޭންކު ަ
ފށިގެން ފުލުހުންގެ ހު ި
ެ
އައިއްސިއްޔާ މި މުއައްސަސާ އަށް ވާނީ ކިހިނެއްހޭ؟ ތިމަންނަގެ ވަޒީފާ އަށް ވާނީ ކިހިނެއްހޭ؟ އެއީ އެ ސުވާލުގެ
ފށިގެން މި ޚދުމަތް މި އައި
މަތީގައި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ކޮންމެ؛  2112ވަނަ އަހަރުން ެ
ނ
ށ ކޮންމެ ރައީސަކާ އެއްކޮށް ،އައު ކޮމިޝަނަރެއް ޢައްޔަންކުރެވި ،ވަކިކުރެވުނު ތަ ް
ކޮންމެ ސަރުކާރަކާ އެއްކޮ ް
ފެނިގެންދިޔައީ .އޭގެ ސަބަބުން މި ޤައުމަށް އަދި އެ މުއައްސަސާގައި މިހާތަނަށް ޑިވެލޮޕުވެފައި ހުރި އެތައް ބައިވަރު
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ތތައް ވެސް ހަނިވެގެންދިޔަކަން މި ޤާނޫނު މިހެން
ފރުޞަ ު
ބ މީހުންތަކެއްގެ ޚިދުމަތާއި ު
ޖރިބާލިބިފައި ތި ި
ތައުލީމީ ،ތަ ު
ށ ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން.
އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ޤައުމަ ް
ލހުން
ތތައް އެބަ ހުރި .ފު ު
މ ު
ތހު ަ
މހިއްމު ޝަކުވާތައް އެބަ ހުރިު .
ރ ޝަކުވާ ،ބޮޑެތި ު
ދތެ ޭ
ހަމައެއާއެކު ފުލުހުންނާ ޭ
މށް
މދު މި އެއްޗެހި ހުންނަހުރު ަ
ކތި ނައްތައިނުލެވި ،ފުލުހުންނާ ެ
އޗާއި ބަނގުއާވި ފަދަ ތަ ެ
ވތަކެ ް
އަ ތުލައިގަންނަ މަސްތު ާ
ހންގެ ޤާނޫނުން
ޓކައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފުލު ު
މށް ަ
ސ ފުލުހުން ރައްކާތެރިވު ަ
މި ކުރާ ކަންތައްތަކުން ވެ ް
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ފހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް
ހ ެ
ކތި ި
ޓ ތަ ެ
ފހެއް ޭ
އޓޭ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހި ެ
ހފެހެ ް
ލތަ ކުގެ ތަޙްޤީޤަށް ި
ފުލުހުން އަތުން ހޯދައި މައްސަ ަ
ރއްޖޭގެ
ސ ޤާނޫނުން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ާ
ތތައް ވެ ް
ޞ ު
ވެސް ،އެ ފުރު ަ
ނ އަތުލެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާ
ތކެއް ނެތް .މިއަދަކީ ފުލުހު ް
ތ ަ
ކށް އެ މަޢުލޫމާ ު
ރައްޔިތުންނަކަށް އެންމެ ސާފު ގޮތަ ަ
ތ އެ ގަވާއިދަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހައްދަވަންޖެހޭ
ކތި ނައްތާލުމުގެ އަމުރަކީ ނުވަ ަ
ވތަ ެ
ދޭތެރޭގައި؛ މަސްތު ާ
ފހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ތަޞްދީޤުކުރި
ތކެތި ،އެންމެ ަ
ގަވާއިދެއް .ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިދިޔަ؛ މަސްތުވާ ަ
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މށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތްކަމުގައި
ތކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އެ ގަވާއިދު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ތަޞްދީޤުކުރު ަ
މަސްތުވާ ަ
ރ
ފހައްޓާފައި ހު ި
ހ ަ
ލހުންގެ އަތުގައި ފުލުހުން ި
ވިޔަސް ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ވެސް އެ ގަވާއިދު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ،ފު ު
ތކުރަނީ
ތހުމަ ު
ލހުންނާ ދޭތެރޭގައި އެ ު
ތ އެބަ ހުރިކަން .ފު ު
ތކެ ި
ނައްތާލަންޖެހޭ އެތައް ގިނަ އަދަ ދެއްގެ މަސްތުވާ ަ
ލހުންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް މީގައި ނެތް.
ފޛުނުކުރެވިގެން .ޙަޤީޤަތަކީ ފު ު
ނ ީ
ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ނެތި ،އެކަން ތަ ް
ފލުހުންނާ
މތުކުރަމުން މި ދަނީ ު
ތހު ަ
ކންކަމުގައި ު
ކން މި ަ
ތތަ ު
ފރާ ް
ތކުރާ ަ
އެކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ .ތުހުމަ ު
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އޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން،
ތގައި ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ަ
ދިމާލަށް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަ ު
ށ އެކުލަވައިލައި ޤާނޫނާ
އަވަހަށް މި ދެންނެވި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަވާއިދު ވެސް ،ނައްތާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އަވަހަ ް
ޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި
ހގެންދިއުން .ހަމައެއާއެކު ،އަ ު
ތނެ އިންތިޒާމު ވެސް ހަމަޖެ ި
އެއްގޮތަށް އެ ކަންކަން ނެއް ޭ
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ؛ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް އެބަ އޮތް މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވެ،
ޔކު ނުވެދާނެތީ .މި ޤާނޫނު މިހާރު މި އޮތް
ހަރުދަނާވެގެންދާއިރުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަ ަ
ހލުންވާނެ މީހުން އެބަ ތިބި .ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހުރެ،
ލހުންގެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްކުރަން ޖެ ި
ގޮތުން ފު ު
ތތައް ބޮޑުވެގެން ދިޔައިމަ މިހާރު
ކޓަރގައި ހުރި ފުރުޞަ ު
އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެޓް ސެ ް
59
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އ ކުޑަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .އެއީ އަޅުގަނޑު މި
އ މުސާރަ އާއި ވަސީލަތްތަ ް
ނށް ލިބޭ އިނާޔަތާ ި
ފުލުހުން ަ
ލހުންގެ ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން
ދަންނަވާ ޕޮއިންޓަކީ .އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފު ު
ނށް ލިބޭ އިނާޔަތާއި މުސާރައާއި މި ވާހަކަތައް އެބަ ހުރި .މި އެއްޗެހި އަލުން މިހާރުން
ލހުން ަ
 55ވަނަ މާއްދާ އަށް ފު ު
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ރ
ށ ލިބޭ މުސާ ަ
ކންސްޓަބަލަކަ ް
ތތެރިވާ ޕޮލިސް ޮ
ކ ް
ނޖެހޭ .މިއަދު އާދައިގެ މަގުމަތީގައި ހަރަ ާ
ށ ވެސް މުރާޖަޢާކުރަ ް
މިހާރަ ް
އާއި މި ކަންކަމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ޤަބޫލުނުކުރާ
ޞތުގައި ދަންނަވަން .އަދި ހަމައެއާއެކު ފެބްރުއަރީ  2ގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާގައި ފުލުހުންގެ އެތައް
ވާހަކަ މި ފުރު ަ
އލުންތައް؛ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފޫބައްދައިދޭންޖެހޭނެ
ބައިވަރު ބަޔަކަށް ލިބުނު ގެ ް
ކަމަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި އެބަ ހިމެނޭ .އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުގައި ވެސް މި ކަންކަން ޙައްލު
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ކން ޙައްލުކުރެވިފައިނުވާކަން،
ފއި ހުރި ގެއްލުންތައް އަނިޔާތައް ،އެ މީހުންނަށް މި ކަން ަ
ބ ަ
ލހުންނަށް ލި ި
ނުކުރެވި ،ފު ު
ގކުރަން.
ފރުޞަތުގައި ފާހަ ަ
ތމަޔާ އެކު މި ު
ހޯދައިދެވިފައިނުވާކަން ،ބަދަލުދެވިފައިނުވާކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ހި ާ
ދމަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނީ
ޝނަލް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ،ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ޚި ު
ރފެ ަ
މތް ޕް ޮ
ފުލުހުންގެ ޚިދު ަ
ހރުދަނާ މުއައްސަސާއަކަށް
ސިޔާސީ މީހުން ،އަ ޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލިސްތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އެ މުއައްސަސާ އަކީ ަ
ޞތުދީގެން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ،ޤައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި
ށ ފުރު ަ
ހތްވަރުދީ ،އެކަމަ ް
ހެދުމަށް ި

1600

ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވާފައި ،އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުން ބްލެއިމުކޮށްގެނެއް އެ ކަންކަމެއް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރާނަ؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލާމަތާއި
މށް ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވެސް ފުރާނަ އާއި އެ މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރާއި މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބުރަ
ރައްކާތެރިކަ ަ
ނކަން .އެ މީހުން މަގުމަތީގައި ރެޔާއި ދުވާލު އަތްވާއި ވާރޭގައި ދޭ ޚިދުމަތް
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މީހުންނަކީ ފުލުހު ް
ށ އެ މަސައްކަތުގައި ހުއްޓާ
ތކުރަމުންދަނިކޮ ް
އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ .އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަ ް
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ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް އެ މީހު ންގެ ފުރާނަ ދޫކޮށްލާފައި ދާ އެ މީހުންގެ ހަނދާންތައް އަޅުގަނޑުމެން އާކުރަންޖެހޭނެ.
އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން އެންމެ ފަހުން ވެސް މި އޮތް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ  23ވަނަ ދުވަހު ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ
ގކުރެވިގެންދިޔަކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން
ވަރަށް ފިނޑި ގޮތަކަށް ފާހަ ަ
ކށް ވަޑައިގެން ،ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭގައި
ނ ަ
ޤައުމުތަކުގައި ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެ ޤައުމެއްގެ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް އެ ތަ ަ
ތކާ ބައްދަލުވެ ،އޭގައި ބައިވެރިވާ ތަން .އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔަ ،މިދިޔަ މަސް ތެރޭގައި ވެސް
އެ މީހުންގެ ޢާއިލާ ަ
ފނިގެންނުދިއުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ހިތާމަކުރަން.
ނން ެ
އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް އެ ތަ ު
ޞތުގައި އެ
ޅގަނޑު މި ފުރު ަ
އ ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުން އަ ު
ށފަ ި
ކ ް
އހަރު ޚިދުމަތް ޮ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހުރި؛ ަ 22
ލތަކެއް
ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން .އަޅު ގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަ ު
އެބަ ހުރި ގެންނަންޖެހޭ .އެ ބަދަލުތައް އަވަހަށް ގެނައުން އެއީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް .އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް
60
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ކމާއި އެއްބާރުލުމެއް މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވެސް މި މަސައްކަތް
ހތެރި ަ
އަޅުގަނޑަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ އެ ީ
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ތކެއް.
ށ ފާގަތި ދުވަސް ަ
ހިނގަމުންދާއިރު ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންއަރުވަން .އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް އެދޭނީ މި ޤައުމަ ް
ތށް އަބަދުވެސް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް .والسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته.
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ ަ

ޣފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ަ
ކުޅުދުއް ު
ޅފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އޭގެ ސަބަބުން
ށހެ ި
ގ ޤާނޫނަށް ހު ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،1/2112 .ފުލުހުން ެ
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އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެން ބޭނުންވާވަރުގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއް ބިނާވެގެންދާނެ އިޞްލާޙެއް ނޫން .އެއާ ޚިލާފަށް
ރށް ބޮޑެތި؛
އބަ ޖެހޭ ވަ ަ
ފދައިން ،ފުލުހުންގެ ދާއިރާ އަށް ެ
ރ މެންބަރު ވިދާޅުވި ަ
ދެންމެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ތމަކުރަން ވިލިމާފަންނު
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން .އަޅުގަނޑު މިއަދު ހި ާ
ދާއިރާގެ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ދެންމެ ވިދާޅުވީ ފުލުހުން އަނިޔާކުރާލެއް މަދޭ .އެއީތޯ މި
ކށް އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނޭ އިނގޭތޯ .ޤާނޫނުން ބޭރު އެއްވެސް
ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑަކީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި؟ ފުލުހުންނަ ަ
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ޞތެއް ނުލިބޭ ނެ .އަދި އަނިޔާކުރާކަށް ގޮވައެއް ވެސް ނުލެވޭނެ .އެހެންވީމާ،
ށ އެއްވެސް މީހަކަށް ފުރު ަ
ކަމެއް ކުރާކަ ް
މި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕު ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވި ކަމަށް ޓަކައި
އޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ޤައުމުގެ ފުލުހުންނަކީ ދިވެހި
ޢ ް
ތމަކުރަންި ،
އަޅުގަނޑު ހި ާ
ށ
ކށްދެމުންދާ ބައެއް .ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ް
ތތަކެއް ޮ
ށ އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަ ް
ރައްޔިތުންނަ ް
ކށްދެމުންދާ ބައެއް .އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ ޚިދުމަތުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ގޭގައި
ތކެއް ޮ
ތ ަ
ސތެރި ޚިދުމަ ް
އިޚްލާ ް
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ނިދަން މި ތިބެވެނީ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް .އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމަށް މި އައި  3ސަރުކާރު
ލހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން ސިޔާސީ
އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެސް ފެނިއްޖެ .މި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ދިވެހި ފު ު
ބޭނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މަންޒަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ .މީ މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން.
ކށްދޭންޖެހޭނީ.
ތ ޮ
ލހުން ،ޤައުމީ ސިފައިން .ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަ ް
ލހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޤައުމީ ފު ު
ދިވެހި ފު ު
ށދޭންޖެހެނީކީ .މި މަންޒަރު މި ޤައުމުން ފެންނަން މިއަދު އެބަ ޖެހޭ .މިއަދު މި ޤައުމުގެ
ތކޮ ް
ކށް ނޫން ޚިދުމަ ް
ސަރުކާރަ ަ
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ބރުއަރީ  7ވަނަ ދުވަހާއި 2
ތތަކެއް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ 2112 .ވަނަ އަހަރު ފެ ު
ކ ް
ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަރަ ާ
ތރި ރައީސް .މީކީ މިކަން
ތ ެ
އސާއެއް އެބަ އޮތް ޢިއްޒަ ް
ވަނަ ދުވަހުގައި ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ހި ް
ށ
ނތައް ވަރަ ް
ވާންޖެހޭނެ ގޮތެއްނޫ ން .ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަ ް
ކށް ފެންނަން އެބަ ހުރި .ސަރުކާރުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ،މިއަދު އެ ކަންކަން ކުރަންވީ އަވަހަށް.
ސާފު ޮ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ސިޔާސީ

ވާހަކަދައްކަން

ތިބެވޭނީ

ވެސް

މި

ޤައުމުގައި

ހުރި

ޝަރަފުވެރި،

ފަޚްރުވެރި

ތކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަކައިގެން .އެހެންނޫނިއްޔާ
މުއައްސަސާތައް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ޚިދުމަ ް
61

1640

ތފާތު ސަރުކާރުތައް ބަދަލުވަމުންދާ ވަގުތު އަބަދުވެސް ސަރުކާރުގައި
ނުވެވެނޭ .އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ަ
ރމުން މި ދަނީ .މީކީ މިކަން
ލހުންނާއި ސިފައިން މި ޤައުމުގައި ބޭނުންކު ަ
ބޭނުންކުރާ ތަޅުދަނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ފު ު
ހ
ހ ރައްޔިތުންނަށް .ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެ ި
ހނީ ދިވެ ި
މތްކުރަންޖެ ޭ
ވާންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން .އެ ބޭފުޅުން ޚިދު ަ
ކ
ސފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންނަ ީ
ި
ހމައެއާއެއްކޮށް ދިވެހި
ސފައިން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނީަ .
ި
ފުލުހުންނާއި ދިވެހި
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ކ
ތ ީ
ވ ީ
އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މި ޤައުމުގައި އުޅެވެންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ފުލުހުންނަށް ީ
ށ ވީތީ ވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިގެންނުވާނެ .އެހެންނަމަވެސް
ކ ް
އަނިޔާއެއް ލިބިގެންނުވާނެ .ހަމައެހެންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަ ަ
ކކީ
ރމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަ ަ
ރތަކުން ކު ަ
ޓކައި ސަރުކާ ު
މށް ަ
ރތުއުފެއްދު ަ
ފުލުހުންގެ މެދުގައި ވަކި ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ނަފު ަ
ރ
ނށް ޚިދުމަތްކު ާ
ހންނަކީ ރައްޔިތުން ަ
ރއީސް .ފުލު ު
ތތެރި ަ
ޢއްޒަ ް
ތކެއް ނޫން ި
އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެގެންވާނެ ކަންތައް ަ
ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމު ފުރިހަމަ ޒިންމާ މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު އެބަ އޮތް .އެކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން
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ލހުންގެ
މިއަދު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް .އަބަދުވެސް ސަރުކާރުން ،ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދުމަށް ޓަކައި ފު ު
ތރި ރައީސް .މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ
ތ ެ
ބޭ ނުންކުރަމުން އަންނަނީ .އެއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަ ް
ރކާރުގައި ވެސް
ފނިވަޑައިގަންނަވާނެ ،މި ވޭތުވެދިޔަ  3ސަ ު
ބފުޅަކަށް ވެސް ެ
ޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޭ
ތތެރި ރައީސް
މިކަން މިހެން ކުރަމުން އައީ .އެހެން އެކަން ކޮށްގެނެއް މި ޤައުމެއް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ޢިއްޒަ ް
ރކަމާ އެކު ފުލުހެއްގެ ވާޖިބު
ނުގެންދެވޭނެ .އެއީކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ފުލުހުންނަކީ ޝަރަފުވެ ި
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ށ ޓަކައި ކިތަންމެ ބައިވަރު
މ ް
ކށް ވާންޖެހެނީ .މިއަދު ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ބޭނުން ހިފު ަ
އަދާކުރާ މީހަ ަ
މ
ތކެއް އިޚްލާޞްތެރިކަ ާ
ތކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ .ހަމައެއާއެއްކޮށް އަދި އެއަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ަ
ފުލުހުންނެއް މަސައްކަ ް
ކރަމުން ވެސް އެބަ ގެންދޭ .އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ .އެހެންވީމާ،
އެކު މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ު
ނ
ރތަކު ް
ތ މި ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާ ު
ހދައިގެން މި ސަރުކާރުން ނުވަ ަ
ކ ސިޔާސީ މުއައްސަސާއަކަށް ަ
ފުލުހުންނަ ީ
މއް .އެކަމުގެ މި ނުބައި އަސަރު މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ
ރންޖެހޭ ކަ ެ
ބޭނުންކުރަންޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކު ަ
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މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ .މުޅި ޤައުމުން އެކަން ފެންނަމުން މި ދަނީ .އެ މީހާ ވެދާނެ ،ރީދޫ
ކށް .އެއީ ފުލުހެއްގެ ދުޝްމަނެއް ނޫން
ށ ކުލަ އަށް ނުވަތަ ރަތް ކުލަ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހަ ަ
ތ ި
ކުލަ އަށް ނުވަތަ ފިޔާ ޮ
ށ މި ދާ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި
ތ ް
ތރި ރައީސް .މި ޤައުމުގައި މި ގެނެވިފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮ ަ
ޢިއްޒަތް ެ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން މިއަދު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަން އެބަ ޖެހޭ .އަޅުގަނޑާ ނުވަތަ
ތރޭގައި ކޮން މައްސަލައެއްތޯ
ލހެއްގެ ދޭ ެ
ދތެރޭގައި ފު ު
ތރި ރައީސާ ނުވަތަ އަދި އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅަކާ ޭ
ޢިއްޒަތް ެ
ތތެރި ރައީސް ނެތޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު ހަމަ
އޮތީ؟ ހަމަ އެއް ވެސް މައްސަލައެއް ޢިއްޒަ ް
ނށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް މި ޤައުމުގައި
ވިސްނައިގެން މި ޤައުމުގެ ފުލުހުން ަ
ކތުން އެއްކިބާވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން އެބަ ޖެހޭ.
ނނަކީ ސިޔާސީ ހަރަ ާ
ޤާއިމުކޮށްދޭން .ދިވެހި ފުލުހު ް
62

1665

ބދަލެއް ގެނެސްގެން ވާން އޮތް
ކށް ަ
ކތާއަ ަ
ނ ު
މި އިޞްލާޙުތައް މި ޤާނޫނަށް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ .ޤާނޫނުގެ ފިއްޔަކަށްު ،
ސފައިން،
ި
ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު މި ކަމަކީ .އަޅުގަނޑުމެނަށް މިއަދު ވެސް މި ފެންނަނީ ހަމަ
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ފތު އިލްޒާމުތައް އެޅުވެމުންދާ މަންޒަރު .އެ މަންޒަރު ފެންނާނެ ޖާގަ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި
ތ ާ
ދތެރޭގައި ަ
ފުލުހުންނާ ޭ
ށ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި މި އޮތީ .އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު
ތ ް
ލިބިފައި އެބަ އޮތް .ސަރުކާރުން ބުނާހާ ކަމެއް ބުނާ ގޮ ަ
ރ
ނނަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކު ާ
އެ އިލްޒާމުއެޅު މެވުން އެ ދަނީ .އެހެންނަމަވެސް ފުލުހު ް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމުލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.
ނ އެބަ ޖެހޭ .އެއާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމުގައި ނުކުމެ
މި މަޖިލީހުގައި އެކަން ކުރުމުގެ ހިތްވަރު މި އަދު ހުންނަ ް

1675

ތރި ރައީސް ހަޑި އިނގޭތޯ.
ފުލުހުން ކުރާ އަނިޔާ މަދޭ ،އަނިޔާކުރަންވިއްޔޭ ،އަނިޔާކުރެވޭނޭ މިހެން ބުނީމާ ޢިއްޒަތް ެ
އެއްވެސް މީހަކަށް ޤާނޫނުން ބޭރުގައި އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެ .ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭން އޮންނަ އަދަބެއް ފިޔަވައި އިތުރަށް
ހތްވަރެއް ވެސް
ށ ގޮވައެއް ނުލެވޭނެ .އަނިޔާކުރާކަށް ި
ދޭ ކޮންމެ އަދަބަކީ އަނިޔާއެއް .އަނިޔާއަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަ ް
ށ އަމާންކަމާއެއްކޮށް އުޅެވެންޖެހޭނެ .މި ޤައުމުގައި ދިވެހި
އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭނެ .މި ޤައުމުގައި ރައްޔިތުންނަ ް
ބރު މި ޤައުމުގައި ހިނގަންޖެހޭނެ .މި ޤައުމުގައި އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ .މި ޤައުމުގެ ކޮންމެ
ފުލުހުންގެ ާ
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އށް
ަ
ފކުރެއްގެ މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ލިބެންޖެހޭ ހަމަ އާއި އިންސާފާ ހަމަ
ި
ރައްޔިތަކީ އަދި ކޮންމެ
ތރޭގައި
ނތް މީހެކޭ .ނޫނިއްޔާ ފުލުހުންގެ ެ
ލހުންގެ ތާއީދު ެ
ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ .ވަކި ކުލައެއް ޖެހުނީމާ އޭނަ އަކީ ފު ު
ދކޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ބައްޓަންވެގެންދާ މަންޒަރު މި ޤައުމުން ފެންނަމުން މި
ކށް ެ
ވަކި ގޮތަ ަ
ތރި ރައީސްގެ ވެސް ފުލުހުން އެއީ .އެހެންވީމާ،
ދަނީ .އެއީ ދިވެހި ފުލުހުން ،އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ފުލުހުން ،ޢިއްޒަތް ެ
ލހުންގެ ޤާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ
ތތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް ފު ު
އކަ ް
ފުލުހުންގެ މަސަ ް
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ޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ކޮށް ،މުޅި މުއައްސަސާ އަކީ ޤަދަރުވެރި ޝަރަފުވެރި މުއައްސަސާއެއްގެ
ކމެއް .އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް މި ޤައުމުގެ ދިވެހި
ގޮ ތުގައި ހެދުމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ަ
ރށް ގިނަ އަދަދެއްގެ
ހމަ ވަ ަ
ފޚްރުވެރިވަން .އެ ބޭފުޅުންގެ ަ
ސފައިންނާ މެދު ަ
ފުލުހުންނާ މެދު ފަޚްރުވެރިވަން .ދިވެހި ި
ބޭފުޅުންނަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ މުޅި ހަޔާތް ހޭދަކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން .އެހެންވީމާ ،އެ ބޭފުޅުން
ކ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި
ކށްދިނުމަ ީ
ރވޭނެ ގޮތްތައް ބިނާ ޮ
ތކަމާ އެއްކޮށް ކު ެ
ހކަމާއި ފާގަ ި
ފ ި
ތ ަ
ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަ ް
މަޖިލީހުން

ކުރަންޖެހޭ

ކަމެއް.

މި

ޤައުމުގައި

އަންނަ

ކށް
ސަރުކާރުތަ ަ

ރ
ރކާ ު
ސަ ު

ފހެއްޓުމަށް
ހި ެ
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ބޭނުންކުރާ

ލހުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ މި ޤައުމުން ފެނިގެން މި ދިޔަ
ހ ސިފައިންނާ ފު ު
ތަޅުދަނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެ ި
ހތުރުވެގެންދާނެ .އެހެންވީމާ،
މަންޒަރުތަކަށްވުރެން އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުގައި ފެންނާނެ ހަޑި މަންޒަރުތައް މާ ު
ރހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ
ލ ހުންނަނީ މިއަދުވެސް ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކު އުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ހު ި
ދިވެހި ފު ު
ނ
އތައް ނުކުރެވެންޏާ އަބަދުވެސް ފުލުހުން ސިޔާސީވާނެ .ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަ ް
ޒިންމާއެއް .މި މަޖިލީހުން އެ ކަންތަ ް
63
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ޓކައި،
ރއެރުންތައް ހޯދުމަށް ަ
ދތެރޭގައި އެ މީހުން ވިސްނާނެ .ފުލުހުންނަށް އިތުރު މަޤާމުތަކާއި ކު ި
ލިބޭނެ ގޮތްތަކާ ޭ
ތކުރާނެ .އެއީ އިންސާނާ އަކީ .އިންސާނާ އަބަދުވެސް
ސަރުކާރުގެ ބްލެސިން ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ދިމާލަށް މަސައްކަ ް
ކން ވާން އޮތީ ސަރުކާރުގެ
ބޭނުންވާނެ ކުރިއަށް ދާން .އިތުރަށް އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީކުރަން .މި ކަން ަ
ބްލެސިންއާ އެކު ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދިމާލަކަށް އޭނަގެ ރޫހާއި އޭނަގެ ޢަމަލުތައް ދާ މަންޒަރު މިއަދު ވެސް ފެންނަމުން
މި ދިޔައީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަށް .ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ
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ކން ބަދަލުކޮށްގެން މެނުވީ މި
މ ކަން ަ
ތކެއް .ހަމަ އެގޮތަށް ި
ޅ ަ
ކފު ު
ވހަ ަ
ދޅުވީ ވަރަށް ތެދު ާ
ތރި މެ ންބަރު އެ ވި ާ
ޢިއްޒަތް ެ
ތކަކާ
ތކުލީފު ަ
ނ ހޯދައިދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި ަ
ތކަ ް
ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ފާގަ ި
ކށްލަން އަމުރުކުރާނެ
ޤއުމު އަމާންވާން އެ ބަ ޖެހޭ .މި ޤައުމުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ދޫ ޮ
ކުރިމަތިލާން އެބަ ޖެހޭ .މި ަ
ރތެއް ހުރެގެންނުވާނެ .ދިވެހި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ބާރާއި ނުފޫޒު ފޯރުވިގެންނުވާނެ .މި ޤައުމުގައި
އިތުރު ފަ ާ
ނކީ
ކށްގެން އެންމެންނަށް ވެސް ޚަރަދުކުރަމުން މި ދަނީ .ދާއިރުގައި ދިވެހި ފުލުހުން ަ
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ޚަރަދު ޮ
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ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އެ މުއައްސަސާގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް
ކށް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ފަދަ ޤައުމީ މުއައްސަސާއެއްގެ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަދައިދެވިގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަ ަ
ގޮތުގައި ދި ވެހި ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެންނުދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އެހެންވީމާ،
ހ
ތއްގައި ބައިވެރިނުކޮށް ،ދިވެ ި
ހލަ ސިޔާސީ ހަރަކާ ެ
އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ،ފުލުހުން އެއްވެސް ކަ ަ
ނ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފުލުހުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ އުސޫލަކުން ސަރުކާރުން
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ެ
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ށގެންނުވާނެ
ކ އިންސާނާ ކޮ ް
ހއްޓުމަށް .އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަނިޔާއަކަށް ގޮވައެއް ނުލެވޭނެ .އަނިޔާ އަ ީ
ޢަމަލުތައް ބެ ެ
ތށް.
އސް ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
ށ އާއެކޭ ނުބުނެވޭނެ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ކަމެއް .އަނިޔާއަކަށް އެއްވެސް މީހަކަ ް

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ލހުންގެ
ރ ރައީސް .އާދެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2112ފު ު
` އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި

1715

ށހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު
ޤާނޫނަށް ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހު ަ
ހސް ހިނގަމުންދިޔައިރު ވަރަށް
ހތަނަށް ބަ ު
ހޅިގެން މި ާ
ހށަ ެ
ކރަން .އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު ު
ރހަމަ އަށް ތާއީދު ު
ވަރަށް ފު ި
ތށްއަރާ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްގައި މި ދައްކާ ވާހަކަ
ހ ަ
ރަނގަޅަށް އަޑުއަހަން މިތާނގައި މަޑުކޮށްލިއިރު އަޅުގަނޑު ި
ޅއިގެން މި އުޅޭ އިޞްލާޙަކީ
ހށަހަ ަ
އާއި މި އިޞްލާޙާ އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ގުޅުމެއް ބާވައޭ .އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނަށް ު
ހޅައިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙެއް .އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައިގައި
ހށަ ަ
މށް ު
ކށްލު ަ
ތންތަންކޮޅު ބަދަލު ޮ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ަ
ރކަމެއް ހުރި ނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް
އިޚްލާޞްތެ ި
މތާނގައި ތިން ގަޑިއިރު އެއް
ޙށް ި
އަމާންކަމާއި މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ ކީއްކުރަންތޯ މި އިޞްލާ ަ
64
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ތސީ ގޮތުން ދިމާކުރަން މި ޖެހެނީ .އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުޑަކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި
ސ ާ
ި
ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް
ރވިފަ .އޭގެ ބަދަލުގައި މި
ބަހުސް ނިންމައިލާފައި މިކަން ކުރީމަ އެ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކަމެއް ކު ެ
އ ގެންނަށް ބޭނުންވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވެސް
ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަ ް
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ށ
ބގެންވޭ .އޭގެ ދަށުން މިއަ ް
ޞތު ލި ި
ހޅުމުގެ ފުރު ަ
ށ ެ
ހ ަ
ނށް އިޞްލާޙު ު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޤާނޫ ަ
ތކެއް
ހޅައިގެން މިތާނގައި ބިނާކުރަނެވި މަސައްކަތް ަ
ށހަޅައިގެން ،އެ ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަ ަ
އިޞްލާޙު ހު ަ
ކޮށްގެން

އަޅުގަނޑުމެން

މި

ބޭނުންވާ

ގެންނަށް

ބަދަލުތައް

ނަމަ،

ތކުރެވޭ
މަސައްކަ ް

އަޅުގަނޑަށް

ވެސް

ފޅުދައްކަވާ ބޭފުޅުން .އެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި ދިވެހި
ޤަބޫލުކުރެވުނީސް އެ ވާހަކަ ު
ށ
ފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަ ް
ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ކަމަށް .އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއް ު
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ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،މި ސަރުކާރަކުންނެއް ދިވެހި ސިފައިންނެއް ވެސް ،ދިވެހި ފުލުހުންނެއް ވެސް ސިޔާސީ
ކށް
ބޭނުންތަ ަ

ބޭނުމެއް

ނުކުރާނެ.

އެ

ޔަޤީންކަން

އަޅުގަނޑު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ހުރިހާ

މެންބަރުންނަށް

އަރުވަމޭ.

ވނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  7ވަނަ ދުވަހާއި  2ވަނަ
އަޅުގަނޑުމެން ދުށީމު ،ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ،އާދެ! ަ 2112
ށ
ފއިންނަ ް
ހންނާއި ދިވެހި ސި ަ
ދުވަހު މި ޤައުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތައް .އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ދިވެހި ފުލު ު
ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވަން .އެ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރެއްވީ ޤައުމީ ޖިހާދެއް .ދީނީ ޖިހާދެއް .އެކަން ނުކޮށް ވާން
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ނެތިގެން މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދަނިކޮށް އެކަން ކުރެއްވީ .މި ޤައުމުގައި އޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް
ކށް
ތ ަ
ތ ަ
ޅށް ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރީ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ހި ް
ކ ަ
ތތަކާ ދެ ޮ
ދީން ނަގާލަން ބަޔަކު ކުރި މަސައްކަ ް
ވަދެފައިވާ ބިރުވެރިކަން ފިލުވައިދިނުމަށް ޓަކައި އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު
ވތަ ކަނޑުވާލީމަ އެ ކަންތައް ކުރެއްވީ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ
ތކުރާތީ ،ނު ަ
ކަނޑުވާލަން މަސައްކަ ް
ކ އަމިއްލަފުޅަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ތިމަންނަ ޗާޓުން ބޭރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަ ު
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ކށްގެންތިބި ހުވަ އާއި
ލހުންނަށް މަޖުބޫރުވާނެ ،އެ މީހުން ޮ
ކުރައްވާނަމޭ ވިދާޅުވީމަ ،ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފު ު
އެއްގޮތަށް ނިކުމެ ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރަން .ދިވެހި ޤައުމުގައި ފެބްރުއަރީ
ތ ނުކުރެއްވި ނަމަ ،މިއަދަކު
ކ ް
ފލުހުން އެ ކުރި މަސައް ަ
ތ ދިވެހި ު
ހ ސިފައިން ނުވަ ަ
ވހު ދިވެ ި
މަހުގެ  7ވަނަ ދު ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މި

މަޖިލީހުގައި

ތިބެގެން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

ޙައްޤުގައި،

ދިވެހި

ޤައުމުގެ

ޙައްޤުގައި،

ރޞަތެއް ނުލިބުނީސް .އެއަށް ވުރެ މާ އަނިޔާވެރި ،އެއަށް
ރކަން ފު ު
ތކު ާ
ޤާނޫ ނުއަސާސީގެ ބާރު ދަމަހައްޓަން މަސައްކަ ް
ވުރެ މާ ނުލަފާ ،އެއަށް ވުރެ މާ ގޮތެއް ނެތް ،އެއަށް ވުރެ މާ ލާއިންސާނީ ވެރިކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭރުގައި އޮތީ.
މއް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ށފައި އޮތް ކަ ެ
ކ ް
ކރާ ޙަޤީޤަތެއް .ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާ ޮ
މީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ު
ބތްވެވަޑައިގަންނަވާ
ށހެޅިގެންދާ ވަގުތު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސް ަ
ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް މި ތަނަށް ހު ަ
ނށް ހަޑިއެއްޗެހި ކިޔައި ،އެ މީހުންގެ
މެންބަރުން މި ތަނުގައި ތެދުވެވަޑައިގެން ،ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުން ަ
65
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ކމެކޭ .އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެއްވެސް
ހ ަ
ތއް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުށްވެރިކުރަންޖެ ޭ
ކރާ މަސައްކަތް ަ
ތށް އެ ު
ގ ަ
ހތުރުވާ ޮ
އަބުރަށް ު
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ތން .އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ
ނ ި
ެ
ބޭފުޅެކޭ ދަންނަވާކަށް
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން .ދިވެހި ޤައުމަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން .ދިވެހިރާއްޖެ އަށް
ނނެއް ނޫން .އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނު ،އެ
ކުރިއެރުމެއް ،ތަރައްޤީއެއް އަންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅު ް
ކއް މި ޤައުމަށް ނުގެނައީ؟
ބޭފުޅުން މި ޤައުމުގެ ރަ އްޔިތުން ވެރިކަން ދިން .ކީއްވެގެންތޯ އެ ބުނުއްވާ އިޞްލާޙުތަ ެ
ތހަމަޖެހިގެން
ހ ް
ކީއްވެގެންތޯ އެ ބުނުއްވާ ތަރައްޤީއެއް މި ޤައުމަށް ނުގެނައީ؟ ކީއްވެގެންތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ި
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ގއިލާއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިނުދިނީ؟ ބަލަ! މި ޤައުމުގައި
މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަމާ އެކީގައި މަގުތައް މަތީގައި ހިނ ަ
ށ
އ ް
މިއޮތް ހަލަބޮލިކަމާއި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން މި ޤައުމުގައި އުފައްދައި ،މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެ ަ
ވައްޓާލި ބަޔަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އޭ .މީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް .އެންމެންނަށް އެނގޭނެ ކަމެއް .މިއަދު މި
ތހަމަޖެހޭ ފަދަ ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން
ޤައުމަށް އައިސް އޮތް ވެރިކަމަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހި ް
ރހަމަ މަޤްޞަގައި އައިސްއޮތް ވެރިކަމެއް .މި ވެރިކަމަކުން
ހކޮށްދިނުމުގެ ފު ި
ތޤުބަލެއް ފަ ި
ބޭނުންވާ ފަދަ އުޖާލާ މުސް ަ
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ށހެޅޭ ވަގުތު
މ އިޞްލާޙެއް ހު ަ
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނެ .ބައެއް ބޭފުޅުން މި ތަނަށް ހަމަ ކޮން ެ
ފޑުކިޔަމުންދާ މަންޒަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ.
ތެދުވެ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުންނަށް ާ
މތާނގައި
ށދުވަހު ި
ހން އިހަ ް
ހރި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެ ި
ގ ކަންތައްތައް ު
އެހެން ފާޑުކިޔުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން ެ
ކރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް
ޙތައް ު
ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އަޑު .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ އިޞްލާ ު
ޖހޭ ކަމެއް .މި
ވ ކޮންމެ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ެ
ޟ ާ
އަޅުގަނ ޑުމެން ގެންނާނަމޭ .ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރު ު
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އިޞްލާޙުތައް ނަ އިސް މާ ލަސްވެއްޖެ .އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަން މިތާނގައި އޮތްއިރު ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާރު
ހޅައިގެން މި ކަންކަން
ހށަ ަ
މި މަޖިލީހުގައި އޮތްއިރު ،އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވި މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް މި ތަނަށް ު
ނ
ކށެއް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެރިކަންލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ހަމަޖެހު ް
ކުރާ ަ
ހޯދައިދޭން .މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަން ހޯދައިދޭން .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ،މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ
މަހުގެ  17ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ނިކަން ރަނގަޅަށް
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ވިސްނައިބައްލަވާ .އޭރުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެރިކަމެއް މި ޤައުމަށް އައިމަ މި ޤައުމަށް އައި
ހަމަޖެހުން .މި ޤައުމަށް އައި އަމާންކަން .ދެން މި ވިދާޅުވަނީ މަގުތައް މަތީގައި މީހުން މަރަމުންދާ ވާހަކަ .މަގުތައް
މަތީގައި މީހުން މަރަމުންދިޔައީ ކޮން ވެރިކަމެއްގައިތޯ؟ އެއީ ކިހިނެއް ފެށިގެން އައި ކަމެއްތޯ؟ އެކަން ކުރުމުގެ
ރއްގައި
ހތުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްތޯ؟ މީ ވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް .އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނެތީމޭ ފަހަ ެ
ފަ ަ
ކށެއް .އެކަމަކު ދިވެހި
ޅއްގެ ބޮލުގައި ވަކި ބަދުނާމެއް އަޅުވައި ،އިލްޒާމެއް އަޅުވައިހަދާ ަ
ތތެރޭގައި ވަކި ބޭފު ެ
ވެސް މި ާ
ށފައި  2113ވަނަ އަހަރުގެ ވެރިކަން ޕީ.ޕީ.އެމާ ހަވާލުކުރީ .އެ މީހުން
ކ ް
ށ ތަޖުރިބާ ޮ
ރައްޔިތުން ވަރަށް ރަނގަޅަ ް
66
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ޤަބޫލުކުރީ

އެ މީހުންގެ

އަލީގައި މި ޤައުމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކޮށްގެން

ތޖުރިބާގެ
ަ

ދިވެހި

އޤީއެއް ވެސް ނާންނާނެކަން .ދިވެހި ޤައުމު
މއް ނުލިބޭނެކަން .ދިވެހި ޤައުމަކަށް ތަރަ ް
ތހަމަޖެހު ެ
ހ ް
ރައްޔިތުންނަކަށް ި
ކން .އެ ނިންމުން އެ އޮތީ ރައްޔިތުން ނިންމާފަ .ހަމައެކަނި އެ ނިންމުން ނިންމީކީ ނޫނޭ.
އަމާންތަނަކަށް ވެސް ނުވާނެ ަ
އެ ނިންމުން ނިންމާފައި އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތަނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަތު ވެސް
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ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދިނީ .އެ ހައެއްކަ މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއާ އެކީގައި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރީ އާނ ،ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ
ޖެހެއޭ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވެރިކަން ދީފައި މި ވެރިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތާއި ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ގޮތާއި ޤައުމަށް
ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމާ ހަވާލުކުރަން .އެހެންވެގެން؛ އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ދީފަ އި ،ހައެއްކަ މަސްދުވަހުން އައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި
ށ ބަލާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް
ނއްތޯ ރައްޔިތުން ނިންމީ؟ ރައްޔިތުން ބުނީ އާނ ،މި ހަ މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަ ް
ކިހި ެ
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ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދީގެން ނެތޭ ވާކަށެއް ،އޭރުން މި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތެއް ނެތޭ .އެ މީހުންގެ
އތައް ހުރި ގޮތުން އެ މީހުންނަށް މަޖިލީހާއި ވެރިކަމާ ދިފިއްޔާ ތިމަންނަމެންނަކަށް ދެން އަނބުރާ މި ޤައުމެއް
ކަންތަ ް
ފ،
ށ ި
ތރު ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮ ް
ނހަ ަ
ފތު ފެންނަށް އަޅުގަ ނޑުމެން ވެރިކަމަށް އައިތާ ތި ް
ތ ާ
ނުލިބޭނޭ .އެހެންވީމާ ،މިހިރީ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

މި

ޤައުމަށް

ހެޔޮއެދޭ

ބައެއްކަން.

އަޅުގަނޑުމެން

ވެރިކަމުގައި

ތިބެގެން

މި

ޤައުމު

ކށް ހަދައިދޭނެކަން .ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މުއްސަދިކަން ގެނެސްދޭނެކަން.
ތަރައްޤީކުރާނެކަން .މި ޤައުމަކީ އަމާން ތަނަ ަ
އެހެންވީމާ،

މި

ދެންނެވި

އުސޫލުން

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ތަނަވަސް

އަޣްލަބިއްޔަތެއް

1790

އަޅުގަނޑުމެންނާއި

ތތެރި ރައީސް މި ވޭތުވެދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި
ތ ކޯލިޝަނަށް ދިނީ .ޢިއްޒަ ް
އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިފައި އޮ ް
ތކެއް މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޔ ބަދަލު ަ
ބދަލުތަކެއް ،ހެ ޮ
ލތަކެއް ،އިޞްލާޙީ ަ
ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަ ު
ލހުންގެ މައްޗަށް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެންނަވައިފި .އެ މަނިކުފާނަކީ އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ފު ު
ފއިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންނެއް
ގަދަ އަމުރުކުރައްވައިގެން މީހުން ގައިގައި ތަޅަން ނެރުއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން .ދިވެހި ސި ަ
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ކ އެއަށް ވުރެ މާ
މއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުމެއް ނުކުރައްވާނެ .އެ މަނިކުފާނަ ީ
ކށް ި
ސިޔާސީ ބޭނުންތަ ަ
ވއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ސ ވަންދެން މަސައްކަތްކުރައް ަ
ބފުޅެއް .މި މަޖިލީހުގައި  21އަހަރުދުވަ ް
ތަޖުރިބާކާރު ޭ
ވލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވައި،
ކތްކުރައްވައި އެންމެ މަތީ ލެ ަ
ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވައިގެން އަދި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި މަސައް ަ
ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް .އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިއަދު ޤައުމު ހިންގަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ .ދިވެހި
ޢބްދުﷲ
ހރި ކަމެއް ނޫނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރަކުންަ ،
ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ފައިދާ ު
ތތެރި މެންބަރު މުޞްޠަފާ
ރފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ޔާމީންގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިނގަމުންނުދާނެ .އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ،ތިމަ ަ
އޓާލަން .ވާހަކަ ނިންމާލަމުން
ދވެފައި އިނީމަ އަޅުގަނޑަށް ވެސް މި ޖެހެނީ ވާހަކަ ހު ް
ކތްމަ ު
މިހާރު ވާހަކަދައްކަން ެ
ހ ގިނަ ވަގުތު
ގ ނޑުމެން މި ާ
ތކަށް އަޅު ަ
ދކުދި އިޞްލާޙު ަ
މފަދަ ކު ި
ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީި ،
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1800

ތތަކެއް ކުރާ ،އެއަށް ވުރެ
ނދައްކަމާ ހިނގާށޭ .އެއަށް ވުރެ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަ ް
ނަގައިގެން ބޭކާރު ވާހަކަ ު
ބިނާކުރަނިވި

ތކެއް
މަސައްކަތް ަ

ކުރާ،

ދިވެހި

ނނަށް
ރައްޔިތު ް

އިޚއލާޞްތެރި

ބަޔަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން

ވާން

1805

ކށް މި މަޖިލީހެއް ނުވާނޭ .މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން
ދަސްކުރަމާހިނގާށޭ .އެހެންނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ މަޖިލީހަ ަ
ށ ވުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ހަމަ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަމެއް.
ފަޚް ރުވެރިވާ ފަދަ މަޖިލީހަކަ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވާން އެބަ ޖެހޭ ،އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ފޮނުވި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމުގައި
އ
ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ނަމޫނާއެއް އެ ބޭފުޅުން ބަލައިގެން މި ޤައުމު ބިނާކުރުމުގަ ި
އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްބައިވެގެން މަސައްކަތްކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ތަރައްޤީ މި ޤައުމަށް އަންނާނީ .އަޅުގަނޑުމެން
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ތރޭގައި ހަޅޭއްފަޅޭއްލަވައި ގޮނޑި އުކައިހަދާކަށް މިއަދަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ .އެކަން ކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެ.
މިތާ ެ
އަޅުގަނޑުމެން ދުށީމޭ  17ވަނަ މަޖިލީހުގައި މިތާނގައި މި އޮތް މޭޒުތައް މަތީގައި މީހުން މާކުން ބުޅަލުން ދުވުނު
މަންޒަރު .މިއަދު ކޮބައިތޯ އެ ބޭފުޅުން؟ ރައްޔިތުން އެކަން ބަލައިނުގަތްކަން މި އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިފަ .އެ
ދވުނޭ .އެހެންވީމާ ،ރައްޔިތުން އެ ބުނީ ،ތިމަންނަމެން
ކށް މި މަޖިލީހަކަށް ނާ ެ
ޖހި އެއްވެސް ބޭފުޅަ ަ
ސަކަރާތް ެ
ށ
ބޭނުންވަނީ ވަރަށް އަބުރުވެރި މަޖިލީހެކޭ .އަބުރުވެރި މަޖިލީހަކަށް ވެވޭނީ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަ ް
ކށްގެން.
މަސައްކަތް ޮ

މިހާރު

ހަމަ

ކށް
ރ ޮ
ތަކުރާ ު

އަޅުގަނޑަށް

ނިންމާލަން

އަޅުގަނޑުގެ

އަޚް

މުޞްޠަފާ

1815

އ
ެ

ރ
ކޅު ނިންމައިލާނަން .ނިންމާލަމުން ވެސް ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ރތީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ޮ
އިލްތިމާސްކު ާ
ހށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީ އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް
މެންބަރު ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު މިފަދަ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް ު
ބފުޅެއް .އެހެންވީމާ ،އަދިވެސް
ރކަމާ އެކީގައި ޝުކުރުދަންނަވަން .އެ މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ޭ
އިޚްލާޞްތެ ި
އ
އެއް ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ،މިފަދަ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކުގަ ި

1820

އ
ތތަކެ ް
ށ ،އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަ ް
ތކޮ ް
ކމާއެކީގައި މަސައްކަ ް
ހދާ އިޙްލާޞްތެރި ަ
ޅމަކަށް ނު ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ކޯ ު
ހށް މި މަޖިލިސް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
ނތީޖާ ނެރެދޭ މަޖިލީ ަ
ކޮށްގެން ަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މންބަރު .އަޅުގަނޑު މިހާރު ު
ތތެރި ެ
ޝުކުރިއްޔާ ،ޢިއްޒަ ް
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ޞތު.
މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ އަށް ،ދެ ވަނަ ފުރު ަ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކށް އެދުނީ ،ޙަޤީޤަތުގައި ދެ ވަނަ
ތ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެ ވަނަ ފުރުޞަ ަ
ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ
ކށް އެދުނުއިރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމު ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ި
ޞތަ ަ
ފުރު ަ
68
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ށ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
އކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަ ް
ހކަ ަ
ޢަބްދުއްރަޙީމު އެ ދެއްކެވި މައިގަނޑު ހުރިހާ ވާ ަ
ށއަރާ،
ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް ކުޑަ ،ވަރަށް ވެސް ކުޑަ އިޞްލާޙެއް .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަ ް
ޢބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުﷲ މިއަދު
ތށްއަރާ ޕީ .ޕީ.އެމްގައި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ަ
މާފްކުރައްވާތި! އަޅުގަނޑު ހި ަ
އިންނެވިނަމައޭ .އާދެ! އެ ބޭފުޅާ މިއަދު އެ ވާހަކަދެއްކެވި މޭރުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮއެދިގެން،
ހކަފުޅެއް.
ތތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލުވިކުރުމުގެ މޭރުމުގައި ދެއްކެވި ވާ ަ
އަދި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަ ް
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ނނެވި އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ
ނޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ހު ް
މާފްކުރައްވާތި! މިހާރު ޕާލިމެ ް
ފހަގަކުރަން .އަދި އަޅުގަނޑު އެ މަނިކުފާނު
ކށް އެ ބޭފުޅާ ވާހަކަ ބައްޓަންކުރެއްވިކަން އަޅުގަނޑު ާ
ފތު ޮ
ތ ާ
ވަރަށް ަ
ތށްއަރާ އަނެއް ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް ބަހުސް ލިސްޓު
ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީގެ ނައިބު ލީޑަރަކަށް ހުންނެވިނަމައޭ ހި ަ
ބތްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން އަދިވެސް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކިޔޫގައި
ބަލައިލާއިރު މި ފެންނަނީ އެ ޕާޓީ އަށް ނިސް ަ
ޅ ޙައްލެއް ހޯދައި
ހންނަމަ ،އެ މަނިކުފާނު މިއަދު އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނަމަ މިއަށް ރަނގަ ު
ތިއްބެވި ތަން .އެ ެ
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ނށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި
އަވަހަށް މިކަން ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން .އަޅުގަނޑު މިހާތަ ަ
ށހެޅިގެންދިޔަ އެއް ބިލު ،މި ބިލަކީ .ބިލު
ހ ަ
ހޭދަކުރި މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފަށުވި އިބާރާތުން ު
ތރި މެންބަރު ،ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް
ހޅުއްވައިދެއްވި ޢިއްޒަތް ެ
ހށަ ަ
ު
ހމަ އެ ދުވަހު އިލްތިމާސްކުރައްވާފަ  .އަދި މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް
އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ަ
ކ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރައްވާފައި ވަނީ
ހޅިގެންދިޔަ މިފަދަ ކުދި ބިލުތަ ާ
ހށަ ެ
ު
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ތއް ނިންމެވުމަށް .ނަމަވެސް ،އެހެން ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް؛
ކށްލައްވައި އެ ކަންތައް ަ
ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބަހުސް ކުރު ޮ
އާދެ! އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ވަދެ މި ހުރެވުނީ މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު
ކށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ތަން
ށ ކަމެއް .އާދެ! އެފަދަ ގޮތަ ަ
ކ ް
ރތެއްގެ ތެރެއަ ަ
ތ ބަހު ސް މުބާ ާ
ދެ ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި އޮ ް
ށ މި ފެންނަނީ .އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަޅުގަނޑުމެން ވީހާވެސް އަވަހަށް ،މާ ގިނަ
އަޅުގަނޑަ ް
ތ ކުޑަ
ޅފައި މި އޮ ް
ށހެ ި
ހ ަ
ށ ު
ލހުންގެ ޤާނޫނަ ް
ނ އެބަ ޖެހެއޭ .އާދެ! ފު ު
ވަގުތުނުނަގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރަ ް
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ލ މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަން
އިޞްލާޙަކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ހާ ު
ކރައްވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ،ނޫނިއްޔާ
ތ ު
އެބަ ޖެހޭ .ޙަޤީޤަތުގައި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެތައް ދުވަހަކު މަސައްކަ ް
ފުލުހުންގެ އެތައް ތަޖުރިބާއަކާ އަދި މި ޤާނޫނުގައި ހުރި އެތައް މައްސަލަތަކެއް އަމިއްލަ އަށް ތަޖުރިބާކުރައްވާފައި ހުރި
ކށް ބިރުދެއްކުމުގެ
ހގައި އެ ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލު މިތާނގައި ހިއްސާކުރެއްވީމަ އެ ބޭފުޅަ ަ
ބޭފުޅެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ު
އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިތާގައި އިޢުލާންވެގެންދިއުމަކީ ނޫނިއްޔާ ހާމަކުރަމުންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް.
ށ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ހުރި ތ .ކިނބިދޫ
ޙަޤީޤަތުގަ އި މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވަރަ ް
ކތަކެއް .ޙަޤީޤަތުގައި
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ދައްކަވާފައި ވަނީ ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ވާހަ ަ
69
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އ މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ދެކެވިފައެއް ނުވޭ .ނަމަވެސް
މިއަދު މި ތަޅުމުގައި އެއަށް ވުރެ ބިނާކުރަނިވި ވާހަކަތަކެ ް
ކތަކެއް
ޒރުގެ ކޮންމެވެސް ވާހަ ަ
ބތްކޮށް އިން ާ
ށ ނިސް ަ
ނ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއާ ވިދިގެން އިވިގެން މި ދަނީ އެ މަނިކުފާ ަ
ރން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ކޮންމެވެސް މެންބަރުންތަކެއްގެ ފަރާތުން އިވެމުންދާކަން .މިކަމަށް އަޅުގަނޑު ހިތާމަކު ަ
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ށ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމައި މި ބިލުގެ
އަދިވެސް އެއްފަހަރު އި ލްތިމާސްކުރަން ވީހާވެސް އަވަހަކަ ް
ބަހުސް ނިންމާލުމަށް .ޝުކުރިއްޔާ.

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ
ތތެ ި
ރހާ ޢިއްޒަ ް
ހޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ހު ި
ހށަ ެ
ރއީސް .އާދެ! ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް މި ު
ޝުކުރިއްޔާ ،ޢިއްޒަތްތެރި ަ

1865

ހށް ނަން ބަދަލު؛ ބާރުތައް
މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަދައްކަވާއިރު ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް .އޭ.ޖީ އޮފީހުން ޕީ.ޖީ އޮފީ ަ
ބަދަލުވެގެންދާ ކަމަށް ބުނާ ދެތިން މާއްދާ އެއް އޮތް އިޞްލާޙެއް .ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ އެބަ،
ކށް މި ތަން މި
ސ ަ
ޔސީ ބަހު ަ
މ ދައްކަނީ ކީއްވެބާއޭ .އެހެން ވިދާޅުވެފައި ވެސް ހަމަ ސި ާ
މތާ ި
ކތަކެއް ި
ހ ަ
މިހާ ގިނަ ވާ ަ
ށ ޖަވާބުދޭ ތަނެއްގެ
ކންމެވެސް ވަރަކަ ް
ށ ޮ
ކ ް
ކތަ ަ
ތކުގައި ދައްކާ ވާހަ ަ
ކހަލަ ފޯރަމް ަ
ށ މި ަ
ދަނީ .އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަ ް
ތގައި އެގޮތަށް ޖަވާބުދޭން ބޭނުންނުވި ނަމަވެސް ބައެއް
ގޮތުގައި މި ތަން މި ވެގެންދަނީ .އަޅުގަނޑު ވެސް ޙަޤީޤަ ު

1870

ށ
ތ ް
ހންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަ ަ
މ ނަޒަރު ހިންގާލަން ބޭނުންވޭ .އަޅުގަނޑު ވެސް ޤައުމީ ފުލު ު
ދތެރޭގައި ހަ ަ
ކތަކާ ޭ
ވާހަ ަ
ތކުގެ ސަބަބުން އެ
ކންތައް ަ
އައްސަރިބަހާއި ސާބަސްދެން .އެހެންނަމަވެސް މަދު ފުލުހުން ކުރާ ނުރަނގަޅު ަ
އ
މށް ވަންޏާ ެ
އ ހިނގާ ކަ ަ
ނތައްތަ ް
ހންގެ މުއައްސަސާ އަށް .އެހެންވީމާ ،މިފަދަ ކަ ް
ރައްދުވެގެންދަނީ މުޅި ފުލު ު
ކ
ށފައި ތިބި އެތައް ބަޔަ ު
ކ ް
ނތަ އްތައް ވެސް ކުރޭ .ތަޖުރިބާ ޮ
ކތައް ދެކެވޭނެ .އަނިޔާ ވެސް ކުރޭ .އެހެން ކަ ް
ވާހަ ަ
ބރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ބައެއް މެންބަރުން އަނިޔާ
މިތާނގައި އެބަ ތިބި .ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ަ

1875

ށފައި އެ ހުންނަނީ.
ފއި އެބަ ހުރި .އަނިޔާކުރަންޖެހޭތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އަނިޔާކޮ ް
ވެސް ކުރަންޖެހޭނޭ ވިދާޅުވެ ަ
އ
ށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަ ް
އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަމައިން އެކަން ވާންވާނެ ގޮތެއް ނޫން .މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަ ް
ތ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ
ކރަންޖެހޭ ކަމެއް .ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް ބޮޑެ ި
ގެނައުން އެއީ އަވަހަށް ު
ށ މި ވަގުތު ބޭނުންވާ
ލހުންނަ ް
ތ ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކީ އެއީ ފު ު
ޤާނޫނުތަކުން .އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު މި ގެނެވިފައި އޮ ް
ހރިހާ ބާރެއް އޮތުމަކީ އެއީ
ނކުރާ ބާރުގެ ތެރޭގައި ު
އިޞްލާޙުތަކެއް ނޫން .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެރިކަ ް
ސފައެއް ނުކުރެވޭ .އަޅުގަނޑު
ި
ށ
އތައް ނިމިގެންދާނެ ކަމެއް ގޮތަކަ ް
ނތަ ް
އެއްވެސް އިންސާފުވެރިކަމެއް އޮވެގެން ކަ ް
ތށްއެރި ނަސީބެކޭ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަތުގައި ނެތްކަން.
ނިސްބަތްވި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި އަޅުގަނޑު ހި ަ
ނނަނީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އާއި ސަރުކާރުގެ ބާރާއި ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ހުރިހާ ބާރެއް
މިހާރު އަޅުގަނޑަށް މި ފެ ް
ތގައި ވެސް މިނިވަން
އެއްދިމާލެއްގައި އޮތީމާ ،އޭގެން ނުކުންނަ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ .އަޅުގަނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަ ު
70

1880

ނ
ގތު ް
ތލެއްވި ބޭފުޅާކާ ބެހޭ ޮ
މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިދޭތެރެއިން ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަ ި

1885

ކރި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ބގެންދިޔައީތީ ހަމަ އަސަރު ު
ދިރާސާތައް ކުރެވިގެންދިޔައިރު އިންނަން ފުރުޞަތު ލި ި
ށ
ނ ް
ޖތައް ހޯއްދަވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ަ
ފންވަރެއްގެ ނަތީ ާ
އެތާނގައި މި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ެ
ނ
ރށް މަތި ް
ނށް ވަ ަ
ށ އެތާނގައި ޕާފޯމްނުކުރެވިދިޔަ ބޭފުޅުން ަ
އ ލިބިފައި ،ރަނގަޅަ ް
ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ މާކްސްކޮޅެ ް
ނ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުން ތަޅުމުގައި
ށއެރި ،ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތު ް
ހތަ ް
މާކްސް ލިބިގެން ފާސްވެގެންދިޔައިމަ އަޅުގަ ނޑު ި
ޓކައި
ފހެއްޓުމަށް ަ
ނިންމި ނަމަވެސް މިކަހަލަ ޒިންމާދާރު މަޖިލީހެއްގެ ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތް ޢާއްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ހި ެ

1890

މ
މކޭ .އަޅުގަނޑު ހަ ަ
ކ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަ ެ
ތކުގައި މިކަން ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ރޭވިފައި އޮތުމަ ީ
ކޮމިޓީ ަ
ބފުޅެއްވެއްޖެއްޔާ
އތާނގައި ކިޔައިލެވުނު މާސްޓަރސް އެ ދާއިރާ އިން ހައްދަވާފައި އޮތް ޭ
ހތާ އިނދެފައި ެ
ހތާ ި
ި
ކށް ،މިވެނި ޑިޕްލޮމާއެއް އޮތް
އވަން މަޖްބޫރުވާ ކަހަލަ ގޮތަ ަ
ބފުޅާ އަށް ދެ ް
ކަނޑައެޅިގެން މިވެނި ވަރެއްގެ މާކްސް އެ ޭ
ށ ބައްޓަންކުރެވިގެން ނޫނީ
ކސްދޭން މަޖްބޫރުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަ ް
ބޭފުޅެއް ވެއްޖެއްޔާ އޭނަ އަށް އެވެނި އަދަދަކަށް މާ ް
މިކަހަލަ ސިޔާސީ ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައި ޢާއްމުން ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުކުރަން މި އޮންނަ

1895

ހ
ސތަކުން ވެސް ،ހުރި ާ
ތތައް ހަނިވެގެން އެބަ ދެއޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހުރިހާ މުއައްސަ ާ
ޞ ު
ފުރު ަ
ތކުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުކުރުމަށް
އ ަ
ނތަ ް
ތކުން މިފަދަ ކަ ް
ކޮމިޓީ ަ
ސ ނިމިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް
ޅމުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
ތން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުން ތަ ު
ޓަކައި އަދި ސިޔާސީ ގޮ ު
ދނާ ނިންމުންތަކެއް މިތާ ތެރެއިން ނިމެންޖެހޭ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ހަރު ަ
ތކެއް
ރ ަ
ކށްލަން ،ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަށް ހުރިހާ ބާ ު
ކަމެއްގެ ގޮތުގައި .ދެން ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ޮ

1900

ލހުންގެ އޮފީހާއި އޭ.ޖީ އޮފީހާއި ޕީ.ޖީ އޮފީހާ،
ހނީމާ ،ފު ު
އެއްދިމާލެއްގައި އޮތީމާ ،މިހާރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްލަންޖެ ު
ހކަމާ އެކު އެކަން ކުރެވޭ ކަހަލަ ނިޒާމަކަށް މި އޮންނަނީ ބާރުތައް ،އެއް ބާރެއްގެ
ހުރިހާ ތަނެއް ގުޅިގެން ވަރަށް ފަސޭ ަ
ހކަމާ އެކު ހަމަ
ށ ފަސޭ ަ
ފނުކޯލަކުން އެބަ ލިބޭ ވަރަ ް
ގޮތުގައި ހިމެނިގެންދިޔައިމަ .އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޯ
ށ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީސްމީހުން
ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކޯޓުއަމުރު ގޭގެ އަށް ވަދެ މީސްމީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި .މިގޮތަ ް
ޢމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް ފުލުހުން އެ އޮންނަ ހަނި ޖާގައިގެ ތެރެއިން
ތށް ަ
ގތްގޮ ަ
ފތު ޮ
ތ ާ
ވަރަށް ަ

1905

ޢށް ގެއްލުން ހުރި މީހެއް ކަމަށް
ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެބަ ހޯއްދަވާ .މިސާމަލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާމު މުޖުތަމަ ަ
ބުނެ ،އަމަންއާންމަށް ގެއްލުންހުރި މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ،އެ މީހާގެ މުއްދަތު ޖަހަމުން އެބަ ދޭ އަހަރު ،ދެ އަހަރު
ކ
ނ ހުއްދައަކާ ނުލައި ،މުއްދަތަ ާ
އށް ނާދެވި .އެހެންނަމަވެސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުން މާ ގި ަ
ހމަ ަ
ވަންދެން ޙުކުމަކާ ަ
ނ
ކށް ނޫން އޮންނަނީ .މިދެންނެވި ބާރު ,އެއްބާރުގެ ގޮތުގައި އޮތީމަ ހަމަ ފޯނުކޯލަކު ް
ނށް ބެހެއްޓޭ ގޮތަ ަ
ނުލައި ފުލުހުން ަ
ނތް
ނމެ އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޖަހައިދެމުންޖަހައިދެމުންދިޔައިމަ އެ މީހާގެ ކުށެއް ެ
ނ ކޮ ް
މީނާގެ މައްޗަށް ފުލުހު ް
ބތުވެ ،އެ މީހާ މިނިވަންވެގެން ނުކުންނައިރު އެ މީހާ އަށް އެ ލިބުނު އަނިޔާ؛ ބޭއިންސާފުން ލިބުނު އަނިޔާ
ކަމަށް ސާ ި
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1910

ހތްވެގެން ވެސް އެބަ ދޭ .އެހެންވީމާ،
ޟ ަ
އަށް ބަދަލުލިބޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯވޭ .އެ މީހާ ޢާއްމުން ކުރިމަތީގައި ފަ ީ
މިއީކީ މިކަން ވާންވީ ގޮތެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން .ދެން ކުރިން ހަމަ އެދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑަކީ ކޮންމެ
ފއި ހުރި މީހެއް .މިސާލަކަށް
ށ ަ
ކ ް
ކށް ތަޖްރިބާ ޮ
ގތަ ަ
ރކަން ލިބޭ ކަހަލަ ޮ
ފލުހުންގެ އެހީތެ ި
ދެ އަހަރުން އެއް ފަހަރު ު
ދަންނަވަންޏާ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަނިޔާނުކުރާނޭ ބުނާބުނުމާ އަޅުގަނޑު

1915

މޟާން މަހެއްގައި އަޅުގަނޑު ފިހާރައެއްގެ ފެންޑާމަތީގައި
އިންކާރުކުރަން .މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރަ ް
ހުއްޓާ ނަގައިގަނެގެން ،ޖަހައިގަނެގެން ގެންގޮސް ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ޓަކައި ގޮޅި އަށް ލާން ގެންދިޔަ
މަގުމަތީގައި ފުލުހަކު އަޅުގަނޑާ ދިމާލަށް ބަޅުއަނބުރާ އެއްޗެއް ބުނީމާ އަޅުގަނޑަށް އެނބުރި ބަލައިލެވުނީ .ބަލައިލީމަ،
އަދި އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަމަޔާއަޅުވައި އެއްޗެއް ބުނެފައި ބުނީ ،މަރައޭ ލާނީ .ކިޔާފައި އަޅުގަނޑު މަރާލަން އައިސް
ށ
ހތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑަ ް
ފން ދިމާކުރީ .އެހެންނަމަވެސް އެތާ ހުރި ޤައުމީ ފުލުހުންގެ ދެ ފުލުހެއްގެ އެ ީ
ހ ަ
ކަރުގައި ި

1920

ވނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ބށް އާދެވިފައި ހުރީތީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ މިތާނގައި މި ހުރެ ެ
ސަލާމަތްވެގެން މި ހިސާ ަ
ތރި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ،އަނިޔާކުރެއޭ .އެކަމަކު އެކަން ހުއްޓުވަން އަޅުގަނޑު
ޢިއްޒަތް ެ
ޅގަނޑު ވެސް އެ ބަޔަކަށް
ފހުންނަކީ އަ ު
ވެސް ބޭނުމޭ .ޤައުމީ ފުލުހުން އެބަ ތިއްބޭ .ރަނގަޅު ޚިދުމަތްދޭ ޤައުމީ ު
ކށް ބޭނުމެއް ނޫން.
އިޙްތިރާމުކުރާ ޤަދަރުކުރާ ބައެކޭ .ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް މި ތަން ހަދާ ަ
ލ
ށ ޖަވާބުނުދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ކަހަ ަ
ކށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަ ް
ކތަ ަ
އެހެންނަމަވެސް އެ ދައްކާ ވާހަ ަ

1925

ށ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ.
ކށް މިކަން ހިގައިދާނެތީ ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަ ް
ގޮތަ ަ
ރކޮށް...
އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ބިލުގެ ވަގުތު ކު ު

ދއްކެވުން:
ފށީ ދާއިރާގހެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަ ެ
ތިމަރަ ު
ތރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ
ތ ެ
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޢިއްޒަ ް

1930

ޅގަނޑު ނުހަނު އުފަލާ އެކު
ށހެޅި އިޞްލާޙަށް އަ ު
ށ މި ހު ަ
ތރި މެންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2112ގެ ޤާނޫނަ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ރންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ނޫން .މިއީ
މަރުޙަބާ ދަންނަވަން .އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިއީކީ ބިލެއް ނޫން .މިއީ ފާސްކު ަ
ކށް
ނތަ ަ
މ އެކު ކުރީގެ ޤާނޫ ު
ފށު ާ
ޤާނޫނަކަށް ލެވިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙެއް .ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ށފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ އޭ.ޖީގެ މައްޗަށް ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
ކ ް
ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކެއް ނޫނިއްޔާ މަތި ޮ
ށފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް މި ބަދަލުވެގެންދަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް .އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ
ކ ް
މަތި ޮ
ޢތުން އަނބުރާ ގެންނަން
ތށް ފޮނުވުމާއި ޝަރީ ަ
ށތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ބެލުމާއި މައްސަލަތައް ސިފަކުރުމާއި ޝަރީޢަ ަ
ކު ް
ރތަކީ ،ޤާނޫނު އަސާސީން
ފެނިއްޖެ ނަމަ ގެނައުމާ ،މިހުރިހާ ކަމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ފަ ާ
ށފައިވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް .އެހެންވެގެން މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު މި ގެނައީ .ޤާނޫނު އަސާސީއާ
ކ ް
މަތި ޮ
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1935

ކތަކެއް ދައްކަންވީ
ހނާ ވާހަ ަ
ހ ގިނަ ބަ ަ
ތގައި މިއީކީ މި ާ
ތވެ .ދެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮ ު
ވ ީ
ތޢާރަޟުވާ މާއްދާއަކަށް ާ
ަ
ހ
އިޞްލާޙެއް ވެސް ނޫން .މިއީ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއް .ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙަކީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަންޖެ ޭ

1940

ފއި،
ށ ަ
ކ ް
ރށް ،މިއަދުން މިއަދަށް މި މަޖިލީހުން ފާސް ޮ
މހާ ަ
އިޞްލާޙެއް ވެސް ނޫން .މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ މިހާރުން ި
ށ
މހާރުން މިހާރަ ް
ށ ވާތީވެި ،
ތޢާރަޟުވާ މާއްދާއަކަ ް
ހރު ަ
ވ މާއްދާއަކަށް ވާތީވެ ،މި ާ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟު ާ
ވތީވެ،
ކރެވޭ އިޞްލާޙަކަށް ާ
ޓކައި އޭނާއާ މަތި ު
އނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށް ަ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޭ
ޖހޭ މާއްދާތަކެއް މިއީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ކޮމިޓީ
ފާސްކުރަން ެ
މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުވަންނުޖެހޭ ކަމަށް .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިއަދުން މިއަދަށް މިއަދުގެ ވޯޓު ގަޑީގައި ހަމަ ސީދާ

1945

ކށް މިކަން
ކއި މިއަދު ފާސް ޮ
ޓ ަ
މށް ަ
ގސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ މި ޒިންމާ މަތިކުރު ަ
މށް ކޮމިޓީއަކަށް ނު ޮ
ފާސްކުރު ަ
ނ
ނިންމުމަށް .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް އެއީ .އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން އެހެން މެންބަރުން ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރާ ެ
ކަމަށް  .މިއީ ޔޭސް އޭ ބުނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް .މިއީ ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ވެސް ނޫން .ޤާނޫނުއަސާސީއާ
ނ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ޓަކައި
ރކާރު ް
ދފައި އޮތް ސަ ު
ނ ހަ ާ
ތޢާރަޟުވާތީވެ ،ކުރީގެ  2112ވަނަ އަހަރުގެ ކުރި ް
ަ
ކއް އޭރުގައި .އެހެންވީ ،މިހާރު އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުމާ އެކު އެބަ
ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަ ެ

1950

ޖެހޭ މީގެ އަސްލު ބެލެނިވެރިޔާއާ ހަވާލުކުރަން .އެހެންވީމާ ،މީގައި އަސްލު ބެލެވިރިޔާއާ ހަވާލުކުރުމަށް ޓަކައި
ރތުން ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ،މިއަދުން
އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ،އަޅުގަނޑުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުގެ އަޚްގެ ފަ ާ
މިއަދަށް މިކަން ނިންމައި ،މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙުގެނެސް މިކަން ނިންމުމަށް .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ
ތރި ރައީސް.
ޢިއްޒަތް ެ
1955

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ
ތތެ ި
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަ ް
ޞޠަފާ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ
ތތެރި މެންބަރު މު ް
ށ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ފ ީ
މެންބަރު ،ތިމަރަ ު
ށ ،މާ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނަގާލަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަކަށް .ނޫނިއްޔާ
ތކެއް ކޮ ް
ކކޭ .އާދެ! މިއީކީ މާ ގިނަ ބަހުސް ަ
ކތަ ެ
ވާހަ ަ
ކންކަން ބަދަލުކުރުމަކީ
ފހުގައި އޮންނަންޖެހޭ ަ
އިޞްލާޙެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން .ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުވުމަށް ަ

1960

އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް .ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެމްގެ ސިސްޓަމު މިހާރު އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މީތި މަޖިލީހަށް ވެސް
ޢރަޟުވާ ކޮންމެ މާއްދާ އަކީ
ށ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަ ާ
ތ ް
ގެންނަންޖެހުނީ .އެހެންނޫންނަމަ މީތި އޮޓަމެޓިކުން ބަދަލުވާ ގޮ ަ
ކޅަށް އައުމަކީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ
އުވިގެންދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެފައި އޮތް ހިނދު ،ދެން އެގޮތަށް ނުވެ މީތި މި ޮ
އެއްޗަކަށް ވާތީ އައުމެއް ކަމަށް އަޅުގަ ނޑު ދެކެނީ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ވެސް ފެނޭ
އތައް .އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ އެކަމުގެ
ނތަ ް
ށފައި ހުރި ކަ ް
ކ ް
ށ ބައެއް ސަރުކާރުތަކުން ޮ
ފ ް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ހިލާ ަ
73

1965

ސަބަބުން ނުއުފުލެވޭ ވަރުގެ ބުރަތައް އުފުލަމުން .އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން .އެ ބޭފުޅުން
ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކޭ މިނިވަންކަމޭ ،މިވެނި އެއްޗެކޭ ،އެވެނި އެއްޗެކޭ ކިޔާފައި ގޮވަމުންދާއިރު އެއް ބައެއްގެ
ޙައްޤުތައް މި އޮންނަނީ ގެއްލުވައިލާފަ .ގަސްތުގައި ނަމަވެސް ކައިރީގައި ތިބި މީހުންގެ ފައިދާ އަށް ނަމަވެސް.
ސ ޕޯޑިއަމެއްގައި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކަށް ނުވާތީވެ،
ކށް ސިޔާ ީ
ގތަ ަ
ނކަމުން މިއީ ވަކި މީހަކަށް ވަކި ޮ
އެހެ ް
އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން .އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ؛ ގުދޯގުދޯ ނުގޮވާށޭ .އެންމެންގެ ގުދު

1970

ވެސް އޮތީ ގުދުކޮށްނޭ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތ މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް .ދެވަނަ ފުރުޞަތު.
ޞ ު
ޝުކުރިއްޔާ .މިހާރު ފުރު ަ
1975

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ އެދުނީ މި އިޞްލާޙާ މެދު ،އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު
ތކަ ް
އސް .އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ފއި މި އޮތް އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި މި ފްލޯގައި ،މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި
ހޅި ަ
ހށަ ެ
ހންގެ ޤާނޫނަށް ު
 1/2112ފުލު ު
ތ
ދތެރޭގައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއްދި މިހިރަ ގޮ ާ
ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން މިހިރަ ގޮތާ ޭ
ށ
ކ ް
ތ ަ
ލހުންނާއި ސިފައިން މި ޤާނޫނު ަ
ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ .އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަނީ ފު ު

1980

އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް ގެނެވޭއިރު ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ވާހަކަ މި އޮތީ .މި މަޖިލީހުން މިކަން
ވ މެންބަރުންނާ އަދި ސަރުކާރަށް
މ އަޅުގަނޑުމެން މި މަރުޙަލާގައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތް ާ
ކުރަންޖެހެނީ .މި ހުށަހެޅުނީ ާ
ލހުންނާއި ސިފައިންގެ
ފޅުދައްކަވައިފި .ފު ު
މންބަރުން ވާހަކަ ު
ބތްވާ ެ
ރގެ ސަރުކާރަށް ނިސް ަ
މިއަދުގެ ރައްދުވާ ގޮތަށް ކު ީ
ށ
މައްޗަށް ލާޒިމު؛ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ވެސް އެބަ އޮތް .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  0ވަނަ ބާބަ ް
ބެއްލެވީމަ އެނގޭނެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް .މި ބާބުގެ  237ވަނަ މާއްދާގައި މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހައި

1985

މށް ޓަކައި
ކށްދިނު ަ
ހ ޮ
މީހުންނަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި މިނިވަންކަމާ އެކު އުޅުވޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްކޮށް ފަ ި
ތކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނޭ.
އޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ަ
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަ ް
މިގޮތުން މި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ގުނަވަންތައް ބިންދައިލާފަތޯއޭ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ އޮންނަންޖެހެނީ؟ އަދި ހަމަ
ލހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް .ފުލުހުންގެ
މި ޤާނޫނުގެއަސާސީގެ މި ބާބުގެ  222ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަލައިލީމަ ފު ު
ތކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ  222ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލައިލީމާ ،މުޖްތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި
ޚިދުމަތް ަ
ދ ،އެބައި މީހުންގެ މުދަލާއި
ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން( .ށ) -ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހައި މީހުން ހިމާޔަތްކޮށް ީ
ކކޭތޯ މި ވިދާޅުވަނީ؟ މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ .އަދި ހަމައެއާ
ކށްދިނުންީ ،
ގެދޮރު ހިމާޔަތް ޮ
74

ގުޅިގެން އެބަ އާދޭ ،މި

1990

މ ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް .ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުން؛
މާއްދާގެ (ރ) އަށް ބަލައިލާއިރު ،ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުން .މި ވެސް ހަ ަ
ސފައިންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް .އަދި ހަމަ ފުލުހުން ތަބާވާން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި
ފުލުހުންނާއި ި
ތ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް
ރތަކުން ސަލާމަ ީ
ބާބުގެ  221ވަނަ މާއްދާ އަށް .މީގައި އެބަ ބުނޭ ،އެއްވެސް ފަ ާ

1995

ކށް ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް ކޮށްގެންނުވާނޭ .އަދި އަމުރެއް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،ތަބާ ވެސް ވެގެންނުވާނޭ5 .
މީހަ ަ
ތއޭ
ތށް ޯ
ފެބްރުއަރީ 7 ،ފެބުރުއަރީ 2 ،ފެބްރުއަރީގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ،ކޮބައިތޯއޭ މި ކަންތައްތައް؟ މިގޮ ަ
ތއް ވެގެންދިޔައީ .ފުލުހުންގެ
އ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  5ފެބްރުއަރީ؛  2112ގައި  7ފެބްރުއަރީ 2 ،ފެބްރުއަރީ ގައި ކަންތަ ް
ރމުންދިޔައީ .އޭގެ ސަބަބުން
ތއް ގޮތަކުން އަމުރުތަކެއް ކު ަ
އ ަ
ލފު އެތައް ކަމެއްެ ،
މައްޗަށް މެދުނުކެނޑި ޤާނޫނާ ޚި ާ
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނުގެ

2000

ޓކައި ނުކުންނަން.
އސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ޤައުމު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ަ
ޖހުނީ ި
ނށް ެ
ދަށުން ފުލުހުން ަ
ތކުރުމާއި ޤައުމު ހިމާޔަޔްކުރުމަށް ޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖެ
މިއީ ބާޣީންތޯ؟ މިއީ ޤާނޫނު ހެއްދެވި މީހުން ޤާނޫނު ހިމާޔަ ް
ށފައިވާ ކަމެއް މިއީ.
ށ ،ވާޖިބުކޮ ް
ހންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮ ް
ހރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލު ު
މށް ޓަކައި ދިވެ ި
ހިމާޔަތްކުރު ަ
ނ އަނިޔާކުރަނީއޭ.
މިކަން ނޫންތޯ މި ރާއްޖޭގައި ތަމްސީލުވެގެންދިޔައީ .މިއާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ ފުލުހު ް
ނ
ނކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓަން ،ހިމާޔަތްކުރަ ް
ދިވެހި ފުލުހުން ަ

2005

ނކޮށް،
ތިބި ބައެއް .ދިވެހި ޤައުމުގައި ހިމާޔަތުގައި .މިއީ މަދުބަޔަކު ނުކުމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ފަ ާ
ލހުންގެ މުއައްސަސާތައް ވެސް އަންދައި،
ނގެ އަމިއްލަ ފު ު
ކށްލާ ވަގުތު އެ ބޭފުޅުން ތިބެންވީ އެ ބޭފުޅު ް
ފތި ޮ
ސުންނާ ަ
ނގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން
ށ ،އެ ބޭފުޅު ް
ކ ް
ކށްލާއިރު ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އަތްތައް ބުރި ޮ
ފތި ޮ
ނ ަ
ކށް ސުން ާ
ހުޅުޖަހައި ރޯ ޮ
ކށްލާއިރު ވެސް އެބޭފުޅުން ތިއްބަވަންވީތޯއޭ އަތްއުރާލައިގެން؟ ޤާނޫނުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ދޭ މި ކަންކަން
ޝަހީދު ޮ
ޓކައި ،ދިވެހި ޤައުމު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި؛ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތކުރުމަށް ަ
ކުރުމަށް ޓަކައި ،ދިވެހިރައްޔިތުން ހިމާޔަ ް

2010

ށ ނުކުމެދާނެ .އެ ނުކުންނަ
އެތެރެއިން ވެސް ބަޔަކު ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތާ ދެކޮޅަ ް
ސ،
ނށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެވިފައި އޮތަ ް
މީހުންނަކީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެބައިމީހުން ަ
ކށް ވަންޏާ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެބަ ޖެހޭ އެ މީހުންގެ ހިމާޔަތުގައި
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކަމަ ަ
ނުކުންނަން .މިއީ ނޫންތޯ މިކަން ވެގެންދިޔަ ގޮތް.
2015

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ކ ް
ޝުކުރިއްޔާ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން  12:31ވެސް އައިސް ޖެހުމާއެއް ޮ
ތ
ތ އޮ ް
ކފުޅު ނިންމަވައިލުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ބާކީ ވަގު ު
ދކަނޑާލަން .އެހެންވީމާ ،ވާހަ ަ
އެބަޖެހޭ ބައިގަނޑިއިރަށް މެ ު

75

ހސާބުން ބައިގަޑިއިރުގެ ހުސް
ޞތުއަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން .މިހާ ި
ކަމަށް ވަންޏާ  1ޖަހާއިރު ފަށާއިރު ފުރު ަ
ހކަ ދަންނަވަން.
ކށް ތަންދޭ ވާ ަ
ވަގުތުކޮޅަ ަ

2020

ށ[
ނ  13:11އަ ް
ތކޮޅު 12:31 :އި ް
]ހުސްވަގު ު
(ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު)

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

2025

އށް ގެންދަން މި ފަށަނީ .އެޖެންޑާ އައިޓަމު 11.1ގެ ދަށުން ބަހުސްގެ
ފހު ކުރި ަ
ޅށް ަ
ކ ަ
އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .ހުއްވަގުތު ޮ
ތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް
ދއްކަވަމުންގެންދެވީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
މަރުޙަލާގައި މިހާރު މެދުކަނޑާލިއިރު ވާހަކަފުޅު ަ
ޞތުއަރުވަން.
ނންމަވައިލެއްވުމަށް ފުރު ަ
ކފުޅު ި
ދީދީ .ޕީ.ޕީ.އެމަށް ޖުމުލަ ބާކީ  3މިނެޓު އޮތީ .އަޅުގަނޑު ވާހަ ަ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

2030

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައީ ފުލުހުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ
ނ
ހ ް
ހކަދެއްކިއިރު އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުންވޭ ފުލު ު
ހ ގޮތުން ވާ ަ
ބ ޭ
ވ ،މި ބިލާ ެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ދައްކާތީ ެ
ނ .އެހެންވީމާ ،ސަލާމަތާއި
ކތެރިކަން ބަލަހައްޓަ ް
މަސައްކަތްކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައް ާ
ހންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ
ލ ު
ނށް ފު ު
ރ ފުލުހުން ަ
ފހަ ު
ތށް ޢަމަލުކުރެވޭ ހިނދު ،ބައެއް ަ
ގ ަ
މށް ހުރަސްއެޅޭ ޮ
ރައްކާތެރިކަ ަ
މށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތުގައި ކުރަންޖެހޭ
ކތެރިކުރު ަ
ކށް ރައް ާ
ތކެއް ،އެ ކަންކަން ހިމާޔަތް ޮ
ލިބިގެންދޭ ބާރު ަ

2035

ރ
ހކަދެއްކީމަ ބައެއް ފަހަ ު
އތައް ކުރަން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މިކަން މިހެން އޮއްވާ މިގޮތަށް ވާ ަ
ކަންތަ ް
ތކަކީ ތިމަންނަމެނަށް ނުރައްކަލެއް
ތ ަ
ރ ް
މތްދޭ ފަ ާ
ލމަތީ ޚިދު ަ
ލހުންނާއި ސިފައިން އަދި ސަ ާ
ށ އެބަ އޮޅޭ ފު ު
ރައްޔިތުންނަ ް
ކަމަށް .ތިމަންނަމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ޚަރަދުކޮށްގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާދީގެން
ތިމަންނަމެންނަށް އަނިޔާކުރަން އުފައްދާފައި ހުރި މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލައިލާއިރު
ތށް ޓަކައި.
ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި މުއައްސަސާތައް އުފައްދާފައި ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަ ަ

2040

ތރެއިން ބައެއް މީހުން ބައެއް ފަހަރު މުޒާހަރާއެއްގެ
ށ އެބަ ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެ
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ގޮތުގައި ،މުޒާހަރާގެ ނަމުގައި ގޮސް ޢާއްމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ؛ ކުޑަކުދިންނާއި މުސްކުޅިންނާ އުޅޭ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި
ށ
ރއީސް މި ކަމަ ް
ޢއްޒަތްތެރި ަ
ށ އެދުނީ ި
ޞތަ ް
އތައް ކުރަ މުންދާ މަންޒަރު .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ
މި ކަންތަ ް
ކށް ގެއްލުންދީ،
އަލިއަޅުވާލައި އެއްޗެއް ބުނެލަން ބޭނުންވެގެން .އަދި ހަމައެއާއެކު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާތަ ަ
ވސް ނޯންނާނެ .އެހެންވީމާ،
ކށް ެ
ތބެވޭ ަ
ދއިރު އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ބަލަހައް ޓައިގެން ި
ކށް ހަ ާ
ނށް އަނިޔާ ޮ
ފުލުހުން ަ
76
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ށ ވޭތޯ؟ އެ ނުވާނެ ދޫންޏަކަށް .ދޫނީގެ އަސްލު ސިފައެއް
ލފައި ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ އެ ދޫންޏަކަ ް
ދޫންޏެއްގެ ފިޔަ ކޮށައި ާ
އތް ބަނދެފައި ޤާނޫނީ
ލފައި ަ 2
ހށް ާ
ނުފެންނާނެ .ފުލުހުންގެ ވެސް އަތް ބިންދައިލާފައި ،އަތް ބަނދެފައި ،ފުރަގަ ަ
ހދައިދޭށޭ ބުނެގެނެއް މި ކަމެއް
ރކަން ޯ
ށ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެ ި
ގޮތުން އެ މީހުން ބަނދެލާފައި ބައިތިއްބާފައި ރައްޔިތުންނަ ް
ދވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތާއި
ނުކުރެވޭނެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައިި ،
ކށް ބާރުތަކެއް ވެސް ދޭން .މި ބާރުތައް ދޭން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ
މށް ޓަކައި އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަ ަ
ރައްކާތެރިކަ ަ

2050

އޞްލާޙުގެނެވިގެން މި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިމާޔަތުގައި .އެހެންވީމާ ،ޤާނޫނުތަކަށް ި
ކތައް
ށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަ ަ
ކށް ގެއްލުންވާ ގޮތަ ް
ތ ަ
ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާ ަ
މކީ އެއީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު
ބައްޓަންނުކޮށް ،އެ މުއައްސަސާތައް ނަގައި ކޮޅަށްޖަހަން މަސައްކަތްކުރު ަ
ކށްލީ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ
ތގެ ބޭނުން ޮ
ޞ ު
ވެސް ދެކެން .އެހެންވީމާ ،މިގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ
ޝކުރުދަންނަވަން .ޝުކުރިއްޔާ.
ު
ތށް ޓަކައި
ދެއްވި ފުރުޞަ ަ

2055

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޞތު މިހާރު މި
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަދި ބާކީ  1މިނެޓު ޕީ.ޕީ.އެމަށް އެބަ އޮތް .އަޅުގަނޑު ފުރު ަ
ތތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާނަށް.
އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
2060

ވން:
ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެ ު
ތރި
ޢިއްޒަތް ެ

ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ގަދަ

އަވީގައި

ކތްކުރަމުން
މަސައް ަ

އަންނަ

ފުލުހުންނާއި

ސފައިން
ި

ށ
ބ ބައެއް ކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ފރާމުގައި ތި ި
ބ ހުދު ޭ
އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ އުޑުން ފައިބާފައި ތި ި
ށ ނުފެންނާނެ .ޝައްކެއްނެތް .ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ
ތތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަ ް
ލޮލަށް ފެންނަން ހުރި ޚިދުމަ ް
ތކެއް .އަދި ހަމައެއާއެކު ފުލުހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މީހުންގެ
މ ޚިދުމަތް ަ
ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް މުހިއް ު

2065

ކށް އަޅުގަނޑުމެން
ތ ަ
ކންތައް ަ
ހންނަށް ވެސް ބޭނުންވާ ަ
މަސައްކަތުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ އެ މީ ު
ތކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މީހުން ނިންމާ ތަޙްޤީޤުތައް
ތ ަ
ބލާއިރު ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ ް
ކށްދީގެން .އެގޮތުން ަ
މަގުފަހި ޮ
ތ
ނިންމާފައި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުވާ ނިންމުންތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ނިންމާފައި އޮ ް
މައްސަލަތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިމްޕްލިމެންޓުކުރެވޭ ކަހަލަ ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް
ހ އިތުބާރާއި
ޖ ޭ
ނށް ކުރަން ެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސިސްޓަމު ރަނގަޅެއްނުކުރެވޭނެ .ހަމައެއާއެއްކޮށް އެ މީހުން ަ
ކ
ތކީ ފުލުހުންނަ ީ
ހ ޙަޤީޤަ ަ
ޔަގީންކަމާއި އިޙްތިރާމު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ .އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެ ޭ
ރޭގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ރެޔާއި ދުވާލު ބުރަ މަސައްކަތުގައި ތިބޭއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދަލާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ
77
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އޓުމުގެ ޒިންމާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައި ތިބި މީހުން .އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެ މީހުން
އތަކެއް ބެލެހެ ް
ހުރިހާ ކަންތަ ް
ކށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިޙްތިރާމުކުރަން .މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަން
ތތަ ަ
ކުރާ މަސައްކަ ް
އެބަ ޖެހޭ.

2075

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޅދައްކަވަން އިތުރު ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފައިނެތުމާ އެކު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މި ހިސާބުން ވާހަކަފު ު
ތރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު
ރތުން ،ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ެ
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،11.1ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
ނށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް
ވ ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2112ފުލުހުންގެ ޤާނޫ ަ
ށހަޅުއްވާފައި ާ
ދޮންމަނިކު ހު ަ

2080

ކށް އައީކަމުގައި ދަންނަވަމުން ،މިހާރު އަޅުގަނޑު
ނމުމަ ަ
ި
ތރި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ފުރުޞަތު
ޢިއްޒަތް ެ
ބސް އިއްވެވުމަށް ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން .އެއީ ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޞތު މި އަރުވަނީ ފަހު ަ
ފުރު ަ
ޞތު މި އަރުވަނީ.
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރު ަ

ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

2085

ރކާރުން
ލހުންގެ ޤާނޫނަށް ސަ ު
ތރި މެންބަރުން .ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2112ފު ު
ރ ރައީސް ،ޢިއްޒަތް ެ
` .ޢިއްޒަތްތެ ި
ޅށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް
ތތެރި މެންބަރުން ވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަފު ަ
ރހާ ޢިއްޒަ ް
ކށް ހު ި
ހޅި އިޞްލާޙުތަ ަ
ހށަ ެ
ު
ރހާ މެންބަރުން ވެސް ވަކިވަކިން އަޅުގަނޑު ނަން ނުދެންނެވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް
މަރުޙަބާ ކިޔަން .އަދި ހަމައެއާއެކު ހު ި
ކއް .އެހެންކަމުން ،އަޅުގަނޑު
ފޅުތަ ެ
ކ ު
ހ ަ
ނތެރި ވާ ަ
ހ މެންބަރުން ވެސް ދެއްކެވީ ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ،ވަރަށް ބޭނު ް
ހުރި ާ
ކޔައި ޝުކުރުއަދާކުރަމުން ،އަޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވަން
ބރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ި
އެ ހުރިހާ މެން ަ

2090

ށ
ކ ް
މޓީ ވަގުތު ދެން ނިމުމަ ަ
ބޭނުންވަނީ މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީ ވަގުތު ނިންމަވާދެއްވައި ،މިހާރު މި އޮތީ ކޮ ި
ކށްދެއްވުމަށް.
އގަނެ ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުގެ މަގު ފަހި ޮ
ސތައް ނިމި ،މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ބަލަ ި
އައިއްސަ .ބަހު ް
ތތެރި މެންބަރުން
ހރިހާ ޢިއްޒަ ް
ދއްވުމަށް ު
ށ މި ބިލު ފާސްކޮ ެ
ނކަމުން ،އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ގޮވާލަނީ ވީހާ އަވަހަކަ ް
އެހެ ް
އ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ދައްކަން ބޭނުންނުވާތީ ،އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި
ތކެ ް
އަރިހުން އެދޭ ވާހަކަ .އަދި އިތުރު ވާހަކަ ަ
ވސް ވީހާ
މޓީ އިން ނިންމަވައިދެއްވައި އަދި ތަޅުމަށް ެ
ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިމުމާ އެއްކޮށް ،މި ބިލު ކޮ ި
ރހާ
އަވަހަކަށް މި ބިލު ގެ ނަސްދެއްވުން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ހު ި
ކފުޅު
ހ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަ ަ
ބ ޭ
ކށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ،މި ބިލާ ެ
އށް ތާއީދު ޮ
ހކަ ަ
ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާ ަ
ކކޭ .އެހެންކަމުން ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ހެޔޮބަސް އަހައި ހެޔޮ
ތ ެ
އެއީ އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަ ވާހަކަ ަ

78
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ބަސް ޤަބޫލުކުރާ ބައެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލެއްވުމަށް ދުޢާކުރަން .ربناّولىّتحملناّماالّطاقةّلنابهّوعفّعناّوغفرّلناّ
ورحمناّانتّموالنافانصرناّعلىّالقومّالكافرينّوالسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته.

2100

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މި ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/2112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ
ހ ަ
ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ު
ދ ޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައީކަމުގައި ދަންނަވަން .މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު
ބިލުގެ އިބްތި ާ

2105

ޓށް އެއްސެވުމުގެ ވަގުތު ،ވޯޓު ވަގުތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.
ވ ަ
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯ

 .11ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

2110

ޅ ކަންކަން.
ހށަހަ ާ
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -11ކޮމިޓީތަކުން ު
ބފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ
 -11.1ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ޭ
ހޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު،
ހށަ ަ
މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
ށ
އ ް
ހ ކޮމިޓީ އިން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރި ަ
ތކާ ބެ ޭ
ކންތައް ަ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ަ
ޞތު .އެގޮތުން
ތށް އެދިވަޑައިގަތުމުގެ ފުރު ަ
ޞ ަ
ހޅުވާލަނީ ބަހުސްގެ ފުރު ަ
ޞތު ު
ގެންދެވުން .މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ

2115

ތތެރި މެންބަރަށް 1
ބތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަ ް
ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  1މިނެޓު .އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސް ަ
ތތެރި
ފށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ޞތު ހުޅުވާލަނީ .ގެމަނަ ު
މިނެޓު ކަނޑައެޅިފައި މި ވަނީ .އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު ަ
މށް.
ކފުޅުދެއްކެވު ަ
ފރުޞަތުއަރުވަން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން ވާހަ ަ
މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ު

ވން:
ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެ ު

2120

އ
ރށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ި
ނ ވަ ަ
ކމިޓީގެ ފަރާތު ް
ރ ރައީސް .އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ޮ
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ހ މިއަދު ވަނީ ރިޕޯޓު
ށފަ ު
ރށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަ ް
ޅއްވި  3ނަންފުޅު ވަ ަ
ހ ު
ހށަ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ު
ހޅުއްވާފަ .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި މުއައްސަސާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް
ހށަ ަ
ު
ތއްތަކެއް ހުރި މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ވީހިނދު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައި
ރށް ގިނަ ކަން ަ
ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ވަ ަ
ފހުގައި
ށފަހުގައި ،އިންޓަވިއުކުރުމަށް ަ
ށ ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ބެލުންތައް ބެލުމަ ް
ށ އަދި ޚާއްޞަކޮ ް
ތ ް
އޮތް ގޮ ަ
79
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ރހަމަ ރިޕޯޓެއް.
ހޅުއްވާފަ .އެ ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް ފު ި
ށ ރިޕޯޓެއް ހުށަ ަ
މިއަދު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
އ ރިޕޯޓާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވިގެންދާނެ
ތތެރި މަޖިލީހުން ެ
އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ޢިއްޒަ ް
ޓކައި ސަރުކާރުން
ށ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ަ
ރ ް
ކަމަށް .ޚާއްޞަކޮށް ވަ ަ
ކތައިގެން
ނށް ،އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައް ަ
ޞތުދެއްވައި ،އެ ބޭފުޅުން ަ
އތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފުރު ަ
ހޅުއްވާ ކަންތަ ް
ހށަ ަ
ު
ތތެރި ރައީސް.
ދއްވާނެ ކަމަށް .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ެ
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ އެދިވަޑައިގެންފައިނުވާތީވެ،
ތ ް
ޞ ަ
ރ މެންބަރު .އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން ފުރު ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ޞތު ބަންދުކުރަން ކަމަށް .އާދެ! އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މިހާރު
އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާ އައިޓަމު  11.1ގެ ބަހުސްގެ ފުރު ަ
ކ
ފޅަ ު
ވފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭ ު
ރނީ  ،11.1ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ހުސް ެ
ޞތު މި ބަންދުކު ަ
މި ފުރު ަ
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ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ސކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ
ތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާ ާ
ހޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައް ަ
ހށަ ަ
ު
ށ ދިއުމުގެ ކުރިން
ނ ނިމުމަކަށް އައީކަމުގައި ކަނޑައަޅަން .އެޖެންޑާ އައިޓަމު  11.2އަ ް
ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް މި ހިސާބު ް
ދަންނަވައިލާނަން 11.1 .އާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ވޯޓު ،ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.
ށ
ލ ް
ނބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު  25ޖުލައި 2112ގެ ނިޔަ ަ
 -11.2ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ  3މެ ް
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ހންގެ
ހަމަވެފައި ވާތީ ،އެ ކޮމިޝަނަށް  3މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2112ފުލު ު
ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް
ތކާ
ހޅުއްވައިފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާގެ ކަންތައް ަ
ހށަ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
ތތެރި މެންބަރުންނަށް
ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު .ރިޕޯޓު  7އޯގަސްޓް  2112ގައި ޢިއްޒަ ް
ގ
ބހޭ ކޮމިޓީ ެ
އތަކާ ެ
ށހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަ ް
ހ ަ
ށ ު
ވަނީ ފޮނުވިފަ .މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަ ް
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ޞތުއަރުވަން.
ސމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް .ފުރު ަ
ތރި މެންބަރު ،ފަރެ ް
ޢިއްޒަތް ެ

މތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފަރެސް ާ
ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް.

ޕޮލިސް

އިންޓެގްރިޓީ

ކޮމިޝަންގައި

ހިމެނޭ

3

މެންބަރެއްގެ

މަގާމުގެ

ލހުންގެ
ނބަރު  ،1/2112ފު ު
ޝނަށް  3މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަ ް
މުއްދަތުހަމަވާތީ ،އެ ކޮމި ަ
ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހަށް

ޅއްވައިފައިވާ
ހ ު
ހށަ ަ
ު
80

ނަންފުޅުތައް،

މިނިވަން

މުއައްސަސާތަކުގެ
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މ
ކށް ި
ށހަޅަން .އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަ ަ
ހ ަ
ބހޭ ކޮމިޓީ ން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ު
އތަކާ ެ
ކަންތަ ް
ކމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.
ރ ަ
ރށް އިޚްލާޞްތެ ި
ރންނަށް ވަ ަ
ތތެރި މެންބަ ު
ރހާ ޢިއްޒަ ް
ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހު ި
ތއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން .ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
އަދި މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަން ަ
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ޢަލީ ސަލީމް؛ އެއީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު .ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް؛ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު.
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ،ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ،ވެލިދޫ
ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ،ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ،ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު
މތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން
ހމް ރިޟާ ،ފަރެސް ާ
ދ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ ީ
ވަޙީދު އިބްރާހީމް ،ގުރައި ޫ
މުޙައްމަދު ލަޠީފް ،އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޓަކައި މިނިވަން
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ދރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް
ކ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވުމާ އެކު އެ ނަންފުޅުތައް ި
އތަ ާ
މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަ ް
ކޮމިޓީން ވަނީ ފައްޓަވާފަ .އެގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،11/2112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ޕޮލިސް
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހުންގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޅއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓުތައް
ށހަ ު
ހ ަ
މށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާ އެކު ު
ރތޯ ބެލު ަ
ފތައް ހު ި
ސި ަ
ފށުނު .އަދި މީގެއިތުރުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދިރާސާކުރަން ެ
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ށ
ކ ް
ރގައި އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާ މުއައްސަސާތަ ަ
ޓކައި ތި ީ
މށް ަ
ތ ކަށަވަރުކުރު ަ
ރހަމަވެފައިވޭ ޯ
ތތައް ފު ި
ޝަރު ު
ސ
ލިޔުމުން ދެންނެވުނު .އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ،ހައި ކޯޓު ،އިލެކްޝަން ް
ފހު،
ކޮމިޝަން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް .މި ދެންނެވި މުއައްސަސާތަކުގެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ަ
ޝންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާބިލު
ކކީ އެ ކޮމި ަ
ތތަ ަ
ލއްވި ފަރާ ް
ޝނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ެ
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
އތޯ
ތތަކެ ް
ރ ް
ފަ ާ

ބެލުމަށް

ކއި
ޓަ ަ

އެ

ތކާ
ތ ަ
ފަރާ ް

އިންޓަރވިއުކުރެއްވުމަށް

ކޮމިޓީން

ނިންމެވި.

އަދި

ކޮމިޓީން
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ނ ވަނީ
ކށް މާކްސްދިނުމުގައި ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު އެކަށައަޅައި ،އަދި އެގޮތުގެ މަތި ް
ތ ަ
ތ ަ
އިންޓަރވިއުކުރައްވާ ފަރާ ް
ޢއްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މާކްސްދެއްވާފަ .ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ަ
މ
ފހުި ،
ރަ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީން އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ަ
ރިޕޯޓުގެ

ތިންވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

މިންގަނޑަށް

ޓގެ
ކޮމި ީ

މެންބަރުން

މާކްސްދެއްވުމުން،

އެ

ށ
ތކަ ް
ރތް ަ
ފަ ާ

ލ
މތު ޝަރީރާ ޢަ ީ
ލިބިވަޑައިގެންނެވި މާކްސް އަޅުގަނޑު ތަރުތީބު މި ދަންނަވާލަނީ .ދަފްތަރު ނަންބަރު  1321ފާޠި ަ
ލބިވަޑައިގަންނަވަނީ .75.1%
ފށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ  . 01.2%ސ .މީދޫ ޙަސަންކާރިގޭ މުޙައްމަދު ފަރުހާދަށް ި
ޝަރީ ަ
ހ .ގްލޯރިއޯސާ ،ޢަލީ ނަދީމަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ  .72.0%ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުކަމަށް
އ
ޅތަ ް
ފ ު
ށ ފޮނުވާފައިވާ ނަން ު
ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަ ް
ޔތްކުރައްވައި
ހ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާ ަ
ބ ޭ
އތަކާ ެ
ތކުގެ ކަންތަ ް
ދިރާސާކޮށް ،މިނިވަން މުއައްސަސާ ަ
81
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ނ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި ،މިނިވަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެ ި
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ރ
ޅން .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ށހަ ަ
ހ ަ
ކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
އތަ ާ
މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަ ް
ރައީސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު،
ތ ާ
ނތައް ަ
ރ މެންބަރު .އާދެ ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަ ް
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
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ތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި އެ ކޮމިޓީގެ
މތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ފަރެސް ާ
ނނަވަން .އަދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ހުރިހާ
މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު މުޤައްރިރަށް ވެސް ޝުކުރުދަ ް
ކރުމަށް ޖުމްލަ  31މިނެޓު.
ތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން .މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ު
ޢިއްޒަތް ެ
އެގޮތުން ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  1މިނެޓު .އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި
ރޞަތު ހުޅުވާލަން .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ
ނޓު .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު ު
މެންބަރަށް  1މި ެ
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މންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.
ށ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެ
ކފުޅުދެއްކެވުމަ ް
ރތުން ވާހަ ަ
ފަ ާ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
އ މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ
ޅފަ ި
ޝުކުރިއް ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޕީ.އޭ.ސީ އަށް މި ހުށަހެ ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފޮނުއްވި

ތކަކީ
ނަންފުޅު ަ

ށ
ވަރަ ް

މިކަމަށް

ޤާބިލު

ރަނގަޅު

ކކޭ.
ނތަ ެ
ބފުޅު ް
ޭ

މިނިވަން
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ނށް
ބފުޅުން ަ
ފހު މި ޭ
ށ ަ
ކށް ބެއްލެވުމަ ް
ރށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ޮ
ކށް ވަ ަ
ޅތަ ަ
ނ މި ނަންފު ު
ހ ކޮމިޓީ ް
މުއައްސަސާތަކާ ބެ ޭ
ކމަށް ނިންމަވާފައި ތިއްބެވި
ނށް ޢައްޔަންކުރައްވަން ފެންނަ ަ
މާކްސްދެއްވައި މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މި ކޮމިޝަ ަ
ތމައިނުން ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން
ނށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަ ަ
ބޭފުޅުން ަ
މޝަނާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް މި ގެންގުޅެނީ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮ ި
ނނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި މިފަދަ
މދު ބަޔަކު ނަމަވެސް ފުލުހު ް
ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ހަމަ ަ
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ރށް މުހިއްމު
ކޮމިޝަނެއް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި މިނިވަންކަމާ އެކު މުސްތަޤިއްލު ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ ވަ ަ
ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު

ތން މި ކޮމިޝަން
ދެކެން .އެހެންވީމާ ،އެގޮ ު

ފއިވާ މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް
އުފެދި ަ

ޓކައި މި ކޮމިޝަނަށް މަދުވެފައިވާ މެންބަރުންނަށް މެންބަރުން ހަމަކޮށް ،މި ކޮމިޝަން އެންމެ
މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ަ
ށ
ރ ް
ތކުރައްވާތީވެ ދިވެހި ސަރުކާ ަ
މ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަ ް
ރަނގަޅު ގޮތުގައި ،ފުރިހަ ަ
ކ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މި
ތ ާ
ރދަންނަވަން .އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާ ަ
އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް ޝުކު ު
ހ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
ބތްވާ ހުރި ާ
އށް ނިސް ަ
މަ އްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި މި މައްސަލަ ނިންމެވިއިރު ،އެ ކޮމިޓީ ަ
82
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ކށީގެންވާ
ށ ޤާބިލު އެ ަ
މެންބަރުންގެ ވެސް މި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ،މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަ ް
ހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް
ނށް އެ ު
ބފުޅުން ަ
މށް ދެކެވަޑައިގެން މާކްސްދެއްވާފައިވާތީވެ އެ ހުރިހާ ޭ
ބޭފުޅުން ކަ ަ
ދތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން
ނކަމާ ޭ
ރދަންނަވަން .މިކަހަލަ ކަ ް
ތރިކަމާ އެކު ޝުކު ު
އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞް ެ
ތކުން ވެސް ކުރިއެރުމާއި
ށފި ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ގޮ ަ
ކ ް
މިގޮތަށް ،ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ޮ
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ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން .އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތަރައްޤީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ،ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅު
ހކަށްއައިސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުރެވޭ
ށ މިހާރު މި ފަ ަ
މަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލިސް ވެގެންދިއުން .އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ނ
ޅށް ކުރަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ .ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަ ް
ތތައް ވަރަށް ރަނގަ ަ
މަސައްކަ ް
މިނިވަން

މުއައްސަސާތަކާ

މަސައްކަތްކުރާއިރު

ހ
ރ ާ
ހު ި

ބހޭ
ެ

ކޮމިޓީ.

ސިޔާސީ

އަދި

ފިކުރެއްގެ

ސީދާ

ޚުދު

މީހުންގެ

އަޅުގަނޑު
ވެސް

ވ
ނިސްބަތް ާ

އެއްބާރުލުމާއި

ޓތަކުގައި
ކޮމި ީ

ސ
ވެ ް

އެއްބައިވަންތަކަމާ

އެކު
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މ
ނށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ި
ށލަން .އެހެންވީމާ ،އެގޮތުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ަ
ހގަކޮ ް
ރކަން އަޅުގަނޑު ފާ ަ
މަސައްކަތްކު ާ
މށް ޓަކައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި
އށް ފޮނުވު ަ
ކށް ތާއީދުކުރައްވައި މި ނަންފުޅުތައް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ަ
ޅތަ ަ
ނަންފު ު
ފށުން ޝުކުރުދަންނަވަމުން،
ށ ަ
ފ ް
ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ަ
ހރިހާ ި
މަސައްކަތްކުރެއްވި ު
ރހާ މެންބަރުންގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާއި ތާއީދުލިބިގެން ކުރިއަށް
ކށް ހު ި
ތ ަ
ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މި ބާވަތުގެ ކަންތައް ަ
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މށް
ރ ކަންތައްތައް ލިބިގަތު ަ
ގެންދިޔައިމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވާ އެންމެހައި ފައިދާހު ި
ތއީދުލިބިގެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ
ހރު ާ
ގންދާނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް އަދިވެސް އެއް ފަ ަ
އތައް ހާސިލުވެ ެ
ޓަކައި ކަންތަ ް
ކކޮޅު ނިންމައިލާނަން.
މރުޙަބާދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަ ަ
ކށް ،މި ބޭފުޅުންނަށް ަ
ނންތަ ަ
އަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު ަ
އސް.
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
2225

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާތޯ.
ކ ު
ތރު ޕާޓީއަކުން ވާހަ ަ
ރ މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ބަލާނަން އި ު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
އާދެ ،އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނެތް .އެހެންކަމުން ،އެޖެންޑާ އައިޓަމު  11.2ޕޮލިސް
އިންޓެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނޭ ތިން މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު 25 ،ޖުލައި  2112ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި
ކއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  11/2112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 22
ވާތީ ،އެ ކޮމިޝަނަށް  3މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަ ަ
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބހޭ ކޮމިޓީން
އތަކާ ެ
ޅތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަ ް
ށހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފު ު
ހ ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު

83

2230

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ މެދު ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތު ނިމުމަކަށް އައީކަމުގައި ކަނޑައަޅަން .މި ރިޕޯޓާ
މެދު ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މަޖިލީހުގެ ވޯޓުނަގާ ގަޑީގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.
ކއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ...ވަނަ
ނންބަރު  12/05ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަ ެ
 -11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،11.3ޤާނޫނު ަ
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ސކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް .ރިޕޯޓް  1އޯގަސްޓް 2112
އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާ ާ
ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ  .މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ .މި ރިޕޯޓް
ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ
ހޅުއްވައިދެއްވާނީ އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ި
ހށަ ަ
މަޖިލީހަށް ު
ޚަލީލް .ފުރުޞަތު ަަރުވަން.
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ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދ
ކ އިޤްތިޞާ ީ
ރށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން .އާދެ ،މި ރިޕޯޓަ ީ
ތށް ވަ ަ
ޞ ަ
ތތެރި ރައީސް ،ދެއްވި ފުރު ަ
` .ޢިއްޒަ ް
ށ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު
ކޮމިޓީން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،12/05ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަ ް
ތތައް
ރޕޯޓް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަ ް
ދރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ި
އިޤް ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ި
މ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުމަށްފަހުގައި
ށ މިކަ ާ
ޅކޮ ް
ށ ފު ާ
ކުރިއަށް ދިޔައިރުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވަރަ ް
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ށލަން .ކޮމިޓީގައި
ފހަގަކޮ ް
ފއިވާ ބިލެއްކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ާ
ތށް އަދި އިއްތިފާޤުން ނިމި ަ
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާ އެއްގޮ ަ
ށ ގެނައުމަށްކަން
ކށް ނިންމައި ފްލޯ އަ ް
ތއް ވީހާވެސް އަވަހަ ަ
ތ ަ
ކމިޓީ އަށް އަންނަ މަސައްކަ ް
ރޫހު އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ޮ
ރހުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ
ނންވާ ކަމެއް .އެހެންވީމާ ،އެ ޫ
ތގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ު
ޞ ު
އެއީ އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ
ވސް ،މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް
ނތީ ،މިހާރު ެ
ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރާ ެ
ށ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން .ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ
އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަ ް
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ދ
ގޮތުގައި މި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން .މި ބިލު ނިމިގެންދިޔައިރުގައި ކެނދިކުޅު ޫ
ކމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި އިންނެވީ .މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު
ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ޮ
މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު .ފުވައްމުލަކު މެދު
ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު .ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ .ގަމު ދާއިރާގެ ފައްޔާޟް
ދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް .ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ،
އތުރު ާ
އިސްމާޢީލް .ހިތަދޫ ު
މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް .އަދި އޭގެއިތުރުން
އަޅުގަނޑު ނިލަންދޫ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް .އާދެ ،މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށް
ހ
ތ މި ާ
ށ ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް ވާތީ ކޮމިޓީން މި މަސައްކަ ް
ވެސް ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަ ް
ބފުޅުންގެ
ޭ
ރހާ
ބފުޅުންގެ ހު ި
ޭ
ފނުވާފައި މި ވަނީ .ތި
ފހުގައި ޮ
އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމަށް ަ
84
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ޓގެ ކޮޕީއެއް އޮންނާނެ .ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވައިލައްވައިފިއްޔާ
މޭޒުކޮޅުމަތީގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މި ރިޕޯ ު
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ރތުން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނިފައިވާނެ.
ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ،ޖަދުވަލު  1ގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަ ާ
ޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު
ކ ކުރުކޮށްލަން .ދެއްވި ފުރު ަ
އެހެންވީމާ ،އެވާހަކަ ދަންނަވާލުމާ އެކު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަ ަ
ދަންނަވަން .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހޫ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ތރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް .އަދި ކޮމިޓީގެ
ޝުކުރިއްޔާ ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ެ
ތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން .މި
ތރި ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި ޢިއްޒަ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ނތު .އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް
ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ އެއް ގަޑިއިރު ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ .އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  31މިނެޓު  21ސިކު ް
ނތު.
ނތު .އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  3މިނެޓު  32ސިކު ް
ނތު .ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  2މިނެޓު  22ސިކު ް
ނޓު  12ސިކު ް
 15މި ެ
ނޓު.
ތތެރި މެންބަރަށް  3މި ެ
ޓ އަށް  3މިނެޓު .ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަ ް
ޢަދާލަތު ޕާ ީ
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ޞތު މި އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ހޅުވާލަން .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު ަ
އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ު
މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތަށް .މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނށް މި
އސް .ޤާނޫނު ނަންބަރު  12/05ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ

2275

ހޅައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވަރަށް
ހށަ ަ
ގެނެވުނު އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތް ު
ގ ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ކޮމިޓީގައި މި
ރކަމާ އެކު އަޅު ަ
އިޚްލާޞްތެ ި
ތކުރިއިރުގައި ވަރަށް އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރީ.
ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނ ޑުމެން މަސައްކަ ް
ނށް މިއީ ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ދެކެވުނުކަމުގައި
ކށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް ބޭފުޅުން ަ
މަސައްކަތް ޮ
ބޑަށް ގުޅިލާމެހިފައި އޮންނަ
ކކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާ ވަރަށް ޮ
ވީނަމަވެސް ،މިފަދަ އިޞްލާޙުތަ ަ
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ނށް
ކށް ތި ބޭފުޅުން ަ
ކށް ވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރިން .ދެން ޚާއްޞަ ޮ
އިޞްލާޙުތަ ަ
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ފދަ
މި ަ

މުހިއްމު

ސަރުކާރުން

ބިލުތައް

ފޮނުއްވަމުންގެންދަވަނީ

ވެސް

ޙަޤީޤަތުގައި

ސ
ށ ޓަކައި .ޤާނޫނުއަސާ ީ
ކށްދިނުމަ ް
ހ ޙައްޤުތައް ފޯރު ޮ
ނށް ލިބިދޭންޖެ ޭ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އައު ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުން ަ
ނތަކުގެ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަތަ އުވާލުން
ތޢާރަޟްވާ އެހެން ޤާނޫ ު
ފހުގައި އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ަ
އަށް ަ
ކށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު ބަދަލުތައް ގެނައުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ
ނުވަތަ އައު ޤާނޫނުތަ ަ
މށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް މި ބިލުތައް މި ފޮނުއްވަނީ .ދެން މި
ކށް ވާތީވެ މި މަސައްކަތް ކުރު ަ
މަސައްކަތަ ަ
85
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ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގެނެއްސަ އޮތް އިޞްލާޙަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް .މި އިޞްލާޙު
މިއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި އިޞްލާޙުގައި މި ބުނަނީ ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި
ފހުގައި  31ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެކަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާ ،އަދި ވަކި ގޮތަކަށް އެ
ށ ަ
ހަވާލުކުރުމަ ް
ރން ނުވަތަ ހޮވާ އިދާރާއަކުން
ތކެތީގެ އޯނަރޝިޕް ސަރުކާ ު
ގތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ަ
ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި ޮ
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މށް .އެހެންވީމާ ،އަދި އެއީ ހޮވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ލަނގުވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި
ޖހޭނެ ކަ ަ
ކަށަވަރުކުރަން ެ
ނވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤީ ވެރިޔަކު ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް
ކށް ނިސްބަތްވާ ު
ތ ަ
ވީނަމަވެސް އެ އެއްޗަކީ އެއީ ވަކި ފަރާ ަ
ގތުން ވަކި
އ އެއްޗަކާ ގުޅޭ ޮ
މށް ވާނަމަެ ،
އތް ކަ ަ
ށވަރުކުރެވެން ޮ
ށ އޯނަރޝިޕް ކަ ަ
ކށް އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
މެދުވެރި ޮ
ޖހޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި މި ބުނަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އޯނަރޝިޕް ކަށަވަރުކުރަން ެ
ތކެއް
ސ ަ
ކށްދިނުމަށް .މިއީ މާ ބޮޑު ބަހު ް
ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކީ އެދެން މި ޤާނޫނު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފާސް ޮ

2295

ރކަމާ އެކީގައި ދަންނަވަން،
އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ނޫން .މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެ ި
ށހެޅިގެންދިޔަކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން
ޙަޤީޤަތުގައި އަދި ވަރަށް ކުޑަ ބިލެއް ހު ަ
ކތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ .މަޖިލީހުގައި މިހާރު މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ގިނަ
ކުރަންޖެހޭ މަސައް ަ
ތވާ މެންބަރުން .އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން
އަދަދެއްގެ މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަ ް
ތރު މެންބަރުން ފިޔަވައި މުޅި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވީ
ސހަ ަ
ފ ް
ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަން އެބަ ޖެހޭ .ގާތްގަނޑަކަށް ަ

2300

ހންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހަށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ މެންބަރުން .އެ ެ
ވަޑައިގެން،

މި

މަޖިލީހުގައި

ތިއްބަވައިގެން

މިފަދަ

ބިލުތަކާ

ގުޅޭ

ގޮތުން

ކރައްވަންޖެހޭ
ު

ބަހުސްތަކުގައި

ފޅުކުރައްވައިގެން މި
ހ ޚިޔާލުތައް ާ
ބފުޅުން ވެސް ފާޅުކުރައްވަންޖެ ޭ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މި ބިލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތި ޭ
މ
ރމާހިނގާށޭ .ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަ ާ
ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކު ަ
އެކީގައި ޝުކުރުދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި

2305

ގ
ޞތެއް ެ
ކއި .އަޅުގަނޑު އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަސް ފުރު ަ
ށ ޓަ ަ
ކތަ ް
މެންބަރުން މި ކުރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި މަސައް ަ
ރ ރައީސް.
ކށްދެއްވުން .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ތެރޭގައި މި ބިލު ފާސް ޮ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދތެރޭގައި އިތުރަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ 1331އާ ޭ
ޞތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި
ކފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފުރު ަ
ވާހަ ަ

ވޭތޯ .އާދެ ،އެއްވެސް އިތުރު

މެންބަރަކު

ށ
ތ ް
ފުރުޞަ ަ

އެދިވަޑައިގެންފައިނެތުމާ އެކު ގަވާއިދުގެ  71ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ތކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ...ވަނަ
ަ
ވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/05ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ
86

2310

އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވަން .މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު،
ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.

2315

 .12ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ ވޯޓަށް އެހުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،12.1ދުވަހުގެ
މ ް
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  12ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ ަ

2320

ޓށް އެއްސެވުން .އާދެ ،މި އައިޓަމުގެ
ސފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯ ަ
ތތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮ ް
މަސައްކަ ް
ރތައްވެ ،ތައްޔާރީތައް
ތއަރުވަން ތައްޔާ ީ
ދަށުން ބައެއް ވޯޓުތައް ހުރީމަ އަޅުގަނޑު މިހާރު އިދާރީ މޭޒަށް ފުރުޞަ ު
ށ ދަންނަވާލަން ކަމަށް .މިއަދު ޖުމްލަ  5ވޯޓެއް އެބަ އޮވޭ.
ށފަހު) އާދެ! ވޯޓަ ް
ޅކަ ް
ކ ަ
ނިމުމަކަށް ގެންނެވުމަށް( .ވަގުތު ޮ
ތރި
ގރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ެ
ނ ،ތ .ހ ު
ރތު ް
ރތަމަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
އާދެ! އެގޮތުން ފު ަ
ޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ
ލހުންގެ ާ
ށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު  ،2112/1ފު ު
ހ ަ
މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ު

2325

ތތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.
ށ ޢިއްޒަ ް
ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަ ް

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހޅުއްވި މެންބަރު:
ހށަ ެ
ު

2330

ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

21

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

71

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

72

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

2335

ކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު11 :
ވަކި ގޮތަ ަ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

72

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

32

ޖުމްލަ:

72
87

2340

ފާސް

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނކަމުން ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،ތ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު
އެހެ ް
ށ
ހޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،2112/1ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަ ް
ހށަ ަ
ު

2345

ތތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ .މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަ ް
ޓށް .ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ
އަށް ފޮނުވިއްޖެކަމުގައި ކަ ނޑައަޅަން .އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެވަނަ ވޯ ަ
ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،11/12112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ 1
ށ
ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
ރ
ހޅުއްވާ ،ފައިވާ މ .ކުރޮޅި ،އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒާހިރު އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެ ި
ހށަ ަ
ު

2350

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

2355

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

21

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

71

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

51

2360

ކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު13 :
ވަކި ގޮތަ ަ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

52

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

32

ޖުމްލަ:

55

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ވ
ފާހެއްނު ޭ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
88

2365

ގ
ބރު  11/12112ފުލުހުން ެ
ނކަމުން ،ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަން ަ
އެހެ ް
ޤާނޫނުގެ 22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް
ށހަޅުއްވާފައިވާ ،މ .ކުރޮޅި ،އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒާހިރު އެ
ހ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު

2370

ފހު) އަޅުގަނޑު މިހާރު މި
ށ ަ
ކ ް
ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ފާހެއްނުވި( .ވަގުތުކޮޅަ ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު 11/12112
ދަންނަވާލަނީ  3ވަނަ ވޯޓަށް .ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ާ
ޖލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަ ި
ލ
މތު ޝަރީރާ ޢަ ީ
ފތި ަ
އވާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރާ ،1321
ށހަޅުއްވާފަ ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު ަ
ފނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން
ތރި މެންބަރުންނަށް ެ
އޔަންކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތް ެ
ޝަރީފް އެ ކޮމިޝަނަށް ޢަ ް

2375

އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

2380

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

21

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

71

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

73

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

2385

ކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު11 :
ވަކި ގޮތަ ަ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

73

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

37

ޖުމްލަ:

73

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ސ
ފާ ް

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ގ
ބރު  11/12112ފުލުހުން ެ
ނކަމުން ،ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަން ަ
އެހެ ް
ޤާނޫނުގެ 22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް
89

2390

ތ ޝަރީރާ
ފތިމަ ު
ފއިވާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ ާ ،1321
ށހަޅުއްވާ ަ
ހ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު

2395

ޢަލީ ޝަރީފް އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް؛ އަޅުގަނޑު އަލުން ދަންނަވައިލާނަން .ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ
ލހުންގެ ޤާނޫނުގެ 22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ 1ގައި
ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  11/12112ފު ު
ވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
މތު ޝަރީރާ ޢަލީ ޝަރީފް އެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް
ހޅުއްވާފައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ  1321ފާޠި ަ
ހށަ ަ
ު
ށފި .އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ
ކ ް
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސް ޮ

2400

ލހުންގެ
 2ވަނަ ވޯޓަށް .ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/2112ފު ު
ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް
ފއިވާ ސ .މީދޫ  /ހަސަންކާރީގޭ މުޙައްމަދު ފަރުހާދު އެ
ށހަޅުއްވާ ަ
ހ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
ކށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.
ނބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަ ަ
ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
2405

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

21

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

71

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

15

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

12

2410

ކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު11 :
ވަކި ގޮތަ ަ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

72

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

32

ޖުމްލަ:

72

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ފާސް

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

2415

2420

90

ގ
ނކަމުން ،ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/2112ފުލުހުން ެ
އެހެ ް
ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް
ފއިވާ ސ .މީދޫ  /ހަސަންކާރީގޭ މުޙައްމަދު ފަރުހާދު އެ
ށހަޅުއްވާ ަ
ހ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
ކށްފި .އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ
ސ ޮ
ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާ ް
ލހުންގެ
 1ވަނަ ވޯޓަށް .ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/2112ފު ު

2425

ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް
ފއިވާ ހ .ގްލޯރިއޯސާ  /ޢަލީ ނަދީމް ،އެ ކޮމިޝަނަށް
ހޅުއްވާ ަ
ހށަ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
ތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.
ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަ ް

]ވޯޓުދެއްވުން[

2430

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

21

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

71

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

73

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

2435

ކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު11 :
ވަކި ގޮތަ ަ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

73

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

37

ޖުމްލަ:

73

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ފާސް

2440

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ގ
ނކަމުން ،ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/2112ފުލުހުން ެ
އެހެ ް
ށ
ގ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަ ް
ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1ގައި ވާ ގޮތު ެ
ޢލީ ނަދީމް އެ ކޮމިޝަނަށް
ފއިވާ ހ .ގްލޯރިއޯސާ ަ /
ށހަޅުއްވާ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު ަ
91

2445

ނ މަޖިލީހުން
ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް
ފހު ވޯޓު .ޤާނޫނު ނަންބަރު
ރ މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ  5ވަނަ ވޯޓު ،އަދި އެންމެ ަ
ށފި .އަޅުގަނޑު މިހާ ު
ކ ް
ފާސް ޮ
އޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި
ހވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ި
 2/05ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ޮ

2450

ރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.
ތތެ ި
ސކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަ ް
ތށް ފާ ް
ގޮ ަ

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

2455

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

21

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

71

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

72

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

2460

ކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު11 :
ވަކި ގޮތަ ަ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

72

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

32

ޖުމްލަ:

72

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ފާސް

2465

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު
ނކަމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/05ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެ ޭ
އެހެ ް
ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން
ށފި.
ކ ް
ފާސް ޮ

2470

 .13އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
92

ތތަކުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަން މި އޮތީ،
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -13އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް .އިތުރު އެހެން މަސައްކަ ް

2475

ޅއްވާފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ
ހށަހަ ު
ރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ު
ތތެ ި
ރ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
އފަ ު
ރތުން ނަ ި
ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
މރުޙަލާ .އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ފޭދޫ
ތތެރިންގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ ަ
ފަންނީ މަސައްކަ ް
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

2480

ތތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް
ޝު ކުރިއްޔާ ،ޢިއްޒަ ް
ވތީވެ ،މި ބިލު
ށހެޅުއް ީ
ށ ޝުކުރުދަންނަވަން މި ބިލު ހު ަ
ރ ް
ވތީވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދިވެހި ސަރުކާ ަ
ހޅިފައި ާ
ހށަ ެ
ު
ރންގެ ބިލު؛ މި ބިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މި ބިލު
ތތެ ި
ފޮނުއްވީތީވެ .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަ ް
ހޅައިގެން ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގައި
ހށަ ަ
ު
ޅ
ތކާ ގު ޭ
ތތައް ،އެ ފަންނުގެ އެ މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެފަދަ ފަރާތް ަ
ރ ް
މަސައްކަތްކުރާ ފަ ާ

2485

ޛ
ރނެ ކައުންސިލްތައް އުފައްދައި ،އެ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތަންފީ ީ
ކަންކަން ބަލައި ތަންފީޛުކު ާ
ލތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް
ހން އުސޫ ު
ބާރުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ ނޫންވެސް ކަމާ ގުޅޭ އެހެނި ެ
ވުޖޫދަށް ގެނައުން  .މި ބިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަދި މި ޤާނޫނަށް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މައިގަނޑު
ތތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން
ރ ް
ކރާ ފަ ާ
ތ ު
ނތަކުގައި މަސައްކަ ް
މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ވަކިވަކި ފަން ު
އ އުފައްދައި ،އެ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ކަނޑައެޅުން .އަދި
ނފީޛުކުރާނޭ ކައުންސިލުތަ ް
ތަ ް

2490

ތތައް ކަނޑައެޅުން ވެސް މި ބިލުގައި
ރ ު
ތކުރެވޭނެ ޝަ ު
ހަމައެއާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ވަކިވަކި ފަންނުގައި މަސައްކަ ް
ށހަޅުއްވައިގެން އުޅޭ ބިލެކޭ.
ހ ަ
ހިމެނޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީ ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ސަރުކާރުން ު
ސ ވުޖޫދަށް އަންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް .މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ،ސަރުކާރުން
މީ މި ވަގުތުން ވަގުތަށް ވެ ް
ށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް
ށ ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަ ް
ތ ް
ރ ަ
ށހެޅުއްވި ފަ ާ
ހ ަ
ު
ތވެ ބިލު
ށހެޅުއްވީ ީ
ހ ަ
ު
މި ބިލު
ރ
ށހެޅުނުއި ު
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު ދަން ނަވާނީ މިއަދު ހެނދުނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ބިލު ހު ަ

2495

ކތައް ދެކެވިގެންދިޔަ ތަން .އެއީ އެއްވެސް
ގތުން ބައެއް މެންބަރުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެކިއެކި ވާހަ ަ
ވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ޮ
ހާލެއްގައި އެކަން ކުރެވިގެން ދާންވާ ގޮތެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ،މީގެ ކުރިންވެސް މި ރައްޔިތުންގެ
ތތެރި މެންބަރަކު ޞިއްޙީ
ތއް ފެށިގެން އައިއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޢިއްޒަ ް
މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ަ
ހޅުއްވި .އެހެންނަމަވެސް
ހށަ ެ
ދާއިރާ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ޓަކައި ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ބިލެއް ު
ހޅުއްވި ފަރާތުން ވެސް
ހށަ ެ
ޅއްވި ދުވަހު ވެސް އެ ބިލު ު
ހ ު
އެ ބިލު އެ ދުވަހު އަނބުރާ ގެންދެވީ .އެ ބިލު ހުށަ ެ
ކތައް ދެއްކެވި .ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކަވަމުންގެންދެވި .އޭގެތެރޭގައި ބައެއް
ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަ ަ
93
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ވހަކައެއް
ކތަންމެ ާ
ކ އާއި ފައި ކަނޑާ ވާހަކަ އާއި ބަނޑުފަޅާ ވާހަކައާ ،މި ބާވަތުގެ ި
މީހުންގެ އަތް ކަނޑާ ވާހަ ަ
ރ މެންބަރަކު ކަންބޮޑެއް ނުވޭ .އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް
ދެކެވުނު އެ ދުވަހު .އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެ ި
ށހަޅުއްވާއިރު ސިޔާސީ އެއްވެސް ވާހަކައެއް
ނުވި .ސިޔާސީ ވާހަކަދައްކަވަނީއޭ ވެސް ވިދާޅެއް ނުވި .ބިލު ހު ަ
ތއްތައް
ދައްކަވައިގެންނުވާނޭ ވެސް ވިދާޅެއް ނުވޭ .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ސަރުކާރުން ކަން ަ

2505

މ
ޓކައި މަސައްކަތްކުރީމަި ،
އ ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ަ
ށހަޅުއްވައި ޤާނޫނުތަ ް
ހ ަ
މށް ޓަކައި ،ބިލުތައް ު
ރަނގަޅަށް ކުރު ަ
މންޒަރު .މީ އެއްގޮތަކަށްވެސް
ތކުރާ ަ
ޅށް ވާހަކަދައްކައި ވަކާލާ ު
ކ ަ
ތތަކުން މި ކަންކަމާ ދެ ޮ
ރ ް
ފތުވާ ފަ ާ
ތ ާ
ކަން ކަމާ ޚިޔާލު ަ
ބނުންވާ ތަރައްޤީ
ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް މި ގެންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޭ
ތށް އެންމެ
ވގުތުން މި ވަގު ަ
ކރި އެރުން ގެނައުމަށް ޓަކައި .އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މި ަ
އާއި ލާބަ އާއި މަންފާތަކާއި ު
މުހިއްމު ކުރިއެރުން ހޯދައިދޭންޖެހޭ އެއް ދާއިރާ އަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާކަން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް

2510

ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު  2112ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ
އޮތް ގޮތް .އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ  1އަހަރު އެ ދާއިރާ އަށް ތަރައްޤީގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި،
ކށްލާނަން ރާއްޖޭގެ
ހގަ ޮ
ރނީ ގޮތުން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި؛ އަޅުގަނޑު ފާ ަ
މަރާމާތެއްގެ ގޮތުން ،ޢުމް ާ
ރކާރުން ދެއްވާފައިވާ ލޯންޗުފަހަރާ މި އެއްޗެހި ވެސް
ބފައި ،ސަ ު
ޅތަކުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭން ބައިތިއް ާ
އަތޮ ު
ކށްކޮށް.
ޅތަކުގައި ދަތުރު ޮ
ހކަށް ލޯންޗު އޮތް ރާއްޖޭގެ އަތޮ ު
މަރާމާތުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ  1އަހަރު ތެރޭގައި ސާޅީ ަ
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ށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުލިބިގެން .އެހެންވީމާ،
ނއިރު އޮތީ އެންމެ  2ލޯންޗު މަރާމާތުކުރުމަ ް
އެހެންނަމަވެސް ދައުރު ނިމު ު
ހންގުމަށް ޓަކައި ،ޞިއްޙީ ދާއިރާތައް
އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ސަރުކާރުން މި ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅަށް ި
ވމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކތްކުރެ ެ
ކށް ވެސް ކުރިއެރުން ގެނައުމަށް ޓަކައި މަސައް ަ
ވެސް އަދި އެހެން ދާއިރާތަ ަ
ޤޤަތާ
ލތުކުރާއިރު ޙަ ީ
ތ މިކަން ކުރާނީ .އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންކަމަށް ވަކާ ާ
އެއްބާރުލުންނުލިބި ކިހިނެއް ޯ
އެއްގޮތަށް

ހކަދައްކަން.
ވާ ަ

އަޅުގަނޑު

ވަރަށް

އފާވޭ
ު

މިއަދު

ޞިއްޙީ

އަށް

ދާއިރާ

ކރިއެރުމާއި
ު

ތަރައްޤީ

2520

ގނައުމަށް ޓަކައި މި ބިލު
ހ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ެ
ށ ގެންނަންޖެ ޭ
މވަގުތުން މިވަގުތަ ް
ށ ޓަކައި ި
ށދިނުމަ ް
ހާސިލުކޮ ް
ސަރުކާރުން

ށހަޅުއްވައިގެންގެންދާއިރު
ހ ަ
ު

އަޅުގަނޑުމެން

ކށްލާނަން
ހގަ ޮ
ފާ ަ

ދާދި

ކށްރެޔަކު
އިހަ ަ

ވެސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައި އެބަ ވޭ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  111ފާމިސްޓުން
ތަމްރީނުވެގެންދާނެ ވާހަކަ .ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް .އޭގެ މާނަ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފާމަސީއެއް
ހުޅުވިގެންދާނޭ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ލިބޭ ކޮންމެ

ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ

ދަށުން

ބޭސްކުރެވޭނެ ފާމަސީއެއް

ށ ބޭނުންވާ
ތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ހުޅުވިގެންދާނޭ  .މީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ .މީ ނޫން ޯ
ކރިއެރުންތައް ގެންނަން އެބަ
ށ ބޮޑެތި ު
ށ ވަރަ ް
ނ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަ ް
ކުރިއެރުމަކީ .އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަ ް
ށ
ފށިގެން  2112ވަނަ އަހަރާ ހަމައަ ް
ރގައި 2112 ،އިން ެ
ދށް އައުމުގެ ކު ީ
ޖެހޭ .އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރު ވުޖޫ ަ
94
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މހުން މި ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް ލައްވައިގެން ،ސިޔާސީ
ކހިނެއްތޯ؟ ސިޔާސީ ީ
އައިއިރު މި ދާއިރާ އޮތީ ި
މާޙައުލެއް މި ތާނގައި އުފައްދަވައިގެން މުޅި ޞިއްޙީ ދާއިރާ މި އޮތީ ފުނޑުފުނޑުވެފަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ

2530

ތކުރަމުންދިޔަ ތަން.
ތކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން ފޫޅުމައިން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަ ް
ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ަ
ށ
ކ ް
ފއި ފޮނުވާލީ ގެޔަށް .އޭގެ ބަދަލުގައި އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރުންނެއް ވެސް އެ ތަނަ ަ
ހުރިހާ ފޫޅުމައިންތައް ކަނޑާ ަ
ތކުން ބަލިވެއިނދެގެން އަންހެނުން އަންނަންޖެހެނީ މާލެ އަށް .މާލެއަށް ނައިސް
ޅ ަ
ފުނުވުނީކީ ނޫން .ރާއްޖޭގެ އަތޮ ު
ކރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް މި ގެންނަ
ވހި ސަރު ާ
ކށް ނޯވޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ދި ެ
ބޭސްކުރެވޭ ަ
ތމްރީނުކޮށް ،މި ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ޝނަލް ދާއިރާތަކުގައި މީހުން ަ
ރފެ ަ
ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ޕް ޮ

2535

ކރާނެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް
ތމްރީނުވެ ،އަދި ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ،މަސައްކަތް ު
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާ ަ
ލހައްޓަވާނެ
ބަލަހައްޓާނެ ޤާބިލު ކައުންސިލުތައް އުފެދި ،ނާސިން ކައުންސިލުތަކާއި ޑޮކްޓަރުންގެ މަސައްކަތް ބަ ަ
ފދި މި ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ކުރިއެރުން
ކ އެއްޗެހި އު ެ
ކައުންސިލުތަ ާ
ލިބޭނެކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު...
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ކދެއްކެވުން:
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަ ަ
ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް.

އަޅުގަނޑު

ވެސް

ހަމަ

މިއަދު

ބަލައިލަން

ބޭނުންވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތތެރިންގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ނނީ މަސައްކަ ް
ހޅިގެންއުޅޭ ޞި އްޙީ ފަ ް
ހށަ ެ
ު
ށހެޅިގެން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަ
ހ ަ
މިކަހަލަ ބިލެއް ު
ތތެރޭގައި ޞިއްޙީ
ހ ު
ހކަދައްކަމުންދާއިރުގައި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ި
ށހެޅިގެން ވާ ަ
ހ ަ
ހުއްޓޭ .އޭގެތެރޭގައި މި ބިލު ު
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ކހަލަ ބިލެއް
ދާއިރާއާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ކަންބޮޑުވުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައި؛ މި ަ
ނ މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން ވެސް
ހޅިގެން މި ވާހަކަދެކެވެ ީ
ހށަ ެ
ު

ގތުން
މި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ޮ

ހޅިގެން
ށ ެ
މށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ .އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ހު ަ
ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އޮތީމަ ކަ ަ
މި

ބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ.

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާނީ،

މިކަހަލަ

ބިލެއް

ހޅިގެންދާއިރުގައި
ހށަ ެ
ު

އަޅުގަނޑުމެން

ވިސްނާލަންޖެހޭ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭން ތިބޭ މީސްމީހުންނަށް ކަންބޮޑުވުމެއް
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މ
ތރިން ި
ތ ެ
އައިސްދާނެތޯ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވެގެންއުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ޞިއްޙީ ފަންނީ މަސައްކަ ް
ކށްގެން .އެ އިކްއިޕްމަންޓުތަކުގެ މައްސަލަ
ކއް ބޭނުން ޮ
ށ ބައިވަރު އިކްއިޕްމަންޓުތަ ެ
މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ވަރަ ް
ށ
ކހަލަ ބިލެއް ފާސްވެގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންނަށް އައިސްދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަ ް
ރަނގަޅުނުކޮށް މި ަ
ކށްދެވުމަކީ އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް .އޭގެ ބިރު
ތށް ފޯރުނު ޮ
ހ ގޮ ަ
ކށްދޭންޖެ ޭ
ތ އަސްލު ރަނގަޅަށް ފޯރު ޮ
ޓަކައި މި ޚިދުމަ ް
ސޖެހުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މި ބިލު ވުޖޫދަށް އަންނައިރުގައި
އެ މީހުން ގަނެ ،އެކަމާ ފަ ް
95
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މީގައި ހުރި މި ކަހަލަ ކަންކަން ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް .އަދި މި ބިލުގެ  27ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ އޮވޭ ،ހެޔޮ
ނިޔަތުގައި މީހަކު ކުރި ކަމެއްގައި ދަޢުވާކޮށްގެންނުވާނޭ .އެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ކިހިނެއް ކަމެއް ދެނެގަންނާނީ
ކކީ .އެހެންވީމާ ،މިކަހަލަ ކަންކަން ވެސް
ހެޔޮ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން .ކޮބައިކަން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އޭނަ ކުރާ މަސައްކަތަ ަ
ށ
ކށްގެން މި ކައުންސިލުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް .އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ކށެއް ޮ
އެބަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ .އަދި ޖިނާޢީ ު
ރމަތިލާ މެންބަރުންނަށް ވެސް
ކ ި
އެބަ ފެނިގެންދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
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ކށެއްގައި މީހެއްގެ
ތށް ،ޖިނާޢީ ު
މތިލެވޭ ގޮ ަ
ށ ކުރި ަ
މތްވެ ،އެ ކަންކަމަ ް
ކށްގެން ތިން އަހަރުދުވަހު ސަލާ ަ
ކށެއް ޮ
ޖިނާޢީ ު
ތވެގެން ހިނގައިދާނެ އޭނަ އަށް ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން ވެސް .އެހެންވީމާ ،އެކަން
މތުވެގެން ސާބި ު
މައްޗަށް ތުހު ަ
ރަނގަޅުކުރުން ވެސް އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް .އަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވާލަންޖެހޭ އަނެއް
އހަރު ތެރޭގައި
ކށް ަ
ނުކުތާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ކަންބޮޑުވުން އޮވެ ،ކަންބޮޑުވެ ވޭތުވެދިޔަ ސާޅީހަ ަ
ށ ގޮސް ،އެކަން ޙައްލުނުވެގެން ދާ
ށ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަ ަ
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ނށް ނުބައި ލޭ އެޅިގެންގޮސް އެކަމުގެ ޙައްލެއް
ތަން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ަ
ނައިސް

އެ

މީހުން

އެކަމުގައި

ތެޅިމަރުވެގެންދާތަން.

އަދި

އަޅުގަނޑު

މިއަދު

އުފަލާ

އެކު

ފާހަގަކުރަން،

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން ސަލާންޖަހަމުންދިޔަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް
ތ އެ
ކށްދިނީ ީ
ފ ޮ
ތޢާރު ު
ސަލާންޖަހަމުންދިޔަދިޔުން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ަ
ރށް ވެސް ،އެ ރައީސަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި ކަންބޮޑުވުން
ކށްދިން ސަރުކާ ަ
ފ ޮ
ތޢާރު ު
ަ
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ގކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިގެންދިޔަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޮސްޕިޓަލެއް މިއަދާ ހަމައަށް އެޅިފައެއް ނެތް
ފާހަ ަ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި .ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ އެހީގައި މިކަން ކުރެވިގެންދިޔައީ .އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވުން
ފާޅުކުރާ ކަމެއް .މިކަމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް އެއްވެސް ސަރުކާރުން ނުދޭކަން މީގެން ފެނިގެންދޭ.
ބފުޅާގެ
އހަރު ވެރިކަންކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ،އެ ޭ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެން ހިނގައްޖެ ރާއްޖޭގައި ތިރީސް ަ
ށ
މ ް
ޓކައި ވޯޓު ހޯދު ަ
ހކަ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ،އެ ބޭފުޅުން ވެސް ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ަ
ތކުގެ ވާ ަ
ޚިދުމަތް ަ
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ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ހުޅުވުމުގެ ނަމެއްގެ ނަމުގައި ތަންތަން ހުޅުވައި ،ގޭގެ
މތެއް
ކށްގެންދިޔަ .ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ ޚިދު ަ
ދވަހެއް ހޭދަ ޮ
އ ު
ބޑެއް ހަރުކޮށްގެން އެތަ ް
ހފައިގެން ނަން ޯ
ކުއްޔަށް ި
ޓކައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެއް
ށ ނުލިބިދިޔައީ .އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް މަރާމާތުކުރުމަށް ަ
ރައްޔިތުންނަ ް
މއް.
ކންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ކަ ެ
ސ ލަސްވެގެންދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ަ
ވތެއް ގެނެސް ،އެ އެހީ ވެ ް
ވެދެމުންދަނިކޮށް ބަޣާ ާ
އެހެންވީމާ ،މި ކަހަލަ ބިލެއް ތަޞްދީޤުވެގެންދާއިރުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތައް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުވެ،
ރައްޔިތުންނަށް

މީގެ ފޮނިމީރުކަން

ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް

ޓކައި.
ތށް ަ
ކށްލަން .ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
ކުރު ޮ
96

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަމުން

އަޅުގަނޑުގެ

ޅ
ވާހަކަކޮ ު
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ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
`
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ހޅުވާލެވިފައި މި އޮތް މައުޟޫޢަކީ
ސށް ު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ބަހު ަ
ށ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން.
ށ މުހިއްމު މައުޟޫޢެއް ކަ މަ ް
ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ވަރަ ް
ރ
ބ ު
ތތެރި މެން ަ
ހޅުއްވައިދެއްވީތީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ހށަ ަ
ތރިންގެ ބިލު ު
ތ ެ
ގ ފަންނީ މަސައްކަ ް
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު ެ
އކު ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް
ތރިކަމާ ެ
އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް އަޅގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞް ެ
ށ
ގކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަ ް
ދަންނަ ގޮތުގައި އަދި ފާހަ ަ

2590

ށ
ތރޭގައި ވަރަށް ސީރިއަސްކޮ ް
ދ ެ
ތ ހާލުގައި .މިކަން މިހެން ދިމާވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކާ ޭ
ބޮއްސުންލައި ވަރަށް ނިކަމެ ި
ގ ނޑުމެންގެ މުޅި ދައުލަތުގެ
މށް ރަނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅު ަ
އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައި މި ކަ ަ
ޖހޭނެ ކަމެއް .މި ކަންކަން
ހރިހާ އެންމެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްކުރަން ެ
އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ު
ޤކުރެވުނު
އޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވައިލެވުނު  2117ވަނަ އަހަރު ތަޞްދީ ު
ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ރާ ް
ތކުގެ ބައިގައި  23ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ރަނގަޅު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި އަސާސީ ޙައްޤު ަ
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ށ
މކީ މިދެންނެވި ގޮތަ ް
ހނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއޮތު ަ
ޖ ޭ
ފެންވަރުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭން ެ
ސއްކަތެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު
އ އޮތް ވަރަށް މުހިއްމު މަ ަ
ކށްދިނުމަށް ކުރެވިފަ ި
ރައްޔިތުންނަށް މި ޙައްޤުތައް ފޯރު ޮ
ށ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ
ގކުރަން .ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި މޭރުމުން މިގޮތަ ް
ފާހަ ަ
ޓކައި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ހަދަމުން މި ދަނީ .މިގޮތުން މި
ނހެން ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ަ
އެހެ ި
ދއިދީ ،ޤާނޫނުގެ މިންގަނޑުގެ
ރ ހޯ ަ
މށް ޤާނޫނީ ބާ ު
ކ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަ ަ
އތް ބިލަ ީ
ހޅިފައި ޮ
ހށަ ެ
ު
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ނށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ އަސްލު
ތކުރައްވަން ތިއްބެވި ފަންނީ ބޭފުޅުން ަ
ކ ް
ތެރެއިން މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައް ަ
ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކޭ މިއީ .ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާރުލިބިގެން މި ކަންކަން
ރވޭ ކަމެކޭ .މި ބިލަށް ބަލާއިރުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ކ ެ
ށ ު
ކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ރަނގަޅަ ް
ތކުގެ ތެރޭގައި
ތކަކީ އެއީ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާ ަ
ނތައް ަ
މިހިރަ ކަ ް
ޤާނޫނީ؛ މި ދެންނެވީ ޤާނޫނެއް ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެމުންދާ
ތއްތައް މިހާރުވެސް މިގޮތުން ކުރެވެމުންދާކަން އަޅުގަނޑު
ކރެވޭ .ބައެއް މުހިއްމު ކަން ަ
ފހަގަ ު
މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ާ
ހންނަމަވެސް ބައެއް ކަހަލަ
ގކުރަން .އެހެންވީމާ ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން .އެ ެ
ފާހަ ަ
ށ ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .އާދެ! ދަންނަވަންޖެހޭ މި ބިލާ
ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް މިއަ ް
ނ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކަމަށް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މި ކުރެވެމުންދާ
ބެހޭ ގޮތު ް
97
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ޖއެއް ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ އެބަ
ތށް ރަނގަޅު ނަތީ ާ
މަސައްކަ ަ
ސުވާލުކޮށްލަން ޖެހޭ.

އަޅުގަނޑަށް

އެނގިފައިވާ

ގޮތުގައި ކޮންމެ

ރކު
އަހަ ަ

މިހާރުވެސް

ރާއްޖެ

އިން

2610

ށ
ބޭރަ ް

ހކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޚީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަމިއްލަ އަށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ފަންސާ ަ
ގ އަތުން ،އެ މީހުންގެ ޖީބުން ބޭރަށް ގޮސް ޚަރަދު
ށ ދިވެހި ރައްޔިތުން ެ
ޚަރަދުކުރެވޭ 211 .މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ގާތަ ް
އެބަ ކުރޭ .ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ .އެހެންވީ މާ ،މިހާ ބޮޑު ޚަރަދެއްގެ ވާހަކަ
ގ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށް ،މިކަން ކުރާއިރު އަދި މިއާއެކުގައި އާސަންދަ އިން
އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ެ

2615

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް  211 ،711މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުކުރޭ.
ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ބިލައަނާ ކައިރިއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގޮތަށް ފައިސާ އެބަ
ޚަރަދުކުރެވޭ .މި ފައިސާ މި ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ
ލތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ .އެހެންވީމާ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ
ހާ ަ
ށ ޓަކައި ނަތީޖާ އަވަހަށް
މ ް
ށ ،މި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރު ަ
ތތައް އަވަސްކޮ ް
މަސައްކަ ް

2620

ގކުރެވޭ،
ފހަ ަ
ފހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ާ
ސއްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭނެ .ވަރަށް ގިނަ ަ
މށް ޓަކައި މަ ަ
ހާސިލު ކުރު ަ
ޑށް
ތކަށް ވަރަށް ބޮ ަ
ވ ޚިދުމަތް ަ
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ މާލޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހެން ދެ ޭ
ށ ވުރެ މާ ދަށްކޮށް މި އޮންނަނީ .އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު
ލތު މިއަ ް
ހރޭ .ރަށްރަށުގެ ހާ ަ
ފޯކަސް ބޮޑުކުރެވިފައި އެބަ ު
ރ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެމުންދާ ފެންވަރަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު ހު ި
ފށުގައި ތިބި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް
ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ރަށް ު
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ކމެއް ދޭން އެބަ ޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މީގައި
ށ އިސް ަ
އިސްކަމެއް ދޭން އެބަ ޖެހޭ .މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަށް މި ޚިދުމަތް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްގެން
ރހާ ޚިދުމަތެއް މާލޭގެ މި
ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިކަން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ .ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހު ި
ޓއިފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ކަމެއް ނުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެން
ފަސްގަނޑުން ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަހައް ަ
ރީޖަނަލް ލެވަލެއްގައި ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ތަންކޮޅެއް ލޯންގު ޓާމެއްގައި ،ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
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ތތައް ވެސް ރީޖަނަލައިޒްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާ ވިސްނުމެއްގައި ނޫނިއްޔާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޚިދުމަ ް
މިކަން ކުރެވޭ ނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.
ރައްޔިތުންނަށް

ޞިއްޚީ

ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ނ
ސަރުކާރު ް

އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހި
ކުރައްވާ

ށ
މަސައްކަތަ ް

އަޅުގަނޑު

ވަރަށް

ބޮޑަށް

ތށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ގޮ ަ
ޚަރަދުކުރެވޭ ޚަރަދުކުރުންތަކާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ވިސްނާލައި ،މިކަމަށް ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅިއްޖެ ކަމަށް

98
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ށ މި ޚިދުމަތުން ލިބޭ މަންފާ
ގ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ވަންޏާ އިރާދަކުރެވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް މަދު އަހަރުތަކު ެ
ތތެރި ރައީސް.
އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް

ކވުން:
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއް ެ
ޤތުގައި ދިވެހި
ރ ރައީސް .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ބިލަކީ ޙަޤީ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
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ގތުން ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލެއް .ޞިއްޙީ ފަންނީ
ރައްޔި ތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ނުހަނު ބޮޑަށް އުފެދިފައިވާ ދާއިރާއަކާ ބެހޭ ޮ
ތތެރިކަމުގެ
މަސައްކަ ް

މި

ބިލަކީ

ޙަޤީޤަތުގައި

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާނީ

ޞިއްޙީ

ގޮތުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ސ މި
ދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެ ް
ނށް ،ހަމައެއާއެއްކޮށް ި
ތތެރި ަ
ކ ް
ރ ފަންނީ މަސަ އް ަ
ޓކައި މަސައްކަތްކު ާ
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ަ
ބިލުގެ ސަބަބުން މުހިއްމު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ބިލެކޭ .ޙަޤީޤަތުގައި ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން
ބއެއް .އެ މަސައްކަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި ،އެ
ކށް ބެލިޔަސް މުހިއްމު ަ
ނޫނަސް އަދި އެހެން ދާއިރާތަ ަ
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ކތަށް
ޅން އެ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ މަސައް ަ
މަސައްކަތެއްގައި ޤާބިލު ބޭފު ު
ރހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް .ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހިފައި
އިތުރު ފު ި
ހކަދައްކާއިރުގައި ޞިއްޙީ
ހުރި ބައި ވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި .ޞިއްޙީ ދާއިރާއޭ ކިޔައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވާ ަ
ކ މެދުގައި ކަމާ މެދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން
ކށް މި ގެއްލުންލިބެނީ ކޮންކަހަލަ ސަބަބުތަ ާ
ގޮތުން އިންސާނަ ަ
ވިސްނާލަންޖެހޭ .ޞިއްޙީ ގޮތުން މީހަކު ބަލިވެދާނެ ،ޙަޤީޤަތުގަ އި އެ މީހާ އަށް އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭ އުޖޫރައެއް
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ފއި ހުރި ކޮންމެވެސް އެހެން
ހކު ބަލިވެދާނެ ،އެ މީހާ އަށް ހަޔާތުގައި ދިމާވެ ަ
މަދުވުމުން ވެސް .ޞިއްޙީ ގޮތުން މީ ަ
ސަބަބަކާ ހުރެ ވެސް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކަށް
ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ވަރަށް އަދަދަކަށް ބަލިމީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ

ރާއްޖެއެއްހެން .އަޅުގަނޑު

ފހަގަކުރަން .މި ބިލާ ބެހޭ
ޑ ާ
މށް އަޅުގަނ ު
ސތަކެއް ރާއްޖެ އިން ހަދަންޖެހޭ ކަ ަ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެކަމާ ބެހޭ ދިރާ ާ
ރތަމަ ވެސް މި
ގޮތުން އެއްޗެއް؛ މި ވާ ހަކައިގައި ކުރިއަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އަދި އަޅުގަނޑު އެންމެ ފު ަ

2655

ކރުދަންނަވަން .ހަމައެއާއެއްކޮށް،
ރ މެންބަރަށް ޝު ު
މށް ޓަކައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ހޅައިދެއްވި ކަ ަ
ހށަ ަ
ބިލު ު
ތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
އަޅުގަނޑު ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވޭ އަދުގެ ޢިއްޒަތް ެ
އމު ކުރިއަރުވައިދެއްވުމަށް ޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކުން އެ
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ،މި ޤަ ު
ޅ ފެނިފަ .ޝައްކެއްނެތް .ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެ
މަނިކުފާނު އެ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕު ު
މަނިކުފާނު ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ބަލައިގެންފި .ޙަޤީޤަތުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ބައެއް
ގކުރައްވައިފި،
ކފުޅުދެއްކެވިއިރު ފާހަ ަ
ތރި މެންބަރުން ވާހަ ަ
ޢިއްޒަތް ެ

ރގެ ވާހަކަ .ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ
އހަ ު
ވޭތުވެދިޔަ ަ 31

މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ،ވޭތުވެދިޔަ  31އަހަރު ނިމުނުއިރުގައި ،ވޭތުވެދިޔަ  31އަހަރު
99
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ހރު ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ރައީސް މައުމޫން އެ ދާއިރާ އަށް
އ ަ
ފެއްޓެވިއިރުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އޮތް ގޮތާއި އެ ަ 31
ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިވާ

ކާމިޔާބީތައް

އަޅުގަނޑުމެން

ކޮންމެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރަކު

ވެސް

މިއަދު

މިތާނގައި

ފނު ނިންމަވައިލެއްވިއިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް
މނިކު ާ
ގކުރަންޖެހޭނެ .އެ މަނިކުފާނުގެ އެ  31އަހަރު އެ ަ
ފާހަ ަ
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ރށް
ށފައި ނެތް އެއްވެސް ރަށެއް ނުހުންނާނެަ 211 .
ރަށެއްގައި ހެލްތު ޕޯސްޓެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮ ް
ވސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ،
ތތެރި މެންބަރުންނަށް ެ
ތތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭއިރުގައި މި ޢިއްޒަ ް
ސ
ލތު ވޯކަރުންނާއި އެހެނިހެން ވެ ް
ޕސްޓަށް ބޭނުންވާ ހެ ް
ލތު ޯ
ސޓު އަޅައި ،އެ ހެ ް
ލތު ޕޯ ް
ރށުގައި ހެ ް
ަ 211
އ
ނށް އެމްބިއުލާންސް ފަދަ އަގު ބޮޑެތި މެޝިނަރީތައް އެއްޗެހިތައް ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފަ ި
މުޒައްޒަފުން ލައްވައި އެ ތަ ންތަ ަ
ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުކަން .އެހެންވީމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތރި
ޢިއްޒަތް ެ

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

އޮޅޭ

ފަދަ

ކށް
ތ ަ
ގޮ ަ

މި

ތތެރި
ޢިއްޒަ ް

މަޖިލީހުގެ

ތރި
ތ ެ
ޢިއްޒަ ް
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މެންބަރުން

ށލަންޖެހޭ ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަމުން
ފހަގަކޮ ް
ރ ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން ާ
މހު ި
ހތާ ަ
ކފުޅުދެއްކެވުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ި
ވާހަ ަ
ކމިޔާބީތަކެއް އެ މަނިކުފާނު
ފައިބާވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ވަނީ ނުހަނު ބޮޑެތި ާ
ކށްލަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ
ހގަ ޮ
ތމަޔާ އެކު ފާ ަ
ހޯއްދަވައިދެއްވާފަ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހި ާ
ވެރިކަމުގެ ކުރު މު އްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ވަނީ ފުނޑައިލާފަ .ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ،އަޅުގަނޑުމެން
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ށ
މ ް
ފޅުމައިން .އެއީ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަ ަ
ކުދިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ދުނިޔެ އަށް އައިއިރުގައި އޭރުގައި ތިބެނީ ޫ
ވަޑައިގެންނެވިއިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ފޫޅުމައިންގެ އެތަކެއް ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ އެ ބޭފުޅާ ނަގައިލައްވާފަ .މިއީ
ކށް ވެފައި ،އެ
ކ ަ
ށ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީ ލިބެމުން އައި ވަޒީފާތަ ަ
ރށުގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ރަށް ަ
ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ލިބުނު އެ ފުރުޞަތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެކަން މުޅިން
ކށްވެސް
ކ އެއްގޮތަ ަ
ށލަންޖެހޭ ،މި ސަރުކާރަ ީ
ހގަކޮ ް
އޮޅުވާލައި އެ ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުވައިލައްވާފަ .އަޅުގަނޑުމެން ފާ ަ
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ކށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެއީ ޑޮކްޓަރުންނޭ ކިޔާފައި ގެންގޮއްސަ ހެލްތު
ރާއްޖެ އަށް ޓުރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓުތަ ަ
ށގައި ޖޯކަކަށް ހަދާފައި އެ
ރ ު
ކށް ނުލައްވާނެ .މިއީ ފްލެޓު އަޅަން އައި ބައެކޭ ކިޔާފައި ގެންގޮސް ރަށް ަ
ތކަ ަ
ޕޯސްޓު ަ
ބޭފުޅުން ލައްވާ ތަންތަނެއްގައި ސޮއެއް ނުކުރައްވާނެ .މި ސަރުކާރަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަހަލަ ސަރުކާރެއް ނޫން.
ސރުކާރެއް .ޙަޤީޤަތުގައި މިތާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްޗެއް
ަ
ރ
ނތްތެ ި
މިއީ އެއަށް ވުރެ އޯގާތެރި ،ތެދުވެރި ،އަމާ ާ
ދަންނަވަންޏާ މިއަދު ދަންނަވަންޖެހެނީ ،ރައީސް ޔާމީންގެ މި ވޭތުވެދިޔަ  0ވަރަކަށް މަސްދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި
ށ
ދ ދާއިރާ ކަމަށް ވިޔަސް ،އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ ކަމަ ް
ޙ ދާއިރާ ކަމަށް ވިޔަސް ،އިޤްތިޞާ ީ
ކށް ،ޞިއް ީ
ދާއިރާތަ ަ
ވިޔަސް މިއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ހޯއްދަވައިދެއްވާފައޭ.
ގތުން ނެގިގެން ވޯޓާ
ރ ބެހޭ ޮ
ތތެރި މިނިސްޓަ ާ
ލހުގައި ޢިއްޒަ ް
ތތެރި މަޖި ީ
އިއްޔެގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ،މި ޢިއްޒަ ް
ޅތަކެއް މި ތަނުގައި ދައްކަވައިފި .ޙަޤީޤަތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ މި
ފ ު
ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ު
100
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އތްބާނުއް ވާކަށް .އެ މަނިކުފާނު އެއްވެސް އެއްޗެއް އިއްޔެގެ ވޯޓާ ބެހޭ
މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓު ތެރެއަށް ަ
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ހލްތު މިނިސްޓަރަށް ވެސް އަދި އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުގައި
ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނާންގަވާ .އެހެންނަމަވެސް ެ
ކން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ
ވސް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން އޮތީ ،އެ މިނިސްޓްރީތަ ު
ތިއްބެވި މިނިސްޓަރުންނަށް ެ
ކމުގެ
ށ އިތުބާރު ނެތް ަ
ފޅުންނަ ް
ށ ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެ ބޭ ު
މ ް
ވަރަށް ޚިދުމަތްނުދެއްވާ ކަ ަ

ވޯޓު

ނަގާނަމޭ .ޝައްކެއްނެތް ،މިކަން މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އިސްވެހުންނަވައިގެން އެކަން
ކުރިއަށް

ގެންދަވާނީ

އެގޮތަށް.

އެހެންވީމާ،

އަޅުގަނޑުމެން

ށވެސް
އެއްގޮތަކަ ް

މި

މަޖިލީހުގެ

ތތެރިން
ޢިއްޒަ ް
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ދ
ޓޓް މިނިސްޓަރުންނަކަށް ވެސް އަ ި
ތކުގައި ތިއްބެވި މިނިސްޓަރުންނަކަށް ވެސް ،ސް ޭ
މެންބަރުންނެއް ،މިނިސްޓްރީ ަ
ކށް ވެސް...
ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި އެހެން ބޭފުޅުންނަ ަ

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރއީސް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް .އަޅުގަނޑު
ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި
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ށހަޅުއްވައިދެއްވައި މި ފަދަ
ތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް މި ބިލު ހު ަ
ޝުކުރުދަންނަވަން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ހށް ގެންނެވީމަ .އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަރ ކައުންސިލާއި ނާސިން އެންޑް
ބިލެއް މަޖިލީ ަ
މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލާ އަދި އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލު؛ މި ތިން ކައުންސިލު ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގައި މި
ކށް ބާރު ލިބިގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަންނީ
ކއުންސިލުތަ ަ
ކައުންސިލުތައް އިޞްލާޙުކުރުން؛ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މި ަ
ރވޭނެ މާޙައުލެއް
މީހުން ،އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެ ،އެ މީހުންނަށް މަސައްކަތްކު ެ
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ހއްމު ކަމެއް .އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ
ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މު ި
ނ ކައުންސިލަށް
ށން ތި ް
މކަށް .އެއް ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ތިން ކައުންސިލު ،ޤާނޫނެއްގެ ދަ ު
ދެތިން ކަ ަ
ހ ބާރެއް ލިބިގެންވޭތޯ .އަދި
ބާރު ލިބޭއިރުގައި ސަރުކާރާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި ތިން ކައުންސިލަށް ކި ާ
ސ
ކށް ބާރުދިނުމުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް ވެ ް
ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހިންގުމުގައި މި ކައުންސިލުތަ ަ
ނ
ގން ކައުންސިލުތަކެއްގެ ދަށު ް
ކކަށް ބާރުދީ ެ
ބަލައިލަންޖެހޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،ކައުންސިލުތަ ަ
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މހިއްމު ކަމެއް .އާދެ! މިއަދު
ރށް ު
ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ،ފެންވަރު ދެނެގަނެ ،ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ވަ ަ
އަޅުގަނޑުމެން މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލަށް ބަލައިލާއިރުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަކު
މ ސައްކަތްކުރާނެ ޑޮކްޓަރުންނެއް .މި މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަދެއްކޭ
ނެތް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް ަ
އހަރު ވާއިރު ކީއްވެގެންތޯ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް
ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފުނޑާލިއްޔޭ .ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފުނޑިފައޭ އޮތީަ 31 .
ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންނުކުރެވުނީ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިރީގައި މި ވާ ޤައުމުތައް ،އެންމެ ކުޑަމިނުން
ބޫޓާން ކަހަލަ ޤައުމުތައް ވެސް ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމަކަށް މީހުން ފޮނުވައިގެން އެބަ ތަމްރީންކުރޭ .ސްރީލަންކާގައި
101
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ވެސް މިހާރު  111ވަރަކަށް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރޭ .ކިއުބާ އާއި އަދި އެ ފަދަ އެހެން ޤައުމަކަށް މީހުން ފޮނުވައިގެން
އެބަ ތަމްރީންކުރޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދު ވިސްނުން ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބަލައިލެވިފައި
ތހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ،ވަގުތީ
ނެތް މިއީ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގަ .އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ރައްޔިތުން ހި ް
ކޓަރުން ގެނެސްގެން ވަގުތީ ފައިދާއެއް ހާސިލުކުރުމުގެ
ރށުން ޑޮ ް
ރގައި ހުރި ރަށް ަ
ފައިދާ އަށް ޓަކައި ކައި ީ
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ވިސްނުންހުރީ 31 .އަހަރު ވީއިރު ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންގެ އެންމެ މަދުމިނުން
ސލުނުކުރެވުނީ .މިއީ މި ދަންނަވާ ވިސްނުން ކުރިއަށް ނުވިސްނިފައި
ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާ ި
ތޞާދީ މާހިރެއް ކަމަށް ދަޢުވާކުރާއިރުގައި
ކރަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސަކީ އިޤް ި
އޮތީމަ .އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ު
ކުރިއަށް މި އޮތް ތަނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މި  1އަހަރު
ނިމޭއިރުގައި؛ އަދި އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ  1އަހަރު ދުވަހަކުން ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކޮށެއް ނުނިމޭނެ.
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ހރެއްގެ ސާބިތުކަމާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ޞިއްޙީ
އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ފަދަ އިޤްތިޞާދީ މާ ި
ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީންވެގެންދާ ތަން .އަޅުގަނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ
ދތައް ކުރެވިގެންދާ ތަން .މިލިއަނުން މިލިއަނުން އެބަ ޚަރަދުކުރެވޭ
ށ ގިނަ ބޭކާރު ޚަރަ ު
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ވަރަ ް
ކށް .ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި
ތ ަ
ނތައް ަ
ރ ކަ ް
ފތު ބޭކާ ު
ތ ާ
ަ
މރީންކުރަން އިންވެސްޓުނުކުރެވެންވީ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދެއްކޭ އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ވާހަކަ.
ނަރުހުންނާއި ތަ ް
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އެވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް .މިވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް .މި އިންވެސްޓްމަންޓް ރާއްޖޭގައި ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ
މި އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭ ފައިދާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަކަށް ނުދާނެ .އަޅުގަނޑުމެން މި އިންވެސްޓުކުރަނީ ދިވެހިންނަށް.
ބސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ ފައިދާ .އެހެންވީމާ ،މިއަދު
ދިވެހިން ރާއްޖޭގައި ތިއްބަސް ،ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއް ަ
އަޅުގަނޑުމެން  31އަހަރު ވެގެންދިޔައިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޑޮކްޓަރުންނާއި
ހމަގައިމު ވެސް މައުމޫނަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އގައިތޯ އެ ޖެހެނީ؟ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ަ
ނަރުހުންނާ ނެތީމަ ކާކު ގަ ި
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ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރެވިފައެއް ނެތް .މިއީ ޙަޤީޤަތް .އެހެންނަމަ މިއަދު
ތކުގައި ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުން
ރއްޖޭގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ަ
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި އީން.އެން.ޓީ ޑޮކްޓަރެއް ނެތިފައިާ ،
ތރި މެންބަރު އެބަ ދައްކަވާ
ނޖެހޭނެ .އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ެ
ކށް ު
ތފައި ތިބޭ ަ
ތފައި ،ގައިނޮކޮލަޖިސްޓު ނެ ި
ނެ ި
ފޅުމައިންނެއް ބަލައެއްނުގަނޭ.
ފޫޅުމައިންގެ ވާހަކަ .މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ސެންޓަރުންނާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަކުން ޫ
ވިހަން ދިޔައި މަ ވިއްސަނީކީ ފޫޅުމައިންނެއް ނޫން .ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަން ނުވަތަ އެ މީހުން
ވހަން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ
ބޭނުންވަނީ ގައިނޮކޮލަޖިސްޓެއްގެ ފަރާތުން ި
އެދުންތައް ވެސް ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަށް ވުރެ ދުރަށް ވިސްނައި،
މށް ވަންޏާ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ،ޞިއްޙީ
އަޅުގަނޑުމެން ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ކަ ަ
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ކށް ވިސްނައިގެން ކުރިއަށް ދާން.
ކ ަ
ތތަ ަ
ގ ް
ށ އިތުރު އެހެން ޮ
މ ް
ފންނީ މީހުން ތަމްރީންކުރު ަ
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ަ
ކށް މި ދަންނަވާލީ މިއަދުގެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބިލުގައި އަމާޒުކުރެވިފައި ވަނީ
އާދެ! އަޅުގަނޑު އެހެން ކުރުކުރު ޮ
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ސލު ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ގެނެސް ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުންނަށް ބާރުދީ ،ޞިއްޙީ
 3ކައުން ި
ކތްކުރަން .އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މި  3ކައުންސިލުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ
ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައް ަ
ތކެއް ވެސް
ހ ަ
ށ އިތުރު ފަސޭ ަ
ތރު ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ .އަދި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަ ް
ނށް އި ު
ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން ަ
ލިބިގެންދާނެ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
2750

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޞތު.
ޙުސައިން ޝަހުދީ އަށް ،ދެ ވަނަ ފުރު ަ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ތކަށް އެދުނީ އަޅުގަނޑު އެ ވަގުތު ދައްކަންމުންދިޔަ
އސް .އަޅުގަނޑު ދެ ވަނަ ފުރުޞަ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ފއި އޮތް ދެތިން
ށލާ ަ
ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަންޖެހުނީ އަޅުގަނޑުގެ ވަގުތު ހަމަވީމަ .އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު ނޯޓުކޮ ް
ނުކުތާއެއް ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި .ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އެތުރިފައި
ތކެއް ހުންނާނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ނމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތި ަ
ކށްދި ު
ތތައް ފޯރު ޮ
ކށް މި ފަދަ ޚިދުމަ ް
ރކާރަ ަ
އޮތް ގޮތުން ސަ ު
ދނުމާއި ބަނދަރު ހަދައިދިނުމާ
ކށް ި
ށތަކެއް .މިއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތް ފޯރު ޮ
ރާއްޖޭގައި މިހި ރީ ކުދިކުދި ރަ ް
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ށ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން ވިސްނަމުންދާއިރު ،މި
ނމާ ،މި ހުރިހާ ކަމަކަ ް
އަދި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކޮށްދި ު
އތައް
ކަންތަ ް

ކުރުމުގައި

ސަރުކާރަކަށް

ވަރަށް

ގިނަ

ފތަކެއް
ލ ު
ތކު ީ
ަ

ނ
ހުންނާނެކަ ް

އަޅުގަނޑުމެން

ޙަޤީޤަތަށް

ފއިވާ ބިލު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް
ހޅައި ަ
ށ ަ
ހ ަ
ވާހަކަދައްކަންޏާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ .އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ު
ށ ހިނގައިދިޔަ ވަރަށް ގިނަ
ނ ް
ސކުރެވިފައި ހުރި އަދި މިހާތަ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މިހާރު ފޯކަ ް
ކށް ވަރަށް ގިނަ ޙައްލުތަކެއް ގެނެ ސްދޭނެ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ
މައްސަލަތަ ަ
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ނވަނީ އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް
ކށްލަން ބޭނު ް
ފހަގަ ޮ
ކުރިން ވެސް ދަންނަވާފަ .އާދެ! މިއާއެކު އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ާ
ވާހަކަދައްކަމުން

އެފަހަރު

ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުގެ

ވަގުތު

ހަމަވެގެންދިޔައިރު

ކދައްކަމުންދިޔަ
ވާހަ ަ

މައުޟޫޢު.

ބ
ރގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ަ
ހ އާސަންދައިގެ ހަމަހަމަކަމާ ދޭތެ ޭ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެ ޭ
ކޓަރަށް
ވިސްނައި ފިކުރުކުރަންޖެހޭ .އަޅުގަނޑު މެންގެ ރަށްފުށުން މާލެ އަށް ،އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮ ަ
ހ
ތހާ ދުވަ ު
ފ ާ
ހ ު
ސކޭނެއް ހަދާލަން ަ 2
ް
ދައްކާލަން އަންނަ ޢާއްމުންގެ މީހުންނަށް ،ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ސީ.ޓީ
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މިތާނގައި މަޑުކޮށްލަންޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނެއް .އާސަންދަ އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަވަރުވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު
ފށުގައި ދިރިއުޅޭ
ށ ު
ރ ް
ތށް ަ
ވަރެއް .އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން އެބަ ޚަރަދުވެގެންދޭ .އަދި ހަމަ މިގޮ ަ
ރައްޔިތުން ޖެހިގެން އޮންނަ އަތޮޅު ،އަޅުގަނޑު މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދަންނަވާލަފާނަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅު؛ ހދ.
މށް ދާނެ.
ނ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކު ަ
އގައި  3އަތޮޅުގެ ރައްޔިތު ް
ނހިރު ދުވަހެ ް
ޓލަށް ކޮންމެ ހޮ ި
ފށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕި ަ
ކުޅުދުއް ު
މިގޮތަށް ދާދިއުމުގައި ވަސީލަތްތައް ހުންނަ ގޮތުން ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ނުލިބުމާ އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ
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ލފެއް އުފުލަންޖެހޭ .އިތުރު ދަތުރެއް ކުރުމާ އަދި އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގުން ފަދަ
އތައް ތަކް ީ
ރައްޔިތުންނަށް ެ
ތގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން
ޞ ު
ނތައްތައް މީގައި އެކުލެވިގެންވޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ
ބައިވަރު ކަ ް
ރށް ވުރެ ވެސް
ށދެވެމުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މިހާ ަ
ނށް މިހާރު މި ފޯރުކޮ ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ަ
ހގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެން ވެސް؛ އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެން މިތާ މި
ރަނގަޅަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެ ި
މޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތްކަން އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އަޑިން
ތިއްބެވި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ަ
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ފޅާކޮށް ޤާއިމުކުރެވިގެން އަންނާނީ ވެސް މިފަދަ
ޤަބޫލުކުރަން .އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ު
ބިލުތައް

ކރެވި،
އުފަން ު

އެއަށް

ރހަމައަށް
ފު ި

ރވި،
ޢަމަލުކު ެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މފަދަ
ި

ބިލުތައް

ޅށް
ރަނގަ ަ

މގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރަށް ވެސް
ޛކުރު ު
ނފީ ު
ނފީޛުކުރެވިގެން .އަދި މިފަދަ ބިލުތައް ތަ ް
ތަ ް
މ
ކތާ ި
ކށްލަން ބޭނުންވީ ،މި ދެތިން ނު ު
ފހަގަ ޮ
ހޯދައިދެވިގެން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު  2ވަނަ ފުރުޞަތުގައި ާ
ރށް މުހިއްމު،
ގ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ މި ބިލަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވަ ަ
ދަންނަވާލީ .ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި  11ބާބު ެ
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ތއް އަޅުގަނޑުމެންގެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ނިންމައި ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މިހުރި ކަންތައް ަ
ތށް ޝުކުރިއްޔާ.
މހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަމުން ،ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
މށް ވަރަށް ު
ރައްޔިތުންނަށް ޙައްލުކޮށްދިނު ަ

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހޅަންޖެހުމުގެ
ށ ަ
ތގައި މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުން ހު ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮ ު
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އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ދެވޭނެ ފަރުވާއަކަށް ނުވާތީ ،ކަމުގެ
ހށަހަޅާ ބިލެއް .މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ބައެއް
ފަންނުވެރިން ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ު
ސޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް
ި
ސ
ގތުގައި ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ ވެ ް
ބޭފުޅުން ދެކޭ ޮ
ދެވޭނެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކޮށްގެން ދިޔަ ދުވަސްތައް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އެ ދުވަސް ފަހަނައަޅާ ވެސް
ހިނގައްޖެ .ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ނޫނީ ބަލިމީހާ ބަލައި ފަރުދޭންވީ
ގޮތެއް ނޭނގޭނެ .ކަން ރާވައި ހިންގޭނީ .އެހެންވީމާ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ދޭން ބަލާއިރު ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ
ރާއްޖެ އަށް ޞިއްޙީ ފަންނުވެރިންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކަށް ވެފައި މި އޮތީ .އެހެންވީމާ ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން
104
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މ ގެންދެވެނީ .މީގެ ކުރީގައި
ށ ި
ހޅެމުން ކުރިއަ ް
ހށަ ެ
ކ ދެއްކެނީ .އަދި އެފަދަ ބިލުތައް ު
ޞިއްޙީ ފަންނުވެރިންގެ ވާހަ ަ
ށ ބަލާއިރުގައި؛ އާދެ ،ބައެއް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މިޑްވައިފުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަ ް
ނށް މާ މުހިއްމު ބައެއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް އަޅުގަނޑު
ބޭފުޅުން ދަންނަވާ ގޮތުގައި މިޑްވައިފުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ަ
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ތކެއްހެން އަތުރާލެވިފައި
ށ ަ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތިގައި ދިވްހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު އަދި މިއަދު ތަންދޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނާ ފު ް
މތްދެވިދާނެ ތަނެއް ކަމަކަށް
ޕޓަލް ސިޓީ މާލެއެކޭ އެއް ފެންވަރަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޚިދު ަ
ކކީ ކެ ި
މި އޮތް ޖަޒީރާ ރަށްތަ ަ
އަދި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މެންގެ ވާޖިބެއް ކެޕިޓަލް ސިޓީއެކޭ އެއް ފެންވަރަށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދެންހުރި

ކގައި
ރައްތަ ު

ވެސް

ޚިދުމަތާއި

އެހެނިހެން

އ
ކަންތައްތަ ް

ވެސް

ތަރައްޤީކުރެވޭތޯ

މަސައްކަތްކުރުމަކީ .އަޅުގަނޑު ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރަން .ނަމަވެސް އެ ކަންކަން ކުރުމަކީ ކޮންމެ ކަމެއް
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ތކު ވެސް އަދި މި
މ ރައްޔި ަ
ކ ފައިސާއާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމެއްކަން ކޮން ެ
ތަރައް ޤީކުރަން ބޭނުންވާއިރުގައި އެ ކަމަ ީ
ކރައްވާނެ .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު
މ މެންބަރަކު ވެސް ދެނެލައްވާނެ .އަދި ޤަބޫލުފުޅު ވެސް ު
ނ ެ
ތރި މަޖިލީހުގެ ކޮ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ރ ރައީސް .ތެލެމެޑިސިނެއްގެ
ކށްލާނަން .ޢިއްޒަތްތެ ި
ވެސް ވަރަށް ގާތުން އަޑުއަހަމުންދިޔަ އެއް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ޮ
ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މާ ދުރު ނޫން މާޒީއަކު އަޑުއަހަމުންދިޔައިން .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި
ތެލެމެޑިސިނެއްގެ ޚިދުމަތް ވެސް ދެވޭނީ ،ހަމައެކަނި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާއިމުކޮށްލުމަކުން އެ ކަމެއް ނުފުދޭނެ .ކަމަށް
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ބޭނުންވާ ފެސިލިޓީސް އާއި ކަމަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ވެސް އަދި ކަމުގެ ފަންނުވެރިން ވެސް އެ ތެލެމެޑިސިންގެ
ފއިވާ ސަރަހައްދެއްގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ .ހަމައެކަނި
ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަނޑައެޅިފައި ނޫނީ ގުޅިލާމެހި ަ
ތެލެމެޑިސިނެއްގެ ނަމަކުން އެ ކަމަކީ ބަލިމީހާ އަށް ނޫނީ ޕޭޝަންޓަކަށް އޭގެން އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނޫނީ
ޖހުމެއް ލިއްބައިދޭނެ ކަމެއް ނޫން .އެހެންވީމާ ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތަށް
ހތްހަމަ ެ
ި
ނ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަރުވައި،
ތކޮށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާ އަދިވެސް އެނޫން އެހެނިހެ ް
ރިޢާޔަ ް
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ހޅަނީ .އާދެ،
ކށް ބިލުތައް ހުށަ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން އެކަން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ޮ
އހެން
ށތަކެ ް
ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގަޔާވެ ،ވަރަށް ބޭނުންވެފައި އަދި ރާއްޖޭގެ މިނާފު ް
ކށް ވެސް ބޭނުންވެފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް.
އަތުރާލެވިފައި ތިބި ،ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަ ަ
ނބަރަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ
ޒތްތެރި މެ ް
ހށަހެޅުއްވި ޢިއް ަ
ހޅުއްވައިދެއްވީތީ ބިލު ު
ހށަ ަ
އެގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ބިލު ު
އެކު

ޝުކުރުދަ ންނަވަން.

އާދެ،

އަޅުގަނޑު

ށ
ވަރަ ް

އުފާކުރަން

މިއަދުގެ

ސަރުކާރުން

މިފަދަ

ކށް
ބިލުތަ ަ

ތ
ވހުގެ ތެރޭގައި ﷲގެ ރަޙްމަ ާ
ތ ،އަދި މި  1އަހަރުދު ަ
ށ ގެންދެވޭ ޯ
އތައް ކުރިއަ ް
އިސްކަންދެއްވައިގެން މިހެން ހުރި ކަންތަ ް
އެކީގައި އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ މި އަޅުގަނޑުމެންގެ އޯގާތެރި ސަރުކާރުން މި ކުރާ ކަންތައްތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް
ފެނިގެންދާނެ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ކށް އެދުނީ މި ބިލު މުހިއްމު ކަމަށް ވާތީވެ ،މި
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު  2ވަނަ ފުރުޞަތަ ަ
ތތައް އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވައިނުލެވުނީމަ .އާދެ ،މި ބިލުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ
ބިލުގެ ބައެއް ނުކު ާ
ހ ފަންނީ؛ އެކަން ދެނެގަނެ ކައުންސިލުން އެ ބޭފުޅުންނަށް
ނށް ލިބެންޖެ ޭ
ނނަށް އެ މީހުން ަ
މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހު ް
ފރުކޮށްދިނުން .ސިޔާސީ ގޮތުން މީގެ ކުރީގައި ޞިއްޙީ
ދޭން ޖެހޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޯ
ދައިރާގައި މަސައްކަތްކުރި ބައެއް މީހުން ،މި ވޭތުވެދިޔަ  31އަހަރުގައި އެބަހުރި އެ މީހުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި
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ފނެތީވެ
އ ާ
މޖިލީހަށް ކުރިމަތިލަ ި
ވންހެދީމާ ނުވަތަ އެ މީހުން ަ
މހުން މަޝްހޫރު ާ
ކށް އެ ީ
ކތް ޮ
ޅށް މަސައް ަ
ތަންކޮޅެއް ރަނގަ ަ
ށ
ށ ބޮޑަ ް
ކކީ ވަރަ ް
އތަ ަ
މހުން ގެންގޮސް ކަތިލައިލުން .މި ކަންތަ ް
ކށް ލައި ،އެ ީ
އެ މީހުން ގެންގޮސް އެހެން ތަނަ ަ
ސިޔާސީ ގޮތުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ ސިޔާސީކުރުމަށް ޓަކައި ދިގު  31އަހަރު ،މައުމޫނު ސަރުކާރުގައި ހަމަ ހިންގާފައި
ވތަ
ތކުން .ހެލްތުވޯކަރުން ނު ަ
ޓ ަ
މޖިލީހުގެ ވަށައިގެންވާ ފޮ ޯ
ނށް ަ
ބފުޅުން ަ
އޮތް ޖަރީމާއެއް .މިކަން ފެންނާނެ ތި ޭ
ޅ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން އެ
ރ ވަރަށް ރަނގަ ު
ގތުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކު ި
ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވޯކަރުންގެ ޮ
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ށ
ށ އައުމާއެކީގައި އެ ބޭފުޅުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިނުލުމަ ް
ބޭފުޅުން އެއްފަހަރު މަޖިލީހަ ް
ށ ،ރާއްޖެ އިން ބޭރަށްވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ފޮނުވާލައި އެއީ އަދި
ޅށް ބަދަލުކޮ ް
ޓަކައި ،އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮ ަ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ނަމުގައިކަމުގައި ވިޔަސް މި ހުންނަނީ ހަމަ ވޭތުވެދިޔަ  31އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި
އ -.އަޅުގަނޑު އެހެން މި
މށް ޓަކަ ި
ތން ނުފޫޒު ފޯރުވު ަ
ހރި ބައެއް ކަންތައްތައް .މީ ޞިއްޙީ ގޮ ު
ހިނގާފައި ު
ދަންނަވާލަނީ މި ތިން ކައުންސިލް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ވުޖޫދަށް އައުމުން ،އެ ކައުންސިލް ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން އެ
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މނިސްޓްރީން ޕްރެކްޓިސްކުރާ
ލތު ި
ރ އެބަ ހުރި ހެ ް
ނށް ލިބިގެންދާ މިނިވަންކަން ލިބިގެންދާނެ .އެއީ ބައެއް ފަހަ ު
ބޭފުޅުން ަ
ތ
ޞތު ި
ތކުރުމުގެ ފުރު ަ
ހތްހަމަނުޖެހުނީމާ އާނ ،ދެން މިއަދުން ފެށިގެން މަސައްކަ ް
މީހެއްގެ ލައިސަންސް ނަގާފަި .
ށ ޕްރެކްޓިސްއެއް ނުކުރެވޭނެ.
ދިޔައީއޭ ކިޔައި ސިޓީއެއް ފޮނުވައި ލީމަ އެ މީހާގެ ލައިސަންސް އެ ނެގުނީ .އެ މީހާއަކަ ް
ލތު ކައުންސިލް؛
ޅފައި މިވާ ބިލުގެ ދަށުން ،މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ ،އެލައިޑް ހެ ް
ށހެ ި
އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ހު ަ
އ
ސށް އިތުރު ގޮތެ ް
އެ ކައުންސިލުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވޯކަރުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމުން ދެން އެ ލައިސަން ަ
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ކ
ރ ު
ސޓްރީ އަށް ފެނުނު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަ ަ
ހެދޭނީ މި ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން .ހެލްތު މިނި ް
ގ ލައިސަންސް ނަގައި އެ ލައިސަންސް އެއްލައެއްނުލެވޭނެ .އަދި ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގެ
އ ެ
ހތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ މީހެ ް
ި
ދަށުން ލައިސަންސްދެވޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި އެލައިޑް ހެލްތުވޯކަރުންނާ ،މި މީހުންގެ މިންގަނޑުތައް ވެސް
ކަނޑައަޅައި

އެ

މީހުންގެ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

އޮންނަންޖެހޭނެ

އެކުލަވައިލެވިގެންދާނެ .އަޅުގަނޑު ދެކެނީ...

އުސޫލުތަކާއި

މިންގަނޑުތަކެއް

ވެސް
2850
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ނިންމުން
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރކުރަން އެބަ
ޅގަނޑުމެން ދެން އޮތް މަރުޙަލާ އަށް ދަތު ު
ނބަރު  2331ވުމާއެއްކޮށް އަ ު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
ޖެހޭ .ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  13އޯގަސްޓް  2112ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު  0311ގައި.
والحمد هلل رب العالمين .މަޖިލިސް ނިމުނީ.
____________
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