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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لوسر ىعل المالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  19 އީސް ފެށުނީ. މިމަޖިލި

 4ވަނަ ުދވަސް.  13ތަ ނަކަުތން ފަތި ދުވަސް. އަީވ ބުާރސް 2019 ޮއކްޓޯބަރު 3 ވަނަ ޖަލްސާ. ިމއަދަކީ 48

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  32ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެީވ  ވަނަ ދުވަްސ. މިއަދު މިަވގުތު ޖަލްސާއަށް 1441ފަރު ޞަ

 ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ނުވޭ.  5ސަލާމުގައި ތިއްެބވީ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . 2019/48މިއަދުގެ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަށް ޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮމަ ަވނަ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާއަށް 19ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ހުރި މަސައްކަުތގެ ލިސްުޓގައި ސަުރކާރުން މި ދައުރަށް މަޖިލީހަށް ރަންމި ދައުރުގެ ތެރޭަގިއ މަޖިލީހުގައި ކުމަރުޙަބާ. 

 ގެ ގޮުތަގިއ ތަކު ގެ ޚާއްޞަ ބިލު 19 ސަރުކާރުން އިޝާރާްތކުރަްއވާ. އަދި އެޖެންޑާކަމަްށ  ބިލު ފޮުނއްަވވާނެ 30

ބިލެއް  18ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން  ދިވެހި ގޮެތްއގައި ޞަ ޚާއްމަޖިލީހުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  އިުތރުންމަަސއްކަުތގެ އުފެދިގެން އަންނާނެކަމަށް މި ދައުރުގެ ތެޭރގަިއ. މި ދެންނެިވ ބިލުތަކުގެ 

 ދާނެތީެވ. ބަޖެޓްދައުރުގެ ތެޭރަގިއ ފާސްވެގެން އޮންނާނީ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގެ މި ށް ޚާްއޞަވެފައިމި ދައުރު އެންމެ ބޮޑަ

ދިރާސާކޮށް އަދި  ޓަކައި، ޚާއްަޞގޮތެްއަގއި ބަޖެޓް ސް ތައްޔާރުުވމަށްޅުމަށް މަޖިލިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭއިރަށް ހުށަހެ

 އަދި އިވުމަށާ ލުވެރިޙުބަޖެޓަށް އައިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ކޮށް ހަދާ ކޮމިޓީތައް އަދި މަޖިލީހުގެޢާމުޠާލި ބަޖެޓް

ބަޖެޓަށް މިހާރު ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ބޭނުންތެރި ތައްޔާރުުވމަކީ ލިބިގަތުމަށް ބަޖެޓް

ދިރާސާކުރުމުގައި  ޖެޓްުކރަމުންދާނީ މެންބަރުންނަށް ބަތައްޔާުރވަމުން އެބަ ގެންދޭ. ކޮމިޓީތަކުން މަސައްކަތް

ގޮތަށް މިއޮީތ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ހުށަހެޅެމުން އައި ަޑިއަގންނަވާނެ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓްއެހީތެރިވުމަށް. އެނިގވަ

ނުލަިއ  ސީލާތަފްވަރަްށ ކުރުކޮށް  ހަތަރު އަހަރެއްގެ ތެޭރަގއި. ބަޖެޓް،. ޚާްއޞަގޮެތއްަގިއ މިދިޔަ ދެތިންސްަފއިއައި

 ސީލާތަފްވަރަށް ގިނަ ހުށަހެޅެމުން އައީ  ބަޖެޓްއުލަތުގެ ފަހުގައި ދަ އެހެންނަމަވެސް ސުނާމީއަށް ،ން އައިސްހުށަހެޅެމު

 ގެެނވުީނ އެީއ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓްހުށަހަޅާ ގޮތަށް ބަދަލު ބަޖެޓްވަނަ އަހަރު  2009އެުކގައި. ެއއަށްފަހު 

 އެުކަގއި ޖެޓާބަ އަދި ައޅުގަނޑު މި ދެންނެވިެހން ސުނާމީ އެކުަގއި ށުމާފެހުށަހަޅަން ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމް ނީ.ފެށުހުށަހަޅަން

ވެސް އަދި އެހެން ހުރިހާ  ވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  ަޚރަދު ސަރުކާުރގެ ގިަނ ވުޒާރާަތކުގެ ިރކަރެންޓް ،ދައުލަތުގެ

 ،ންނަށް އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސްވަކިން ފެއަދަދުތައް ވެސް ެއ ބަޖެޓުގައި ވަކި  މަސައްކަތްތަެކއްގެ އިންވެސްްޓމަންޓް

ސީލުތައް ސީލުތަކެއް ފެންނާކަށް ނޯވޭ. ބަޖެޓުގެ ތަފްއި ބަޖެުޓގައި މި ދެންނެިވ ތަފްމިދިޔަ ތިން އަހަރެއްގެ ތެޭރގަ

 ވީން އޮންނަ ބަޖެޓް ބަދަލުެވެގން އޮތީ ޮގސްފައި. ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވަރަށް އާދަިއެގ ލިޔުމަކަށް ބަޖެޓް ވަރަށް މަދުވެ

ރަންވީ މަސައްކަތަީކ ކޮަބއިކަން ވެްސ ހުން ކުމަޖިލީ ސީލުކޮށް ާސފުކޮށް ލިޔެވިަފއި އޮވޭ. އަިދ މިގޮތް ވަރަށް ތަފް

ކުެރވޭނެ ހިސާބު އަންނަށް އޮތް އަަހރަށް އަންދާޒާ ،ހިނގި ޚަރަދާއި ގެސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ޮއވޭ. ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު

ލުތަްއ ސީ އޮްނނަންޖެހޭ. އަދި އެ ޚަރަދު ހިނގި ގޮްތގޮތާިއ، އެ ޚަރަދު ހިނގި އެިކއެކި ތަފްއެ ބަޖެޓުގައި ފެންނަށް

މަޖިލީހަށް  . ބަޖެޓް ދާނީ ބަޖެޓަށްސް މި ދައުރުގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުންވެސް ބަޖެޓުަގއި ފާހަގަވާންޖެހޭ. މަޖިލި

ނެ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީތައް ަތއްޔާުރވުމަށް ކުެރވޭނަމަ ޑޮކްގެނެސް ެއއް ބަސްތަަކކުން ދަންނަވަނީ

ޖެެނރަލްގެ އަރިހުން ވެސް ވާީނ  ންޢާއްމު އަރިހުން ެވސް އަިދ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލްއަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ އަމީ

ން އަުޅގަނުޑ ކުރާނެ. ބަޖެޓުގެ އިތުރުފުން ވެސް ެއ މަގަށް މަސަްއކަތްއެދިފައި. އަދި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަ
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އިން އުފެދިގެން އަންނަ ދަށުން އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ 19އަދި އެޖެންޑާ  ދެންނެވިން ބިލުގެ އަދަދު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލާ

ކަމަށް އަދި ފުލުހުންގެ ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  އިންތިޤާީލ އިންސާފުެގ ބިލެއް އަންނާނެ ބިލުތަކުގެ ތެޭރގައި 

 .ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލެއް  ،ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލެއްބިލެއް، ކޯޓުތަުކގެ 

އިންކަމް ޓެްކސް ނެގުމުގެ ބިލު އެއީ ަސރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތަކުގެ ، ގުޅޭ ބިލެއް ރސް ކޯޓާސިވިލް ޕްރޮސީޖަ

، ކަރަންޓާއި  ،ފެނާއި، ލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުއަދި ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނަށް އިޞް .ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ބިލު

 ،އެކްޓެއް  ޓްރީސްާއއި ގުޅޭ ބިެލއް، ރުއް ގަަހށް ފޮރަލިއެންސް ޒިައދި ކްލައިމެޓް ރިނަރުދަމާއާއި ގުޅޭ ބިެލއް 

ހޭ ބަދަލުތަކާއި ޖެންތަޢުލީމާއި ބެހޭ އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާައށް ގެންނަ ،ޖެހޭ ބަދަލުތައްންބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ

ިރޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙ ރަވަރި ކަިއވެންޏާއި ގުޅޭ ބިލެްއ. ޓެ ،އިާލއާއިޢާއިޞްލާޙުތަކާިއ ުގޅޭ ބިލެއް. އަދި 

އާިއ ރސް އެަލވަންސް ނާޔަތެއް، އަދި ޮޖބް ސީކަޢިމިހާރު މިވަނީ ނިމިފައި. ވަޒީާފއެްއ ހޯދާ މީހުންނަށް  ުމގެ ބިލުގެނައު

 ކުރުމުގެ ނިޒާމު އެކަަށއެޅުމާއި ހިންގާނެ ފަތުރުދަތުރު ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުާމއި ގުޅޭ ބިެލއް. އަދިގުޅޭ ބިލެއް. އެންމެ 

ބިލު. އެ ބިލުތަުކގެ  18ގެ ދަށުން އުފެދިގެން އަންާނނެ  19 އެޖެންޑާ ބިލަކީ 18ގުޅޭ ބިލު. މި ދެންނެވި  ގޮތްގޮތާ

ގުޅޭ ކޮމިޓީތައް މެުދވެރިެވގެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  ލީހުެގ ކަމާއަދި މަޖި ނީ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހާރމަސައްކަތް އެޓަ

ން އި 2010ޗް މާރި 2ިއގަންނަާވނެ ރިޔާސަތުން ަދންނަވަން އެނިގވަޑަ  ދާނެ. އަޅުގަނޑު ިމއަދު އިތުރަށްހިނގަމުން

)ބ( ގައި އެ ގަާވއިދުެގ ވަނަ މާއްާދގެ  12މަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިުދގެ ޢަފެށިގެން 

ރމްސްގެ އެޓް އަ ޓްންޖެރޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށާއި، ސަ ދަށުން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމުގެ މަޤާމަށާއި، ކައުންސެލް

އްޔަުނކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ އުމުރުެގ ޢަ މީހަކުކޮށްފަިއވާ މީހުންނަކީ މަޤާމުން ވަކިނުކުާރހާ ހިނދަކު އެއްޔަންޢަމަޤާމަށް 

އެ މަޤާމަށް މީހަކު ކަނޑައެޅެންދެން ެއ  ެލވޭ މަޖިލީހުގެއިވިދިގެން އެކުަލވަ އަިދ އެ މަޖީލީހާ ކުެރވޭންއްޔަޢަމުއްދަތަށް 

މަލުކުރަމުން ޢަ ކަމުގައި ކުީރގެ ަގވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އަދި މިހާރުގެ ގަވާއިުދގައިދެމިހުންނާނެ މީހަކު  އިގަމަޤާމު

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ  16ސްކުެރވުނު މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އި ފާގަ 2019ޮއގަސްޓް  26މިދާ އެއީ 

ދެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި ދެންނެވި ތިން މަޤާމަށް ހިނގާ ފުރަތަމަ  ހުފަމަލުކުރަން ފެށުމަށްޢަމި ގަވާއިދަށް 

އި ޭކގޮތުަގިއ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމާއަޅުގަނޑަށް ފެންނަޮގތުގައި ައޅުގަނޑު ދެކަމަށް.  ޖެހޭބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވަން

އިްއޒަތްތެރި ތި ވަނީ އި ގަ މިދިޔަ ދައުރު ރމްސްއެޓް އަ ރޖެންޓްޖެނެރަލް އަދި ސަ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް

ސް ހިންގުމުގައި ެއ ބޭފުޅުންގެ ދައުރު އަދި އެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެްއވާފައި. މި މަޖިލި

މެންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޝަްއކެއް ނުހިނާގ ގޮތުގައި ފާހަަގކުރެވޭ. އަދި ންފުޅުންގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން އެބޭ

ވެސް އެ ތިއްބެވި ތިން ބޭފުޅުންނާިއ  ޅުންގެ ޝަުކވާެއއް ިއޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމަ އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިހާރުފުބޭ ތި

މަސަްއކަްތތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. މިަކމުގައި މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް  ވަނަ މަޖިލީހުގެ 19މި އަުޅގަނޑުމެން  އެުކގައި

ކަމަށް. އަދި އިުޢތިރާޟެއް ނެތްނަމަ މިކަން  ގޮތެްއ ިނންމަންޖެހޭން ހުނިންމުމަށް މި އޮންނަނީ ގަާވއިދުަގއި މަޖިލީ
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 މަޖިލީހުން ތި އީ ޮގތުގައި މި ައޅުގަނޑު ދެކޭ ، ކަމަށް ވެސް. އެެހންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ

ންީވމަ، އެންމެ ައވަހަށް ވޯޓަްށ ހެ. އެބޭފުޅުންގެ ގޮތް ނިންމަވާަފއި އޮންނަށްޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ އޮތުން ބުއްިދވެރި

 ފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ބޭ އެހޭ ގަިޑއެްއަގއި އަުޅގަނޑު ތި 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ކުރިމަތިލެއްވިޤާމަމަ ން ކަނޑައަޅާ މެންބަރުގެރވިސަސް ޮކމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުޝަލް ސަޖުޑި

ފަރާތްތައް. އެއީ ާއއްމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ 

މިހާރު  .މަްއޗަށްނުވަތަ ެއ އިޢުލާނުކޮށްަފއި ީވއިރުަގއި އެ އިޢުލާނު ބިނާެވފައި އޮީތ މިދިޔަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ގޮތް ވަރަށް ޮބޑަށް  މަލުުކރަންޖެހޭޢައަިއ ަގާވއިދުަގއި ިއޞްލާޙުކުެރވުނު ަގވާއިުދގަިއ މިކަމުަގއި ގެން މި ދިއުފެއަލަން 

ން ން އެދޭތީ، އެ ކޮމިޓީތަފާތުވެފައި އަދި ވީާހވެސް ގިނަ ބަަޔކަށް މި ފުރުޞަުތ ހޯދައިދިނުމަށް ޖުޑިޝަރީ ޮކމިޓީ

މި ދެންނެވި މަޤާމަށް  ވެސް އަލުން ައނބުރާ އެހެްނީވމަ، އަނެއްކާ އި.ފައި އެބައޮތް ސިޓީއަކުން އެދިއަޅުގަނޑު ގާުތގަ 

ެއއީ އަދި ީމގެ ކުީރަގއި  ،ެވސް ގިނަ ބޭފުޅުންނެއް ކުރެވޭނެ. މަޖިލީހުން އެދެީނ ވީހާބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އިޢުާލން

އެ ބޭފުޅުްނެގ  އެ ޭބފުޅުން ވެސް މަވާނަވި ބޭފުޅުްނ އެދިވަަޑިއގަންނަމިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަާމއި ެއކުަގއި ަވޑަިއގެންނެ

ނަމަ ެއ ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްަވވަްނވީ އަދި އިތުރަްށ އެހެން ބޭފުުޅން ވެސް ިމ މަޤާމަށް ޝަުއޤުވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާ

 އެއީ  -5.1 ެއޖެންޑާ އައިޓަމް . ިމއަދުގެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމުަގއި ދެން އޮތީންވީބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ވެްސ ފޮނުވާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތެގ  11ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ ރނެޝަނަލް އިންޓަ 2015/27ންބަރު  ނަނޫނުގާ

ަޓކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ކުރުމަށްއްޔަން ޢަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެްނބަރަކު ރމަތިން ނެޝަނަލް އިންޓަ

އިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން. މައްސަލައާއި ގުޭޅ ދާއެ ށް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަ ފޮނުއްަވވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް

 ެދްއުވމަށް އަޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ ސިޓީފުޅު ިއއްަވވަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

 2019ލައި ޖު 23ދަންނަވަމެވެ.  ހުށްފަދު ނަޝީަދށް، ވެދުން ސަލާމަރައީސް މުޙައްމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް 

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރނެޝަނަލް އިންޓަ 2015/27ރު ބަާވލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ގާނޫނު ަނންޙަ ވި ސިީޓއަށް އް ގައި ފޮނު

ކަމުގެ މެންބަރުގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފަިއވާ ރވަނަ މާއްާދގެ ަދށުން އުފައްދާފައިވާ ނެޝަނަްލ އިންޓަ 3ގާނޫނުގެ 

ެއކު އެ ކޮމިޝަްނެގ ފޮނުއްާވފައިވުމާ ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ނަން 18ޓަކައި  ކުުރމަށްއްޔަންޢަޅަކު ފު ބޭމަޤާމަށް
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ވަނަ  19 ،މަށް އަޅުގަނޑަށް މަޝްވަާރ ދެއްވާފަިއވާތީމެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލު

)ހ( އަދި )ރ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން  ވަނަ ާމއްދާގެ 11ނުގެ ނޫ ގާހަށް އަލުްނ ހުށަހެޅުމަށް އެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 4ކުރެްއވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އްޔަންޢައެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޝަނަށް  ކުރުމުންއިޢުލާން

އިބް ޢަޛު ޝުތާ އުސްއަލް -1އެކު ފޮުނވީމެވެ. އާއި ލޫމާތު މި ސިޓީޢުއެ ޭބފުޅުންގެ މަ ،ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި

ޑޮްކޓަރ  -3ރޑް އަޙްމަދު ޖިހާދު، ވ.ދިވެތި. ާކނަލް ރިޓަޔަ -2، 1188މާން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. ޙްރައްޢަބްދު

 ޙަްއާވ ލީޝާ، ގ.ތުނިޑވެލި. ވީމާ، އެ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު  -4ހއ.ދިއްދޫ.  ،ރު، ތިލަދޫޞީމަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަ

ވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާ ެއ ފައި ވާދަންނަ ޓަަކއި ކުރުމަށްއްޔަންޢަ

 5، 1441އްރަމް ޙަމު 6އެދެމެވެ.  ޤަބޫލުކުރެއްވުން ިތރާމްޙުމަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް އަންގަަވއިދެްއވުން އެދެެމވެ. އި

 ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. ޚާދިމްކުްމ، އިބް 2019 ންބަރުސެޕްޓެ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

އެޖެންާޑ  މަށް މިނިވަން މުއައްަސސާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުިވއްޖެ.ޝުކުރިއްާޔ އަމީންޢާއްމު. ިމ މައްސަލަ ދިރާސާކުރު

އްާދގެ )ހ( ިއން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ވަނަ މާ 116ގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ -5.2އައިޓަމް 

ަކއުންސިލޭެޓްއ  ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2019ޮއގަސްޓް  26ގެ ޖިއްާދގަިއ އާ ރަބިއަ ދިއުޔާރުގެ ދަށުން ސަތިއިޚްލިބިދޭ 

 ކަމުގައި އްޖޭގެ އެމްބަީސގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގައި ހުންނަ ދިވެިހރާއަރަބިއާ  ދި އުއުފައްދައި އެ ތަނަކީ ސަ

ަގއި ހުންނަ އެމްބަސީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ދުކީ ރިޔާލޭޓަސިހަމަޖެއްސެވުމާ ގުިޅގެން އެ ޖިއްދާގައި ހުންނަ ކައުން 

އެފެއާްޒގެ މަސައްކަުތެގ ދާއިރާއަށް ގެންަނވާފަިއާވ ފޮރިން އޮފް  މިނިސްޓްރީ ޖެއްސުމާއި ގުިޅގެންތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަ

ސަލަ. ެއ މައްސަލަ ވެސް ަމއްވާ ބަދަލުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވަ 

އެދެން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވަވާފަިއވާ  ގައިްއމު އަރިހުޢާއަމީންދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭނެ. އަޅުގަނޑު 

 ެދއްވުމަށް.އިވަސިޓީފުޅު އިްއވަ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެދުން ސަލާމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، ށްދަނަޝީރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު 

ޮއގަސްްޓ  26ެގ ޖިއްދާގައި އަރަބިއާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސައުދި 116ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުައސާސީެގ 

އްޖޭގެ ރާަގއި ހުންނަ ދިވެހިއަރަިބއާ އެ ތަނަކީ ސައުދި ވަނަ ުދވަހު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޮންިސއުލޭެޓއް އުަފްއދާ 2019

އެފެއާްޒެގ ކަމުަގއި ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްީރގެ އޮފް ފޮރިން އެމްބަސީގެ ދަށުން ހިނގަުމންދާ ތަނެއް

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  116ީސގެ ނޫނުައސާޤާމަސައްކަތްތަުކގެ ދާއިާރއަށް ެގނައި ބަދަލު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ 
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ޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްުވން އެދެމެވެ. މި ސިޓީާއއެުކ  ށްވުމަފާސްކުރެއް  ންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ގޮތުގެ ލިސްެޓއް މަނިކުފާނަށް   ގެނައި ބަދަލު ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެށްަސއްކަތްތަކައެފެާއޒްގެ މަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން

 ޚާދިމްކުމް .2019 ބަރުންސެްޕޓެ 10 .1441 މްމުޙައްރަ 11ބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޤަ އަރިސްކުރީެމވެ. އިޙުތިރާމް

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އެެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިސޓީފުޅެއް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން 6.1އްމު. އެެޖންޑާ ނަންބަރު ޢާޝުކުރިއްޔާ އަމީން

ހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ޝަ هللاދުމެންބަރު ޢަބްކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި 

ުގޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ިއ މިއީ ދެންމެ އެ ިއްއވެިވ ސިޓީއާ !ކުރަްއވާމަޢާފް، 2000/9

 ނަންބަރު ނުނޫ، ގ5.3ާވުަމށް ނިންމިއްޖެ. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނު

ގޮުތގެ މަތިން އިެލކްޝަންްސ  ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  4އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންގެ ގާނޫުނގެ  ،2008/8

އްަޔންކުރުމަށް ޓަކަިއ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވަވާަފއިާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮެތްއ ޢަކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު 

ވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް މީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައި އިދާ ގުޅޭއި ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާ

 އްމު އަރިހުން އިޙުިތރާމާއެކު އެދެން. ޢާމަށް ައޅުގަނުޑ އަމީންްއވުއިްއވަަވއިދެ

 

 ވުން:ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

ވަމެވެ. އިލެކްޝަންްސ  ދަންނަފަހު ށްވެދުން ސަލާމަ ، ނަޝީދަށްދުރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަ

ގެ ިނޔަލަށް ހަމަވާތީ އެ  2019ޮނވެމްބަރ  24މުގެ މުއްދަތު ޤާރުންގެ ެތރެއިން މެންބަރެއް މަބަކޮމިޝަންގެ މެން

 ނަ ވަ 4ޝަނުގެ ގާނޫުނގެ އިލެކްޝަންސް ޮކމި، 2008/8އްޔަންުކރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަށް މެންބަރަކު ޤާމަ

ކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭުފޅުންގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑަށް ގޮުތގެ މަތިން އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުުރމުން އެ ވާއިގަ  )ނ(މާއްދާގެ 

، ައލްފާޟިލް ފުޢާދު ތަޢުފީޤް  -1އެ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާެއކު ފޮނުވީެމވެ.  ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި 4ފެންނަ 

، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނާޒިމް -3ގއ.މާމެންދޫ. ގެ/ފާ، އަލިވާޠަމުސްތާޛު އަމްޖަދު އަލްއުސް  -2 ،ތަޅުމުދިގެމއ.

ކެލާ. ވީާމ، މަޖިލީހަށް ހއ.އަނބުަގސްދޮށުގެ/، ނީފާ ާޚލިދުޙައަލްއުްސތާޛާ މަރިޔަމް  -4 ،ގާޑްނިއާ ހ.

 އެދި ފާސްކޮށްދެްއވުން ްއޔަންކުރަްއވާނެ ބޭފުެޅއްގެ ަނން ޢަފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތއްެގ މަތިން އެ ކޮމިޝަނަށް 

މަށް މަށް ކުރިމަތިލެއްވުޤާމަބަރުކަމުގެ މެންޝަންގެ އިލެކްޝަްނސް ޮކމި ެވ،. އަދި ދަންަނވަމެންނެވީމެވެދެ

 ކަމަށް އިޖާބަދެއްިވ އެހެން ބޭފުޅުްނގެ ނަންތަްއ މި ސިޓީާއެއކު ފޮނުވީމެެވ. އިޙުތިރާމް އެ ންކުރުމުއިޢުލާން

. ޚާދިމްކުމް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 2019ބަރު ންޓެޕް ސެ 19 .1441މުޙައްރަމް  20ބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޤަ
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ކަމަށް އިޖާބަދެްއވި އެހެން ކުރުމުން އެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން

އަލްފާޟިްލ  -3 ،ވަރުޒޭމ.މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު، ޑރ. -2 ،ގެޕިސްތާ.މ، މިނަތު ޝާދިޔާ.އަލްފާޟިލާ އާ-1. ފުޅުންބޭ

 /ބުެރވިމާގެ ،މަުދ އަޙްމަދުފުޅުއަލްފާޟިލް މުޙައް -4 ،1851 .ސތަރު ނަންބަރު ރދަފް ،މަނިކުއްމަދުޢަލީ މުޙަ

 ކެލާ. މ. ،ލްއަލްފާޟިން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ -6 ،މާފުށީގެ ، މ.އަލްފާޟިާލ ނިޢުމަތު ޝަފީޤް -5 ،ހިންނަވަރުޅ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އްމު. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް މިިނވަން މުައއްސަސާތަުކެގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއްޖެ. ޢާޝުކުރިއްާޔ އާމީން

ަވނަ އައިޓަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިއުމުގެ ކުީރގަިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  6އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ރުއްވާފަ. ސްޓްރެޓެޖިކް ުރގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ެއކްޝަން ޕްލޭްނ ނެކާސަރުވަަޑއިގަންަނވާނެ ޭރގަިއ ސަރުކާރުން ވަީނ އެނގި 

އެކްޝަން ޕްލޭންައކީ ސަުރކާރެއް ހިންގުުމގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ކޮންމެހެން ބޭނުން ތަޞައްވުެރއް. މިއަދު 

އްވާަފއި އެ ވަީނ ދެކޮށްޕްލޭނެއް ެއކުލަވާަލއި ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރު ެއކްޝަންކް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން ސްޓްރެޓެޖި

ގޮެތއްަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެިރ ން ރަްއޔިތުންނަށް ގިަނގުނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަާވނެ. ޚާއްޞައިއެ

ސްޓްރެޓެޖިކް ވެޭދނެ ތަރުތީބަކީ  އްރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުަގއި އެްނމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެކާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ސަރު

ބާރާތުން ވިދާޅުވި އެ ެއކްޝަން ޕްލޭނަީކ ޢިރީޙަ ޞަފު ސާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ން. ރޭގައި ަރއީލޭ ޕްއެކްޝަން

ލަތުން ކުރާނެ އުރައްޔިތުން އެ މަްއޗަށް ވޯޓު ދީފައިވާ މެނިފެސްޓޯ ހިންގުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންނާއި މުޅި ދަ

ކުރުމަށް  ރަކާތްތައް އެ ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް އެ ކަންކަންޙަ. އެ ލޭންޕް ރަކާްތތައް ބަޔާންކޮށްދޭޙަ، އެްކޝަން ،ކަންކަން

 ވެގެންދަނީ އުފެދޭ ާގނޫނުތަކަކުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިްއޔަތަކަށް އެހެންވީމާމަގުފަހި

އެ މަގު ކޮށިގެންދަނީ މި . ންންކަން ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް މަގުކޮށައިދިނުވެގެންދާނީ އެްކޝަން ޕްލޭންގަިއވާ ކަ

، ެލވޭ ގާނޫނުތަކުން. ެއ ގާނޫނުތައް ފަހިކޮށްދެނީ ސަުރކާރުން ޓެންޑަރު ނެރުމަށާއިއިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެުކލަވަ

ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް. ިމ .  ހިންގުމަށްމަޢުރޫފްޕްރޮިކއުމަންޓް އޯޑަރަާށއި އަދި ސަުރާކރުގެ އަމުރު ،ތަކެތި ގަތުމަށާއި 

ލަެތްއ ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެންމެ މުހިއްމު އެއް އުދަ ،ޝަން ޕްޭލންއަކީ ސަރުކާެރއްޖިކް އެކްރެޓެޓްސް

 ކްދަންނަވަން. މި ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ޑިޮމކްރެޓި . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ސަރުކާރަށް ފަށްފަށުން ަމރުޙަބާޙަތަރަ

 ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭްނ ވާހިންގުމަށް ޓަކައި މި ބޭނުން ޓޯފެސްޕާޓީގެ އަދި ުގޅިފަިއވާ ޕާޓީތަކުގެ މެނި

ަކމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަާށއި އަދި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އެކުަލވާލައި އެ ޕްލޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ނެރުއްވާފަ. އެ

 ދަންނަވަން.  ބާޙަފަށްަފށުން މަރުބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު 

 

 އީ ބަހުސް އިބްތިދާ .6
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ންތުރިޔާސަ

. ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ކަނޑިތީމު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 6.1 ބަހުސް. ެއއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އީތިދާއިބު

، ރައީސުްލޖުމްހުރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ 2009/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމްهللا ޢަބްދު

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު. މި ބިލު، ޢިއިކާތެރިކަމާރައްހޭ ދޭންޖެ މީހަކަށް

 2 އީވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި  37ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  19ގަިއ ބޭްއވުނު  2019ޮއގަސްްޓ  21އިްއވާފަިއވަނީ 

އްމު އަރިހުަގއި ދެންނެވިން ޢާންޖެހޭތީވެ އަޅުގަނޑު އަމީންށަ  ފަބިލުން ވަނަ ދައުރު ފަށާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

އެހެންނަމަވެސް،  ވަނަ ދައުރު ފެެށން. ދެން 2ގޮތަކަށް އެަބއޮތްތޯ  ގުޅޭ ަކމެއްގޮތަށް ނޫން އިކުރީގެ ރަީއސުންނާ

ކަށް. އެހެންވީމާ، ރާކުދަލުއްމު ވިދާުޅވީ މިހާރު ގަާވއިދު ތަނެއް ނުދެއޭ މި ތަރުތީބު ވެސް އަުޅގަނަޑކަްށ ބަޢާއަމީން

ުގޅޭ ބިލު ހުށަހަޅައިދެްއުވމަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ތައްޔާުރވެަވޑަިއގެން އިންނެވީ އި ަގިއވާ ކުީރގެ ަރއީސުްނނާ 6.1

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު.

 

 :ންވާހަކަދެްއކެވު ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު 

ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. ވަިކ މީހަކަށް ނުވަތަ ވަިކ ބަޔަކަްށ ެގއްލުންދިނުމަށް ނުވަތަ މަންފާެއއް ހޯދައިދިނުމަށް ބަދަލުކޮްށ 

ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް  ޢާކޮށް ކަމާަގާވއިދުތައް މުރާޖި އިނުވަތަ ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫުނތަކާ

ރަީއުސލްޖުމްހުރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ ، 2009/9ނަންބަރު  ގާނޫނު  ،ވާތީ ށްދަކަ ވަޢުއިވާފަސަރުކާރުން ވެ ގެނައުމަކީ މި 

މި ބިލު  ންރުގެ ފަރާތުކާނައުމަށް ޓަަކއި ސަރުއިޞްލާޙު ގެ ށްނަނާޔަތާ ބެހޭ ގާނޫ، ޢިރައްކާތެރިކަމާއި ހޭ މީހަކަށް ދޭންޖެ

ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަލުޢައިޞްލާޙަށް  އެ ވަނީތަމަ އިޞްލާޙު ގެނެިވފައިރަފު ށްއެ ގާނޫނަހަޅަނީ މި ހުށަ

އިރު ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަްށ މުގައި ހުރިޤާއޭނާެގ މަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ވެސް

ގެ ނު ނޫގާ އޭނާެގ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ވެސް އެއާިއ، ގުުތން ފެށިގެން އޭނާވަ  ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ އެ

ގެްޓކޮށް ގެނެވުުނ ނާޔަްތ ނުލިބޭ ގޮތަްށ ކަމަށްވާތީ ިމއީ ވަކި ފަާރތަކަށް ޓާ، ޢިކަާމއިދަށުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރި

ގާޫނނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު  ކޮށް ބުނެވިދިޔަގާނޫުނގެ ެއބައި އުނި ،އެބައި އުނިކޮށް  އޭ.ކަމުަގއި ބެލެވޭތީއިޞްލާޙެއް 

  ޔާ.. ޝުކުިރއްޓަަކއޭގެނައުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވވަަޑއިގަތުމަށާިއ، ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ޖުމްަލ ބިލު ހުށަހެޅުމަށާއި، ޖަވާބުދާރީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ރުންބަްއ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި މެގެ ފުރުޞަތެމިނެޓު  15

 ގެ ބަހުސްއީ. ދެން އިބްތިދާމިހާރު ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި ދުށީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް
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ކުރެވިދާނެ ކަމަްށ ސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ބޭނުންބަޔަްށ ވެއެުކަގއި ނުވަތަ ަބއި މިނެޓު 15ހިނގަމުންދާއިރު އެ 

 2ަގޑިއިުރ ކަނޑައެޅިފައި އެަބއޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ލިބިފައި މިވަނީ  4މުގައި ރުކުގަާވއިދު އެބަ ބުނޭ. މި ބިލަށް ބަހުސް

 21މިނެޓާއި  20ށް . ޕީ.ޕީ.އެމްއަިސކުންތު 21މިނެޓާއި  20ރީ ޕާޓީއަށް ހޫ. ޖުމްިސކުންތު 29މިނެޓް  24ގަިޑއިރާއި 

. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ސިކުންތު 8އި ޓާމިނެ 14ެއމް.ޑީ.އޭ އަށް  .ސިކުންތު 12މިނެޓާއި  16. ޕީ.އެން.ސީއަށް ސިކުންތު

. މިހާރު ކޮމިީޓގެ ަވގުތު މިވަނީ ހުުޅވިފައި. ސިކުންތު 30 މިނެޓު 3ުނގަންނަވާ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައި

، ފުރުޞަތަށް ސިްސޓަމްގެ މައްސަލަެއއް އެަބވޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނުޑގެ ޕޯޓަލްގެ  ންރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ބިލަށް ބަހުސްގަިއ ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަްނ  މި ،ރުޞަތަށްފު އަތް ހިއްލަވަިއގެން ނަވާގަންއި އެދިަވޑަ

އަތް ހިއްލުުމގެ ން. އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަތް ހިއްލަވާ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތުމަށް އެދެ

ެލއްވުމަކީ. ދެން ދުރަތީ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އަތް ހިއްލަވާޤު ހަމަ އީ އެއް އިނގޭތޯ. ނިޒާމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ސިސްޓަމެ

ެއކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ބޮޑަްށ އިޙުތިރާމާ ކަމަކަށް އެކަން ުނހެއްދެވުން ވެސް އަޅުގަނުޑ ވަރަށްއެހާ ބުރަ

ބިލު  މި ،ސްވެނަމަކުރެްއޭވނެ. އެހެންންއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މިހާރު ސިސްޓަމް ވެސް ބޭނުއި ކިބައިން އެދެން. 

ހުށަހެޅުއްވިއިރު ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ސާފު ބަސްތަކުން ވިދާޅުވެދެްއަވއިފި ކިހިނެއްެވގެން 

ަވއިފި. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބަހުސްގައި ކަމާިއ ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްހުށަހަޅުއްވާ ބިލެއް 

ބޭފުޅުންނަށް މެންބަރުންނަށް ޕޯޓަލްއިން ބަހުސްގައި  މަ މިހާރު ތިަޑއިގަންަނވާނަވަެއދިެވވަޑަިއގަންަނވަން ބައިވެރި 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.. ވަަޑއިގެންެނވޭނެބައިވެރި 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބިލަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. ވަކި  ފައިވާ އިޞްލާަޙކީ މިީއސް. ހުށަހެޅިރަ ރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ކުރާ އުސޫެލއް ނޫން.  ންއިޞްލާޙެއް ގެންނަން ހުށަހެޅުނީމާ އެ އިޞްލާޙަށްވުެރ އިުތރަށް ބިލުން ދިޔުމަކީ އެއީ ކަ 

 ،ނާޔަތާއިޢި ށް ދޭންޖެހޭ ވާ ބޭފުޅުންނަފައި ށްލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ރަީއސުޤައަޅުގަނޑު ެވސް 

ނާޔަތަީކ ޢިއެ ، ާމއިކައެ ަރއްކާތެރި ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްކަމަކީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭނެ ރައްކާތެރިރައްކާތެރި

ރަނީ. މިހާރު ކުލުބޫޤަަގއި އަުޅގަނޑު ކަމުވަރެްއަގއި ހިފަހަްއޓަންޖެހޭނެ ކަމެއްިލއްާޔއިން އެކަީށގެންވާ ލަތުގެ މާއުވެސް ދަ 

 ކަށްރަްއކާތެރި ކަމަ ،ނާޔަތާއިޢިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ިމންގަނޑަށް ބަލާފައި ދެވޭ ނާޔަތާއި، ރައްކާތެރިޢިއެ ދެމުން އަންނަ 

އެކު އަދި އިތުރަށް މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވުމާ ކުރަނީ މި އިޞްާލޙު މިމީދުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަނުޑ އުއް

ކަން ކޮށްފަިއވާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ކޮންމެވެްސ އެހެންމެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް. ހަމަންޖެހޭ ރަކުޢާޅުގަނޑުމެން މުރާޖިއަ

މި ހުށަހެޅިފައިވާ ، ކުރަނީ. ެއހެންކަމުންބޫލުޤަނާޔަތެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޢި، ކަމަކާއި ވަރެްއގެ ރައްކާތެރި 
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ުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ ބޫލުޤަކަމުަގއި ޞްލާޙެއްއި ޔޮއި ހުށަހެޅިފަިއވާ ހެރަނގަޅު ނިޔަތުގަހަމަ އިޞްލާޙަކީ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެ

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

ރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ ހޫޖުމް އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދވެހިރިޝުކު

ެދވޭ  ކަްނ އެީއ ޙައްެޤއްެގ ގޮުތަގއި ކަނޑައަޅާަފއި ެއގޮތުން އެމާޔަާތއި، ރަްއކާތެރިޙިނާޔަތާއި، ޢިބޭފުޅަކަށް ލިބެންޖެހޭ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި  128ނަޑއަަޅންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގާނޫުނގައި ކަ ންރިކަމާޔަާތއި، ރަްއާކތެޙިނާޔަތާއި، ޢި

މުގައި ހުރި ބޭފުޅަކު ޤާ މަވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އަދި މި ޢިބާރާތުަގިއ މިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ބޭފުޅަކަށް އެކަން ޙައްޤުވާ ކަމަށް. ައޅުގަނޑު  އެނަމަ މުން ަވކިެވްއޖެޤާމަ ުނވެ ގާނޫނީ ހަމަތަުކެގ މަތިން އެކުށްވެރި

ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް މިއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކުރައްވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނަކީ  ވެސް ހަމަ ވަރަށް

ގޮުތގައި ހެޔޮ ޔޮހެ ޅުން. އެހެންީވމަ، އެގިނަ ކަންތައްތައް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ބޭފު ޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖގެ ވަރަށްޙަ

 އަާސސީަގއި ޓަކައި މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ޤާނޫނު ޤައުމަށް ފައިދާކުަރނިވި ގޮތެްއގައި އެ މަސައްކަްތ ކުރުމަށްނިޔަތުގައި 

 ވަކި ސާފު ަގއިއަސާސީވާހަކަ ބަޔާންކޮށްަފއި މިަވނީ. އެހެންވީމަ، އެގޮުތގެ މަިތން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނު މި

ރައްކާތެރިކަން ނާޔަތާއި ، ޢިމާޔަތާއި ޙިނަށް އެކިއެކި ކަމަކު އެިކއެކި މަޤާމު އަދާކުރަްއވާ ބޭފުޅުންއްރިއެކުހުން ބަޔާންނުބަ

 20ކުރިން  ވެސް ީމގެ ދުވަސްަތކެއް ޅުގަނޑުމެންނަށް ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ނިޒާމެއްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އަ

ެއއްކޮށް ފުލުހުންނާިއ އި އަދި ހަމަެއއާ ަވނީ ހަމަޖެހިފައި. ންއެކަދުމަތްކުރުމަށްފަހު ޚިށް އަހަރު ދުވަްސ ސަރުކާރަ

ޔަތްތައް ލިބެމުންދާ ބޭފުޅުން ނާޢިބޮޑެތި  ވެސް ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް މިހާރުވެސް ހަމަ އެ ސިފައިންގެ ތެރެއިން

ފަދައިން ހަމަ މިއާއި  ވިރެއްތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުދެންމެ ހަމަ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ،އެބައުޅޭ. އެހެންނަމަވެސް

ކަމުގެ ަނއިބަކީ ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަމޭ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ގައިމުއެްއވަރުެގ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ހަމަ

ގަނޑުމެން ހަމަ ކަމުގެ މަޤާމުަގއި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް. އަޅު ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއްލަތެޙާ މްހޫރިއްޔާ ނެތް ރައީސުލްޖު

 ވެސް ނިމުނީމަ  ކަމުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަާވ ބޭފުޅަކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދެކެންވީތޯއޭ މަހަ އިޤައުމުގަމި

ރުތޯ ުނވަތަ ޤައުުމގައި ައޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންާވ އްވަޞަ ތަ ޖަހަން އުޅުން ެއއީ ޤައުމީކުމެ މަގުމަތީގަިއ ސަލާމްނު

 ،އެހެންނަމަވެސް އް ކުރާނެ ކަެމއް ނެތް.ެވސް ކަމެެއއް ން ކަމަށްވާަނމަ އަޅުގަނޑުމެމަންޒަރުތޯ. އެހެން

ވެސް މިބާވަުތގެ ކަންކަން ކޮްށދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ަގއިމުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ މިންވަރަކުން ހަމަ
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 ،ރެވުނީކު ފާހަގަ މިނަށްއަުޅގަނުޑމެން ޔައިުރަގއިދިޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން މި ބިލު މައިގަނޑު ގޮެތްއގައި ހުަށހެޅިގެން

 ޓަކައި ވަކި ސަބަބަކަށް  އްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ަވކި ބޭނުމަކަށްބޫލުކުރާ އެްއކަމެއް މިއީ ރަ ޤަވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑު

ރަްއޔިތުންގެ ރައްޔިތުން  ެވސް ދެކެވޭ. ެއއީ ެއްއގޮތަކަށް ކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަޓަކައި ބިލު އުެފއްދޭ

ެވސް އަނެްއާކވެސް ބާރު ލިޭބ  ަގއިމުކުެރވެނީ ކަމަށްވާނަމަ ހަމަ އެހެން އެކަން  ގޮެތއް ނޫން.ވާލިލަމަޖިލިސް އެކު

 އު ކޮންމެ ވަގުތަކު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޖެހޭނީ މި ބިލުތައް ބަދަލުކުރަމުންދާން. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް މި އަ

ލައްކަ  ގެ ފުރުޞަުތ މިވަނީ ލިބިފައި.ދައުރު އަދާކުރުމު 3 އިމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައަސާސީގެ ދަށުން ޤާނޫނު

 ޖެހިއްޖެ. ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިލާން ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިއްޖެ. ލައްކަ މަަސްއކަތްތަކާ

 މިއީ މި މީ ކަނޫނުތައް ބަަދލުކުރަމުންދާގާ ޓަކައި ޓަކައި ިސޔާސީ ފައިދާ ނެުގމަށް ތެދެއްމެ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް

މިކަން ނިމުމަކަށް އަންނަ އެބަޖެހޭ. މިކަން ނިމުމަކަށް އައުމަކީ  ތް.ޤަޙަޤީވެްސ ދަންނަ  ގެ އެންމެންދިވެހިރާއްޖޭ

ޒާުތގެ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރުން. ކަމަށް ދެކެ ވާހަަކދައްކާ ބޭފުޅުން އެއެގޮތަށް ެއއީ ނުރަނގަުޅ ގޮތެއް

ދޭތެރޭަގއި ރަްއޔިތުން ދެކޭ ގޮްތ  ނޑުމެންނަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާގައަޅުވެސް  ގައިމުށްވާނަމަ ހަމަކަމައެހެން

ނީ ބޫުލކުރަޤަެވސް އަުޅގަނޑު  ހަމަ އަސްލުަގއި .ޫބލުކުރަންޤަކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަުލވެެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

. ބަހުން ގައި ިމޮއތީ ވަރަށް ސާފުސީ ސާއަވާފަިއވާ ބޭފުޅަކު ޤާނޫނުއަދާކުރައް   މަޤާމުކަުމގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 މަޤާމުން  ކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ކުށްވެރިނުވެ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އުެފއްދި ބޭފުޅުން  ަގއި އޭެގ ކުިރއަށް މިއަސާސީކީްއެވގެންތޯ ޤާނޫނު. ކަމަށްވަިކވެއްޖެނަމަ ލިބެންޖެހޭ ެއއްެޗއް 

އޭގެފަހުން އަނެއްކާ  ،ވަރަށް ބޮުޑ ެތދުފުޅެއް ނުގެަނއީ.އި ގޮުތގެ ވާހަކަ ީމގަ  ކުރާނެ ލަެތއްަގއި ަކންޙާ ޖެވެއްރި ކުށްވެ

ވެސް  އަސާސީމަސައްކަތްކުރަނީ ކަމަށްވާަނމަ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ޤާނޫނުބަދަލުކުރުމަށް އެކި ގޮްތގޮތަށް 

އަސާީސގެ ދަށުްނ ޤާނޫނު އު ެވސް މި އަ ގައިމުމަ ހައަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު .ންށްލަކޮޙުލާޞްއި

 އެއާއިހަމަ އަދި .ކަުމގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާ އެތައް ޭބފުޅުންތަކެއް މިހާރު ފެންނަން އެބަތިބިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ދޭ.އެބަން ވެސް މި ލިިބގެ ރިއްާޔކަން ނުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫެގ ދަށުން އަސާސީ އެްއކޮށް މި ޤާނޫނު

ކަްނ އަސާސީގެ )މ( ގެ ތިރިއަށް އަކުެރއް އިތުރުުކރުމުން އޭގެ ަރއްކާތެރިޤާނޫނު އެއީ ކީްއެވެގންތޯ.، އެހެންނަމަވެސް

އަސާސީގެ ދަށުން ވެިރކަން މި ޤާނޫނު ވާތީވެއަކަށް އަސާސީ ލިބިގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުެރވިފައި އޮތް ޤާނޫނު 

. މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްކާތެރިކަން އެބަދޭ ،މާޔަތާއި ، ޙިއިނާޔަތާޢިމަ އެ ހަ ސްވެ  ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް

ތަފާތު ކަންބޮޑުވުންތަކާިއ  ،ވަރަށް ތަފާތު ލާގައިޙަދިަޔ މަރުޅިގެން ބަހުސްކުރެިވގެންވެސް ހުށަހެ އެންމެ ފުރަތަމަ

ެވްސ  ސިފަކޮށްކަށް ފަހާ ކޯޓެއްގެ ގޮުތގައި ވަކި މީހަ ށްޮގތަވެސް ތަފާތު ގޮތް ލާންޖެހުނު. ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންކުރިމަތި

ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީޤައަުޅގަނޑު ހަމަ ހިނަގއްޖެ. އެހެންވީމާ،  ދުވަސްަތއް ވާހަކަދެްއކި

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ  ސްވެ ވާފަިއވާ ކަންަތްއތަކަށް އަުޅގަނޑު ހަަމގައިމު ެވސް ކޮށްދެއް  ހައިސިއްޔަތުން މަނިކުފާނު
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 ކަމުގެ މަޤާމުއެްއކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއިމެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަިދ ހަމައެ

 ލިބެންޖެހޭނެ. ދެން އޮތީ އްޤެއްޙަބެންޖެހޭ އެ ލި ވަިކވެއްޖެނަމަ ގައިށްވެރިނުވެ މި މަޤާމުކު  އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް

މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ޓަކައި މި ގާނޫނު ހަދާ  އްލު ޯހދުމަށްޙަގޮތުން ދެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޅޭ ގު އެކަމާ

 ހުރި ކަންތައްަތކެްއވާނަމަ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެަފއި އެހެްނވެއްޖެްއާޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ކަންތައްތައް.

އަުޅގަނޑަށް ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް ކުރާ ކަމެްއ ކުރުން  ދެން ކޮްށގެން ޙުލާޞްއި ވަނަ މާއްދާ 128އަސާސީގެ ޤާނޫނު

 ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެނާތީ ފެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިނގުރަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

  .ށްމަދަމެންބަރު ޙަސަން އަޙް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު

 ދޭންޖެހޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ،2009/9. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. މި ށްލަބި ފޮނުއްވާފަިއވާ އިްޞލާޙު  ބިލަށް ސަރުކާރުންނާޔަުތގެ ޢި ،ރައްކާތެރިކަާމއި

ދިެވހި ދައުލަތަށް ފައިދާާވ ގޮތަށް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ދެކެން.  ،ަބދުވެސް ިދވެހި ޤައުމަށްގާނޫނުތައް ހެދެންޖެހޭނީ އަ

ކާރެއް ބަދަލުވާއިރު ގާނޫނުތަްއ ވޭުތވެދިަޔ ތަނުގައި މިކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތް ކޮންމެ ސަރު ،އެހެންނަމަވެސް

މިކަން ދިމާވެގެްނ  ،. އެހެންނަމަވެސްޤައުމަށް ދިމާވާ ވެސް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން ކީހުމަޖެބަދަލުކުރަން

 7ޓަކައި ބަަޔކު  ޓަަކއި ޤައުުމ ކާލުމަށް ހެދި ނާޖާިއޒު ފައިދާ ނެގުމަށް ވެރިކަމާއި މިއުޅެނީ ބައެްއގެ ހިތްތަުކގައި 

ެވއްޖެއްާޔ  ރައީސުން ޤައުެމއްަގއި ބަދަލުވާން 10އަހަރުގެ ތެރޭގައި  5 ރީގައި ކޮށްފައި އޮތް ަކމެއްގެ މައްޗަށް.ރުއަފެބް

 5، 4އަހަރުެގ ތެރޭަގއި  5ލާފަށް ވެރިކަމާިއ ހަވާުލވެ ޚި  ގާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތަކަްށ ކުަޅދާނައެއް ުނވާނެ.

 ކަމެއް ނެ ވާކީ އެއީ ުކޅަދާނަނުމަނާޔަތް ދިޢިޤައުެމއްގެ ދައުލަތަށް  އެ ވެއްޖެްއޔާމު ރައީސުން ޤައުމަކަށް އަންނަން 

އަސާސީަގއި ަބާޔންކޮށްފައި އެަބއޮތް ވެރިކަން ބާރާތުްނ މި ޤާނޫނުޢި ޞަރީޙައަހަރުން ވަރަށް  5އަހަރުން  5 ނޫން.

ރިހާ ކަމެއް ކަޅާއި ހުދުން ވެިރަކމުގެ ދައުރު ހަމަވާނެ ގޮާތއި ހު، ގޮތާއި  ެވރިކަން ކުރާނެ ،ފެށިގެން އަންނާނެ ގޮތާއި 

ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑ  ނާޔަތްޢިކޮށްަފއި ތިބޭ މީހުންނަށް  ލާފުވެފައި ވެރިކަންޚިމިއާއި  މިއޮތީ. އިލިޔެފަ

ކޮށްފައި އެ މުއްދަތު ހަމަނުވެ އެ މީހާ ވެރިކަމުން  ވެިރކަން ލާފަށްޚިއަސާސީާއއި ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މި ޤާނޫނު

 ސިންގަޕޫރު ، ަގއިއެމީހާ ސަުއދީ އަރަބިއާ ދީފައި ސާއެއްފައިއް ނެްއކާ އެމީހާައށް ދައުލަތުން އެތަފައިބާފައި އަ

 މިލިއަްނ ޑޮލަރެްއގެ ިވޔަފާރިކޮށްފައި އަދި ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބައިުތލްމާލު ރަނގަޅަށް ކާލަިއގެްނ އްތަކުަގއި އެތަ ކޮލެޖު
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 ބުރި 14 ،ބުރި 15 ޑެތިބޮ އެމީހާއަށްއަނެްއކާ ދިވެހި ދައުލަތުން ތިބޭއިރު  ހުރިހާ ފައިސާއެއް ކާލަިއގެްނ ގޮސް

ކަެމއް ނޭނގެ. ތިމަންނައެއް ފައިާސެއއް ބޭނުމެއް ހޯދާ ފައިސާެއއް ކޮންާތކުން ވެރިކަުމެގ ތެރޭގައި. ރާއަ މާރާތް އެބަޢި

ލަްއކަ  5، 4އެމީހާއަށް ހަމަ  .ތިމަންނަ ދައުލަތުން އެްއވެސް އެްއޗެއް ނުަނގަމޭނޫނޭ މުސާރައެއް ބޭނުމެއް ޫނނޭ. 

 ރައްޔިތުން. ބޭލަތުގައި ތި. ޙާޤައުމުގައި އެބަތިބި ފަޤީރުންމި ެއައށްވުރެ މާ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ .އްޗަށް މައްގެޔާ މަހެރުފި

ނާޔަތް އެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނު ފާސްކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މާ ރަނގަޅުވާނެހެން. ޢި އެ

ކުމް ޙުެއއަށް އަދި ެވސް.  ތްޢައެބައޮތް ެއ ޝަރީ ނގެ ންނޭގައި ކަ 10މަހު ނެ ގޮތެއް ނޭނގެ މިއަދި ވާ

ށް ޙަލާޞްަކންނޭނގެ މިއަށް ބަހުސްކޮށްލަންވީ. އެހެންނޫނީ އަނެއްކާ ައޅުގަނޑުމެން މި އި ގައިކަނޑައަަޅއިދިނުމަށްފަހު

 ކުެމއް ައއުން.ޙު ޅުގަ. އަުޅގަނުޑގެ ދުޢާއަީކ ރަނބޫލުކުރަނީޤަގެންނަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ޙުލާޞްބިލަށް އި މި

އްަލކަށް ނާންނާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ، ޙަޤައުމު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމި އެހެންނޫނިއްޔަކާ އެއީ ައޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ.

ިއގެން ން ހަމަ އަރާ ކޮންމެ މުއައްަސސާއެްއަގއި ހުންނަ މީހާ ރަނގަޅަށް ދައުލަތް ކާލަހެވެސް ދެންނެވި ކުރިން

ޤައުމުގައި ރެޑް ފުޅި ނަގާ މީހާއަށް މިރިހާކުރު  ދެން އޭނަ ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނޭނގެ. އި.ގަގޮސްފައި ބޭރު ޤައުމެއް 

ނޫން ގޮތަކަށް ހަމަ މި އެހެންވީމަ، މި ލަތު.ޙާޤައުމު އޮތް ޖެހޭ. އެހެންވީމަ، މިއީ މި ނޫހުގައި އެބަ ނެރޭ. ނޯޓިސް އެބަ

މީާހއަށް މަތިން ފިޔަވަުޅ އެޅިަފއި އެ އިވާ ގޮުތގެނުގަ ނޫދޭތެރޭގައި ހަމަ ގާ ންމެ މީހަކާލާފުވާ ކޮ ޚިއަސާސީާއއި ޤާނޫނު

ކޮންމެ ، މި ދައުލަތްއި ަކއިަކއި ކައިކަ . ކައިަކއި ކާލާނީ ވެސް ގެ ދެން އަންނަ މީހުންޤައުމުނުލިބޭހާ ހިނދަކު މިދަބު ޢަ

ބުީރގެ  25ހުންނަނީ  އެން. ވެރިކަުމގައި ހުެރފައި ަގނޑެއްހެވެސް ހީވަނީ ިމީއ ތިމަންނަގެ އަމިއްލަ މުދާ ބޭފުޅަކަށް

މުސާރައެއް ނުނަގާ. ތިމާއަްށ ލިބޭ އެއްޗެއް ނެތް. އަމަަޔުކ ބަފަޔަކު ކުރި މަސައްކަތެްއ ، މާރާތް އަޅާލާފައި. އެކަމަކުޢި

 ސްނީމަން ވި ައޅާ. އިްނސާނުން ބުއްދި މާރާތް އެބަޢިބުރި  15، ކުރި މަަސއްކަެތއް ނެތް. އެކަމަކު  އިލާޢާނެތް. 

ޤައުމުަގއި ހަމަ ިވޔަސް މިންމެ ބޭފުޅެއްއަދި ކޮ ދާ ވައްކަންކޮްށގެން ހޯދާ އެއްެޗއްކަން.ސީ މަ ހަ ދޯ މިއީ އިނގޭނެ

ހިނގަންޖެހޭ. ދެއްިވ  ޤައުމު އެބަނޫން ޮގތަކަށް މި ދައުލަތް މިއެހެންވީމަ، މިހުރީ.  ތާރީޚުތަކުގައި ހަމަ ކާލާަފއި

  ތެރި ރައީސް.ތްފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ 

  

  ްއެކވުން:ކަދެހަ ވާރިޔާސަތުން

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އޭދަފުށި

 ށް.އަޙްމަދު ސަލީމަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށި
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ނާޔަތާއި ޢިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ ީމހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޖުމްހޫރިލްރައީސު ! މިއާދެއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

އަުޅގަނޑުމެން  ،އެެހންނަމަވެސް ތުގައި ރަނގަޅު ބިލެއް.ޤަޙަޤީ އަދި އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި މި ބިލަކީ 

 ންގެ ކިތައް ރައީސުނޑުމެންގަ އަޅު މިހެންގޮސް  ުޅވާ ގޮތަށްވިދާބޭފުޅުން  މި ވިސްނަންޖެހެނީ ހަމަ ބައެއް އެހެން

ނުކުރަން މިހާ ގިނަ އެއްކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ވާނެބާަވއޭ. މިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެއްޓިއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ހި

ށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑަ ސްވެ ގޮތުންމިދާ ރުމިހާ، އެހެްނނަމަވެސް ޤައުމަށް މިހާ އަވަހަށް އަތުވެދާނެ ކަމަކަށް.ވެރިން މި

ެތރެއިން އެންމެ މީހަކު ކަންޭނނގެ އުމުުރގެ ގޮތުން ދުނިެޔ  މީހުންގެއަަހރުގެ ތެރޭަގއި މި ށް އަ 20އޮތް  ށްރިއަކު

 ދާނެ މީހުންހެނެއް އަދި އެހާ ހިސާބަށް މުރުގެ ގޮތުންއުުނވޭ އްއެވެސް. ދެން ތިބި މީހުންނަކީ ހި ހުރީ ދޫކޮށްފައި ދާން

ެއކީަގިއ ވަރަށް ޮބަޑށް ވިސްނުންތެރިކަމާނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ގައަޅު އި ދިނުމުގަނާަޔތް ޢި މި ،ވީމައެހެން ވެސް.

ދެން އަނެއްކާ މީެގ އަނެއް ަމއްސަލަައކީ އަުޅގަނޑުމެން ވެރިކަްނކުރާ މީހަކަްށ  ންޖެހޭނީ.ނަ  މިކަން ގެންއަޅުގަނޑުމެން

ހުަގއި ެދން އަނެއްާކވެްސ ވެިރކަމާއި ފަށްއުމަފައި ދިކޮށް ވެިރަކންމީހުން ތުގަިއ އެޙަޤީޤަދެީނ  ނާޔަތްތަެކއް މިޢި ޞަޚާއް

ެއކީަގއި ަޤުއމަށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެްއ ތެރިކަމާޞްލާޚުުނކޮށް ތަންކޮެޅއް އި ތޮޅެ ވެިރކަން ހޯދަން އެ ަމސައްކަތް

ްނ ގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި ،ވެސްއެހެންނަމަ ކޮށްދެނީ.މި އޮފީހަކާއި ހުރިހާ ކަމެއް  ކަމުގެ އުންމީދުަގއިކޮށްދޭނެ

އަނެްއކާ އަލުން އަނބުރާ ވެރިކަްނ  ގައިފޭބުމަށްފަހު މުންވެރިކަ ވެސް އެ ތަނަށް ފޭބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންމިދަނީ އަދި މިހާ

ްނ ކަންނޭނގެ. ދެ އެ ދެން ވާނެެވސް ގޮތް ،ޓަކައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާތަން. އެހެންނަމަވެސް ހޯދުމަށް

އައި މީހަކަށް އެނގޭީނ މަށް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެކަ  ކަމެއް ޒާތުެގ ހިތްވާ  އިބާފަ އީ ކޮށްފިްއޔާ މި މިކަންމަކީ މިކަ

އެހެންވީަމ، ެދންމެ އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު ވިދާުޅެވއްޖެ ދެން އެ  ހި.މި ކަންަތއްަތކާއި އެްއޗެ ހުރި މިކަމުގައި

ޤައުމުގެ ފައިާސއަށް  ެއއްވެްސ މީހަކު މިެއއް ނޫންޔާރިއްަރއީސުލްުޖމްހޫއީ އެދެން . އްތައްޔާނާތްވުމާއި މިކަހަލަ ކަންތަޚި

އެއީ ވަކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ނޫން ދައުލަތުގެ  ނޫން.އް ޙައްޤެއޮތް ެއްއެވސް މީހަކަށް  އެއީ ޔާނާތްތެރިވުމަކީޚި

ކަން  އެ ޅަކީފުއްވެސް ބޭއެ އެވެސް  ފުޅުންބޭތިބި  ވެސް ދެން ވެސް އަދި ައޅުގަނޑުމެން މި މެންބަރުން ވަޒީރުން

 މާރާތާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެޢިބުރީގެ  25ދެން  ،އެހެންނަމަވެސް ކުރެވޭނެ މީހެއް ނޫން.

ނގޭ ގޮތަށް ނޭ  ރައްކާކޮްށެގން މީހުންނަށް ވެއްެޖއްާޔ ބަލާނީ ލާރިކޮޅު ތުގައި ބޮޑަށް ަވގަކުޤަ ޙަޤީއެންމެ  ފެށުމުގެ އަޅަން

ކަންކަން ކުރުމުން  ލާފަށް ފާޅުގައި އެޚިެއއާއި  . އެީއ ވައްކަންކުރުމަކީ ފޮރުވުްނިވއްޔަ.ތޯވޭހުރެވަިއގެން ފޮރު

. އެހެންވީމަ، އެީއވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކަންދޭހަވެގެންދަނީ އެ އެނޫްނ ގޮތަކަށް އެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ހި. ވަރަށް ފާޅުނުުކރާނެ. އެހެންވީމަ، ވަގު މި ޗެއެއް ން ފޮރުވައިގެށް ވަގުން ތިބެނީ ގިނަފަހަރަވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

 ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެހެންވީމަ އެހެްނވީމަ ހި ފޮރުވާީތވިްއޔަ.ެއްއޗެ އެ ިވއްޔަ.ެވސް އެހެްނވެގެން  ކިޔަނީ

ށް އަނާއި ދިމާހިނދެއްަގއި މީހުން ތުނުވާހާވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ެއ ކުށެއް ސާބި އަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އެއީ އެހާ  ކޮށް ވަގަށް ޮގވުމާޞަ ޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަދި ޚާއްއަ
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ސް ކޮށްގެން މީހެްއގެ މައްޗަށް ސާބިތުިވޔަ ބޫލެއް ނުކުރަން. ައދި ވައްކަންޤައަުޅގަނޑު  ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަކަށް

 ތުން ވަގަށް ގޮވަުމން ދުވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެހަބިގެންދާނެ. ދެން އެމީހާގެ ފަލި ބުދަޙައްޤު ޢައަށް ލިބެންޖެހޭ އެމީހާ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް މި އަނެއްހެން  ކަމެއް އިނގޭތޯ. ލާފު ޚިއުސޫލު ސް ވެދީނީ ހަމަތަކާއި 

މު މީހާއިން ފެށިގެން އެންމެ އް މެ އާ ންއެ ންގެއަޅުގަނޑުމެ. ހެއް ނޫންަވކި މީ ،ދަންނަވާނަމަ އެްއވެސް މީހަކާއި ދޭތެރެ

ދޭތެރޭގައި ތަންކޮެޅއް  ޤަދަރުކުރާ ީމހުންނާ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ތަްނޮކޅެއް މީހުންނަށް މަތީ މީހާއާއި ދޭތެރޭަގއި

  َوَسلَّمَ ه  َلي  عَ  ّللٰاه  َصلَّى މާތް ރަސޫލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިވަޔސްހެޔޮކޮށް ހިތާ ކިތަންމެ ގޯސް ކަމެއް ކުރި މީހަކު ކަމުގައި 

މީހަކު ނުކުރާ ޒާތުގެ  ކޮށް ަވރަށް ކޮށް ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތައް ދުއްތުރާތައް އެކަޭލގެފާނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި

ކިބައިްނ  ވެސް އެމީހެްއގެ ކު ޮކޅުންަވޑަިއގަންނަވަނީ ދުވަހަވެސް ެއކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް އަރާ  ކަންތައްތައް ކުރީމަ

 ވެސް އޭނަގެ  ޒަމާނުއްސުރެ ކަންތަކަށްވުރެ  ކުރި ގޯސް ކީ. އޭނަންކޮޅަ ތަ އެއީ ަބއްަލވާ އޮތްތޯ. އިކަމެްއ ވެފަ ނގަޅުރަ

 ވެސް ަބދަލުކުރަންޖެހޭނެ އަބަދުވެސް ފަރާތުން ހެޔޮކަމެއް ކުރެވިފަިއ އޮތްތޯ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން

ޝުކުރިްއޔާ  އްކަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށްދަ  ވާހަކަ  އެަޑށްށްފައި އޮިތއްޔާ ބޮ ަކމެއް ކޮއަޅުގަނޑުމެން މީހަކު ހެޔޮ

 އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 އަށް. ފަހުމީ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މްތިޔާޒްމެންބަރު އި ގެއިރާފަންނު އުތުރު ދާމާ

މިއަދު މި ބަހުސްކުެރެވމުން މިދަނީ ކުރީގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއިވ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ގަންނަ ރުބި ޔާސީ މީހުންދެކެޔޫމްގެ ސިއްޤަކުރަްއވާފަިއވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ޓާގެޓްކޮްށގެން މިދިޔަ ޔާމީން ޢަބްދުލް

ކަްނ ދިމާކުރި ގޮތުން ދުިނޔޭގެ  ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ިމއަދު  މަށް.ގެނައު އިޞްލާޙުބިަލކަްށ ސަރުކާރުން ފާސްކުރި 

 ގެނެވޭއިރުަގއި ރިޔާސަުތގައި ބޮޑު ޙުލާޞްޖެހެނީ. މި ބިލު މިއަދު އި ލަން މިއިކަން ހިނގާގޮތް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބަލަ

ާވ ބިލު މީގެ ކުރީަގއި ާޓގެޓްކުަރއްވާަފއި  އިންނެީވ މި ޅުން ތިފުމަތްޙުލާނގެ ރަސްކަރަ ތްމާ ކާއި ެއއްކޮށްމެޖޯރިޓީއަ

ދެންނެވިހެން މިއަދުގެ  ކަންދިމާކުރި ގޮތުްނ މި .އާދެ! މިއަދު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ބޭފުޅާ

 ވަޅު ލިބިގަންނަންވީ މީހުންނަށް ވަކި ފަރުދުންނަށް ލާ ފިވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެްނމެންލަތު މިވަނީ ބަދަލުވެފައި. ެއހެންޙާ

އިއްޒަތްތެރި އާދެ!  ފާސްނުކުރުމަށް. ގޮްތގޮތަށް ނާއިންސާފުން ފުރިގެންވާ ކަހަލަ ބިލުތައްޓާގެޓްކޮްށގެން އަނިާޔވެރި 

ވަނީ. އި ފަންސާފުގެ ސިލްސިލާއެްއ ހިންގާާނއި ގޮތަްށ މީގެ ކުީރަގއި ބިލު ފާްސކޮށްގެން ރައީސް މި ދެންނެވި 
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އަސާސީާއިއ ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ހަމަ ޤާނޫނުކަމަށް ވާދައިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަށް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ަނ  ނިގުޅަިއގެންފައި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިޙައްޤު ގޮތަކަްށ އެ ލާފަށް އަނިޔާވެރިޚިވީ ހަމަތަކާއި ހުރިހާ ދުނިޔެ

ިވ ނުލައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރއްިއގަނެފަިއވަނީ. އަދި އެވަރުން ުފއްދާގުޅަނި އެ ެޤއްޙައްރައްޔިތުންެގ 

ވެްސ  ކަންކަން މާޔަތްތަކާއި މި، ޙިނާޔަތްތަކާއިޢިން ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއާވ އަސާސީބޭފުޅަކަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމަީކ ޅުގަ އަ  ،އެހެންނަމަވެސް އި މިވަނީ.ނިގުޅަިއގަތުމަށް އޭުރގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ 

ނަކީ މީހަކަށް މި މަސައްަކތްކުރާ މީހުންޑިމޮކްރަސީ ާގއިމުކޮށްދިނުމާއި ، ޤައުމުަގއި މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމާއިޤައުމު

ހަކު ނުލިބުނަސް އެމީސް ލިުބނަ އެ ޓަަކއި ކުރާ މަސައްކަތެއް ނޫން. މާޔަތަކަށް، ޙިނާޔަތަކާއި ޢިއެމީހަކަށް ލިބޭ 

ހިުތގެ ފުންމިނުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިތ  ކީ ޭއގެ ލާމަސީލު ބޭފުެޅއް. ައޅުގަނޑުއަ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނެނާހުންދެމި

މި ދެންނެވި އާއި މެދުަގއި ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފަށުން ޝުކުރުށްކުރެްއވި މަސައްކަތްޕުޅަށް ައުޅގަނޑު ފަ

ޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ލްއަުކގެ ސަބަބުން ބައިނައްތަތަ ނިުގޅަިއގަތުމަށް ުކރި ކަންޙައްޤުތައް

ބިޓްރަރީ އަދި އިލީގަލް، ނާއިންސާފު ެއއްވެްސ ރގެ ވަރކިްނގ ގުރޫޕުން ބުނަނީ އަ ކަމަށް ވަނީނަމަ އދ ބަލައިލާ

 ިކންގ ގުރޫޕުން އަނެްއކާެވސްވަރގެ  މެކޭ އޭުރގައި ޙުކުމަީކ. އދގޮތުަގއި އިްއވާފަިއވާ ޙުކުހަމައެއް އުސޫެލއް ނެތް

ވާީތވެ. އެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅަިއގަނެފައި އޭ ޖެހޭނެށް ޙައްޤު ބަދަލު ެވސް ލިބިދޭންއަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބުނެފައި

ޖެހޭނެ ކަމަށް. ވަންކުރަންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމނިގެ ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަންކީމޫން ވިދާޅުވެފައި .އޭރުގެ އދ

ޓީ އޮފް ޖަސްޓިސް، އިންސާފާއި ގާްތވެްސ ަވނީ ޓްރަބަސްވެފައި ޝަނަލް ވިދާޅުނެސްޓީ އިްނޓަރނޭމްއެއާެއކު އާމަހަ

ގެ ރައިްޓސް ޗީފް  އެއާއެުކގައި އދގޮތަށް، ނާއިންސާފުން ފުރިގެންވާ ގޮތަށް ކޮށްފައިާވ ޙުކުމެއް ކަމަށް. ހަމަ ނުކުރާ

 ކާއި ބައިނަްލއަޤްވާމީދި ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ާގނޫނުތަްޓ އަަރސްރ ވަނީ އަންފެއަ، ވިދާުޅެވފައިއޭރުަގއި ހުންނެވި 

 އަ ޓުރެޕެސްޕެޝަލް ގެ  ގާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެކޭ. ނާއިންސާފުްނ ފުރިގެންވާ ޙުކުމެކޭ. އދ

ށް ކޮށްފަިއވާ އަލާމާތެކޭ އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއިންސާފަށް އޮތް ބޮޑު މަ ،ވަނީ މޮކަީރއޭ. ޮބޑު މަލާމާތެކޭވިދާޅުވެަފއި

ެއގޮތަށް  ީރަގިއ ނިންމައިގެން، ނިމިފައި، ނިންމައިގެން ގޮސް ޙުކުމެްއ އިއްވާަފއޭ އޮތީޙުކުމަކީ. އަދި އެއީ ކު

ވަނީ، އަ ކްލިއަރ ބުނެފައި ވަީނ،އެާއއެުކގަިއ އިނގިރޭސި ބާ ކައުްނސިލުން ވިދާޅުވެަފއިނިންމައިގެން. ހަމަ

ންާވ ޙުކުމެކޭ. އެހެންވީމަ، ިމ ންނަން އޮތް ނާއިންސާފުން ފުރިގެށް ފެކޮސާފުސް. ވަރަށް ރންސް އޮފް ބަޔައެޕިއަރެ

ގޮތަށް މިއަދު ވެްސ  ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން އޭރުަގއި ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރިކަންތައްތައް އޮތް

އިނގޭތޯ.  އެގޮތަށް މީނިންޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ހަމަ އެ ވަނީ. އަދި އެްނމެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ސުޤަބޫލުކޮށްފައި

ށް ލިބިަވޑަިއގަތީ އަނުާވންވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންގެ ލޯބި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިާޔވެރިއަ މާ،އެހެންވީ

މި  އިހިރާއްޖޭގަ ުމދާވެރިކަމަކަށް އުޅުްއަވއިގެެންއ ނޫން. ދިވެ .ތެރިކަމާެއކުޞްއިޚުލާމަސައްކަތްޕުެޅއް ކުަރއްަވިއެގން. 

ީކ އައްޒަތްތެރި ރައީސް އިޤަބޫލުކުަރއްާވނެ  100ވެސް % އަުޅގަނޑުމެްނނާއި އިދިކޮުޅގައި ތިބި މީހުންސް ވެ  ގެވަގުތު 
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ކަެމއް އޮންނާނެޯތ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން  ފައިސާ ފޮއްެޗްއގައި ނުޖެހޭނެ. އެއަްށވުރެ ބައިތުލްމާލަށް ޮއތް އުފާވެރި

. ރާއްޖޭެގ ުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަންސްލާޙުކުރާ ކުރުމަށް އައި ށްކުެރްއވީތީެވ މި ބިލު މިގޮތައުފާކުރަނީ. އިރާދަ

ނުލައި އިއްވާ ޙުކުމްަތކުގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރއްވި ބޭފުޅަކަށް ޙައްޤުން ަކމަކާ

ޙިމާޔަތްތަްއ ، އިޔަތާނާޢިނުގަނެޭވނެ.  އް ނިގުަޅެއއްޙައްޤުތައް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި އޮންނަ ޙަްއޤުތަކެ

ނާޔަތެއް، ޙިމާޔަެތއް އޭުރގަިއ ޢިއޭުރގަިއ ލިބިވަޑަިއގެން ެއްއވެސް  އަށްްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ވެސް ކަަށވަރުވާންޖެހޭނެ. 

ވަނީ. ފަހައްޓާފައިނާޔަތްތަާކއި މިފަދަ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑު ައދަދުތަކުން ހިޢިވީއިުރަގއި ފަިއސާގެ ހިފަހައްޓާފައި

ކީ ުދނިޔޭގެ ބޭނުމަކަށް އުުޅއްާވ އަ ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިއޭގެ ބޭނުންފުޅެއް ކުރަްއވާފަިއ ނުޭވ.  ،އީސް  ރަތެރިއިްއޒަތް

ރާއްޭޖގެ ، ާރްއޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި  .ހުރެގެން އެ ސަބަބާ ބޭފުޅަކަށް ނުވާކަން އަުޅގަނުޑމެން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުަރނީ

އަަބދު، ފެށުނީއްސުރެ އެ ބިރުވެިރ ކުރީގައި އޮތް މާޙައުލުަގިއ ޓަކައި ތާ ށްއްޤަާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ޙައި، އާ ޑިމޮކްރަސީ

. ކަމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ސެލިުއޓްކުރަންއިރުއްސުރެ ފެށިގެން މިައދާ ހަމައަށް ތިގޮތުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ހުންނެވި އޮތް

 ރައީސް.ްއޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އި

 

  ން:ެކވުއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ށިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވިލިފުމި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

  .ޙަސަން ޢަފީފް

 

  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފް

، ނާޔަތާއިޢިންނަށް ދޭންޖެހޭ  ކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅު ކަން ޔާއާދެ! ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް ސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީ

ޙިމާޔަތުގެ ބިލަށް މިދިޔަ ވެިރަކމުގައި ގެނެސްފަިއވާ ބަދަލު މިއަދު މިއޮތީ ައޅުގަނޑުމެން ައނެއްކާެވސް އެ ބަދަލުކުރަްނ 

 އްވާމު އަދާކުރަޤާ މަިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެ މަތީ ،ޖެހިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލު އުވާލަންނުވަތަ އެ ބަދަ އިޖެހިފަ

ނާޔަތްތައް ދޭންޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކޮްށގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސ ޢިބޭފުޅުންނަށް ޙިމާޔަތާއި އަދި 

އްޖޭެގ ވަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާސްފައި ލާޙުކުިރއިރު އެ ކަްނތައް ެއގޮތަށް ގެނެޞްއި

ޅަކީ ވަރަށް ބޮެޑތި މަސައްކަތްތަކެއް ަރއްޔިުތންނަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި ާދކުރަްއވާ ބޭފު އަކަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޭފުޅުންނަށް  ވާ ބޭފުެޅއް. ެއހެންކަމުން، އެފަދަ ބޭފުޅުން އެ މަޤާމުން ކުށްވެރިނުވެ ަވކިެވއްޖެއްޔާ އެރުބާނީތަކެއްޤު

އަުޅގަނުޑ  ،ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންތްތައް ލިބެންޖެހޭޔަ ނާޢިބޭފުޅުންނަށް  ެޅވޭޮގތަށް އެރިވެތި ދިރިއުޅުމެއް އު

އެއާއެކު އެފަަދ . ހަމައުއްމީދުކުރަން، ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތު އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ

ންނަށް ޅުބޭފު ވަރަްށ ބޮޑެިތ ސިއްރު އެނަީކ ދައުލަތުެގ ބޭފުޅުން ޖެހޭނެ. އެބޭފުޅުންނަށް ޙިމާޔަތް ދެެވން
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ނާޔަތް ދޭ ، ޢިގެންފަިއވާ ބޭފުޅުން. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މިފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ޙިމާޔަތާއިލިބިވަޑައި 

ކުރުން. އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަބަކީ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ިސއްރުތަްއ ޙިމާޔަތްކުރުން. އަދި ދައުަލތުގެ ނަން ރައްކާތެރި

މެންނަށް މިދިޔަ ވެރިކަމުަގއި ފެނިގެން މި ދިޔައީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ އަުޅގަނޑު ެވސްމަނަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ،. އާދެ! ވެިރކަން އެހެްނ މީހަކަށް ހިނގައިދާނެތީވެންކަފައި ޮއތްންގެހުތުރު ސިފަތަކެއް އެ ވެރިަކމުގެ ތެރޭަގއި އަށަ 

އަޔަނުދިނުމަށް  އެފަދަ މީހަކު ވެރިކަމަށް ތުވެދާނެތީވެ އަމަށްުކރާ މީހަކު އަނެއްކާ ވެިރކަވެރިކަމަށް ރައްޔިތުން ާތއީދު

ކޮށް އަދި  ާވއެއްޢުދަަޙްއޤުނުވާ ންގެ ަމއްޗަށް ހުމީއެިކއެކި ގޮްތގޮތުން ފުރޭމްކޮށްގެންނާއި އެހެން ގޮްތގޮތުން ެވސް އެ

ލިބެންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް   އެއަދިއި ދީގެން ޙުކުމްކޮށްފަލިޔެ ށްކަމަ ކުަރއްވާނީ މިވެނި ގޮތަކަށްފަނޑިޔާރުންނަށް އެ ޙުކުމް

ލާޙު ގެނެސްގެން ބަދަލުކޮށްފައި ދިޔަތަން މި ފެންނަނީ. މިއަދު އަނެއްކާ ޞްޙިމާޔަތާއި އެހެން ގާނޫނަށް އި

ށް މިއަުދ ގޮތަ ނުކުރާއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ކަންތައް ކުރި މީހުންނަށް އެ ަކންތައް އެ މީހުންނަށް އޭގެ އަސަރު

 ލުކުރަން. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހީާވގޮތުަގއި އާދެ! އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން މި ކަންތައް ބަދަ  މިހެނީޖެ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ،ލާޙު ގެންނަން. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭޞްއި ކަން މިކަންތައް މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތަށް މި

ދުރަތުެގ ޤުކަމަކު އެއް ލައަްށ ކުރިއަމިއް އީ ތިމަންނަ މިޖެހޭއްވި ޭބފުޅުން އެބަ ވިސްނަންމި ކަންތައްތައް ކުރެ 

. މިއަދު މިއޮތީ އެ ކަންތައް ންކައާއި ދިމާލަށް އެ ކަންަތއް އަުތވެދާނެކަންތައްތައް ބަދަުލވަމުންދާއިުރ ހަމަ ތިމަންނަ

 ޔާދިނުމަށް ޓަކައި ނި އަސަދަވެރިެވގެން، މީހުންނަށްޙަ. އެހެންވީަމ، މިކަހަލަ ކަންތައް މީހުންނަށް ސްފައެހެން އައި

ގައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ނއެާއއެކު މިތާއާދެ! ހަމަ، ނުކުރަންވީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ދޭން. އްނާޔަތެޢިފާޅުކުރެްއވިހެން ނައިބު ަރީއސްކަން ކޮށްފަިއ ތިބި ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭ ހަމަ 

ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ދައުލަުތގެ މަތީ މަޤާމެއް އަދާކޮށްފަިއ  އިނގޭތޯ. އެ  ހޭޙިމާޔަތް ދޭންޖެ ށްންނަބޭފުޅު ޙިމާޔަތް، އެ

ޖެހޭ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެހެްނވީމަ، އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ހަމަޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ

މިއަދު  ،! އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނިންމަން. އާދެ ށްަތކަސް ގޮތައްތައް ވެސް ކޮންމެވެއެފަދަ ބޭފުޅުންގެ ކަން

އޮތް ބަދަލު މިއަދު  ސްފައިއަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން އާދެ! މިދިޔަ ވެރިކަމުން މި ގާނޫނަށް ގެނެ

އިުރގައި ީމގެ ރާތުކުވަކާލާމި ވަކާލާތުކުރަނީ.  މިއެކަމަށް ައުޅގަނޑުމެން  ،އަޅުގަނޑުމެން އުވާލަން މި މަސައްކަތްކުރަނީ 

ވަނީ ކޮން ފަރާތަަކށްތޯ. މި އެހެން މީހުންނަށް އަނިޔާދިނުމުގެ ނިޔަުތަގއި މިކަން ކުރި މީހާއަށް މިއަދު ދާ މިފައި

ން އަޅުގަނޑުމެން މި ފައިދާ މި ދޭން މި ދެވެނީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން އިންސާފެއް ނޫ

 ދިނުން. އެހެންވެ ައޅުގަނޑު މި ބިލު މިޮގތަށް އުވާލުމަށް ާތއީދުކުރަނީ. ދަބެއް މިގޮތަށްޢަާވ ނުަޙއްޤު އެްއވެސް މީހަކަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ތެރި ތްއިއްޒަ ފަންނު މެދު ދާއިރާގެމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

، 2009/9 ނަންބަރު؛ ސަރުކާރުން ހުަށހަޅާފައިވާ މި ބިލު ގާޫނނު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނާޔަތާއި ބެޭހ ބިލު.ޢި ،ރިކަމާއިތެއްކާހޭ ރަފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށް 

އްސާފައި އިން އިލޮށިގަނެޑއް. މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ފޭ

އި އިްނ ސާފައްނަށް ފޭމަނިކުފާއެްތ މިހާރު. އޮށްފައި ލޮލަށް ހަރާލުމުގެ ޤާބިލުކަން ވެސް އެބަބޭނުމިއްޔާ ހަމަ ތޫނުކޮ

. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގައެހެންނަމަވެސް، މި ފޭއްސާފައި ޮއތީ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް އޭރުއިލޮއްެޓއް މިއީ. 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ބުނޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންކަން ކުރަްނޖެހޭނެ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް. ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުަގއި 

. އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު މުގެ ތެރެއިންިނޒާ އެބައޮތް އްއި މި ހުރިހާ ކަންކަމެމާކުރުރީަޢތްކުރުމާިއ، ޝަސް ޙުކުމްވެ

ލާފައި އެަތއް އަިނޔާެއއް ދިީނ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފަިއ އޮތް ޙުކުމަކަށް. ެއއީ މުިޅ  އޭރުަގއި ގެންގޮްސ ޖަލަށް

ދުލުގެ ނިޒާމޭ ބުނީމަ އެ ބުނެވެނީ ޢަ ޢީނާޖި ،މޭ މަްއސަލަެއއް. ސިސްޓަވެސް ނުވާ ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ސާބިތު 

. ސިސްޓަމުން ބޭރުން ގޮްސ ގަނޫން އޭރު ކުންއިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ސިްސޓަމްގެ ތެރެއަ  ސްޓަމްގެ ވާހަކަސި

 ވަނީ ަވކި މި ފޮނުވާފައިމާފުށި ޖަލުގައި ބައިންދަިއގެން އެތައް އަިނޔާެއއް ދީފަ. ސަރުކާރުން ފޮނުވާފަިއވާ މި ބިލު 

މި ކަންކަމަކީ  .މީހަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފަިއދާ ނެގުމަށް ވަކި .މާޒުކޮށްގެން އަނިާޔއެއް ދިނުމަށް އަކަށްމީހަ

މިހާރު ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. 

އްކޮށް އެ ިއ ެއއާއަދި ހަމަ. ވެ ވާތީ ބިލު ފޮނުވާފައި  މިމަދު ޞާިލޙަށް ޙައްމު ރާހީމްއަދާކުރަްނ އިބް ކުރުއަޅުގަނޑު ޝު 

އިންތިހާއަްށ އެމަނިކުފާނަށް އަުޅގަނުޑ  އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަާމޒު ސާފުޮކށްދިނީތީ ރޭގަ

ނުމަށްފަހު މިހާރު އެހެރީ ދިނިޔާ ނަ އަްށެގން އޭރު ވަރަށް ގިއަދާކުރަން. މި ބިލުގައި މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮ ޝުކުރު

ޕްރީމް ކޯޓުން ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން. ސު .އީްސ ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑެތި ވަްއަކންކޮށްގެންމަނިކުފާނު އަނެއްކާ ރަ އެ

ފައި ެވސް ކޮށްފަިއ ނުވަތަ ަޝރީޢަތަށް ފޮނުވާމިއަދު އެ މައްސަލަ މިތަުނގަިއ އެޖެންޑާ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރޭގގެ ފުރާޅުްނ ެވސް ުކރެވިދާނެ. ެއކަން ެވސް ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްމް ކުނަށް ޙުއެމަނިކުފާ

ޓިނު ނަގަިއގެން ފަނޑިޔާރުްނނަށް ތިބި މީހުން ދަމާ ކޫއްތާ ފަނޑިޔާރުގެ ތެރެއިން ނެރެ ފަނޑިޔާރުެގއިން އެ ފަރާތުން 

ަގއި  ެއ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެ ދުވަހު އެމަނިކުފާނުގެ ކުރިމަތީއިފާޝަރަ ،ރާމާތާއި ކަ ،އްޒަތާއިޢިއެްއކަލަ ބުނަމުންދިޔަ 

ދޭން އުޅުީނ މަނިކުފާނަށް. މިއޮތީ ތަޤުދީުރ ނެތް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ވެސް. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެްސ ުކރެއްވީ. އަިނޔާ

ވި މީހާއަށް މިއޮތީ ރޭ ންދޭނިޔާ. އަކީ މިއީނިމިދާ ގޮތަދުނިޭޔގައި ަކން ، ނިޔާކުރެްއވި. އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ ވެސް އެ
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ޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް. އެެހންނަމަވެސް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު ހިތުން ައޅުަގނ ސްފައިކުރިމައްޗަށް ައއި

ވެހިރާއްޖޭގެ ޭގަގއި ދިނެތް މި ބަދަލުހިފުމުގެ ޝުޢޫރެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރު ކުމިއަދަ

ވަރަށް ޮބޑަށް އަނިާޔވެިރވެފައި އޮތީ. . ޖެހޭދަބު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދޭންޢަދޭންޖެހޭ ޙައްޤު އެ އި ސާސީގަ ޤާނޫނުއަ

ނަފްސާނީ ގޮތަކުން ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު މި ދެކޭ  ހަމައެކަނި އަނިާޔވެރިވީ ހަަމ ޖިސްމާނީ ގޮތަކުން

 ކަމެއް މިހާރު. މާލޭގައިދެކޭ ނިކަމެތި ވެހި ޤައުމު ދިުބން ސަބަފާނުެގ ރައީސް ޔާމީންގެނިކަމެތިކަމަކީ އެމަނިކު

ރާްއޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑު  ،މާލެއަށް މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަާކއި އި،ޖެހުމާށްކޮށް މި ދެކޭ ތޮޞަޚާއް

 ދަނޭ ިނޔެދު ، މުޅިބޮޑެތި ކުށް ކޮށްފައި މައްސަލައަކީ ޔާމީންގެ ސަބަުބން ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ. އަދި އެހާ

ނަށް އެހާވަރަްށ އަނިޔާދޭން މަސަްއކަތްކުރިކަްނ ވެސް މުިޅ ދުނިޔެ ދަނޭ. މަނިކުފާނު ކުށް ކުިރކަން. އަދި މަނިކުފާއެ

ޞަތު ފުރުނަށް ެވސް އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ވަކީލުންގައި ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ ތެރެއަށް ެގންގޮސް ެއއްދުވަހު ހަތަރުދަމު ތެރޭ

އްތާފައި ގެންދިޔައީ. ގެންގޮސް މާފުށި ޖަލުގަިއ ބޭންދީ. އެހާ އަނިޔާކުރި. ދަމާ ކޫ ފައިޅާކަނޑައަވެސް ނުދީ ނިޔާ 

އިޮލއްޓެއް ިމއޮތީ. ިމ ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނކޮށް، މި  ތްއެހެންވީމަ، އެފަދަ އަނިާޔެއއް ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ފޭއްސާަފއި އޮ

ނާޔަތެްއ ނުލިބޭނެ. ރައްކާތެރިކަމެއް ޢިކަށް ވެސް މީނަޔާ ޖެއްޔާ މި ނިންމާލެވިއްނަށް ނުކޮށް އަުޅގަނޑުެމން ލާޙުޞްއި

ނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީްނވާ ެއއްކަމަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިްނ ވެސް ނުލިބޭ

ފަިއވާ، ކޮށްން އި ކަދި ފާއިތުވި ވެިރކަމުގަދަބު ވެސް ލިބޭނެކަން. އަޢަޔާމީނަށް ޙުކުމްކުރާނެކަން. ޔާމީނަށް 

ދަބު. އެކަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެްނ ޢަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އަ ގައި ަކންއި ދަކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާ

ިއ ރަޕްޝަނާ ނުގަނޭ. ފަހަކަށް ނުޖެހޭނަން. އެ ފަރާތްތަކުގައި ކޮއަޅުގަނޑުމެން ބިރެއްމަޖިލީހަށް އައިސް މި ތިބީ. 

އިއްޒަތްތެިރ  ދޭނަން. ދަބުޢައި، ރަްއޔިތުންނަށް އަނިޔާޮކށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ޙައްޤު ންނާހުތިބި މީފަސާދަ ހިންގާފައި 

ކުރިމަީތގަ. ބޭނުމިއްޔާ  ގެިމ ހުށަހަޅާފައިާވ ބިލު މިއޮތީ އަނބުރާ ޭފްއސި އިލޮިށގަނޑު އަުޅގަނޑުެމން، ރައީސް

 . ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. ތީއޮ ަގއި އިސް މެންބަރުންގެ ކިބަހަރާލަންވީ ޔާމީންގެ ލޮލަށް. މަޖިލި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

  ދެއްެކވުން:ކަވާހަ މަދުައޙްމަދު ޝިޔާމް މުޙައްނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

، 2009/9 ،ލާޙަކީ ޞްއާދެ! މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ އި ތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަވަރަށް ބޮޑަށް 

ނާޔަތާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ޢިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންަނށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމ 
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އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ  ،. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްސްކުަރނީހުބަ މި ންޑުމެުޅގަނލާޙަށް އަޞްގެނެވުނު އި

އިބުކަން ކުަރއްވާަފއި ތިއްެބިވ ޅުންނާއި ައދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ތިއްެބވި ބޭފު

ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ  ވާއިރުންނަދަ މިހެންލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޢިބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

އަހަރު ދުވަސް ކަމަްށ  5ފަ. ޮއވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، މަޢާފްކުރައްވާތި! ދައުެރްއގެ ދިގުމިން ކަނަޑއެޅިއެބަ

މަ އަމިއްލަފުޅަްށ ވާލުކުެރވުނީހަގޮުތގައި އެ މަްސއޫލިްއޔަތު  ޮއވޭ. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ

، ނާޔަތާއިޢިކު އިސްތިޢުފާދެއްވާނަމަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ލިބެންޖެހޭ ރަހަފަންމެކޮ

މަނިކުފާނުެގ ޒަޢާމަތުގައި ދިމާވި ކަްނތަކާއި ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑ ގެން ުނވާނެ ކަމަށް. ރައްކާތެރިކަން ލިބި

ބޭފުޅުންގެ ޕްރެޝަރު ކަމަށް  ިއ، އެޒާގެ ނުފޫއެއް ބަ ސިޔާސީޖެހުނު ސަބަބަކީ ވާންހިތާމަކުރަން. އެ ކަންތައް ިދމާ

އިްއޒަތްތެރި ނިކުފާނާިއ ެއީކގައި، އެ އޮިޑއެްއގަ. މަ ،ބޭފުޅުން އެ ތިއްެބވީ މަނިކުފާނު ވަަށިއގެން ވަނީނަމަ މިއަދު އެ

ޝަްނ ކޯލިއި އިުރގަންެގ ތެރެއިްނ އަންނަަބއެްއ ރައީސުން ރައީސްކަމަށް ވަަޑއިގަންަނވާިއރުގައި ކޯލިޝަ، ރައީސް

ކު ފުރަތަމަ ރައީސްކަަމށް ވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅަ އިހުރޭ. ރިާޔސީ ދައުރުގަ ެއއްބަްސވުްނތަކެއް އެބަވެސް ތެރޭގައި 

 ކުރަްއވާަފއި އަެނއްކާ އިންތިޚާބެއް ާބްއވާގޮތަށް އެއްަބސްެވގެން މި އަންނަ އެއްަބސްވުންތަކުން އަހަރު ވެިރކަންދޮޅު

ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި  ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ަޤބޫލެއްރަްއކާތެރިކަން ލިބެން ، އިތާޔަނާ ޢިމި  އަންނަ ރައީސުންނަށް

ނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ މި ސަރުކާރުގެ ސްްޓރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ރޭަގއި އަުޅގަނުޑމެން ،ރައީސް

ރަށް މުިހންމު ނޫނީ ވަރަށް ބަިއވަރު ވަ ތައް ުނވަކަމެހުރީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރެިވގެން ދިޔަތަން. އަޅުގަނޑު ވެސްތިތާޙުއިފު

ީވ .ދުގަ. އަޅުގަނޑު ެވސް އިނިން ޓީކަންތައްތަެކއް ރައްޔިތުންނާިއ ހިސާބަށް ގެނެސްދޭނެކަމުގެ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީ

ްށ ކޮޞަކައި ަވކިން ޚާއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ެފނުނީ މި ސަރުކާރު އައުމަށް ޓަވީ ބަލަން.ދޮށުގައި ޓީ

ތަނެްއ  ވާ.ީޕ ތެރެއިން ޙާސިލުއެމް.ޑީ.ޕީ ވިްއކި އެޖެންޑާ އެ ެއސް.އޭ ތުރުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަކަށް ދަ.ޕީ.ޑީއެމް

ގެނެވުނު ގޮތް  19ރަީއސް. ެއޖެންޑާ  ނޭނގެ 19ށް ނުފެނޭ. މިއަުދ މިއޮތް ސަރުކާރަކަށް އެޖެްނޑާ ކައަޅުގަނޑަ

އަކީ ކޯްއޗެްއކަން މިއަދު  19ގެެނވުނު ގޮތް އެޖެންޑާ  19 ންޑާޖެ އެމައަކީހިތާ، ނަށް އިނގޭ. ެއކަމަކުއަޅުގަނޑުމެން

ޓެްއ ަރށެއްެގ ގޮނޑުދޮުށގަިއ ބޯ އިއަުޅގަނޑަށް އިނޭގ ެއއީ ަމނިކުފާނު އެްއ ދުވަހެްއގަ މިއޮތް ސަރުކާރަށް ނޭނގޭކަން. 

ްއޔިތުންނާއި . ރައީ އެ ްއކަންއްވުރެ ޞަ ެއއީ. ކުރެއްެސވި ތަްއވުރެްއކަން ޞަ ެދއްވި ތަބަހައްޓަިއގެން އެ ގެނެސް

އްވުރު ތަންފީޛުެވގެން ޞަެއ ތަ ،ވޭ. އެހެންނަމަވެސް އްުވރުގައި ޞަ ގުޅުންހުރި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ކަންތައްތަކެއް އެ ތަ

އްެކވި ކަންަތއްތައް އެ ވި އި ދާތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނުފެނޭ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންގެ ބޮޑު އާބާދީެއއް އޭުރގަ 

ފެންނަނީ  މި  ީދގެން މިއަދު މާޔޫސްކަމުަގއި ތިބިތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށްުއއްމީދުގައި ވޯޓުބޮޑު  ގެމުކަވާނޭޙާސިލު

އްލު ބޭނުންވާ ކަމެއް. ކަުރދާހުގައި ލިޔެވި ނަންބަރު ޙަރައްޔިތުން މިއަދު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ދިވެހި

 ަތއްކަންތައް އެ، ނެރެވިދާނެ. އެކަމަކުތައް ލޭންޕް އިަވރުރު ފޮތްތައް ނެރެވިދާނެ. ބަކުރެިވގެން ބައިވަތަރުތީބު
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މިއަދު މިއޮތް ސަރުކާރުން ކުރަން އިނގޭ ބަޔަކަށް ދެއްތޯ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދެވުނު ކަމަށްވާނީ. އިމްޕްލިމެންޓް

މަކުްނ ކަ، މިޔާމީން ކުީރގެ ސަރުކާރު، ރައީސް ނުކުޅެދިފައި އޮތްތަން މި ފެންނަނީ. ދެން ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި

ސަރުކާރު ގެނައީ  ރަްއޔިތުން މި ،ވާން ގާްތވަނީ. މިއީތޯ ރައްޔިތުންޓޭކަށް އަިދވެސް ނޫޅޭ. މިހާރު އަހަރު ދުވަސްނެއް

ޒަތްތެރި ކުރީ ސަރުކާުރގެ ވާހަކަ ދައްކަންތޯއޭ ައޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން. ިއއް ސަރުކާރުގެ ަވޒީރުން ގެަނއީ މި

 ެއކަމަކު ވެސް ކުރަން. އެކަމަުކ ވެސް ގަނުޑ ތާއީދުލާޙަށް ައޅުއިޞްވާ ިއ މި ހުށަހެޅިފަ ،ރައީސް

ކުަރއްވާަފއި ހުންނެވި ބޭފުެޅއް ާމދަމާ އަނެއްާކ ރައީްސ ޔާމީްނ އަނެްއކާ ާރއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އެދާ ގަންަނވަމުން މިހާރު ލިބިވަަޑއި ންކުރިށް ލެއް ުނކުރަން އެމަނިކުފާނަބޫޤަވަަޑއިގަންަނވާއިުރ އަުޅގަނޑު  ަގއި 2023

ދޭ ރިއްޔާކަން ކުރަްއާވފައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ހޫލަތުން ރަީއސުލްޖުމްއުެޖހޭ ކަމަކަށް. ދަނާޔަތް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޢި

 ށް މަކަނެ ކަތީގައި ހިފައިގެން ހުންނެވޭރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީްސކަން ކުރަްއވާިއރު ޑަބަލްކޮށް ދޭ އެްއޗެއް

ާއއި މާޔަތާިއ، ރަްއކާތެރިަކން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޙިނާަޔތާއި، ޢިބޫެލއް ނުކުރަްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤަ އްއަޅުގަނޑެ

 ބޭފުުޅންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ.  އްެބވިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުަކން ކުރައްވާަފއި ތި

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ގަނޑު ދޭތީގައި ހިަފއިގެން ނެތް ވާހަކަ މީގެ ކުީރގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި  ންބަރު. އަޅުމެ ރިޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 . މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. އިނގޭތޯ ވާނީ ދަންނަވާފައި. އެކަތިން ަވނީ ދޫކޮށްލާފައި

 

 ެކވުން:އްކަދެވާހަ ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާ

ައޅުގަނޑު ވަރަށް ކޮްސެވއްޖެ هللا. ދެނެވޮޑިގެްނވާނީ މާތް ަތއްކަން ޣައިބުަގއިވާ ،`. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގައި ަރއީްސ ޔާމީން ވެރިކަމާއި ހަވާުލވާނޭ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވީމަ. އެއީ އެކަްނ  2023އިނގޭތޯ 

ކުރަން. ބޮޑަށް ތާއީދު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށްމި ން ރުކާރުވާނެ ގޮެތއް ނޫން. ދެން ސަވެގެން 

ސީދާ ރައީސް ނަޝީދަށް ފަހާފައި އޮތް  އީވެސް އަުޅގަނުޑ ދެންނެވިން މި ދެއްިކއިރުއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދުވަހު ވާހަކަ

މެންބަރުން  65. އަިދ މިތަނުގައި ފާނުކުމަނިކަމުަގއި އިންނެވީ  ރައީސް ިމއަދު ބައްލަވާ މަޖިލީހުގެ، ލިބާހެކޭ. އެކަމަކު

ދީ ބިލުތައް ފާސްކުރަން. ދެން މީގެ އިތުރުން މިތަނުގައި ތިއްބެވި މަނިކުފާނަށް ހަމަ ހިތްވަރުދީ ސަޕޯޓް އެބަ

ރައީސް ކޮށްލެވޭ ގޮތް.  ވާހަކަދަްއކަވަމުން ބޭފުޅަކު ެދއްެކވި ަވއްކަމުގެ ވާހަކަ. ަވއްކަން ވެސް ހުރޭ ދެގޮަތަކށް

ޔާތްކުަޑކޮށް ކުާރ ަވއްަކން. ދެވަނަ ގޮތަކީ ވަރަްށ ޙަރަށް ފާުޅގައި ުކރާ ަވއްކަން. އެީއ ދެން ވަަރށް  ވަމަކީކައެއް 

ގޮތަށް ވެސް ވޭުތވެދިަޔ ދެލަތް ާކލުން. އެކަހަލަ ވަްއކަން ެވސް ހިނގާ. އެހެންވީމަ، މި އުޔާތުަގއި ދަ އް ސިއްރި

އްކަންޏާ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ ރަނގަޅަށް ވެރިކަން ދަ ކަ ވާހަ ޮކށްފައި. ދެން އަނެއްކަންސަރުކާރުން ހުރީ ވައް 
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ޔަީޤނުން ވެސް އިދިކޮުޅގަިއ ތިބި  ނަމަކުރި ފަރާތްތަކާިއ ެއއްޗެހި ބަލާލައިފި ކަމުަގއިވީދިޔަ ގޮާތއި، ބަާޣާވތްވެއްިޓގެން

ންނާނެ މިތާކުއެއް. ނުހުޑި ނގޮ  ގެަދއްކާ ބޭފުޅުންއް. ވާހަކަކަމެޑި މިާތ ނުހުންނާނެ. އެއީ ޔަޤީންނބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގޮ

ކޮްށ ބަލާލައިފިއްޔާ. އެހެންވީމަ، ކޯލިޝަންަގއި ތިބި ބޭފުޅުންނާ ނުވަދެވޭނެ މިތާ އެތެރެއަކަްށ ރަނގަޅަށް އޭިތ ޝަރީޢަތް

ރުން ެދއްެކވެނީ. ދެން ޭއގެ އިތު ބޭފުޅުންގެ އަިމއްލަ ވާހަކަތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ  އިފިްއާޔ އެވަ މިޒާތުގެ ވާހަކަދަްއކަ

ަސރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތައް. ިމއީ ހަމަ ވަރަށް ރޭިވގެްނ  19ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ އެޖެންޑާ ގަޅުއަ

ެގ  19 އެހެންވީމަ، ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތު ވެްސ އަންނާނީ އެޖެންޑާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ކުރާ ކަންތައްަތއް. 

ބޭފުޅުންނަކީ މިހާރު މިތަނަށް  ުއޅެނީ އެއެ ނުވެގެން ޙުމް ފަ ންނަށްބޭފުޅު އެ އިތެރެއިން. މީގަ ހުރި ކަންތައްތަުކގެ

ބަރާބަރަށް އަންނަ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. މިތަނަށް ވަދެލާނެ. ަވދެލާފައި ދެން ދާނީ ސައި ކޮަޓރިއަށް. ދެން ދާނީ ގެއަށް. 

ކަށް އޮޅިފަިއވާ ކަމެްއ ންނަމެުޅގަނޑު ަވްއތަރަށް. އެހެންވީމަ، އަަތކުަގއި އެމުސާރަ ނަންގަަވއިގެްނ އުޅުީނ މިދިޔަ ދުވަސް

 19މަޖިލިސް  ނޫން ސަރުކާރުން ބިލުތައް ުހށަހަޅާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުަރންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ. ފުރަތަމަ މި

އެހެންވީަމ، މި މަޖިލިސް . 19 މަޖިލިސް ކުރިއެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް އިރުގައުފަހަރަށް، ފުރަތަމަ ދައަކީ ފުރަތަމަ

ކުރި ބޭފުޅުްނ ބޭނުންހާ ސަކަރާތެއް ނުޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރާނެ. ވަްއކަން އްަގއެ ތެރޭގެ  19

ރައްޔިތުްނ  ސް ދިވެހިކަބޭފުޅުން ދެއްކިޔަ ހޯދާނެ. ޝަރީޢަތް ވެސް ކުރާނަން. އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ މި

މަ ބަރާބަރަށް މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ނޑު ހަޅުގައަ ނޫން. ކަންަތއްަތކެއްވެސް  ކަންބޮޑުވާނެ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  މަށް ވެސް ރިޔާސަތަށް ދަންނަވަން. ވަރަށްއުށް ގެންދިއަކަންތައްތައް ކުރި މި ކުރަން. އަދި ތާއީދު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަީނ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އް  އި ރިއްޔާ ޝުކު

 ދުއަށް. ހާމުޙައްމަދު ނި

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހާފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނި

 ކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ކަންޔާ ހޫރިއްމްަރއީސުލްޖު، 2009/9ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކުރަން. ނާޔަތްތަާކއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދު، ޢިރައްކާތެރިކަާމއި

ްނ ކަރިއްޔާހޫމްވަނަ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖު 18މި ާގނޫނު މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެްނ މިދިޔަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަމުަގއި ނާޔަތް ފޭރިގަތުމަށް ޓަކައި ގެނައި އިޞްލާޙެއް ޢިށް ލިބިދޭ ރައީސް ނަޝީދަ ން  ފަރާތެްއގެ ގޮތުއިވާފަކޮށް

މާދަމާ ވެސް އެހެން މިދިޔަ ދައުރުގައި ރައީސްަކން ކުރައްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކަްށ ، ކުރަން. އެހެންކަމުންބޫލުޤައަޅުގަނޑު 
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އަށް ވެސް ނުޙައްޤު ޙުކުމެއް ޖެހިގެންދާ ގަިޑއެްއގައި ވެސް ލިބެންޖެހޭ ސްރައީދު އެ ނހިބުގައި އޮތް ޙުކުމެއް ޖެހޭ ހިސާ

ށް އަުޅގަނޑު ޙަމި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާ، ބޫލުކުަރން. އެހެންކަމުންޤަކަމުގަިއ ވެސް ައޅުގަނޑު ނާޔަތްތައް ލިބެންޖެހޭޢި

ދާއިުރގައި ޭރގައި މި ސަރުކާރުން ކެވެމުންކަދެވާހަ  ގައިތާމިއަދު މި ،ކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު

 ވާގޮތުން ބަެއއް ބޭުފޅުން ދައްަކވަމުން ގެންދަ އާއި ބެހޭ .ޕީ ްސޓްރެޓެޖިކް ެއކްޝަން ޕްލޭންކުރި އެސް.އޭ ފްތަޢާރަ

ން. ނަވަދަން ގަނޑު އަޅު ގަިއ ކަމު ތަެކއްވާހަކަައކީ އެީއ ކަނަޑއެިޅގެްނ މަޢުލޫމާތު ނެތި ނުބަލާ ދައްކަމުންދާ ދޮގު ވާހަކަ

ނުކުތީ ޖަޒީރާ  ލިޙްޞާބަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޚާރިޔާސީ އިންތި، އަުޅަގނޑުމެން ނިކުތީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯ ކިޔާ މެނިފެސްޓޯއެއް ހިއްަޕވަިއގެން. ިމ މެނިފެސްޓޯގަިއ މިއޮތީ އިްނސާފު، ޖަޒީރާ ދިިރއުޅުން، 

ވަނަ މަޖިލީހަށް  19މަޖިލީހުގައި  އެފަދައިން މި ރި ސަރުކާރު. ހަމަތެއޯގާސާދު، ތިގު ލާ، ނޫ އިއިޢާރުވެރި ޚުފަ

ުހރި ހުރިހާ ވާހަަކއެއް މިހިީރ ފޮުތގަިއ ލިޔެފައި 5. މި 19ކުމެ ިވއްީކ އެޖެންާޑ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން މެންބަރުން ނު

މަންޒަުރ  ްއވެސް ވަރަކަްށ މިއެ އި.ޖެހިފަ ޚުރެވި، ތާރީކުރޭގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި ެނރުނު ފޮތުގަިއ ލިެޔވި، ޕްލޭން 

ނީކީ. އިްއޒަތްތެިރ ވައްކަ ވާަހކަ ދަ ނޫން އެ އް ރޭގައި ހުށަހެޅުނު ކަރުދާހާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެނެބަލާފައި ނޫނީ މި

ނު ޅު ހުށަހެކުރުމަށް ރޭގައި  ަތއް.ޕީގެ ދަށުން ކަންތައްހުށަހަޅާ މި ެއސް.އޭ ެއއްޕީ.ސަރުކާރުން އެސް.އޭ، ރައީސް

ޅުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ިވދާޅުވި މީގައި ތިަޔއިގެ ތެެރއިން ބައެއް މިނިސްޓަރުން ހެށަހު

 ބޭނުންފުޅުނުވާ ބައެއް ކަންަތްއ ހުރެދާނެއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

 

 (ސަލައްޒާމީ މަ)ނި

 އިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނަ

. އޮތްމިއުޅެނީ ކަރުދާސް މަދުވެެގން ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަރުދާސް އެބަހުރި. ކޮމިޝަންތައް ވެސް އެބަ

ރައީސް.  ރިތްތެއިްއޒަިއގެން ގަނނުހިއަްށ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ވެރިކަން ހާކޮމިޓީތައް ވެސް އިންތި

. ގާ ރަްއޔިުތންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ޙާސިލެއް ނުވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްނނުހި މެްއ،ވެރިކަ

ދާއިރު ވެްސ ނުވޭ. ުހރި ކަންތައްތައް އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ަވގުތުތަެކއް، ުމއްދަތުތަކެއް ކަނަޑއެޅިފައި ،އަދަދުތަކެއް 

. ވަނީރަްއޔިތުން ހަނާ ،ސަރުކާރަށް ނުގުނެނީ ކަަމށް ވެދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް މި ދި އަ  ެވސްސްުދވަ 100

ތަކުން ފެނުނީމަ ރައްޔިތުންނަށް ހީވަނީ އޯމަސްކޮޅެއް ނުކިރޭ. މަސްކޮޅެްއ ނުކިރޭ. މަސްތައް ކުނިވެގެން އުކާލާތަން ވީޑި

 ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ މަސްކޮޅު..
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 ން:ވުދެްއކެ ކަން ވާހަރިޔާސަތު

ެއކީަގއި ައޅުގަނޑު އަުޑއަހަން މި އިްނނަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު ކެތްތެރިކަމާ

ފާހަގަކުރަްއވާ ނިޒާމީ ނުކުތާ. ނިޒާމާ ތި ނުކުތާ ގުޅިފަިއ އޮތް ގޮެތއް ސާފުވޭތޯ ައުޅގަނޑު އިުރކޮޅަކު އަުޑއަހަން 

މަޖިލީހުގައި މިއަދު  ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ނެރުނުކަން އެއީ މިތް ސްޓްރެޓެއޮ އިނެރެފަ ރުންސަރުކާދެއްޖައިމު. ނއި

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފޭދޫ  ވަރަށްހިނގަމުންދާ ބަހުސްގެ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގައި ަބލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ދުހާނި ދުޙައްމަފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

ދެެކޭވިއރުގައި އޭގެ ތެެރއިން މިހާރު އަށް ވާހަކަ 2009/9އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިާވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގޮތަށް ދައްކާަފއި، ޙަޤީޤަތާިއ ސަރުކާރުން ނެރުނު ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭއި ރޭގަ

 ނުކުެރވޭނެ ފެށީމާ އެ ާވހަކައެްއ ހަޖަމެއްސާފުކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރާންމަޢުލޫމާތު  އެ ނޑުގަށް އަޅު ތައެްއގޮ

ދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް މުން އެ ގެންަދވަނީ އިްއވައެ ބޭުފޅުން މިއަދު ވެސް މަަސއްކަްތކުރަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ސަުރކާރު  ކަތްކޮްށ މި ސަރުކާުރ ަވއްޓާލުމަށް ޓަަކއިއްަމސަޅަށް އަުރވަިއެގން މި ސަރުކާރާ ދެކޮ ފޯމަކަްށ އެއް ޕްލެޓް

ގޮތުން މިއަދު ެއ ތިބީ ދަތްދޮިޅ ކުރަން. އެ  ކެއް ކަތްތަމަސައް  ނުދިނުމަށް ޓަކަިއ ުކރެވެން އޮްތ ހުރިހާގިޔަހިން

 ހިންާގ ވާރާ މިރުން ކު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަސރުކާތްތޮޅި ިވއްދިޔަސް މިއަދަދަވިއްަދއިގެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

. ނުވެސް ޖެއްސޭނެ. މި ންއެްއވެސް ކަންަތއްތަކެއް ުނެވސް ހުއްޓުވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން ފަހަތަކަށް ނުވެސް ޖެހޭނަ 

އެްއވެސް ގޮތެްއ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ނޯންނާނެ.  ޕްލޭންގައި މިހިރަ ކަންަތއްަތއް ައޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނެ ހަމަ

 ފަދަދިޔަ އެްއވެސް ސަރުކާރެްއގައި ނުކުެރވޭތެރޭގައި ފާއިުތވެ މަސް ދުވަސް 10 ވީށް މިޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރައަ

ސޮއިކުެރވި އެ ވަނީ ހަާވލުކުރެވިފަ. ޢަމަލީ މަސައްކަތް އި ގަ ޕްރޮޖެކްޓު 128ަވނީ ފެށިފަ. އެ މަސައްކަތްތަެކއް  ގިނަ

 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުހިނގާ. ނާނެންއެއް ނޯއްދެްއގައި އެްއެވސް ދާއިރާޙަސަރަފެށިފަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއެވސް 

ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި ިކތަންމެ ނަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަރއްޔިުތން

. ންކުރަމު މެން މިދަނީ މި ކަންތައްތައްއަޅުގަނޑު ނޫން. ބޫލުކުރާނެ ވާހަކަތަކެއްޤައްޔިުތން އެއީ މިއަދަކު ދިވެހި ރަ

ކޮށްދީފަ. މިއަދު ލައޮތީ ސީދާ ަރއްޔިތުންނާ ަހމައަށް ތިޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ުކރެވޭނެތީވެ ިމއަދު މިކަން މި އަ

ަވޒީރުންނަށް ސީދާ ލްޖުމްހުރިއްޔާ ރޭގައި ސު ސުވާލުކުެރވޭނެ. ރައީ ށްމި މަޖިލީހަ، ުސވާލުކުެރވޭނެ އްޔިތުންނަށްރަ

ކުރަންޖެހޭނެއޭ. ޛުފަދަ ކަމެއް އޮވެދާނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޕްލޭން ތަންފީހޭނުޖެ ތްހަމަ ވަޒީރުން ފަހަރުގައި ހިވިދާޅުވި

ަވޒީރުްނ ، އިވަ ރީކުރުމިއަދު ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންެގ ޒިންމާެއއް. ިދވެހި ރްއޔިތުންގެ ޒިންާމއެއް. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާ

ންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑުމެގަނ އަޅު ކުރުަވއިރިން ޖަވާބުދާރީ މުއަްއަސސާތަކުގެ ވެ، ރީކުރުަވއިޖަވާބުދާ
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ކަންތައްަތއް ވެްސ  ގައި ވަުޢދުވެފަިއވާ 19ޑާ މެނިފެސްޓޯގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވެފަިއވާ ކަންތައްތައް އެއީ އެޖެން

 މުަގއިކަެއހެންކަމުން، މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް އްކަތްކުރަން.ލިބިގަތުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މަސަ

މި ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާަޙށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ބޫލުކުރަން. އަދިޤަގަނޑު ޅުއަ

 ޝުކުިރއްާޔ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޝީދު. ރަމަދު އަޙްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަރއީސުލްޖުމްހުރިއްާޔކަން ކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ  ،2009/9ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

މުހިއްމު ބިލެއް. ސަބަބަކީ ކުރިން  ށްވަރަލަކީ ެބހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބި ނާޔަތާ، ޢިރައްކާތެރިކަާމއި

 މި ގާނޫނަށް ދަބު ދިނުމަކީ ގާނޫނީ އާއްމު އުސޫލަަކށްނުވާތީ. އަދިޢަހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް ފަހުން ހަދާ ގާނޫނަކުން 

 މުގެ ދިނުދަބެއް ނުވަތަ އަނިޔާެއއްޢައޭރު ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙަީކ ކަނޑައެިޅގެން ވަކި ބޭފުޅުްނތަކަކަށް އަމާުޒކޮށް 

، 2009/9ޙުގައި އޭރު ގެނެސްފަިއ އޮތް އިޞްލާޙެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގާޫނނު ނަންބަރު ރޫ

ނާޔަތާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު މި ގެނެޭވ ، ޢިންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއިދޭ ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

މެދު އިބުނާފަދަ ބޭފުޅުންނާއް ސާބިުތވާ މި ގާނޫނުަގިއ އެށެ ކުޖިނާޢީ އިޞްލާޙަކީ މި ގާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށިފަހުން

ގާނޫނަްށ  ފައި މި އޮންނަނީނެމިއީ ވަަރށް އިންސާފުވެރި ގޮތެއް. ަސބަބަކީ މި ގާނޫނުަގއި ބު ގޮތް. ކަންކުރެވޭނެ

ރިކަން ކު އްޢީ ކުށެރު ޖިނާއިހުރި މުގައިޤާކޮށްފައިވާ ީމހަކު އެ މަ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރައީސްކަން

އޭާނގެ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަްށ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ  އިޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއވާަނމަ އޭނާއާ 

ނުގައި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ނާޔަތްަތްއ ނުލިބޭނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިހެން މި ގާނޫޢި، ރައްކާތެރިކަާމއި

ދިނުން. މިއީ އިންތިހާއަްށ ދަބުޢަތުމަކީ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް ތް އޮއޮ އިލިޔެފަ ފެށުމުގެ ކުރިން މިހެން

ބޭއިންސާފު ކަމެއް. އަދި ައުޅގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ އެ ިއޞްލާޙު ގެނެވުނު ަވގުތަކީ ޮކން ވަގުެތއްކަން. ކޮބަިއކަން 

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި އިްއޒަތްތެރި ރު އޭ މަކީ.މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ބޭނު އޭރުގެ ަރއީސް ޔާމީން މި އިޞްލާޙު

ަމއްޗަށް  ގެރައީސް މައުމޫން ކުީރެގ ރައީސް ޔާމީނުގެ ބޭބޭފުޅު އި،ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ،ރައީސްމަޖިލީހުގެ 

 ބޭފުޅަކަށް 2އުފުލިފައިވާ ޖިނާޢީ ކުށް. މިއީ އެންމެން ދަންނަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ބުނެވެން އެބަޮއތް މިއީ ވަކި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ  ޞްލާޙެްއކަން. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންާސފެއް. އިޞަވިޚާއް

ގޮތަށް ގެނެސްފަިއ ހުރި ގެ ރިޔާީސ އެއް ވަޢުދަކީ ގާނޫނުތަކުަގިއ މިމުޙައްމަދު ޞާލިޙު ހީމް ރިއްޔާ އިބްރާއީސުލްޖުމްހޫރަ
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ވަޢުދުތައް ުޢދު. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުާފވޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ވަމުގެވާެނކަބޭއިންސާފުތައް އިންސާުފގެ މަގަށް ގެންނަ

. ރަްއޔިތުން ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަުކ މަޖިލިސް އްދައިެދވެމުްނ ގެންދެވޭތީރައްޔިތުންެގ ކުރިމަީތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފު

ކަމަށްވާތީ.  ންފުޅުއެ ބޭ  ފޮނުވީށްހިނގާ ގޮތް އެ ތިއްބަވަީނ ބައްލަވަން. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަ

ގާނޫނުތަކުަގއި ހުރި ބޭއިންސާފު އަދި  .އުމު އިންސާފުގެ މަގަށް ގެންދިއުމަށްޤަށް ވޯޓުދެްއީވ މިނައަޅުގަނޑުމެން

ހިރުކުރަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ެއއީ. ޠާތަކުން ބޭރުކޮށް ރާބުތައް އެ ާގނޫނުޚަލާއިންސާނީ 

ަކވާ ވަްއކަންކުރުމުގެ ވާހަކަ. ަވއްކަންުކާރ ޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބަެއއް ޭބފުޅުން އެބަ ަދއްއިއް މި އަދި  އިރާދާކުރެްއވީތީ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިމަން ފެނޭ ކުީރގެ ރައީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ ނެ.ނަހަދާ ހި ފެންނަ ގޮތަށްމީހަކު އެ އެްއޗެ

ބުީރެގ  14ނުބައްދަލު ބޮޑު އި މީހާއާ އިވިދާޅުވެފަ  ށްކަމަ ނެވާމަނިކުފާނުގެ މުސާރައިން ދެބައިކުޅަ އެއްަބއޭ ނަންގަ 

ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަބަބަކީ މާރާތެއް ކުރައްވާތަން. ެއީއ އެ ކަންކަން ވެސް ބެއްެލވުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ޢި

ޅަކު އެާހ ބޭފުދަ . އެފައްޒަތް ެވސް ހިފަހައްޓަން އެބަޖެހޭ، ޢިދަރާއިޤަޮކށްފައިވާ މީހެްއގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސްކަން

އަދި މިކަހަލަ އެތައް ވާހަކަަތކެްއ  ކަމަށް ވިދާުޅވެ ުނކުރަްއވާ ޔަފާރިެއއްވި. ބޮޑު އަދަދެްއގެ ަފއިސާ ކިހިނެއްތޯ ހޯއްެދވީ

ކަމުގެ މަްއޗަށް ބަެއއް ަރއްޔިތުްނ އެބަ ުސވާލު އުފައްދާ. އެހެންވީމާ، ެއ ކަމަީކ ެވްސ ވިދާޅުވީމަ. އެހެންވީމާ، އެ 

، މި ގާޫނނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން.ލެންބެ ޤުކޮށްތަޙުޤީ

 ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުޭދނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ތެރި މެންބަރު ގެ އިްއޒަތްޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާ. އަރުމެންބަ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 .ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު ބަރުންވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ހަކަ ފުރަތަމަ ފެނުނީ  ވާމުގެ  ދިނުނާޔަތްޢިކޮށްފަިއވާ މީހުންނަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައީްސކަން

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ މާއްާދަގިއ ރައީވަނަ  128ނޫނުއަާސސީގެ ޤާނޫނުއަސާސީން. ޤާ

ހަދާނެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދެއްކެވި  އްމާއްދާގެ ދަށުން ގާނޫނެ . އެއޮންނަނީ މި ނާޔަތުގެ ވާހަކަޢި ،އިރައްކާތެރިކަމާ 

ަރއީސް މައުމޫނު އިންތިޚާބުން ބަލިވެަވޑަިއގަތުމާއި ގުިޅގެން ނޫްސ . ސަުތގަިއ އިންނެވި ބޭފުޅާޔާ ރިމިއަދު ބޭފުޅަކީ

ެއއާއި ގުޭޅ ގާނޫނު މަޖިލީހަށް  ަރއްކާތެިރކަން ދައުލަތުން ދެއްވާެނކަމަށާއި، ނާޔަތާއިޢިމަނިކުފާަނށް ކޮންފަރެންސްގަިއ އެ

ގާނޫނު ނަންބަރު ، ދު. އެއާިއ ގުޅިގެން އުފަންެވގެން ައއި ގާނޫނެއްނަޝީސް  ރައީހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާުޅވި ބޭފުޅަކީ

އެ . ނާޔަތާއި ބެހޭ ގާނޫނަކީޢި ،ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭން ،2009/9
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ފުޅުން ޒާތީ ކަންަތއްތަެކއް ބޭ  އްކު ބައެ އެ އެކު އަދި ދުަވސްތައް ާފއިުތވަމުން ދިއުމާމަލުކުރަން ފެށުމާޢަ ށްގާނޫނަ

ވެސް ރު އޭވަން. ގެންނައް ގެންުގޅުްއވާ ބޭނުންފުޅުވީ ބަެއއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލުޙެގެ ރޫހިފުމުގެންގުުޅްއވާ ބަދަލު

. ކުރާށޭދިޔަ ވާހަަކއެއް ގާނޫނުތަްއ ަވކި މީހަކަްށ އަމާުޒކޮށް ބަދަލުނުލިޔަމުން ،ދިަޔ ވާހަކަެއއްއަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން

 މިއޮތް މި ންން އަނެްއކާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި ޖެހުނީ ބަދަލުކުރަން. އެ އުސޫލުން ކުރެއްިވ ކަމެއް ފެންނަކައެ

 ެއގޮތަށް ެއކަން އެ ދުވަހު ކުރެްއވީމަ، މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ބަދަލުކުރަން މި  ވާ ގާނޫނުގައި ހިމަނުއް މާއްދާ މި

އެްއވެސް ގޮތަކަށް ތާކުްނތާކުޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ މި އީ ދިޔައިން މި މުންވަންނަން ދަޖެހުނީ. އެ ދުވަހު އަޅުގަނުޑމެ

ކުރީ ކޮން ވާޢު އެ ދަ، ކަމާއިވާެއއް ޢުނގޭ ީކްއވެގެން ކުރި ޖިނާޢީ ދަނަށް ވެސް އިންމެންކުރަްއވަނީ. އަުޅގަނޑުމެން އެ 

މެއްގެ ތެރެއިން ކުރެްއވި ކަމެއްކަން. ފުހިބަދަލު ޒާތީ ފެށީމާދައްކަން ވާަހކަސަބަބަކާއި ހުރެކަާމއި، ސަުރކާރާއި ދެޮކޅަށް 

ގަިއ ޙުހިފުމުގެ ރޫ އަުޅގަނޑުެމން ބަދަލުހިފުމަކުން ހަމަޖެހުމެއް ނުގެނެވޭނެ. މިއަދުއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބަދަލު

 ނެތޯ؟ކަންކަން ކުރަން ފަށައިފިކަަމށް ވަނީނަމަ ކިތައް ކަންތަްއ ކުރެވިދާނެތޯ؟ ކިތައް މީހުންނަށް އަނިޔާ ދެވިދާ

ގޮތެއް ނޫން. މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ދައްކާއިރު އަދި މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންނަށް  ެއއީކީ ރަނަގޅު، ނަމަވެސްހެންއެ

އަރާ ދަްއކާއިރު ައޅުގަނޑު ހިތަށްގައި ވާހަކަޢުރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިގެން މި މަޢުޟޫސަ

ބާވައޭ. ަރްއކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ، ނާޔަތާއިޢިމި ަވޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް  ށްައކަަރއީސްހަމަ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން 

އަޅުގަނުޑ . ނާޔަތް ލިބޭ ބޭފުޅަކު އެބަހުރިޢިމެންގެ ތެރޭގައި މި ގާޫނނުގެ ދަށުން މިހެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު

 .ފަހުރިކަަމށް ވަަޑއިގަީތ ބަޣާވާތަކަށްވެ ޅާއެ ބޭފުގޮތުަގއި  ވެްސ ޤަބޫލުކުރާ  މިއަދު ވެސް އެ ުދވަހު ެވސް މިއަދު

 2012ފެބްރުއަރީ  7ވީ. މި ދަންނަވަނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންނެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތް މި ދެންނެ ގާނޫނީ

ން ތުރައްޔި ވަަޑއިގެްނނެވި ބޭފުޅެްއގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މި ގާނޫނުގެ ދަށުންގައި ވެރިކަމަށް އަރާ 

ށް. އެޮގތަށް އަޅުގަނޑު މިކަން ިމ ކަކަމަ ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބެންވާނެ، ނާޔަތާއިޢިނުކުރާ ރައީްސއަކަްށ އިންތިޚާބު

އޮްތތަނުގައި ވެްސ ވެިރކަމަށް ން ސަބަބެްއ ޮއެވެގން. އެީއ މިއަދު ވެްސ ނޫންނަމަ ކުރިއަށް އަންނަ ހަގަކުރަނީފާ

ގޮެތއްަގއި ށް ަވޑަިއގަުތމުގެ ވިސްނުން ގެންުގޅުްއވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކަމަރިކުން ވެކަޓަވަަޑއިގަތުުމގެ ވިސްނުން ޝޯޓް 

ވަަޑއިގަތުުމގެ ވިސްނުން ގެންގުުޅްއވާ ަފރާތްތަކަށް އެ ބޭފުޅުްނ  ބަޣާވާތެއް ކުރަްއވަިއގެން ވެރިކަމަށް

ެވއްޖެކަމަށް އޮބޭކަމަށް ލި ނުޔަތެއްނާޢި އްފަދަ ގާނޫނަކުން އެްއވެސް ރައްކާތެރިކަމެ އެ ޖެހިލުންވެވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ސަރުކާރުްނ މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮްތ . ވަނީނަމަ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑު ހަމަ މިކަން ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވީ

 ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. . އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން

 

  :ެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 މެންބަރު ތްތެރިިއއްޒަ ދާއިރާގެ މާލެހުޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

  އަށް.ނިޔާޒް ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މާލެހުޅު

ވާ އިޞްލާަޙށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް މި އިއްވާފަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅު

ްއ ކެޟޫޢުއަށް ވާހަކަ ނުަދއްކަން. އެއީ ކުރީ ސަރުކާުރގެ ވާހަކަތަ ޢުކޮށްގެން ހުރީ މި މަދުތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ގަސް 

މޭތީ ނުނިކާ  ދައްާވއިުރގައި ދަްއކާމަސް 10ޖެހޭތީވެ. އެހެންވީމަ، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތައް ައނެއްކާ ވެސް ދައްކަން

ނައިފަރު ދާއިރާެގ ، ރުިއްއޒަތްތެރި މެންބަ ،އެހެްނނަމަވެސް މަޑުޖެހިލީ. އެ ވާހަކަަތއް ދެްއކުމަށް ައޅުގަނޑު

އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް . ބެހޭގޮތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތއް މި ސަރުކާރާ

ަވކި މީހަކަށް . ކަމެއް ކޮށް ކޮށްފައި އޮތްވަރަށް ގޯސްއީ މި .މަށްހުރި ކަންކައި ފަކޮްށދީ ރަނގަޅަށް ކަންތައްަތއް

ސިޔާސީ ކުރިަމގު ެއއްޮކށް އެ މީހުންެގ  ،ޓަކައި ތަކެއް ަނއްތާުލމަށްވަކި ިސާޔސީ ލީޑަރުން ،އަމާޒުކޮްށގެން

ަކންކަން ކުރިއަކަސް ނަތީޖާ   އެގެންގެނެސްޓަކައި ގާނޫނުަތއް އިޞްލާޙުކޮްށގެން ގާނޫނުަތކަށް ބަދަލު ގެއްުލވާލުމަށް

، ންެގ ކުރިމަތީަގއި ެފންނަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރީ ައޅުގަނޑުމެގޮތް މިހިތް ރަނަގޅަކަށް ނޫން. ނަތީޖާ ނުކުކީ ނުކުތީ

ްއ ޙެކުރައްވާަފއި ިއޞްލާައޅުގަނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަށް ިތއޮތީ އިްޞލާޙު .މަނިކުފާނު ތި އިންނެވީ ރިޔާސަތުަގއި

ެއއީ ދުނިެޔ ހިނގާ މަަގކީ އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ަވކި މީހަކަްށ  .ކޮށްދެއްވާށޭިއ މިކަން ިއޞްލާޙުވާފަނަގެން

. ން ކުރިަމގެއް ނުލިބޭނެއިގަނެގެން ގާނޫނުތަކަްށ އިޞްލާޙު ގެނެްސގެންނެއް އެވަކި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުަމށް ނިޔަތް

ނީ ުމޅިން ގޯސް. ިއއްޒަތްތެރި އަކަށް ވެސް ވާސް. އަިދ ނަތީޖާ ގޯވެސްދޭނީ ން ލިބޭނީ ހަމަ ގޯސް ައދި ހެއިއެ

ބޮޑު ެއއްެޗްއ އިރުަގއި މާވީ ބައްަލވަން ިއން.ޓީ އަކުމެންބަރު ފާހަގަކުރައްަވއިފި ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން

ބޮޑަކަށް ނޭނގޭނެ.  މާެޗއް ެއއްވީ ބައްަލަވން އިނީމަކާ އޭަގއި އޮތް.ޓީ ،ެއއްތެދު ވާހަކަ .ްތކަމަށްނުގައެނިގވަަޑއި

ފްާޙެގ ޞަ 86 .ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިންކު ފޮނުވާލެވިދާނެއެ ބޭފުޅާ ބޭނުންކަމަށް ،މަވެސްއެހެންނަ

އެަކނި ކިޔުްއަވއިގެން މިތަނަްށ ހަމަ، ރޭ ފްޙާެގ ޑޮިކއުމަންޓްޞަ 86 ވަނީ.ދަންނަޑޮކިއުމަންެޓއްގެ ވާހަކަ މި 

ތްކަމަށް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ފުރަތަމަ އެ ެއއްެވސް އެްއޗެއް ނެޭއގައި . ވަނީޅުދާވިއެ  ވަަޑއިގެންެނވި ކަމަށް

ގޮތަކަށް ވާހަަކެއއް ނުދައްަކވާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ަނމަ އެކަމަކަށް ވެސް. ެބއްލެވި އެ ބޭފުޅާ ބެއްެލވި ޑޮކިއުމަންޓް

އެބަހުރި ތާރީޚުތަެކއް  އި ވެސް އިދިކޮުޅ ފަރާތްތައް. ޭއގަކީ ޔަެއއްބަ  ޑޮކިއުމަންުޓގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ބޭނުމެއް ހިފަންޖެހޭ

ެއގޮތުން މަސްވެރިކަުމގެ ދާއިރާއަށް ބަލާިއރުގައި ފަސް އަހަރު ދުވަހުެގ . ޓަކައި ކުރުމަށްކަން ަވކި ކަން ކަނޑައަޅާަފއި

 ،2014 ،ވަނަ އަހަރު 2011. ންއް ކުރަެއބަހުރި ކަންތައްތަކެ އްޔާއެްކޝަން ޕްލޭނުގައި ބުނާގޮތުން ވެއްޖެ މި ތެރޭގައި 

ވަނަ އަހަރު ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އަދި  2020 .ހުިރ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކުރަންއަހަރު ވަނަ  2019
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 މި. ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔަްނވީ ވެސް އެބަހުރި. މި ތައްފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ކުރަން ނިންމާފައި ހުރި ކަންތައް

އެކަިނ ަދއްކަްނވީ. ހަމަސްގެ ތެރޭގައި މިތާ މަޖިލި .ހަންވީކިަބއިން އަ ގެ ސަރުކާރު ން ނުކުރެވުނީ ީކްއވެެގންތޯކަމުކަން

ކުރައްަވއިެގން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ މް އެކަނި ބޭނުންފޯޓަކައި، ސިާޔސީ ޕްލެޓް ނަމަކަށް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް

ކަން ސަރުކާރުން ކަން. ިވދާޅުވެއްޖެ ސަރުކާރު ސްލޯ ާވހަކަ .ކުރަންސްމާތިލްއިނެހެއްދެވުން ައޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް 

ވަނަ އަހަރު ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުަގއި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްުޓގެ  2014 ،ނުކުރާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

. މި ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓް 77 ރީކުނުއިޢުލާެޓންޑަރ ބޯޑުން  ރެިވގެން ިހންގިފަިއވަނީ، އިޢުލާނުކޮށްގޮތުަގއި އިޢުލާނުކު

ފަހުން ވެްސ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭަގއި . އަދި ޭއގެކުަރްއވައިފިއިޢުލާނު ޕްރޮޖެްކޓް 129އޮގަްސޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް 

ވެސް ަބއިވަރު ަބއިވަުރ  އިތުރަށް ބޯފެނާއި އަދި ، ރަށުެގ ނަރުދަމާއާއި  36ދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 7.2 .ކޮށްފިސްރބިިލއަްނ ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެުޓން ޑިސްޕަ 3.6 .ދިޔަ ވާހަކަކުެރިވގެންއިޢުލާނުއް ކެކްޓުތަޕްރޮޖެ

ނަންބަރުން . އެހެންވީމަ، ނަންބަރުން ވާހަކަދައްކަވަްނވާނީ ތެރޭގައި އޮތީ. މި އަހަރުބިލިއަން ރުފިޔާ 

ހީފުޅުކުރަްއަވއިގެން ުނވާނެ ހަމައެކަިނ މި ން އިވާނަމަ އެ ށްމަ ކަ ންއެހެން ނޫ .ދަްއކަަވިއގެން ފާޑު ވިާދޅުވަންވާނީވާހަކަ

.އެމްއަށް ނިސްބަްތވާ ރައީސް ޔާމީްނއަށް ތާއީުދކުަރއްާވ މީހުން އެކަނި ކަމަށް. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބަލަނީ ޕީ.ޕީ

 ސަުރކާރަށް ންގެމެޅުގަނޑު އެބައޮތް. އަދި އަންފެންނަލިބުނު އަދަުދ ބުަގއި ޚާރައީސް ޔާމީންއަށް ިރޔާސީ އިންތި

ކަންކަން އޮުޅވަެއްއ  އެހެންވީމަ، މި. ނގޭއިވެސް އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ައދަދު

ވިދާޅުވި ފަދައިން ކުރިއަްށ ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ސަރުކާރުގެ އެްކަޝން ޕްލޭންއަކީ މުހިންމު ޑޮކިއުމަންޓެއް. ނުލެވޭނެ

ޝަން ްނގެ މަޖިލީހުަގއި ހުށަހަޅާނެ ބަޖެޓުގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން ޮއތީ ހަމައެކަނި މި އެކްތުއްޔިތް ރަމިއޮ

ވަނަ އަހަރު މަނިކުފާނުގެ  2009 ތަކެއްތޯ.ޕްލޭނުގައި ހުރި އެކްޝަންަތަކށް ސަރުކާރުން ކަނޑަައޅަނީ ކިހާ މިންވަރު

 33ފަހަރު މި ނުނު.ހިމެ ޕްޮރްގރާމް 33 ެއކްޝަން ޕްލޭނުގައި  އެ  .އޮތް ރިޔާސަތުަގއި ސަުރކާރުަގއި ެއކްޝަން ޕްލޭނެއް

ކުރާއިރުަގިއ ވެގެން ނުވަތަ ފާސްތަންފީޛު އަހަރުގެ ބަޖެޓްއެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން މި. މިއޮތީ ޕްރޮގްރާމް

 އި ފަކޮށްތްޢާޔަރި ރާމަށްޕްރޮގް 33މި ސަރުކާރުން އެްކޝަން ޕްލޭނުގައި މި ހުށަހަޅާފައި ހުރި ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން

ސިލުކުރަން ޙާވަނަ އަހަރު މީަގއި މި ބަޖެޓުގައި ނުވަތަ ެއކްަޝން ޕްލޭނުގައި  2020 ހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

 ؟އަށް ބަޖެޓުގައި އަދަދުތައް ކަނަޑއަޅާަފިއ ހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަންބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ދައުލަތުގެ ބިންތަކުން  ޕަެސންޓްޓަކައި ސާޅީސް  ސޫލުން ރާއްޖެ ހިންގުމަށް އުކަޒީލާމަރުބަލާނަން މެން އަޅުގަނޑު

 އާމްދަނީ.... ތަކަށް ާޚއްޞަވެަފިއ އޮތްތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން ބަލާނަން ފަސް ޕަސެންޓްކައުންސިލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



31 

 

 ގެ ކުެރްއވި ސްޓްެރޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުރާތްޝާ އެ އިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ވީ ސްލޭޝް ެއއީ އޮބްލިްކ .ޑޮޓް ގަވް ޑޮޓް އެމް ަމންޓްރންޓް ގަވަޑޮ ޑެންސީޒި ޕްރެޔުޑަބްލި.ޔުޑަބްލި އަކީ ލިންކް

 މުގެ ށުއުރު ފެވަލްެގ ަވގުތަށް މެދުކަނޑާލާއިރު އަުޅގަނޑު ަމޖިލީހުގެ މި ދަރައޅުގަނޑުމެން ަސޔަށް އިންޓަ .އެސް.އޭ.ޕީ 

ގެ ތެެރއިން މި މަޖިލީހަށް މި ދައުރުގެ  19ބިެލްއ އެޖެންޑާ  18ގޮތުން ދެއްިކ ވާަހކަތަުކގެ ެތރޭގައި ދެންެނވިން 

ން އޭ. އެ ޕާޓީކުރެ އިން މަސައްކަތްންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީރައްޔިތު ތެރޭގައި ހުށަހެޅިގެން ގެންދިުއމަށް ދިވެހި

ކުގެ ކުޑަ ޚުލާާސެއއް އަުޅގަނޑަށް ދީފައި. ައޅުގަނޑު ވާނީ މަޖިލީހުގެ ލުތަބި ންނެވި މިހާރު މިވަނީ މި ދެ

ޑުމެންެގ އަާމޒަކީ މި ޖެނެރަލްއަށް މި ދެްނނެވި ޚުލާސާ އަުރވާފައި. ައޅުގަނ ލްށާއި އަދި ަކއުްނސެއަމީންޢާއްމަ

އެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީތަކުން . ދިއުންން ގެރަމުންގުޅޭ ކޮމިޓީތަުކގައި ބިލުތައް އުފެއްދުުމގެ މަސައްކަތް ކު ބިލުތަކުގެ ކަމާ

ގުޅޭ އެކިެއކި  ދައުލަތުެގ މި ކަންކަމާ ާއއި އަދިެވސް ސަރުކާރުގެ ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާނީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހާ

 އޮތްއް އެބަާއިއ ލަފާގެ މަތިން. އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލެުމއައްަސސާތަުކގެ މަޝްވަރާ، އިދާރާތަާކއި، ޒާރާަތކާއިވު

ކުެރވޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ިރޔާސީ  އުމަށް މަސައްކަތް އެބަމި ދައުރުގެ ތެެރއަށް ގެނަފަހަރުގެ މި މަޖިލީހުގެ މި

ދެްއގެ ގޮތުަގއި ޢުވަ ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބު 19 އަދި އެޖެންޑާ ދެްއގެ ގޮުތަގއި ވެސް ޢުއިންތިޚާބުގެ ވަ

ޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުަގިއ ވެސް އިންތިޤާލީ އިންސާފު ރެއަދި ސަރުކާރު ސްޓް  .ރޭންކުބަ ބަޔާ ލީ އިންސާފު އެޤާއިންތި

ކޮށްދޭ ގާނޫނީ މަގުފަހިލޭން ހިންގުމަށް ސްޓްެރޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްއެބަ ބަޔާންކުރޭ. ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި 

އިންތިޚާބަކަށް . މަެވެގން މިދަނީހަފުރިކަން ކަން އެވާ ރާސްތާ. އެ މަގުން ހިނީގމާ މި އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި 

ރަކާތަށް ގެނައުމަށް މި ޙައެ މެނިފެންސްޓޯ  .އެއީ މެނިފެސްޓޯ. ދުތަކާއި ެއުކގައިޢުއަޅުގަނޑުމެން މި ނިކުންނަނީ ވަ

 އެ. އިގަބަޔާން މި ކޮށްދެނީ މި ދެންނެވި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންމި ރަކާތްތައް ޙައެ  .ރަކާތްތަކެއްޙަކުރަނީ  ބޭނުން މި 

ޓަކައި ބޭނުންވާނެ ގާނޫނީ  ރަކާތްތައް ހިްނގުމަށްޙަ އެހެންވީމަ ދެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކިަޔއިދެނީ އެ ލޭންޕް

ޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ފަހަރުގައި މަޖިލީހަށް އައީ މެ. މިވެސްއޮނިގަނޑުަތއް 

ތައް މުޅިން ޙަޤަތުގައި މި ގެނެވެނީ މި ދެންނެވި ތަރަޤީއި ޙައެކުގަކަމާބިލު މިހާ ފަސޭހަ 18މެންބަރުންނަށް 

ދި އެިކއެިކ ޑޮިކއުމަންޓަށާއި އަ ރއެ ބިލުަތއް ދެން ޖާގަދޭނީ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ޓެންޑަ. ކުރެވިފަިއވާތީބިނާ

، އަމުރުތަކާއި  ،އި ދަތަކާއްޙުއްދަަތކަށް. ެއ ޙުސަރުކާރު  ،ސަރުކާރުގެ އަމުރުތަކަާށއި، ސަރުކާރުގެ އެންގުންަތކަށާއި 

އަުޅގަނޑު ފަހަރުގަިއ . ޕްރޮޖެކްޓުތައް، މަލުތައްޢަ ،ދު ފުއްދާ ކަންކަންޢުއެއީ ވަ އެންގުންތައް އަދި ޓެންޑަރުތައް

އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ވެސް ެމންބަރުންނަށް ސްޓޭޓް ކްރާފްޓް ދައުލަތެއް ހިންގާ ގޮާތއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ބޭފުޅުންނަށް  ލޫމާތު ތި ޢުސާފުވެފައި ނެތިދާނެތީވެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއެްއގެ މަތު ލޫމާޢުއް މަގުޭޅގޮތުން ބައެ

 ކަނޑާލަނީ ސަޔަށް. މި މެދުމިހާރު މެން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލީ.
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 {އަށް 11:02އިްނ  10:29 :ސްވަގުުތކޮޅުހު}

 (ީޝދުޙަްއމަދު ނަސް މު ސް، ރައީ އީސަުތގައި ިއންެނވީ؛ ަމޖިލީހުގެ ރަ )ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2ިތއްބެިވ  ގެންާދ މަސައްކަުތގަިއ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންމި  ރަމުންމި ކު މިހާރުައޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ 

 ނޑު މެންބަރު. އަޅުގަބާރަށު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރާއިއި ގެއިަހވަްނދޫ ދާއިރާ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްެބވި

ކަށް އެނބުރޭނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި އްކަތަ މަސަފަހު އެޖެންޑާގެ ެއހެންންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްބޭފުޅު 2އެ 

  އަށް.ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 

 :ވުންމުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ  މްހުރިއްޔާކަންސުލްޖު ރައީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން

ކަތް ޞްލާޙެއް އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްއޮތް އިފައި ސްނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެޢި

ހަށް މަޖިލީތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ ދެން މިޫނން ދުވަހެއް މި ތްޒައިއް އުޅެނީ.  އިގަނެގެްނ މިފަށަ

 ހުރީމާ އެ އި ވެސް. މުޅިން ވެސް ހަމަ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ގާނޫނުތައް ހަލާކުކޮށް ފުނޑުފުނޑުކޮށްފަ އޭވަބާނެންނާއަ

ށައިނުގަެނވިގެން. ފަދި ީނ އަށް މި އުޅެނަމެންން ނޫން އިތުރު މަސައްކަެތއް ައޅުގަނޑުރުކުކަންކަން ރަނގަޅު 

މުގައި ހުރި މީހަކު ޤާސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަްއދާއިން ރައީނަ މާވަ 128 ނޫނުއަސާީސގެޤާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

އް ރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކަތަ  ،އިނާޔަތްތަކާޢިމުން ވަކިެވއްޖެނަމަ ދޭންޖެހޭ ޤާކުށްވެރިުނވެ ގާނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތިން މަ

އޮވެ ހެދުނު ގާނޫނަްށ އި ށްފަޔާންކޮބާރާތުން ބަޢިަކންކަން ކުރަންވާނޭކަން ވަރަްށ ސާފު ން އެ ނަކުގާނޫބަޔާންކޮށް 

. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަނެްއކާ ެއ ވީކުރީގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުތަކެްއ ގެންނަން ބޭނުން

ނާޔަތް ވެސް ޢިފަހު ވާތަކުން ަވއްާޓލުމަށްބަޣާން ރިކަ ރައީްސގެ ވެބަދަލުތައް ގެންނަން ބޭނުންވީ އިްއޒަތްތެރި

ައޅުގަނުޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ށް ޭދން ހިތަށް ތަދުވާލެއް ޮބޑުަކމުން. އެހެންނަމަވެސްއަސް ރައީ އިްއޒަތްތެރި

 ބުނު ލި ށްއަ ރައީސްވީ ކަމަކީ އެ ބޮުޑ ބަޣާވާތުގެ ސަބަބުން ިއއްަޒތްތެރިަގއި ކުރާންޤީޤަތުޙަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤަ

ލަތުން އުއޮޑިޓެއް ހެދުމަށްފަހު ލިބުނު ގެއްލުން ދަ ހިސާބާއެ އަދި ގެއްލުުމގެ ހިސާބެއް ޮއޑިެޓްއ އެބަ ހަދަންޖެހޭ. 

 އޭރުގެ ސަުރކާރަށް ފެނުނީ ،. އެހެންނަމަވެސް ކީ. އެއީ ކުރާންޖެހޭ ކަމަދޭންޖެހޭނީއިށް ހޯދައައިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ނޫނަށްގޮތަށް ގާއުމުގައި ހުއްޓަދޭކަށް ުނވާނެއޭ. އެ ޤައިގެން ވެސް މިވާލަހަމަނޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެން 

ހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ގެންނަ  އުުމގެޤަސަރުކާރުން ގެ ފެށީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަދުލާޙުތަކެއް ަބއްޓަންކުރަން އިޞް

ސާުފ ންއެންމެ ރައްޔިތުންނަށް އި ންއިފަދަ ވީދު ވަޢު ގެބަދަލުތަުކގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން އިްނސާފު އިޞްލާޙީބޮޑެތި 
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އެާއއެުކ ހަމަ އަުޅގަނޑު އައްސަރިބަހުން ސާަބސް ދަންނަވަން.ހަމަ  މަސަްއކަތަށް ރާ ިމ ކުދިނުމަށް ޓަަކއިކަށަވަރުކޮށް

. ދަންނަވަން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަދުގެ ސަުރކާރަށް ޝުކުރު

ގެ ރައްޔިތުންަނށް ސާފުތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ރާއްޖޭދިވެހިތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ތްްއޒައި

ކައި މި ކުރާ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ބޮޑު ރެއެއް ެރއަކީ. އާދެ! މި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޖެޓިްކ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަ

 ުތގައި ގެ ގޮމީދީ ސްްޓރެޖެޓިކް ޕްލޭނެއްންމައަށް ގެނެްސދިންއިރުގަިއ އު ހަންނާއެކްޝަން ޕްލޭން ޭރގައި ަރއްޔިތު

ވީ ވަޢުދުތަކާއި އަުޅގަނޑުމެން މި ގައި ތިޚާބުއިންރިާޔސީ ށް ފެނުނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައަޅުގަނޑުމެން

އެްކޝަން ރެޖެޓިކް ޓްސް  މިގޮތް ފުދިގެންދާނޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އަންނަންވީ ވަޢުދުތަްއ ވަރަށް ފުިރހަމައަށް

ރެޖެޓިކް ެއކްޝަން ޕްލޭނަކީ މިއަދު ޓްތްތެރި ަރއީސް، މި ސްއިއްޒަބަދޭ. ފެނިެގން އެ ޕްލޭނުން އަޅުގަނޑަށް

ޖެހުން ނައްތާލެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށް ކޮން ށްލޭގެ ތޮއްލު. މާޙަހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ިއ ހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަިތވެފަދިވެ

ވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ މާލެ ކާ. ދިގުަދއްމި ސްޓްރެޖެޓިކް އެކްަޝން ޕްލޭން އެބަ މަ ދަތުރުކޮށްގެންަކން ކަށްމިސްރާބަ

ޕްލޭނުން ވަރަށް އެކްޝަން އްލަީކ ކޮބައިތޯ މި ސްޓްރެޖެޓިކް ޙަކަމަށް އޮތް އެ ،އަންނަން މި ޖެހެނީ ކީއްވެެގންތޯ

ތާހިރު ، ރެްއވިްއޔާ ހަމަޖެހުމާއިދިގެންދާއިރު އިރާދަކު ފުޢުދުވަ 5ދައްކާ. އަޅުގަނޑުމެން ވީ  ސީލުކޮށް އެބަތަފް

 5ންކޮށްދޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤީނެކަން މި ސްޓްރެޖެޓިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުން އެބަ ޔަ އުމުން ފެްނނާޤަމެއް މިރިއުޅުދި

އެކްޝަން ކް ޖިރެޓްހެދި އެ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނޭކަން މި ސް ިޝއަީރ ހޮސްޕިޓަލްރއްދެްއގައި ޓަޙަސަރަ

އޮތް އެއް ސަބަބު. އި ޖެހިފަން  ެއންމެ ގިނަ ދިވެހިން އަންނައަށްމާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެޕްލޭނުން އެބަ ބުނެދޭ. އެއީ މިއަދު 

 ޓިކް ފަރުާވއެްއ އަތޮޅު ތެރޭގައި ނެތުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ސްޓްރެޖެ ރަނގަޅު ޞިއްޙީ

ެއާއއެކު މަުދވެގެްނ ހަމަ އްކާ.ދަ  ށް އެބަނައްލުކުެރވޭނެ ަމގު އަުޅގަނޑުމެންޙަ  ކަންބަ، އެ އެމަށްޝަން ޕްލޭނުން އެކައެކް

މު ހަމަޖެއްސޭނޭ ކަމަށް މި އިންިތޒާ އެ  ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެްއ ގާއިމުކުރެވޭނެރޓްރާންސްފަ ޕަލްމްއްދެްއގެ ސާޙަސަރަ 2

ވަަނ އަހަާރ  2018ހުެގ ައގު ، އަާސސީ ބޭއީސް ރަބުނެދޭ. ިއއްޒަތްެތރި ޕްޭލނުން އެބަ ެއކްޝަން ޖެޓިކްރެޓްސް

ިއ ތަކާދުބުނޭ. ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީ ން ޕްލޭނުން އެބަޝައެކް ޖެޓިކްނެ ކަމަށް މި ސްޓްރެޔޮުކރާހެ 33%އަޅާިކޔާއިުރގައި 

ެކއް އްތަންތަހުރި ބޮޑެތި ކަންތަްއތަކެްއގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދައްކަނީ. ހަމައެކަނި ޞިއްޙީ ކައި ގުޅިފަ

ބުނޭ.  ހުރި ކަންތައްތަކުެގ ވާހަކަ މީގައި އެބަ އިފަނުންވެމެ ބޭރައްޔިތުން އެން ތަޢުލީމަށް ބަލައިލިޔަސް .ވެސް ނޫން

ކުޑަކުެރވޭނެ ކަމަށް މި އަށް  1ރެސްޓް ރޭޓް %އިންޓް ނު ދެވޭ ލޯ ށްލީމަވަނަ އަހަރުގެ ކުރިްނ މަތީ ތަޢު 2021

 ންނަށްއްޔިތުކުދިންނަށް ނޫނީ ދިވެހި ރަ  25000ދޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ނެބު ބަޝަން ޕްޭލން އެސްޓްރެޖެޓިކް ެއކް

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޝަން ޕްލޭން އެބަ ބުނޭ. ކަމަށް މި ސްޓްރެޖެޓިކް އެކް ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔަވައިެދވޭނެ

ސަަބބު. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން  ނައި ގެކަންުތން މި ވެރިޔި. މިއީ ދިވެހި ރައްމީދުތައްން ގެ އުން މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތު
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މި ވެރިަކން ފުރިހަމަވެގެންދާނީ މި  ކުރެްއިވއްޔާޖޯރިޓީ ދިން ސަބަބު. އިރާދަގެ މެޖިލީހުއެމް.ޑީ.ޕީއަށް މި މަ

 ން ޕްލޭން އަކުރުން ައކުރަށް ފުރިހަމަ..ސްޓްރެޖެޓިކް އެްކޝަ

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އް އި  ގެއަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާ ޞަތު މިހާރު މި ފުރުރު. އަޅުގަނޑުންބަރި މެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 އަށް. هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

، ޙިމާޔަތާއި، ތާއިޔަނާޢި ، ަރއީސްކަްނ ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހ2009/9ޭޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 މި  ދަންނަވާނީއަުޅގަނޑު  ލާޙުގައި ބަހުްސކުރެވެމުންދާިއރު އިޞް ހެޅި އެރައްކާތެރިކަުމގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަ

ބުނެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ  ދެންނެވި ގާނޫނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ގެނެސްފަިއވާ އިްޞލާޙަކީ އެއީ އޭުރގެ ގާނޫނީ ިނޒާމޭ

ލްސިލާގެ ތެރެއިން އެްއ ޔަ ސިންދިމުނާކޮށް އަިނޔާކުރަތުްނ ގޯގެން ރައްޔިތުންނަށް ެއކި ގޮްތގޮަކއި ދައްތެރެއިން ކަމަށް 

ނެވުނު އިޞްލާޙަކީ ެއއީ އެންމެންނަށް ވެސް އެބަެއނގޭ ކޮން ގޮތަކަށް ކާކަްށ ބޮޅު އެއީ. މި ދެންނެވި ގޮތަށް ގެ

ން ބޭނުންވި ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ނެރެން އަމާޒުކޮްށގެން ގެނެވުނު އިްޞލާޙެއްކަން. އަދި އެ އިޞްލާޙު 

ގޮތުަގިއ  އަދި ޖާިއޒުސް ވެގޮުތަގއި  އިޒު ބުނެފަިއވަނީ ަވކި މީހަކަށް ނާޖާ ފުކޮށްީސގަިއ ަވރަށް ސާއަސާނޫނު ޤާ ރައީސް،

ން ނުވާެނ އިގެހަދަ ވެސް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ގާނޫުނގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ނޫނީ ާގނޫނެއް

ވަނަ  75ނޫނުއަސާސީެގ ޤާވާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ނު ން ކޮށްގެއިޞްލާޙު  އްކަމަށް. އަދި ެއކަމަށް ގާނޫނެ 

ގައި މަސައްކަންުކރަންވީ ގޮާތއި އެ މާއްާދަގއި ހުއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ެމންބަރުން ގާނޫނު ހެދުމުގައި ައދި މަޖިލީއްދާގަމާ

އޮްތ އި ރުކޮށްފަޞާލިސް ހިޖިމި މަ ިދޔައީ ސަުރކާރުން އޭރުދެންނެވި އިޞްލާޙު ގެނެިވގެން  މިފަށްޚިލާ ބުނާ ހަމަތަކާއި

ތުކުރުުމގެ  މީހަކަށް ަވކި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުަމށް ގެންގުޅުނު ތަފާއޮތުމުގެ ތެރެއިންާނއި އަދި ސަރުކާރުން ވަކި

ތެރެއިން ބޮޅެްއގެ ގޮުތގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގެ ބޮޅު ސިލްސިލާގެ ތުގެ އެ އަނިާޔވެރިކަުމގެ ސިޔާސަސިޔާސަތާ

ގާނޫނަކުން ރައީސްކަން  ،ގެއް އެއީ ަރއްޔިތުން ޤެޙައްއޮތް އި ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަުރކޮށްދީފަ 128 ގެއަސާސީނޫނުޤާ

އަދި އެ ކަންކަްނ  ށް.ކަމައެ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ  ަރއްކާތެރިކަން ކަނޑައަޅާ، ކޮށްފައިވާ މީހަކށް ދޭންޖެހޭ ޙިމާޔަތާއި

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަނިާޔވެރިކަން  ްނކުަރންވާނެ ކަމަށް. ބަޔާނަކުންއުޫސލުތައް ގާނޫ އިފޯރުކޮށްދޭނެ ހަމަތަކާ

ރަކާތްަތކުެގ ޙައެކި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެކި ނަންނަމުގައި އެކި  މާނެއްަގއި މި ދެންނެވި ގޮތަށްޒަހަނައަޅާފައި އޮތް ހައްދުފަ

ބަބު ެއއީ އަިނޔާވެިރކަމަށް ނޫނެކޭ އް ސަމާލި އެއެ ވެރިކަން ަރއްިޔތުން ނިންޮއވެ ވެިރކަމެއް ދެމުންދިޔަ ނިޔާއި އަތެރޭގަ

ކުގެ ވާހަކަ މުޅި ރާއްޖޭަގިއ އަށް ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުާކރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަޤީބުނުން. އަޅުގަނޑުމެން ތަރައް 

ތެރޭގަިއ  މުގެވެރިކަ އްޖޭގައި އެއީ ަގދަ އަޑެްއގެ ގޮުތގައި ވާންފެށީމާ މިދިޔަ ރާމުޅި އަުޑގަދަކޮށް ދައްކަންފެށުނީމާ ނޫނީ
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ނުތަނަވަސްކަން އެބަ ިއޙުސާސްކުރެޭވކަން ފާހަގަވޭ. ދަތިކަމާއި ކުރަްނ ތިބި ފަރާތްތަކަށް ހިތް ކަންކަން ކޮށްނާޖާއިޒު

ރަށް ސާފު. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިސްރާބަީކ ވަ ގައިގޮތު ޫބލުކުރާ ޤައަުޅގަނޑުެމންގެ މިސްރާބު އަުޅގަނޑު  ،އެހެންނަމަވެސް

ކުުރވައި އަދި ބާރުވެރިބާރަށް ކުރިއަށް ގެްނގޮސް ަރްއޔިތުން  ވެސްމަްނފާހުރި ކަންތައްތައް ވީހާ، އިލާބައާ  ރައްޔިތުންނަށް

 ލިބޭނެ ގޮތަްށ ވެސް  ޔާރުންަތއްތައް ެއ ރައްޔިތުންނަށް ނިންމުމުގެ ިއޚްތިކަގެ އެ ބާރުވެިރކަމުގެ ތެެރއިން ެއ ރައްޔިތުން 

 ގާތުން އްޔިތުންނާވެސް ރަ ތްތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ީޕއަީކ އަބަދު އިްއޒަ ކަްނކަން ކުރުން.ނިޒާމު ބައްޓަންކޮްށ އެ 

ށް އަޅާލުމާއެކު އަދި ކުރާ އަދި ބޭނުންތަކައިޙުތިރާމް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ރަްއޔިތުންގެ ނިންމުންތަކަށް

ޕީއަްށ ..ޑީ އެމްދު ވެސްންދާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނ މިއަމުކުރަަކތްއެކު މަސައް ކުރުމާއިޙްތިރާމް

ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޤަ ކީ ވެސް ެއއީ. ައޅުގަނޑުެއމް.ޑީ.ޕީއާެއކު ތިބޭ ސަބަބައަދި . ކުރާ އިތުބާރަކީ ެއއީ

ތުން ދެނެއް ރިންނަށް ދިވެހި ރައްޔިގެ ވެކަމުހިނދަކު މި ދެންނެވި އަނިާޔވެރި ހާ ކަތްކުރާމި މަގުން މަސައް

އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު ހެދުމުގައި މީގެ ކުރިން މި  ނުދޭނެ. ެއއްގަދިވެހިރާއްޖެއަކުން ޖާ 

 ފުށް އެ ރުދަނީ އޭމިބޫލުކޮށް މިއަދު ޤަލު ނޫންކަން ސޫއު  ގޮތް ެއއީމަލުކޮށްފައިވާޢަވަނަ މަޖިލީހުގައި  18 ،މަޖިލީހުގައި

މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ެއ ، އާއި އިން ލާބަ ނަށް އެހުރި ާގނޫނުތައް ރަނގަުޅކޮށް ަރއްިޔތުން  ފުށަށް ޖަހާފައިމި

ތަށް ުކރެވޭ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިްނ ކުރަމުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިގޮބައްޓަންއެ އިޞްލާޙު ގެެނސް  ކަށްގާނޫނުތަ

ނަށް ަދނީ. އަދި ކުރިން އެ ގާނޫކުރެވިގެންެވސް މި އިޞްލާޙު 2009/9 ވުނުފާހަގަކުރެމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ 

ކުރެްއވުމަށް މި ހުށަހެޅި ލު ޠިއެ ބާ ނީފަދަ ނުރަނގަޅު އިޞްލާޙުަތއް ުއވާލެވި ނޫމިދެންނެވިނައި ގެ

ިރކަމުެގ ވެ ޔޮގޮސް ހެލިބެމުންދިޔަ ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ގެއްިލގެން ،އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ކުރެވެމުންދަނީ.ބަހުސް

ދެންނެވިހެން ފަސާދައިެގ  ވާހަކަ ަދއްކާނެ. އަދި މި  އެތަކުންކުރާ ފަރާތްއަސަރުށް ކުެރވުނީމާ ހިތަނިޒާމެއް ާގއިމު

ޖެހޭ މިންވަރު  އްޓުމަކަށް ައއިމަ ެވސް ހިތުގައި ުނލިބި ހުތައް ދަބުޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ލިބެުމންދިޔަ ބޮޑެތި ޢަ

ުޅވާލާކަށް ރާބު އޮ މިސްމަންޒަރަށް ބަލައިގެން އަުޅގަނޑުމެްނ މިތިބީކީ އެ، މަވެސްންނަެއހެ އިތުރުެވގެން ހިނގައިދާނެ.

 ބިލު އެއީ  17، 16ކުރިޔަށް ދާން. އެމް.ޑީ.ޕީއިން މި ދައުރަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި އޮތް  މަގު ނޫން. ސީދާ

ރިއެރުންތަކެްއ ލިބިގެންދާެނ  އިތުރު ކު ަގއިަތކުަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤު އަދި ަތކެއް ގެނުވާނެ އުއްމީދު އުރައްޔިތުންނަށް އަ 

ނެ ބިލެއް. ބިލުތަކެއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކޮްށ ގެންދާ ކުެރވި މަސައްކަތްތަެކއް

ށް ަތކަފަދަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަދެންނެވި ދާންވީ. އިތުަރށް މިޔަށްޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތުަގއި ާބރަށް ކުރި

. އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސައްކަުތގެ އަމާޒަަކްށ ދެކެންނޑު ނުރި ބެލުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން ފަސްއެނބު

ރި ގާނޫނުތައް ހަދާ އެ ގާނޫނުތަކުން ހުމަންފާ، އާއިކުރުމާއި، ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަވާންވީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

 އީްސ. ތެރި ރަްއޒަތްބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އި ުކރުން. ވަރަށްދި ފައިދާަތއް އިތުރު  އަކާއިރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުްނތަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ތަކަށް އަދި އެަބއޮތް. ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު އެހެން ސިޔާީސ ޕާޓީ މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ގުޅޭގޮތުްނ  ގިނަ ަވގުތު ހޭދަކޮށްފިން. އިތުރަށް ބިލާ ރެށްވުގަިޑއިރަ 1އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބިލުގައި 

ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ގަސްދުުކރަނީ މި ބިލުގެ ދެން އޮތް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ނެތް ކަވާނެކަދައް ވާހަ

އި ބިލު ީޑގަ  ގަުގޅޭގޮތުން ވޯޓަށް އެހުން. މިައދުގެ ވޯުޓގެ ްނ. އެއީ ބިލު ބަލައިގަތުމާއުދިމަސައްކަތަށް ބިލު ގެން

 އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ އައިަޓމް، ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރީަގިއ ހާރު މިނޑު މިއަޅުގަ ވޯަޓށް އެހޭނެ. ބަލައިގަތުމާއި ގުޭޅގޮތުން

ގޮތުން ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގުޅޭ އި ބިލާމުގެ ކުރީގަ އުއަށް އަޅުގަނޑު ދި 6.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ން. ހުބަސް ވިދާޅުވާވަން ފަ އަރު ސައިން ޒިޔާަދށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ޙުްއޒަތްެތރި މެންބަރު  އިާރގެވަިއކަރަދޫ ދާއި

 ސައިން ޒިޔާދު.ޙުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

 

 ސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެްއކެުވން:ޙުދާއިރާގެ މެންބަރު ވަިއކަރަދޫ 

 ކަމާއި ސަރުކާަރކުން ވެރި އޮތް ސަރުކާެރއް. ސްފައި އް ކުރަްނ އައި ކަމެވެރިއަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަީކ ޯއގާތެރި ހެޔޮ 

އަޅައި އެ އް އެކަށަ ސްޓްރެޓެިޖކް ެއކްަޝން ޕްލޭނެ އެއްކަމަކީ ނަމަ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭނެވެފައި ހެޔޮ ިނޔަތެއް އޮތް ހަވާލު

ނީ ވެރިކަމާއި ަހވާލުވުމާިއއެުކ ފެނުމި  އް ގެނައުން. އޭގެ ބަަދލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޭވތުވެދިޔަ ތަނުންޕްލޭނެ

ގޮަތކަށް ެއ ގެނެސް އިޞްލާޙުކޮްށގެން ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ަބދަލުތަކެއް ބޭނުން ައށް އެގާނޫނަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީ 

ޤާނޫނުއަާސސީގައި ވެސް މި ބުނަނީ ގާނޫނުތަކާއި އެްއގޮތަށް ވެރިކަްނ . ޙަޤީޤަތުގައި ދިޔަ މަންޒަރުވެރިކަން ކުރަމުން

  ހިތުހުރި ގޮތަކަްށ ބަދަލުކޮށްގެން އެ ނުތައް ީއ ގާނޫނާޔަތް ލިބޭ ވާަހކަ. ފަހަރުަގއި ވެސް އެޢިބޭ ވެރިންނަށް އި ތިށްފަކޮ

 ކުރާ ވެރިންގެ ވާހަަކއެްއ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މިން ެވރިކަންބޭފުޅުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަްށ އެ ގާނޫނުތައް މާނަކޮްށގެ

ކި ވަތަ ވަށް ނުމީގެ ކުީރގައި ިމގޮތަށް ވަކި ބަަޔކަށް މަންފާ ހޯދުމަ ،ޢުދު ވައެއް ވެަފއި އޮތްން ދައްކަނީ ސަރުކާރު

ނަމޭ. އޭެގ ދަށުން ފުރަތަމަ ުކރާހުރި ގާޫނނުތައް ައޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ނިޔަތުގަިއ ހެދިފައި ވުމަށް އެބަޔަކަށް އަނިާޔވެރި

މާޔަުތގެ ޙިނާޔަތާއި، ޢިތަކަްށ ދޭ ބޭ ފަރާތް ތިފައިމިީއ ވެިރަކން ކޮށް، 2009/9އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަން ިމއުޅެނީ 

ރަށް ސާފުކޮށް ަވކި ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް ދިުނމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްަފއި އޮތް ކަމެއްކަން ވަ ިޅގެންކަނޑައެގާނޫނު. މިއީ 

ނާޔަެތްއ ޢިއި ލަތެއްގަޙާކުރެވޭ ބޭފުޅާައކީ ެއއްެވސް ހިތާމައަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި އަމާޒު، ނަމަވެސް އިނގޭ.އެބަ

މުން އަެންއ ޤާނޫން. އޭެގ ހެއްެކއް ކަންނޭނގެ ެއއް މަ ފުޅެއް ރާ ބޭކުކުރަން މަސައްކަތް ނާޔަތްަތއް ބޮޑު ޢިބޭނުންވެގެން 

ޭބފުޅުން ހިތުން އެ އުޅުއްވަނީ  ނާޔަތް ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އަދިވެސް އެޢިމުގެ ޤާބުން ކުރީގެ މަމަށް ބަދަލުވި ހިސާޤާމަ

ންނެވީ. އެ ހު ތުގައިނާޔަޢިމިހާރުގެ  ން. ނޫން އެހެންނަކުން ނޫން. މިހާރު ހަމަ އިގެޕަވަ ދޭއްެޗއްަގއި ހިއް

ރައްޔިތުން  ނުވެ މިދަނީން މުޅިން ކާމިޔާބުޭބފުޅުންގެ ރޭވު ދިޔައީ. އެ ނާޔަތް ގިނަެވގެން މިޢިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 
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ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކޮށީ ކޮން ަކންކަުމގައި ވެރިވެރިޔަ ލަން އެބަޖެހޭ ވޭތުވެދި އިބަލަމެން ނުވީމަ. ައޅުަގނޑުއެގޮތަށް ބޭނުން

ިއގެން ދެން ގާނޫުނން ލިބެންވާ ބާރުތައް އަމިއްލަފުޅަށް ނަންގަވަ ގެނެސް އެ ނޫނަށް އިޞްލާޙެއްޔަތު ގާމާލިއްމަގެއްތޯ. 

ަތކާއި ނުގާނޫ ވޭނީކުެރްއވީ. އަުޅގަނޑުެމން މި ބުނަނީ ހެޔޮ ވެރިަކމެއް ކުރެކުރިޔަށް ަވޑަިއގަންނަވަން ަމސައްކަތް

އެނގިގެްނ ނޫނިއްޔާ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް  ،ން ބޭނުންރަކުން ކަޤާނޫނުއަސާސީ ކުރިން ލިޔެފައި އޮތް ގޮތަށް ވެރި

ކުރަނީ ެއކަން. މިީއ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު. ޭރަގއި  ނޑުމެން މަސަްއކަްތ މިށް ނުކޮށްެދވޭނެ. އަުޅގަކަރައްޔިތުންނަ

. ރީކުލާޙުސީެއއް ނޫން ައޅުގަނޑުމެން އިޞްކުރާނެ ގޮތް. ޤާނޫނުއަސާންރިކަ ވެއޮތީ އަުޅަގނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އެ

ން މި ނެރުނީ. އެގޮތަށޭ ކުރާނެ ގޮތް ލިޔެފައި ފޮތެއްަގއި އަުޅގަނުޑމެގާނޫނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން

ތަކާއި ހުރި ގާނޫނު ފައިތަކާއި ހެދިކަންކަން އަޅުގަނުޑމެން ކުރާނީ ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރާނީ. އެ

ނާޔަތް ދޭން ޢިރައީސްައކަށް ކުީރގަިއ ކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތުން މީގެ  ތަކީ.އެްއގޮތަށޭ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރާނެ ގޮ

ކަމަށް ނާދެޭވ އްާޔ ގާނޫނަްށ ކުޑަ އިޞްލާޙެއް. ކުރީގެ ރައީސްކަން ކޮށްަފއި ހުރި ބޭފުޅަކަށް ރައީސް ބޭނުން ނުވެއްޖެ

ގިލި ނމާމި ،. މިސާލަކަށްފަ ހެދިނަމުގައި ވެްސ ގާތްގަނަޑކަށް ގާނޫނުފުޅުންގެ ނަންިކވަކި ބޭ  ވަހުރިގޮތަށް އެބަ

އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް. ހަމަ އެ ބޭނުމުގައި  65ށް ނާެދވޭނެ. ކަވެިރޔަކަށް ދެން ވެިރކަމަދާއިރާއަށް އުފަން ިވޔަފާރި

 35ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެިރކަން ކުރެވޭނީ  އެހެން. ދެން މަ ސް ހައެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަީއ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވެ

ކުރާ ުކއްޖަކަށޭ ނައިބު ރައީްސކަން ބިޔަރޑްލީ، ފަރިތަކޮށް ވައްކަން  ންޗްކިޯލއަށްުވރެ ބަރު، ފްރެ 90 ،ށްރުން ދައަހަ

ށް ސީއައަސާޤާނޫނު ގެނެވިަފިއ ހުރީަގވާއިދުތަކަްށ ބަދަލު، ފެންވަރަށް ާގނޫނު ހެދިފައި ހުރީ ލިބެނީ. މި

ވެސް ބޭނުން ހަމަ މިގޮތަށް ނައިބު  ައޅުގަނޑު ގެން.ންވެނައިބު ރައީސްކަން ދޭޅަކަށް ފުބޭހަމަ ވަކި  ގެނެސްގެންލުބަދަ

ދައުރެްއގައި ަވޒީފާ ލިބުނު  ދައުރެއް ނިމޭއިރު އެ، އެހެންނަމަވެސް ނާޔަތެއް ދޭން.ޢިވެސް  ރައީސުންނަށް

 ކާރަކަށް ެއއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުވާނެ އް ދަތިެވއްޖެްއޔާ ތަންކޮޅެ  ގިނަހުންބޭ މީރައީްސކަން ލި މީހުންނަށްވުރެ ނައިބު

ްއާޔ ވެއްޖެ ތަށް ދަނީ ކަމަށްވެސް ވިދާުޅވެ މިގޮ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޭއދަފުށި ،ކުރަން. ތެދުފުޅެއް މިކަން

 30 ގޮތަށްކުީރގަިއ އޮތް ، ތެދެއް  .އޭހޭނެޖެންދޭ ނާޔަތްޢިގަނޑުމެން މި ބަލުގައި އަޅު ޤުވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަްށ މުސްތަ 

 ުނވޭ މާބޮޑު އެްއޗެއް ދާނެހެންނެއް.އެއްއަޅުގަނަޑކަށް ހި ގޮތަށް އޮތްނަމަ  ދަުއރު އެކަކު ކުރާ ހަރުގެ ދައުެރއް އޭގެ ދެއަ

 ތަށްްއގޮވެސް އެ ދަުއރު ގާނޫނުތަކާއި އެނަށް ވެއްެޖއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ނައިބު ރައީސުން މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން

ނައިފަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޭ ކަމެއް. އެވެސް ތެއް ދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުޔަނާޢި ވާ ދޭން ވެރިކަން ކޮށްިފއްޔާ

ައޅުގަނޑުމެން  ހިންގަނީ ސަރުކާރު. ރު ހިނގާށޭ. އަުޅގަނޑުމެން މިވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާ

ވުމަކީ ޤީ އް ތަރަކުރަނީ މި ޫބލުޤައަުޅގަނޑުމެން  ވަނީ.ނޑުމެން ހިންގަން ބޭުނންނުުޅގަްށ އަތަފާތަކީ ކުރިން ހިންގި ގޮތަ

ޖެހިގެން އޭރުގެ ރައީސް މީހާެގ ވުން ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެން ބުރިޖެއް އަޅާއިރު އެާއއި ޤީރައްޔިތު މީހާ ތަރައް

ފިއްޔާ އޭުރގަިއ ހަދައިބުރިއަށް  25 ހޮސްޕިޓަލެއްން ދެކެމާރާތެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑު ނުޢިބުރީގެ  14



38 

 

ރީތި  އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެން މާލޭގެ ބުރިއަށް އަަރންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. 14މިނިސްޓަރުގެ ގެ  ގހުންނަ ހައުސިން

އަީކ ޤީރައްކާ ތައަޅުގަނޑުެމން މި ދައް ބުރީގެ ހޮޓަލެއް ހުންާނންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. 14މިސްކިތެއް ައޅައިފިްއޔާ ޅިޔަުނގެ 

އަރާ މިއިްނ ވާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ހިތަށްޤީމީހާ ތަރައް ިޔތުއަކީ ރައްޤީދައްކާ ތަރައް ން މިގަނޑުމެ. އަޅުއެއް ނޫންމި

 ،. އެްކސިޑެންުޓވެގެން ގެންނަ މީހުންނާއިތޯލިޖެންސީ ރޫމަށް މިއިން ދުވަހަކު ވަދެރ ިއމަބޭފުޅަކު ައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގެ

. ވެސް ފެނުނުތޯ ހަކުބޭ ގޮތް މިއިން ބޭފުޅަކަށް ދުވަތި  އެއަތުރާލާފައި ތާ މީހުން އެތިބި ގައިއެިކއެކި ބަލިތަކު 

ކަންނެލި ވަިކވާނެ. މިއަދު  ،. އެތާނގައިވާ ގޮދަާޔއިނީހުންނާ ވެސް މިައށްވުރެ ތަރުތީބުން އަތުރާފައި މާރުކޭޓުގައި މަސް

މީހުންގެ  30ޒު. މަރުކަ ވީ މީހުން ަބލާން ދުވަސްމުރުރީ އު ގުަރއިދޫަގއި އެހެ ލަަތކީ އެއީ.ޙާގެ .ެއޗުއައި.ޖީ.އެމް

ނގާވެ ބިހިނގާ ،އުމުރުން ދުވަްސީވ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއިމީހުން ނިންދަވާ. ނަފްސާނީ  60ވޯެޑއްަގއި 

 ންޑުމެގަނބުނަނީ އަޅު . ދެން އަޅުގަނޑުމެން ަކއިީރގަިއ މިމީުހން އެއް ވޯުޑގައި ނިންަދވާ 60 އުޅެން ދަތި މީހުން

ވަރަށް ރީތި ހޮސްޕިޓަލެއް. ަރއްޔިތުްނ  ،ތެދެއް  .އްޕިޓަލެސްހޮ  ބަލާލަބަލާށޭ އެހެރަނިކަން ރީމޭ.ކުޤީވެރިކަމުަގއި ތަަރއް

 ހަދާ. އެ  ބުރިއަްށ އެ  14 މިނިސްޓަރުެގ ެގއޭ  މްއުޅެީނ ޭއރުގެ ހޯ ހަިޑެވގެން އެ  ނޫޅޭ ހޮސްޕިޓަލް ހަޑިެވގެންެނއް.

ރެްއގަިއ ެއއިން ކޮންމެ ދޮ ުކޑަކުދިންެގ މަރުަކޒު ހައްޓާްނ ބަލަދައުލަތު ،ކުަޑކުދިންގެ  ނީ.ކަދައް  ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި

ަތުޅ. ޖަލަށް ލައިގެން ކުދިން  4ކޮންެމ ދޮރެއްަގއި އެަބއިން  ައކަފޫޓު ބިމެއްަގއި ަހދާފައި އެހެރީ އެތަން. 5000

ކު ފޫ ންބަރަލިސް މެއެއަށްވުެރ ބޮޑު ޭއރު މަޖި ނީ.ންދަކުދިން ގެްނގުެޅމުއެ  ެވސް އެތާ ގެންގުޭޅ ުއސޫލުން މިއަދު

ބިން  ފުލުފުލުަގއި ދެ ަދއްކަނީ. ތަނެްއގެ ވާހަކަ މި ންވެސް. ހުޅުމާލޭަގއި ތަން އޮތްންދިން މިމޯލު އަޅަ ކަހާލީމަ

އީ  އެ ންޏާކުރާ ކަންތަކޭ ވައްކަަމކީ. ފާޅުގައި ފެންނަ ބޭފުޅާ ވިދާުޅވި ިސއްުރން ދިޔައީ. މިއީ ހެޔޮ ވެރިކަން. އެ

 ޮގވަިއގެން ގޮސްަފއި ޕެއްގެ މުދާ ފާޅުަގއި ގުޫރޕެއްހާރައިގައި އަުޅގަނޑު ބޮޑު ޕިކަފި  އެމާދަމާ ވަްއކަމެއް ނޫނޭ.

. ަވއްކަން ސިއްރުން ކުރިއަްސ ށް މި ދިޔައީށް ވާނެތޯ. މިއީ މިހާރު ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބަވަްއކަމަ ފިއްޔާސްގެނެ

. އެހެންވީމަ، ސް އެ ހަމަ ވަްއކަންޔަެނގި ގައިފާޅު  ސްޔަންގެ މުދަލުން ަވގަށް ނެގިޔިތުރައް ފާޅުގައި ކުރިއަސް ަވއްކަން.

އަުޅގަނޑުމެްނ  ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރަްނ ބޭނުންވާތީ. ޖެހެނީ ތުގައި މި ބަދަލުތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ގެންނަން މިޙަޤީޤަމިއީ 

ނެ ނގޭއި ށްދިސާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަޙާރި މަވެގެ ވާހަކަަދއްާކއިުރގަިއ އިއްެޔގައި އެ ހިނގާދިަޔ ހިތާޤީތަރައް

ގެ އެއް ކޮށި އަނދައިގެން މި ނިވާެލޭވވަރުަގއި  7، ގެ  6ގެ ރޯެވއްޖެްއާޔ  ެއއް ރު.ވަތިބި ަފއިވެޤީއަޅުގަނޑުމެން ތަރައް

މާލެއަށް  މި .ށް އަހަުރވީިވްއސަކަޖެހިގެން މި މާލޭގެ ބަރުމަރުކާ ައޑީަގއި އޮންނަތާ ށްމި މާލެ ތޮ މާލެ މިއޮތީ. މިއަދު

 ފުލެޓް ދޮންބެ އެ ކަށް ހުންނެވިރުަގއި ހުންނެވި ވެރިއަ އައި ވެރިކަމެްއަގއި. އޭ އި އެގަ  2008 ކުޑަ ލުޔެއް ލިބުނީ

ވެރިަކމުގައި މާލޭެގ ޖާގަ ހުސްކުުރމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެއިން ގޯިތތަކެއް ދޫކުެރިވގެންދިޔަ. އެީއ ނަމަ. ބޭފުޅުންގެ ބަހުން

ށް މީހުން ދިޔައިމަ ޓްތަކައެ ފުލެިއ ެއއްެޗއް ފުލެޓް.  އަެވގެން ރަފްޢާުލޔަކީ. އޭރުަގއި ތަ ބުނު ލިހަމައެކަނި މާލެއަށް

ވެސް  ފެންނަނީ. ކުދިކުދި ރަށްރަށުން މިއަދު އޭގެ އަނެްއކޮޅު މި ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ލުޔެއް ާމލެއަށް ލިބިގެން ައއި.
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ރަށްރަށުގެ މީހުން މާލެ  ޔައީ.ދި ންނަށް ފެނިގެން މިނޑުމެޅުގަ އަ ދިޔަ ދައުރެއްމީހުން މާލެ ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލަމުން

 ،ނޫން ގޮތެއް ނެިތގެން އަންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއަންނަނީ. މިދެން  ނީ މިއީ ބޮުޑ ުސވާލެްއ. ކީްއވެހޭއަންނަ

ވެްސ  ގައި ހދ އަދިވެސް   މަުރކަުޒގައިޙީއްޞިނޫން ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން ރަށުގެ މި

ސިޓީގައި އެންމެ ބޭހެއް ލިޔަނީ.  ބޭސް، އެންމެ ސިޓީ ރު ޭދނީޑޮކްޓަ މަުރކަޒަކަށް ދެްއކީމަ ޞިއްޙީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ

ިމީއ  ގަިއ ލިޔާނީ ކުޅުުދއްފުއްޓަްށ ދާށޭ. ކުޅުދުއްފުީށގެ ޑޮކްޓަރު ލިޔާނީ މާލެއަށް ދާށޭ. ެވސް ހދ ގައިމުހަމަ

އި ވެފަިއ ކުރީގަމީގެ އިތުރު ެއއްެވްސ ކަމެއް  ޔަވައިޑު ފިބޯ  ތަނެއްގައި ހަމަ ނަން  އިންމިލަތު. ޙާއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ ޤީތަރައް ދައްަކނީ މި އަޅުގަނޑު މި ނެތީމަ

 އިގަލޭމާ ކުރަނީ. މި ބޫލުޤަ ށްމަ ކަޤީއޭ އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީިއންސާނީ ތަރައް ޭއ.ޤީތަރައް ނުންގެއިންސާ

މަގެއް މަތީަގއި ެއވަުރގެ އަލިފާން ފެތުރުނު އެއް  .ދިޔައީ މިކަން  މިފެނިގެންދުވަހު  ނޑުމެންނަށް އިހަށްޅުގައަ

ބޭފުޅުންނަށް ކުރަންވާ ސްޕީުޑގަިއ  ުދއްވާ ވެހިަކލްތައް ގިަނވެގެން އެ، ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ބުނަނީ ސައިކަލުތަާކއި

ނީސް ވު މިއަށްވުރެ އަމާންކޮށް ގެންދެެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މާލެ  ދުވަހު އެ، ނުކުރެވުނު. އެކަަމކު ތްކައްމަސަ

 ކިޔަނީ ބުރިއަކަށް ނޫން.  މިޤީ. އަުޅގަނޑުމެން ތަރައްްއޔާއެހެން މާލެއެއް ހެދިއްޖެ ގެމީ  ރަށެއް ރާއްޖެތެރޭގެ އެހެން

.  މިތާ ހަދައިގެން ނުވާނެންތަންއަށް ތަބުރި 40 ،ބުރިން 30 ،ބުރިން 25. ނެވާ ވަންޏާ މާލެ ޤީ ބުރި ގިނަވެގެން ތަރައް

. އެބަ އެްއ ބުރި ބުރިން ުފދޭނެ އަުޅގަނޑުމެން ރަށުަގިއ ހަދާ . އެއް ނޑުމެންނަށްއެްއ ބުރިން ފުދޭ އަުޅގަ

 ދެ!އާ ވެސް އެ ކުވަހަރީ ދުފުދޭނެ. އަޅުގަނޑު އަުޑއެހިން ކު  ހެދީމައަޅަނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި.  އަޅުގަނޑުމެން ފުލެޓް މި

. ރައްޔިތުްނގެ ައކަފޫޓޭ 5000ނަށް ދިނީ ރައްޔިތުން ދީެގންނޭ. ންނަށްޔިތުރައްކެއީ ކޭމޭ އެަކމަކު  ޑުމެންުޅގަނކެޔޭ. އަ

ފުލެޓް.  12، 20ލިބެނީ  އޭރުަގއި ތިބި މެންބަރުންނަށް މި ށް،މާރާތެއް. ރައްޔިތުންނަޢިބުިރ  14ދެނީ  ވެރިމީހާއަށް އެ 

. މި މިންވަުރ ނުފުިދގެން މިއުޅެނީެޓއް. މި މިންވަރު އްކޮ ކޮތަރު ފޫުޓގެއަކަ 500ުހރީ  ށް ހަދާފައިހާއަ މީރައްޔިތު

ައކީ. އަދިެވސް އެއްފަހަރު އަުޅގަނޑުމެން ޤީބޫލުކުރާ ތަރައްޤަ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން  އިތުރުކުރަން ައޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ.

ވެރިކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން  ޔޮމެއް ހެ އްިޔތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަސް ރަގެނެ ޞްލާޙުއި ހުރި ހުރިހާ ގާނޫނަކަށް މިހެން

   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާންކަންދެމުްނ ދެއްޤީކަމުގެ ޔަށްދޭނެކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަްށ ތަީކ ވޯަސއްކަގުޭޅގޮތުން ކުރަްނ އޮތް މަ ލާމި ބިއަުޅގަނޑުމެން ެދން  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 ން ޯވޓަށް އެހުން. ބަލައިގަތުާމއި ގުޭޅގޮތު އަހާ ގަީޑަގއި ބިލު

މިީއ ކެލާ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  6.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  (6.2)

ކަށް ން ބިން ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަފަޅުގުޅީ، ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި ބިން އިންރާމްގެ ަދށުން މާލެޕްރޮގްވެށިފަހި މާލެ 
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ތެޭރގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 2011 ރާރު. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެޤަހުށަހަޅާ  އްސުމާިއ ގުޅޭގޮތުންބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެ

ގެ ގެ ބޭނުމެއް ޢުްއ. އެ މަޝްރޫޢެރޫމަޝްަވނީ ވެށިފަހި މާލޭގެ އަހަރުގެ ތެޭރގައި ހިންގިަފއި 2011ވަނަ އަހަރާއި  2010

ތަންތަންކޮޅު  ކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެން. އެގޮތުން ކުދިުކދި ތަންތަންކުޑަކުރުޖެހުން ށް އޮތީ މާލޭގެ ތޮތުަގއިގޮ

 މެއްފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެ  ބިން ދިނީމާ ސަރުކާރަށް ބަންޑާރައަށް އެމީހުންގެ ދޫކޮށްލީމަ

ށް ފަރާތަށް އަ 250ަދށުން  ގެޢުރޫނދާންވާ ޮގތުގައި އެ މަޝްނޑު ހައަުޅގަ އް.ޢެރޫކޮށްދިނުމުގެ މަޝްފޯރު

ޭބބޭފުޅުންގެ މާލޭގެ ބިންކޮޅު ަބންޑާރައަށް ދޫކޮށްލަްއވާފައި.  ވަނީ އެ ބޭފުޅުން އެ ބޯހިޔާވަހިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްީދފައި.

ީނ ވަ ރާމުެގ ދަށުން ސަރުކާރުންޮރގްމި ޕް ހިކަމެއް ފޯުރކޮށްދެވިފައި.ވަހިޔާ ވަނީ ބޯ ބޭފުޅުންަނށް އޭގެ ބަދަުލގަިއ އެ

ވަނީ ކިތަންމެ  އެއްބަްސވެަފއި. އަިދ އެ ެއއްބަސްވުުމެގ އެއްަބސްވުން ުނވަތަ ސިީޓ ސަރުކާރުން އެތައް ަބޔަާކއި

 ތަ ނުވަގުޭޅގޮތުން ދާއި ޢުގެ ވަރު ރުކާސަ އި ގުޭޅގޮތުންމީސްމީހުންގެ ސުވާެލއް އެއީ އެ ެއއްބަްސވުމާ ބަޔަކަށް ދީފައި. އެ

ކަން ކުރިއަށްާދނީ ކޮން މަގަކުންތޯ. ރާއްޭޖގެ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުންނަށް  ދެން ކަންގުޭޅޮގތުން ންޓާގެ އެގްރިމަކާރުސަރު

 މިއީ ރާއްޖޭގެ އެަތއް ބަިއވަރު ން. އޭގެ ބަދަލު ސަރުކާރުން ދެމުންދާތަ ލާފުވީމާޚިފެނޭ އެއްބަްސވުންތަކާިއ  އެބަ

މަލުކުރާންވީ ގޮތެއް އެީއ ޢަގުޅޭގޮތުން  ކަމާްސވުމެއް. އެެހންވީމާ، މިއެއްބަިއވާ ފަެވވި ތުންނަާކއި ސަރުކާރާއްޔިރަ

އެއްބަސްުވްނ  ގައި ބަިއވެިރވެ ސަރުކާރުން މިރާމުކޮށް މި ޕްރޮގްޞަޮއޅުންފިލުވަން. އަދި ޚާއް ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމެއް

 ފަރާތްތަކެއްދައްކާފަިއވާ  ށް ފައިސާގަތުމަ  ބިންޅީފަޅުގެގު  އެ ގުޅީފަޅަށް ބިން ަގއިެއކީ. ހަމައެއާއްދީފައިވާ ފަރާތްތަ

ވެްސ  ުސވާލަކީ  މި އިެރއްަގއިތޯނަކުން ކޮންތަ ވެސް އެބަވޭ. ެއ ފަރާތްތަކަްށ ބަދަލުގަިއ ލިބޭނީ ކޮން އެްއޗެއް ކޮން

ފަހި  ވެށިބަރު މިންއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެލާ ދާ، ކެއިން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ކުރިމަތިވާ ސުވާލެއް. ެއހެންވީމާވަރަށް ގިނަ

 2019 އޯގަްސޓް 25 ،ރާރުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިކޔާފަިއވަނީޤަމި  ރާރު މި ހުށަހަޅަނީ.ޤަ ން ގޮތުުގޅޭ ރާމާމާލެ ޕްރޮގް

ށް މަޖިލީހަރާރު ޤަ. މިއީ މަޖިިލސް، މި ަވނަ ޖަލްސާގައި 38ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  19ގަިއ ބޭްއވުނު 

ލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު. އަޅުގަނުޑ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިހެން ކެންނެވިދެްއވާނީ މި ދެ ހަޅުއްވައިހުށަ

  ދެއްވުމަށް. ރާރު ހުށަހަޅުއްަވއިޤައަރުވަނީ  މެންބަރަށް ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީ

ގުޅީފަޅުްނ ދޫޮކށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި ގެ ދަށުން މާލެއިން ބިްނ ގުރާމް ޕްރޮ ވެށިފަހި މާލެ ޒަތްތެރި ރަީއސް.ިއއް ާޔ ޝުކުރިއް

މާޭލގެ ން. މިއީ ާރރު އިްއަވއިދެޤަބިން ގަނެފަިއވާ ފަރާތްތަކަްށ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުާމއި ގުޭޅގޮތުން ހުށަހަޅާ 

 ދަށުން މާލެއިން ކުދި ބިންކޮޅު ގެރާމުަފއިވާ ެވށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްސްންގޮއަށް ގެރައްޔިތުންނަށް އަމާުޒކޮށްގެްނ ކުރި

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް  ގުޅީފަޅުން ގޯތި ގަނެފަިއާވ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އި ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާ

ސަމާލުކަމަށް ގެންނަޖެހޭ  ން ބަރުބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިުނވާތީެވ މި މައްސަލައަކީ މަޖިލީުހގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން
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ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ަސމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމަށް  އްލެއް ޯހދުމަށްޙަގާނޫނީ މަށް ފެނިގެްނ މިކަމަށް ެއއް ކައްސަލަމަ

ރައްޔިތަކަށް  ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި. ރާރުޤަޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ދުަގއި ރައްގުސަގެ މަގެނައުމު 

 ޤުޙައް ކުން އެތެރިކަން ހުރި މިންވަރަދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުން، މަށާއި ކައްޤެއްޙަ އީ ިއޖުތިމާާސސީ އަދިވާ އަގެންލިބި

ދައުލަތަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާެއއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ

 16 އަސާސީގެޤާނޫނުާޔގެ ހޫރިއްއަދި ދިވެހި ޖުމް ހިނދުހާމަވާ ަގއިވަނަ މާއްދާ 23އަސާީސގެ ނޫނުޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މެ ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް ކަށަވަުރކޮށްދީ ތައް ކޮންޙައްޤުބަޔާންކޮށްަފއިވާ ެއންމެހާ  އިގަ ައސާސީނޫނުޤާއެ  އްދާއިންވަނަ މާ

 ޙައްޤުހަކަށްމެ އެ މެ މީކޮންތަފާތުކުރުމެއް ނެތި  އިވެސް ކަމަކަށް ބަލަ ނުަވތަ އެނޫން އެމީހަކު އުފަން ރަށަށް

ގާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް  ހިނދުދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާވަނަ މާއް  17އަސާސީގެ އެ ޤާނޫނު މަށްނެ ކަންޖެހޭލިބިދޭ

ވަަނ މާއްދާިއން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް  20އަާސސީގެ ނޫނުޤާ އެ ޤުޙައްހަމަހަމަކަމާއިއެކު ލިބިގަތުުމެގ 

ފައިވާ މީހުްނ އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެ ތިކަންގަ ދަރަށް މާލޭ ބިމުގެ ޖާ ރި ވެޖޭގެރާއްހިނދު ދިވެހިލިބިދީފައިވާ

ބިންކޮޅެއް ޮއވެ އެ ބިންކޮޅު ުކޑަވުުމގެ ސަބަބުން މާލެއިން  ތީވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެޖެހިފައިވާ ތަނަކަށްވާށްތޮ

ނަށް ޔިތުން ރައްމާލޭގެހިނދު ރޫމްވެަފިއވާ ޙު މަތުންމާލޭގެ ގިަނ ރައްޔި ަޙއްޤުންނެިތ ބޯހިޔާވަިހކަމުގެ  ދިރިއުޅެވެން

ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ވެށިފަހި މާލެ  އެ ގޮތުން އްލު ހޯުދމުގެޙައަށް ކަމުގެ މައްސަލަ ހިާޔވަހިކުރިމަތިވެފަިއވާ ބޯ

  މާލޭަގއި ުތގައި އްޔާލްކި ފަރާތްތަުކގެ މި ނަމަވެސް އެ ރާެމއް ހިންގާަފއިވީ ގެ ނަުމގަިއ ބޯހިޔާަވހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުޕްރޮގް

ފަރާތްަތކަށް އަިދވެްސ  ދޫކޮށްލާފަިއވާ ަބއެއް އެފަދަ ބިން ކޮށްލަންޖެހިގެ ދަށުން ދޫރާމު ޕްޮރގް ކޮޅު އެ ބިންހުރި ކުދި

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަްނ  ކަމާއިއެކު އެންމެހާހިނދު ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިނުވާ

 ކަމަށް ވީހިނދުެދއްޢުބުގެ ވަޚާލިސްގެ އިންތި ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖި 19 އަދިބު ޚާިރޔާސީ އިންތި ކޮށްދިނުމަކީވަރުކަށަ

  ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތއް ކަނަޑއަޅާޛީތަންފީ ސިޔާސަތުތައް ކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހާ އަދި ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަްނ ކަށަވަރު

ވަަނ  23 ސީގެއަސާމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުވެހި ޖުއި ދި ޓަކަ އްލެއް ލިބިދިނުމަށްޙަމީ ދާއި އަށްމުގެ ަމއްސަލަބޯހިޔާވަހިކަ

ވީހިނދު ކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް  ދީފައިވާގާނޫނުން ކަށަަވރުކޮށް ޙައްޤުމާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހިޔާވަިހކަމުގެ 

އި ލުތަކާ އި އުސޫބިުލގައި އަންނަނިިވ ކަންކަމާ އެ ލާއިބިލެއް އެކުަލވަ ގުޅޭ  މާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޯހިާޔަވހިކަ

ފަރާތްތަކުގެ މިލްކިއްޔާުތަގއި ހުރި ބިންތައް  ލޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެިއން އެޅާ މާތުތައް ކަނޑައަ ސިޔާސަ

 ުމގެ ންކަހިނދު އަންނަނިވި ކަގާޫނނަކުން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ފެނުނު  ދޫކޮށްލަންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ދާއިމީ ބޯހިާޔވަހިކަން

ކާރުގެ ފަރާތުން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ސަރުބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ ބިެލއް  -1 ،ވާޔަތްކުަރއް ޢާރި މައްޗަށް

މާލޭގެ ރައްވެއްެސއް ކަމަށްވެ ައމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ، މަށާއި ްއވުއަވަްސކޮށްދެ

އިލާތަކަްށ ޢާ ނުވަތަނެތް  އުޅޭނެ އަިމއްލަ ތަނެއް ރިދި، އިމަށާ ބިލުގައި ކަނޑައެޅު އް މިލުތައުސޫ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ނުވަތަ ގުޅީފަޅުން ތަުކަގއި ވަރުގެ ދަތި ބިންޮކޅުތަކުަގއާއި ކުދި ފުލެޓުދިރިއުޅެވޭނެ 
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، ަޑއެޅުމަށާއި  ކަނލުގައިބި އުސޫލުތައް އެ ކުރުމުގެ ތި ދޫ ގޯ ނުވަތަ ތިލަފުށިން އެކަީށގެްނވާވަުރގެ ފުލެެޓއް ނުވަތަ

 ށްެއއްެވސް ފަރާތަކުން ެއ ފަރާތަކަ ،ރާމް ިހންގާނެ އުސޫެލއް އެ ބިުލަގއި ކަނޑައެޅުމަާށއިލެ ޕްރޮގްވެށިފަހި މާ

ރ މާެލ ރޭޓަ ގުބިންކޮުޅ ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލުމުން އޭގެ ބަދަލުަގއި ޯގއްެޗއް ނުަވތަ ފުލެޓެއް މާލެއިން ލިބިފައިވާ

ގެ ދަށުން ބިންކޮޅެއް ދޫކޮށްލުމަށް ރާމުފަހި މާލެ ޕްރޮގްވެށި އި ށާެއޅުމައެ ބިލުގައި ކަނޑަ ތައް މަ ހައްދުން ލިބޭނެޙަސަރަ

 ލިބޭނެ ކަމަށް ބަާޔންކޮށް ކުރީ ސަުރކާރުން އެ ުނވަތަ ފުލެޓެއް  އެއްބަްސވެފަިއވާ ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް

ތެެރއިން މިހާތަނަްށ  ތްތަކުގެާވ ފަރާަޙއްޤުތަ ފުލެޓް ން ނުވަން ބިއެފަަދއިވީނަމަވެްސ  ށްފައި ދޫކޮން ފަރާތްތަކަށް ލިޔު

ހިނދު ބިލުން ބޯހިޔާވަހިކަން ކަަށވަރުކޮށްދިނުމަށް ފެންނަ އެްއވެސް ބިމެއް ުނވަތަ ފުލެޓެއް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ

 ވަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ުކރައް މުަގއި މިކަރުކާުރގެ އިދާރާތަކުންސަ އިކަޓަ ސިލުކުރުމަށްޙާކަންކަން  އިސްވެ ދެންނެވި

އްލެްއ ޙަމަސަްއކަތުގެ ާދއިރާެގ ތެރެއިން މިކަން  ފާހަގަކޮށް ސަރުާކރުގެ ންމި މަޖިލީހު ކުރެވުމުގެ މުހިއްުމކަން

 ހޯދައިދެއްވުމަށް އެދި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސްއަށް ޮގވާލަމޭ. ޝުކުރިއްާޔ.

  

  ކަދެްއެކވުން:ވާހަން ރިޔާސަތު

ަގޑިިއރު. މިހާރު މިވަނީ ބަހުސްެގ  4ރާރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތަީކ ޤަމިއީ  ތްެތރި މެންބަރު.ިއއްޒަ ިރއްޔާ! ޝުކުއާދެ

  ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. ވަގުތު ހުުޅވާލެވިަފއި.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ހީމް ޝައިންހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސަ

ރާރަށް އަުޅގަނުޑ ޤަހެޅުއްވި މި  ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަ އިރާގެކެލާ ދާ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ކުރިއްޝު

ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ، ވެއެ ވިދާޅު ަޝރީފް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އީދުކުރަން.ވަރަށް ބޮޑަށް ތާ

ަމއްސަލަެއްއގެ ވާހަކަ.  ގިަނ ޙައްޤު ގެއްލިަފއިވާރަށް ަގއި ވަތެރޭ ގެ އޭ ވެސް ްނނަށްމީހުގެ މާލޭ ވިދާޅުވެެދްއވީ

އާިއ ވާލުނުކުރެވި ހުރި މައްސަލަހަފަޅުަގއި ހެދިފައި ހުރި ފުލެޓުތައް ނަމަ ގުޅީގޮތުން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

ރު ނިންމަވާފައި ޔާ މިހާހޫރިއްރައީސުލްޖުމްގެ މަްއޗަށް މެއްމެވުކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންގުިޅގެން އެ މައްސަލަ ބެލި 

ރާމަކުން މާރާތުގެ ޕްރޮގް ޢިއަުޅގަނޑަށް މަޢުޫލމާތު ލިބިފައި އޮތީ އެންމެ ައވަހަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ުފލެޓް ށްކަމައޮތް

ން އި ެދއްކީމަ އެހެްއގަދަތެބަހާލައިގެން ވަކި ުމއް ވާ ފައިސާއެ ފަރާތްތައް ދަްއކާފައި ުހރި ފައިސާ ކަނޑާ ބާކީ 

. ެއއީ ގާތްަގނޑަކަށް ސަތޭކަ ސާޅީހަކަށް ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފުލެޓުެގ ށްގޮތަ ންނަށް ފުލެޓް ދެއްވާބޭފުޅުން އެ ތަނަކު

ކުަޑ ދަޅަކަްށ  ރޭމާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަކީ ކޯްސޓު ބޮޑު ދަޅެްއަގއި ނިދާލާފަިއ، ނެސްޕް، ގޮތުގަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ،ސްޫނން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީ ިއގެން އުޅެންޖެހޭ ބައެއްކޮށްލަފާޚާނާދަޅަކަށް  .އީ، ެއސް.ެއމްގެންލައި  ޖަނގިޔާ

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުތައް އިންތިޚާބުކުރަީނ މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އަަރއިގަންނަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި
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ގެ ިއްއޒަތްތެރި އެަތްއ ނޑުމެންައޅުގަމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މި  ސް.ރައީ އިްއޒަތްތެރި ޖެހޭއެބަ މިކަމުން އަރަިއގަނެވެން

ވަަރކަށް  15ނަމަ ގޮތުން ވާ އިާރތަކުަގއި ރަށްތަުކގައި އެޅިފަިއ ހުރި އަޅުގަނޑު ހަނދާންބައިވަރު މެންބަރުންގެ ދާ 

 ިރ ފަރާތްތަކަށް،ޤުވެޙައް  މި މަސް ނިމުމުގެ ކުިރންރަށުގައި އެޅިަފއި ހުރި ފުެލޓުތަކާއި އެޅިފަިއ ހުރި ގެަތއް

، ސައްތަެއއްހާ ގެާއއިވިދުއީ ގާތްގަނޑަކަްށ  ޙަވާލުކުރެވި ނިމޭނެ. އެވެފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށްން ހާމައި ނަލިސްޓުގަ

ަކެއއްހާ ރުފިޔާ ެއ ލައްގޮަތކަށް ައގު ދަްއކަން މި ހަވާލުކުރެވެނީ. ނުވަވާހަކަ އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވަނީ. ލުއިގެ ފުލެޓު

ޖެހެނީ. ފުލެޓަކަށް ދައްކަން މަހަކު  ރުފިޔާ ސަތޭކަެއއްހާސްދެހާސް ފަ ކަށް ތްގަނޑަުރގައި ެގއަކަްށ ގާހޭއިށް ޖެގެތަކަ

ކީއްވެތޯ ފުލެޓަށް ތަންކޮޅެއް އިތުރީ. ެއއީ އެ  ރުފިޔާ. ދެން ފަހަރުގައި ސުވާލު އުފެދިދާނެ ތިންހާހެއްހާގާތްގަނޑަކަށް 

ލިބިފައި  ށް ައޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުކަމައެހެން ވާތީވެހޭ ތަނަކަށް ފުލެޓްންޖެއްޓަހި ބަލަހައާއި އެްއޗެސް ނެންއޭގެ މެއިންޓަ

އަޅާ އެ ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލީމަ ދެބައިކޮށްފައި ެއއް ބަޔަށް ވެްސ  ޓްއް ރަށްރަށުަގއި ފުލެއޮތީ. އަދި ބައެ 

ރަްށ އިތު ރަށްވަނީ އެހާކަށްހާވަނުން ބޭމާލޭގެ ރަްއޔިތުން ވެސް މި ކުރިމަތިނުލާ. އޭގެ މާނައަީކ އަޅުގަނޑުމެން

ގަންނަން  ފަށުގައި ފުލެޓް ގެ އަގު ދަްށވާނެ. އަތްފޯރާ ރަށްވުރެ އިތުރަށް އެޅުނީމަ އޭއެޅިލާފައި ހުންނާށޭ. ބޭނުންވާވަ

 ހުގެ . މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީލިބޭނެ. އަޅުގަނޑު ެއްއގޮތަަކށް ވެސް އެްއވެސް ރަެށއް ތަރައްޤީާވކަށް ހުރަހެއްނާޅަން

ޖެޓަށް ވޯޓުދޭނަން. ޅުގަނޑުމެން ފުލްކޮށް ބަވެސް ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން އަކަށް އިރާއަކޮންމެ ދާމެ މެންބަރެއްގެ ކޮން

ފަދަ ކަމެްއ އަޅަން އަުޅގަނުޑމެން ވޯޓުދޭނަން. ބަނދަރު ހަދަން އަުޅގަނޑުމެން ޯވޓުދޭނަން. ކޮންމެ އެއަރޕޯޓް

ރުން ވެސް ވޯޓުދޭނެ. މެންބަ ހުރިހާންނަްށ ެއއްބާރުލާ، މާލޭެގ ޅުބޭފު ިވޔަސް ައޅުގަނޑުމެން އެންތަރައްޤީއަށް ކުރަ

ލާ ފުޅިއަކަށް އެރި އޮެވވޭކަށް ނެތް. މާލޭގެ ތޯައއިސް ރަންނަމާރި ކުޑަވިހެން ، ކުޑަވަމުންގެ ރައްޔިތުން ކުަޑވަމުންމާލޭ

ްށ ުރކާރައްދަވައިެދއްވަން ސަ. ހަޖެހޭއުެޅވޭނެ ގޮތް އެބަ ހަދަން ޝަރަފުވެރި ދިރިއުޅުމެއް، ރައްޔިތުންނަށް ފަޚުރުވެރި

ކަްނކަން  ގޮތަށް މިޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި އެ ހުރި މެންޑޭޓް އެ ހުރި ސްޓްރެކުެރއްވިޖެހޭ. ރޭގަިއ އެ ލޯްނޗްއެބަ

 ެމންގެ ޕާޓީެގ ޑެިޕއުޓީ ލީޑަރު އަުޅގަނޑު ،ކުރިއަށްދިއުން އެީއ މާލޭގެ ަރއްޔިތުން އެދޭ ކަމެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ށް ބައިވަރު ބޭފުޅުންެގ ން. އެއީ މި މާލޭގެ ވަރަތުކޮެޅއް އޮްތނަމަ ދެއްވުށް ަވގުގަނޑަ އަޅުަގއި އަުޅގަނޑު އެދެންރިހުއަ

ަފއި ބަިއވަރު ރަްއޔިުތންގެ ސީދާ ގާނޫނުން ލިބޭ ެއތައް ޙައްޤުތަަކކާއި ގުޅި ،ކަމަކަށްބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ަމއްސަލަތައް ހުރި

ާއއި، ދާވަނަ މާއް 16އާއި، ވަނަ މާްއދާ 23 ސާސީގެނޫނުއަދައްކަނީ ޤާ ވާހަކަ މި މި ެމންނޑުވާތީ. އަުޅގަހުރި ކަމަކަށް

 ވަނަ މާއްދާއިން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއްެގ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި  20އާިއ، ވަނަ މާއްދާ 17

. ންޖެހޭ  ލިބެނަށް ބިންން ޫދކުރި މީހުންށް ބިންނަެގ ދަށުން މާލޭެގ ރައްޔިތުޙައްޤުދައްކަނީ. މި މާއްދާަތކުން މި ލިބިދޭ 

 ކްއި ޮމޒެ ،ރަީއސް. ޓައިލްގަނޑެްއގެ ދަންނަވަނީ ނޫން ައޅުގަނޑު މިއަކަފޫެޓއް  1200ހާައށް އަކަފޫޓް ޫދކުރާ މީ 1000

 އްޔާ ނޫނިުއޅެވޭ ބިެމްއ ދޭންޖެހޭ. އެހެންބޮޑުމިން ދޫޮކށްލާ މީހާއަށް ވެސް ޝަރަފުވެރިކަމާެއކީަގއި ގަނޑެްއގެ ލްޓައި

 ބޭނުމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޤައުމެއްަގއި ދިރިއުޅުުމގެއް. އެހެންނޫނީ ކޮބަިއތޯ ބޭނުމެުމެގ އޮތު ކޮބައިތޯ ސަރުކާެރއް
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هللا މާތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން އިންސާނުން މާމަކުނު އުޅޭހެން ގަްސގަހުގައި އެލިގެން ތިެބވޭކަށް ނެތް ރާ

ޭވ ގޮަތކަްށ ލިގެްނ ޮއވެއަބަދަށް އެހުރެގެން ތާ  ިއ ބާރުއަުތގަރާމާމަކުނުހެން ކީެއއް ވީ ނުއްިއ ފޮއުފައްދަވާަފއި ދުނިޭޔގަ

އެލިގެން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަންކުރާ ރަށުަގއި އެ ރަުށގެ ރަްއޔިތުންނަށް  އޮންނަހެން ނޫން. ވާ އެލިފައި އެކޮުޅކޮުޅން

ށް އަތެިރ ރައީސް އްޒަތްނޑު އި ަޓކާ ޮގވާފައި އަުޅގަލާކޮއް ކަހިފާ . ދެަފއިަގއިދިރިއުޅެޭވކަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ނެތް

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހެން ގޮތެއް ހޯއްދަވައިެދއްވާށޭ. މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެހެން ގޮތެްއ  ންދަންނަވަ

ދަބު ޢަ މުގެރިކަތްތެރުވެިރވަން. ކެވީތީ އަުޅގަނޑު ފަޚުހޯއްދަވައިެދއްވާށޭ. އަުޅގަނުޑމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކަށް

. އަތޮޅުތެެރއިން ަވަޑއިގެން ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ަރއްިޔތުންނަކީ މިސާލެކޭ މާލޭގެލާމަސީލު ުމގެ ދާކުރުއިޙުތިރާމް އަ

އެީކގަިއ މުޒާހަރާެއްއ ބަހެއް ނުބުނެ މުޅި މާލެ ބަހާ ހުސްކޮށް، ހުޅުމާލެ ބަހާ ހުސްކުރިއިުރގަިއ ވެްސ ކެްތތެރިކަމާބުރަ

އެީކގައި ިތއްބަވާީތ، ރިކަމާކިޔަމަްނތެ ީތ،އި ިތއްބަވާާޒރުގައިންތިތިޖާޖެްއ ވެސް ކޮށްނުލާ ޙު، އިނުލާސް ކޮށްވެ

މާރާތްކޮށްފަިއ ޢި. އަުޅގަނުޑ ހުޅުމާލޭގައި ވޭދެރަމިކަމާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަނުޑ 

 32000 ހުރިއެބަމީން ބަލައިލިއިރުަގއި ރައީްސ ޔާށް ންނަބުީރގެ ަޓވަރުތަކުަގއި ލިބިފައި ހުރި މީހު 25އެހެރީ 

ސަރވިްސެގ ލިބޭނެކަމަށް ގެޒެުޓގަިއ ނަންބަރެއް ޖަހާފައި އިޢުލާންކޮށްފަ. ސިވިލް ގަނޑަކަށް ުފލެޓްމީހުންނަށް ގާތް

ްއވާފައި ހުރީ އަޅުފަ. ސެޓްފިކެޓެްއ ދެއްވާފަ. އަދި އެހެން އޮފީހެއްަގއި އުޅޭ ބަޔަކަށް ލިޔުމެްއ ދެއްވާވީމަ ޅުންނަށްބޭފު

 ަރއީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުީވ. ރައީްސ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންޑެިތ އޮޅުން ޮއޅުވާލީތީ ހަލަ ބޮ. މިކަފުލެޓް 6444

ނުކޮށްެދއްވީ. މިކަހަލަ އަނިާޔވެރި ޮއޅުވާލުްނ  ނަ ބަަޔކު މަޖިލީހަށް ެވސް އިންތިޚާބުޔާމީންގެ ޕާީޓއަށް ނިސްބަތްާވ ގި

 މިކަން އްޅުގަނޑުމެން ކިހިނެލަތް ހެދީމަ ދެން އަ، ޙީކަރާއިނަށް މަލޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންން މާިއގެއޮޅުވާލަ 

ބުރީގެ ޓަވަެރްއ  25ެއކީަގއި އުެޅވެނީ  ކަނބަލަކާއަނބި، ހަތަރު ބޭފުޅުންނާއި،ބަލައިގަންނާނީ. އަމިއްލަފުޅަްށ ތިން

ވެްސ ޖަލަާކިއ ހެދީ  އެތަންައއި ގޮެތއް ނޭނގެ. އަިދ  ިއސާ ފައަމިއްލައަްށ ގަެނގެން. ެއވެްސ ހޯދި ތަނެއް ނޭނގެ. އެ

ރޭ ކުޑަ ޖެހެނީ ނެސްޕްާޔ ލާންޖަންގި ބޮޑު ދަެޅްއގަ.  ައޅުގަނޑުމެން އުޅެން މި ޖެހެނީ ޯކސްޓް، . އެކަމަކު އެްއގޮތަށް

ން ުއޅެންޖެހޭ ޙާލެއް ޔިތުރައްދަޅަކަްށ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޭލގެ އުފަން  .އީޖެހެނީ އެސް.އެމްފާޚާނާކޮށްލަން ،ދަޅަކަށް

ބުރީެގ  25ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައި ހުރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ނޫންންގެ ޙަްއޤު މިންވަރެއް ގަނޑުމެ. އަޅުނޫން

 10000ހަމަ ރީތިކޮށް ރަށުގައި ރުަގއި  ބައެއް ލިެޔކިޔުން އަުޅގަނޑު ބަލައިިލއިލިބުނު މީހުންގެ ޓަވަރުތަކުން ފުލެޓް

މަ ެގން ރަށު ރަޖިސްޓްރީގައި ހަނުގައި ރީތި ެގއެއް ައޅާލައި  ތަ ބާކީން ހައްދާލައިގެ އްަގއި ދަނޑުއްޗެ  ގޯ އަކަފޫުޓގެ ބޮޑު

ދީފަ. ޝަރުތު   ބަްއލަވާ ފުލެޓްޓޭހުއް އެބަރީތިކޮށް ތިއްބެިވ، ރަށުަގއި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ބޭފުޅުންނަށް އެތަނުން

ހަމަނުވީ. އެ  ތު ޝަރުހާއަށްނޑެްއގެ ބޮޑުމިން ނުލިބޭ މީ ުލގަ ޓައި ކްއިމާލޭެގ މީހާއަށް މޮޒެ، ހަމަވެގެން. ެއކަމަކު

 ުނގަނެވޭނެ. ިމއީ ކަމެްއ ބަލައެއްމި ،ނުލިބޭ. އެ މީހާ ލިސްޓަށް ވެސް ނާރާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށް ފުލެޓްމީހާއަކަ

ނީ ހުރިހާ ނޫ. ގާެއއްޖެހޭ މައްސަލަންލާ  ހަމަ ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ެއކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދާ ހަމަ ސީދާ ޖަލަށް
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ކަމެތިވަމުން އަިއސް ނިމުން، ޭލގެ ަރއްޔިތުން ނިކަމެިތވަދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއް. މާ ބުދަޢަމާ މަރުޙަލާއެއް ނިން

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  ،އި އޮންނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްފަހުން މި ޖެހެނީ ވާ އެލިފައި އޮންނަހެން އެލިފައެންމެ

 ،ފަހަރަކު ންމެ ސް ހަމަ ކޮވެ  ދިަޔއިރުަގއިގެން މެތިވެރައްޔިތުން މިވަރަކަށް ނިކަގެ މާލޭ ހިތާމަކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދުަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ އްޙަފުރަތަމަ މާލޭގައި ައޅުގަނޑުގެ އުމުރުަގއި އަުޅގަނޑު ދުށިން ބޮޑު ސަރަ އަޅުގަނޑުމެން މާލެ

 ންނަށްްއޔިތުތި ރަޅުވަނީ މާޭލގެ ނިކަމެވިދާކު އްދެއް ިހއްކާ ކޮންމެ ފަހަރަޙަބޮލިހިލަން އުޅޭތަން. ހުރިހާ ސަރަ

ނެތް މީހުންނަށް ދޭނަމޭ. ހަމަ ބިންކޮޅު ހިއްކާ ސަރުކާުރގެ އޭުރގެ  އިވަީޒފާއެްއގަބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނަމޭ. 

 ސަރުކާރުަގއި ނޫޅޭ މީހަކަށް ނުދޭނަމޭ. އެހެނެއް ނުހެދޭނެ،ނ ން ހަމަ ފެނުނީ، އުހުހަަމ ބި އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގެ ބޭފުޅުންނަށް އްގެ ރައްޔިތުންނަށް، މާލޭކޭ މާލެއަކީ. ހުރިހާ ރަށެޙައްޤެންގެ ތެރި ރައީސް. މި މާލޭ މީހުޒަތްއިއް 

ބުނީމަ އޭގެ ފައިދާކުރާނީ އަތޮޅުތަކުެގ ރައްޔިތުންނަށް ބިން ލި ގެބިންކޮޅެއް ދޭށޭ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މާލޭ

ޏެއް ނޫން. ހަމަ ބިން އެކަންނަށް ފުޅުންނަށް. މާލޭ ބޭފުޅުންރި ބޭތްތެތެރެއިން މާލެއަށް ވަަޑއިގަްނނަވާ އިްއޒަ

 ނިކަން  ޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާުރގައި ުއޅޭ މީހުންނަށް ދެނީ. ހަމަ ދިނީ. ހުރިހާ، ބައްލަވާ ނައިރަށް އޭރުެގ ރައީސުލް ފެން

 ޅުން އަެނއްކޮޅަށް މާޭލގެއްކޮން އެމާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުްނ ފެށިގެން އެހެންގޮސް މާފަންނާއި ހިސާބަށް ހެންވޭރުމުޅި 

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ދާޚިލީ ހަނގުރާަމައކަށް މާލެ ތައްޔާުރކުރަނީބާއޭ  ނެތް  ެއއް ގޯިތ ވެސް ހުރިފައި ށް ދީމީހަކަ

ން ބާލާފައި މާފިލާފުށިން ދީފައި އަދި އިމީހުން ބިކަކޮށްފައި މާޭލގެ މީހުން މާލެވެސް އެބަ ހިތަށްއަާރ. މާލޭގެ 

މްޕު ދެ ކޭމްޕަށް މްޕު ބަހައްޓަިއގެން ދެ ކޭމް.އެން.ީޑ.އެފްގެ ދެ ކޭގައި އެދެކޮޅު ނުގައި ައނެއްކާ ތަން ދިންފުށިފިލާމާ

ނީ އެހެންވެއްެޖއްޔާ ކަލޭމެންނަށް ބަޑި ނުކެރިގެން، ދެން ބުބިރުން ތިބެންގައި ތިިބ މީހުންނަށް ނބަޑިޖަހާއިރު އެތާ

ހެރީ އެގޮސް ްށ. ތުލުސްދޫއަށް ސްދޫއަށޭ ތުލުބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވާ . ތިދާށޭ ކަންފަތް ކައިރިން ވަޒަން ދަްނޏާ ދެން

ދޫއަށް އަދިއަދަށް ވެްސ، އަިދއަދަށް ވެސް ތުލުސް އިރުން ރުފިޔާއެއް ކުލިދައްކާއަހަދައިގެން. އެަތްއ މިލި އެއްރެފިއުޖީ

. ާބ ނަކީެގ މާލޭގެ ރައްޔިތުންއްޖޭ ހިރާާބއޭ ައޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ދިވެދަގަނޑު ގެންގޮސް އަޅާލި މީހުން. މިއީ ބާ

އި އަދިވެސް ތުލުސްޫދއިްނ ވެސް ބިންކޮެޅއް ނުދޭ. ސް ތުލުސްދޫއަށް ައޅާލާފަތަެކއް އަޅާލިހެން ެގންގޮގަނޑުދަ

އިލާއަށް ބިން ދޭން ބުނީމަ އަނެއްކާ ތުލުސްދޫ ޢާ ތިބި ފަންސާހަކަށް ތުލުސްދޫގައި ބިން ހިއްކާފަިއ ތުލުސްދޫގައި

. ނެތޭ އޭތަނުން ބިން މަދުވެއްޖެރު ގެސްޓްހައުސް ހަދަން މި މިހާ ނަމެންތިމަން ނއްސަލަޖަްއސާ. އުހު މައެބަ ރައްޔިތުން

ގެ ިއްއޒަތްތެރި ފަޚުރުވެރި ދެވޭކަށް. ދެން ކޮންާތކަށްތޯ ލާނީ. މިއީ ރަށްމެދަށް ވިހާފައި ތިބި ބަެއއް ނޫނޭ. މާލޭ 

،  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއްނެ. ިކހި. މިހިރީ ޖެއްސި ޙާލު ޙާލުޅުނުރީ އުދައްކަނީ. މިހި ރައްޔިތުންެގ ވާަހކަ ައޅުގަނުޑ މި

ވަނަ މަޖިލީހަށް ިއންތިޚާބުކޮށްފައި މެންބަރުން  19މާލޭގެ ރައްޔިތުން މިފަހަރު ނޑުމެން މިކަން ދެކިގެްނ ތިބޭނީ. ގައަޅު

ނެ އްލެްއ ގެނެސްެދްއވާޙަަމށް ކަމި ،އްެލއް ހޯދަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޙަވީ މި ވާަހކަ މިތާ ދަްއަކން. މިކަމަށް ފޮނު

ޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައދިވެސް އިތުރު ފުރުޞަތެއް އްމީދުކުރަން. ދެްއވި ފުރުޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އުށް އަކަމަ
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ލިބިއްޖެއްޔާ އަުޅގަނޑު ިމ މަޢުޟޫޢުގައި ހަމަ ބަިއަވރު ވާހަކަދަްއކަން ހުރީމަ ދަންނަވާލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ 

  .ސްއީއިްއޒަތްތެރި ރަ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރު. އަމެންބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަށް.هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ދިގެ ހުރިރާއްޖޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅި  ސް.އީ ރަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ެއއް މައްސަަލއަކީ ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ ަމއްސަލަ. ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރޭގައި ަސރުކާރުން ނެރުއްވި އެކްޝަން  އޮތް

އަދަުދ ހުރި  ސްބަތްކަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ނިވަހިޔާހިއެނގޭ. ރާއްޭޖގައި ބޯވެސް ސާފުކޮށް އެބަމަ ލީއިލަޕްލޭން ބަ

މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ، ކުރިމަތީގައި ިމވާ  ،އެނގޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބަވަރަށް ސާފުކޮށް އެ

ރެއް. ޤަރާ ްނވާޤަރާރަކީ އަދި މުޅިން ތަފާތު އެހެން މައްސަލަތަކެއް ނޫނީ އެހެން ކަންތައްތަކެއް މީަގއި އެކުެލވިގެ

ލާިރ ހޯދާފައި އެ ލާީރގެ ތެެރއިން  ން ބުރަ މަސައްކަތްކޮްށގެންާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެެރއިހިިދވެ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޯހިާޔވަހިކަން  ްއޔާވެއްޖެަގތުމަށް ނޫނީ ބިން ހޯދުމަށް ނޫނީ ދެންނެވި ގުޅީަފޅުން ފުލެޓް ބޮޑު އަދަެދއްެގ ފައިސާ މި 

އި ބުނު ލާރިކޮޅު ދައްކާލާފަށް ކުރި މަސައްކަތުން ލިިހސާބަގައި އެޔާތުޙަކޮށް އެ މީހުން މުޅި ދުޚަރަ ހޯދުމަށް ޓަކައި

ތިބޭތާ އެތަކެއް އަހަރުތަެކއް ވެގެން ހިނަގއްޖެ. މީގެތެރޭަގއި ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ފެށިގެްނ ދެކުނަށް ހުރިހާ އަތޮޅެްއގެ 

ުގޅީފަޅުެގ  ،އީސްތެރި ރަން އެބަ ޝާމިލުވޭ. ިއއްަޒތްހު ގެ މީނިސްބަތްވާ އަިދ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަެކއް

ނޫން. މިއީ މުިޅ  ކަމެއްމާލެއަކަށް އަދި ުއތުރަކަށް، ދެކުނަކަށް ެއކަނި އޮތް  ކީެއއްމުގެ މަްއސަލައަކީ މިއީބޯހިޔާވަހިކަ

ީނ އްސަލަ. ނޫ މައެއް ްއދުތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް އޮްތ އިންތިހާއަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭޙަސަރަ ެއކިރާއްޖޭގެ ެއކި

ދައްކާފައި ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެތޯ،  ދެންނެވި ގޮތަށް ލާރި މި، އީސްޑުވުެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރަކަންބޮއޮތް  އިންތިހާއަށް

ތިމަންނާމެންނަށް ލިބޭތޯ، ނުލިބޭތޯ މިކަހަލަ ސުވާލުމާކެްއގެ ތެރޭަގއި  ދެއްކި ފުލެޓް ނުލިބޭނެތޯ ނޫނީ ތިމަންނާމެން ލާރި

ސް އެ މީހުންނަށް ވާްނ ވެ އިރު އިއަށް އަ ރެއް ެވއްޖެ. މިއަދާ ހަމައް އަހަ އެތަުކ ތިބެމުންދާތާއެަތއް ބަޔަެގ ތުންރައްޔި

ކަމެއް އެ ތިބީ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގަ. ވާނުާވގަ. ިއއްޒަތްތެިރ އްކަމެއް ނޫނީ ދެން ވާނީ ކިހިނެ އުޅެނީ ކޮން ގޮތެއް

ްއ މީހުންނަށް އުއްމީދުތަކެ ވެ އެވިދާޅު  ހޯއްދަވައިެދއްވާނެ ކަމަށްއް ގޮތެ މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ މި މީހުންނަށް ،ރައީސް

ދެްއވާނެ  މާރާތްކުެރވޭ ފުލެޓުން ޖާގަޢިހުންަނށް ދެން ސަރުކާރުގެ ބޯހިާޔަވހިކަމުގެ ތެރެއިން ދެއްަވއިފި. އަދި އެ މީ

އަުދ ައދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއް ވުމެުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮުޑ ކަންބޮޑު ކަމަށް އެބަ ވިދާުޅވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަ
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ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި މި މީހުންގެ ގެއްލިދިޔަ ޙަްއޤުތަކާއި މި މީހުން އުފުލިހާ  ދާ ކަންަތއްތައް ހިނަގމުންރާއްޖޭގެ

މާވި ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެއީ ދެންނެވި ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދި ތަކުލީފާއި އަދި އެ މީހުންނަށް މި

މި މީހުން އެތައް ، ތާލެޭވވަރަށްވުރެ ސީރިަޔސް ވާހަކަތަެކއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްނައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަނދާން

ވަންދެން ތިބިއިރުަގއި އަދި މިހާހިސާބަށް ލިބުނު އެްއޗެްއ ނެތް.  ލައްކަ ރުފިާޔއެްއ ދަްއކަިއގެްނ އެތަްއ އަހަރެއް 

މިލިޔަނުން، އެތައް ސަތޭކަ މިލިޔަނުްނ  ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ކޯޓަށް ގޮްސގެން އެތައްގައަޅު

ދަންނަވަީނ  ހޯދަމުންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑު މި ތައްކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކުަޑކުަޑ އަދަދެއް ހޭދަކޮށްލާަފއި ބަަދލު

ތް އޮދިވެހި އެތައް ަރްއޔިތުންނަކަށް ދިމާވެފައި އެަތއް . ިމއީ އް ނޫންދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ ވާހަަކއެކޮންމެހެން ބަދަލު

މަލުކުރަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ީވއިރުަގިއ ންއަކަްށވެ ދިވެހި ރަްއިޔތުންގެ އެތައް ބަަޔކު މިކަމުަގއި މި ވޭން ތަޙަމައްސަލަ

ޭބނުމުގައި އެަތއް ޮއޅުވާލުމެއް ވޯުޓގެ  ން ބައްދަލުކޮށްަމތި ބޭފުޅުންނާއި އެތައް ފަހަރެްއގެ މިދިޔަ ސަރުކާރުން މި

 ެވސް މިަކން ނުވެ އޮތް ވާހަކަ މި އިރުއި ފެެނއް ދައްކަމުން ގޮސް މިއަދާ ހަމައަށް އައޮޅުވާލާ އަދި އެަތއް ހުވަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ބޯހިޔާވަިހކަން ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި ޮއޭވ  ،ދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޫނީ ގޯިތ  ފުލެޓް 20000ތުންނަށް އަދި އެަބ އެނގޭ މިއަދު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔި. އަުޅގަނޑަްށ އެބަނޫނުއަސާސީގަޤާ

ކަންކަން ުކރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ިސޔާސަތުތަކެްއ ެއކުލަވާާލ އެ  އެނގޭ މިބޭނުންވާކަން ވެސް. އަުޅގަނަޑށް އެބަ

މުކުރައްަވއިފިަކން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އްއާލޭން ލާ ެއ ޕްއިަލވަސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުުމގެ ޕްލޭނެއް އެކު

ގޮތުގައި މިއަދު  ދެންނެވި ފަރާތްތަކާއެކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ކާރުެގ ދޭ ގޮތަށް ސަރު ދީ އަދި އެ މީހުން އެމަޝްވަރާކުެރވި އެ މީހުންނަްށ އެ މީހުން އެދޭ ގޮތް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ކުިރއަށްދެވެން އޮތް  އްކޮށްތޯ ބަލައި ނޫނީ ސަރުކާރުން އެ މީހުންނާއި އެ ފަރާތުން ދެވެން އޮތް އެއްބާުރލުމަކީ ކޮބައި

ކޮށްފަިއވާ ޞާއްޙިަބެއްއ ބޭފުޅުން  މަގެއް އެބަ ސާފުވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮތުގައި އަދި ައޅުގަނޑާ

ނަށް ބޭފުޅުންބޭ ދައްކާފައި ތިބި ގަތުމަށް ލާރި ލެޓްގަތުމަށް ނޫނީ ފު ޕާޓްމަންޓްނެވި ގުޅީފަޅުން އެދެން ގޮތުަގއި މި

 ބަެއއް ގައްޖެ. އަދި ޭއގެ ތެެރއިން ނލަތު ތަފާތު ގޮތްގޮަތށް ބަދަލުވެގެން ހިޙާދިިރުއޅުމުގެ  މިއަދު އެ ބޭފުޅުްނގެ

 ންޓް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓްމަޮކޓަރީގެ އެޕާ 2 ަގއިންނެވީ އޭރުދެ ަގއްޖެ. މިނވެސް ހި އާއި ވަިކވެދުނިޔެމި ބޭބޭފުޅުން 

ބޮޑު އެހެން ތަނެްއ  ބޭފުޅުންނަށް ެއއަށްވުރެ އްޔާ އެވެއްޖެ އެބަ ބޭނުންވޭ. ނޫނީކޮޓަރި  3 ކޮޓަރިން ނުފުދޭ 2ދު އެ މިއަ

 ތައް ވެސް ދެނެގަނެ އެމީހުން އެއަުޅގަނޑު މިދަންނަާވ ވާހަކަައކީ އެފަދަ ފަރާތް ، އެބަ ބޭނުންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ދެންނެވި  މެދު މި މީހުންނާއި ވިޔަސް އެއިދެއްކުމުެގ ފުރުޞަތު ދީފައެ  ތަފާތެއް އަންނަބޭނުންވާ ގޮތަށް ދެން އަގުގެ 

ދެންނެވި  ކަމެކޭ. މިމުއްއެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އެއީ ބޭނުންތެރި މުހިނޫނީ އެމީހުންނަށް ްށ ކަކުރެވޭނެ ގޮތަމަލުޢަގޮތަށް 

ބޯިހޔާވަހިކަާމއި ބެހޭ ބިލެްއ މި އަދި މި ކުރަން. ބޫލުޤަައޅުގަނޑު  ކަުމގައި ގެންދަވާނެމި ކަންަކން  ތަށް ސަރުކާރުން ގޮ

 އަދި  ގޮތާއި ގެންދާނެށް އައިސް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިަކން ލިބިހަލީމަޖިމި ރެވި ރާރުގަިއވާ ފަދައިން ފަރުމާކުޤަ
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ިއ ދެކޭ ވާހަަކ ުމގަކަކަމެއް މު އަދި ބޭނުންތެރި އްމަީކ މުހިއުދި ނގަޅަށް ސާުފވެގެންކަމުެގ ކަންކަްނ ރަބޯހިޔާވަހި

 ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ދަންނަވަން. ވަރަށް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާ

 އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  އިބްާރހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާގެމާފަންނު މެދު ދާ

ލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްުވމުގެ ކުރީަގއި ފާހަގަކުރެްއވި ބި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނު މި 

 މް،ރާރޮގްެފއްޓެވި ަމނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި ފެއްެޓވި ވެށިފަހި މާލެ ޕްއަހަރު އެ  2011ވަނަ އަހަރާިއ،  2010ގޮތަށް 

ޔިތުންނަށް ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ރައްޔިތުންނާއި އަިދ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައް ގެބޫލުކުރަން އެއީ މާލޭޤައަޅުގަނޑުމެން 

ޖެހިފައިާވ، ށްން. ވެށިފަހި އެއީ މާޭލގެ ތޮޕްރޮގްރާެމއްކަ އްޓެވިތަނަވަސްަކން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓައި ފެވަތަ ފުރުޞަތު ނު

 ،ސްދިޔަކަން. އެހެންނަމަވެމުންދެށްލާ ހުސް ބިންކޮޅަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯްއޗެއް ުނވަތަ ފްލެޓެއް  ދޫކޮޖެހުން ކުޑަކޮށްށްތޮ

ނު މެދު މާފަން އަށް،ބަޣާވާތަކުން ބަޔަކު ބަދަލުކޮްށ ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތާވ ދާއިރާ

އޭގެ ެއއްވެސް ފަރާތަކަްށ ކުެރވިފަިއވަނީ. ޔަކަށް ލިސްޓުރެ ބައަށްވު 540 ދާއިރާއަށް މަނިކުފާނު އޭރު ދެއްވާފަިއވޭ

. ހުރީ ލިބިފައިއަުޅަގނޑުމެންނަށް ރާތްތަކަށް މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި އޭރު މަދު ފަ ނުލިބޭ. ބައެއް ފަރާތަކަށް ވަަރށް

ދުނު ފަރާތް. ށް އެއަފަރާތްތަކުން އޭރުަގއި ައމިއްލަ އެީއ އެ . ަރށް ތަނަވަސްކޮށްނީ ވައް އުޅެފަރާތްތަ އެ

 ވާުތގެ ސަބަބުން.ިދޔައީ ބަޣާގެންކަށް ފުރުޞަތު ގެއްލި ތަ ލިސްްޓކޮށްފައި ފުރުޞަތު އޮތް ފަރާތް، އެހެންނަމަވެސް

ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވެސް ށް މުަގއި ބަޢާވާތައައި ވެރިކަދެން ޖެހުން ކުޑަކުރުން. ށްގެ ބޭނުމަކީ މާލެ ތޮވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމު

ެވ ވަށަިއގެން އެމަނިކުފާނު އިކޮނޮމިސްޓަކަށް  އިޖެއްސީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މުޅި މާލޭގަށް ލެ ތޮޅި މާވަަޑއިގެންެނވި. މު

ާވ ޞާ އްޙި ސަިއކަލަކީ ވެްސ ރައީސް ޔާމީން އެ މީތި ަތކާިއ އޭތިކޭ ބުނެ މުޅި މާލެ ސައިކަލުއިކޮނޮމިސްޓެ އީ މި ތިމަންނަ

 އަށްންކް މެދުވެރިކޮށް މާލެކުންފުނިތައް ބޭ އެ. ނިތައްކުންފު އަޑުިއވޭ. ނަށް ކުންފުންޏެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން

 2017 އިއޭުރގަ ޑުން އެބަހުރި އަޅުގަނމީތި ގެނެސް ވައްަދއިގެން މުޅި މާލޭގައި ައޅުގަނޑު ހަނދާސައިކަާލއި އޭތި

މަގަށް ދުއްާވ  . އެޓެްކސީއަށް ެވސް އާދެވޭ އާދެވޭ. ކާރު ވެސް ށްއި ގޭ ކުރިމަްއޗަވަނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް އައިިއރުގަ

އިްއޒަތްތެިރ  ގެމިހާރު އަޅުަގނޑު މި ހުންނަ ގޭގެ އަުޅގަނޑު އުފަންވި  މއްސަށް ވެސް ވަެދވޭ. ެއހެންނަމަވެސްއެްއޗެ

 ޖެހިފައި އެ ށްއެހާ ެވސް ބޮޑަށް ތޮ ވޭ.ަސއިަކލެއް ވެްސ ނުވަދެ  ،އް ވެސްލާންސެއުެއމްބިެއގޭ އެ ަމގަކަށް  ރައީސް،

ނޫން ގަެއއް ީއ ތަރައްޤީެއއް ނޫން. މާލޭގެ ަރއްޔިތުން އުފަލު އެ ޖައްސައިފި. ށްށް މުޅި މާލެ ތޮވަރައޮތީ އެ ސަރަަޙއްދު. އެ 
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ޕްރޮގްރާެމއް.  ްނގިދިޔައީ ގުޅީަފޅުގައި ހިނިގެންއަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެ އެްއކޮށް އުޅެނީކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެއާއި

ންޓް ދައްކާފައިހުރި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ވެސް ވާްނސް ޕޭމައެޑް  ގުޅީފަޅުން ދެމުންދިޔަ ތަންތަން ވެސް ފޭރިގަތީ.

ނޫން  އް ެއއެދިަޔއީ. އެތަްއ އަިނާޔއެްއ ކޮށްފައި. އިލާތަުކގެ ދަރިންަތއް ބިަކވެޢާއިލާަތއް ރޫިޅ ދިޔައީ. ޢާ ނުލިބުނު. އެ

ގެ ރައްޔިތުްނގެ އުާފވެރިކަުމެގ އުމެއް ޤަ ތެރި ރަީއސް. ތަރައްޤީ ދުނިޔޭގެ މިހާރު މާނަކޮށް އުޅެނީ އެތަރައްޤީއަކީ އިްއޒަތް

. އޭގެ ތެޭރގަިއ ގެއަކީ އެކި ގޮްތގޮތަށް ފާހަަގކުރޭ ތަރައްޤީމައްޗަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުނިޔޭގައި މިހާރު އިންޑެްކސް

 ހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތަކު ނުވަތަ މާޭލގެ ރަްއޔިތަކު އުާފވެފަިއ،ދިވެ ސް،އީްއަޒތްތެރި ރައި  ހެޕިނަސް އިންޑެކްސް

ދެންނެވިހެން ދީފައިހުރި  އަުޅގަނޑު މި . ައޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ށްވެރިކަެމއް ނެތް މާލެ ރައްޔިތުންނައުފާ

ވެރިކަމުަގިއ ގެ ފާނުމަނިކު ،ަގއި ލިބެންއޭރު އަށްހާސް ރުފިޔާ 30ެއއްޗެހި ފޭރިަގނެ އެންމެ ކުޑަމިނުން  ބޯހިޔާވަހިކަމާއި

ދިަޔއީ. . ޮބޑުެވގެންމިލިއަނަްށ ބޮޑުކުރީ 2ވެސް  ންޓުޓްމަެއޕާ ން އޮތްވަދެވެހާސް ރުފިޔާ ަދއްކާފަިއ އެމީހުންނަށް  30

ޔާމީން ބޭނުންވީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ ައތުން ފައިސާ. އަޅުގަނޑަށް ގައި ހަމައެކަނި ފައިސާ. ސަރުކާަރށް އޭރު

ކެޓަކަށް ހަދައިގެން ެއ ެއއީ މާ ިއޓީއިކޮނޮމީއަށް. ސޮސަޓް ކެ މާކިޔަނީ  އިކޮނޮމީ ޔޭގެ އެހެން މީހުންތުަގއި ދުނިގޮއިނގޭ 

ގައި އެބަހުއްޓޭ ޖައްަސވާަފއި އޭުރގައި ަސއިކަލްަތކުން އުމެްއގައި ތިބޭ މުޅި މުޖުތަމަޢު އަތުން ލާރި ނަގާ ފޭރޭ. ބަޖެޓުޤަ

  އުކުްނ ޖޫރިމަނާ. ކުނި އުކާލެވެީނ ފައިސާ ދައްަކިއގެން. މިބޭނެ ފައިސާ. ޖޫރިމަނާ. ކުނިޖޫރިމަނާކޮށްގެން ލި

ރައްޔިތުން ފޭރެންވީމަ  އެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެޭރގަިއ ތިބި އިކެޓަށް ހަދަ މުޖުތަމަޢުއަކީ އޭަނގެ މާ، އަށް ރައްޔިތުންދަރަޖަ

ހޮވުނީ ވެސް މި ވަޢުދުތައް ދި އަ މި ތިބީ ރިމަތިލައިގެންއެއީ ިއކޮނޮމީއަކަށް ނުިކޔާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް މި ކު

ކުެރްއވީ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ޭރގައި އެ ލިޙްޞާކުރާ ގޮުތގަިއ އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ބޫލުޤަފުއްދުމަށް ޓަކައި. ައޅުގަނުޑ 

 މާލޭގެ ވެސް ައަވސް ފުރުޞަތެއްގައިކުރަނީ ވީހާާއއި އެްއކޮށް. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން 19

ލު ނުލިބި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ބަދަ މައްސަލަތަކުަގއި  ބޯހިޔާވަހިކަްނ ލިބިގެންދާނެކަން. އަދި މިރައްޔިތުންނަށް

 ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ކަމަށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދު ވެސް ލިބިގެންދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ންބަހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަށް. ޢަލީ ނިޔާޒް

 

 ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖެހުން ށް ތޮ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭގެ

ލިޔުން ލިބިަފިއ އެ ޮރގްރާމްެގ ދަށުން ލި ޕްވަނަ އަހަުރގެ ަސރުކާރު ެއކުލަވާ 2009އެމް.ޑީ.ީޕގެ ށް ޓަކަިއ ނައްތާލުމަ
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، ތިބި އެތައް ފަރާތްތަކަށް އަިދވެސް ބޯހިޔާވަިހކަން ނުލިބިާވ މައްސަލައަކީ ބޮޑު މަްއސަަލއެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ެއކަކީވާަހކަދައްަކން އެންމެ ރަނގަޅު  ކަމާއިމެދުގްރާމްގެ ކާމިޔާބު ދަށުން ހިންގި ޕްރޮވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ

އިރުަގިއ ލީ ވޯޓު ޚާބަށްބޫލުކުރަން. ސަބަބު ވެސް ަބއިވަރު. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އިންތިޤައަޅުގަނޑު ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

ންދި ސްކޫލްަގއި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް. ޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ރެހެވަނަ ނަންބަރު ވޯ 4އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ގިނަ ވޯުޓ ލިބުނީ 

ވެގެން އެތަނުން ގޯތި ލިބިގެން ހުޅުމާލެ ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ރަޖިސްޓްރީީލ ޓުއެ ފޮއްޓަށް ގިނައިން ވޯ

އެކަނި އަުޅގަނޑަކަްށ ކީ ހަމަލީ  ވޯޓު އެ ގޮުތގައި އެއެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދެކޭ .ނަށްރައްޔިތުންގެ ގޮތުަގއި ތިބި މީހުން

ރަކާތަކަށް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއިން އެކުަލވާލި ޙަންމު  މުހިަކމުގެގެ ސިޔާސަތަށް. ބޯހިާޔވަހި އެމް.ޑީ.ޕީލީ ވޯޓު އެ ން. އެނޫ

އެހެންނަމަވެސް،  .އެ ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަން ޮބޑަށް ޝުކުރު މުހިންމު ސިޔާސަތަކަށް. އެެހންވީމަ، ައޅުގަނޑު ވަރަށް

ޤީޤަތެއް. ެއއަްށ ސް ޙަލުކުރި އެތައް ބަަޔކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބިވާކަމީ ވެްސ އެވެހަވާޔުމުން މީގެ ތެރޭގައި އޭރު ލި

ސަރުކާރުގެ ލިޔުެމއް. ތަްއގަނުޑ ހަމަ ފަަދއިން ެއއީ  ހަަގކުެރއްވިތި ފާ ،އްލަކީ ކޮބައިތޯ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްޙައޮތް 

ދައްކަނީ އެކިެއކި ވިޔަފާިރ  މި  ންމެއަޅުގަނޑުނެ. ކުރަންޖެހޭލަތުގެ ލިޔުމެއް. އެއަށް އިޙުތިރާމް އުޖަހާފައި އޮތް ދަ

މިއީ އަސާސީ ަޙއްޤެްއ  މކުަރންޖެހޭ މިންވަރު. އެހެންނަމަވެސްލަތުން އިޙުތިރާމްއުަތކުން ދަށް ސަުރކާރުޓްތަކަކޮންޓްރެކް

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ މްރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤެއް ނިގުަޅިއގަނެފައި އޮތް އޮތުމެއް ނައްާތލުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އިޙުތިރާ

އްލު ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޙަމަ، އެއަށް ަސރުކާރުން ހެންވީދައްކަނީ. އެ މިމެން ވާހަކަ އަުޅގަނޑު

އަހަރު ުދވަހުގެ  5އްޔާ ގޮތުން ވެއްޖެ  ވާމެ. ސްޓްރެޓެޖިކް ެއކްޝަން ޕްލޭންގައި ވެސްއްލު ޯހދާނެޙަެއއަށް  ސަރުކާރުން

ަގއި ޮއތީ. އޭގެ ތެޭރަގއި ސޯޝަްލ ޕްލޭންއިލާގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ަކމަށް އެކްޝަން ޢާހާސް  20ތެރޭގައި 

ތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް އެބަ ސްޓްރެޓެޖިކް ެއކްޝަން ށް ަވކި ކޯޓާތަެކއް އަދި ުޒވާނުންނަހައުސިންގއަށް ަވކި ކޯޓާ

ށް ކަމަށް ލޯނުގެ ޮގތުގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަކަމަށް ފޯރުކޮށްދޭނެިބލިއަން ރުފިޔާ ބޯހިޔާވަހި  1ޕްލޭންގައި އެބަވޭ. އަދި 

މީެގ ތެރެއިްނ އި ރުގެ ބަޖެޓުގަ ވަނަ އަހަ 2020އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން މިތިބީ . ވޭއޮ ސް މި ެއކްޝަން ޕްލޭންަގިއ އެބަވެ

ކަްނކަން ހޯދުމަށް  ަވރެއްތޯ. މިކުރުމަށް ޓަަކއި ބަޖެޓަށް އަންނާނީ ކިހާ މިންކަމުެގ ތެރެއިން މިކަން ޙާސިލުބޯހިޔާވަހިމި 

 ަފއިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކަން ދެން އެ ނެަތކަސް މިންވަރެއްތޯ. އަދި ބަޖެޓުގައި  ކިހާބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހޭދަކުރާނީ

އި. ކޮށްފަ އް އިޢުލާންއެަބއޮތް ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެމިހާރު ވެސް  ގޮތަކަށްތޯ؟ ންކުރާނީ ކޮ

 ޞައަކީ މާލޭގެ މީހުންނަށް ޚާއް 4200 ެރއިންގެ ވާހަކަ އެަބއޮތް ވިދާޅުވެަފއި. އޭގެ ތެހައުސިްނގ ޔުނިޓު  9200

އިން އަުޅގަނޑު ވެސް ދަގަކުރެްއިވ ފަކަން އެބައިނގޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ފާހަބޯހިޔާވަހިކަން

 ޖެހުމަށް ކުރާ ށްތަރައްޤީއަކީ ކޮންމެހެން ރާއްޖެ ނުވަތަ މާލެ ތޮގެންނަ  އަށް މި ބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ ގްރޭޓަރ މާލެޤަ

ހަމައަކަށް އެުޅުވމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްަކތެއް. މާލޭގެ ސީދާ މާލޭގެ ޖެހުން ށްއްކަތެއް ނޫން. މާލެ ތޮމަސަ

ޑު ބޭނުމެއް ކަމަށް އޮތުމަްށުވރެ މާބޮ އޮތް މުޅި ރާއްޖޭަގއިއީ ކަުމެގ ދަތިކަން އެބައޮތް. އެ ނަށް ބޯހިޔާވަހިރައްޔިތުން
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ތުން ސަރުކާރުގެ ގޮއެ ކުން އެހީވާން ެއބަޖެހޭ.ތައެކަމަށް ަޓަކއި ސަރުކާރު އޮތް.އަޅުގަނޑު ދެކެން މާލޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް 

އްލު ޙަ ށް ވެސް އެދޭއިރުގައި މާލޭގެ މީހުންނައިހޯދަ ބޯހިޔާވަިހަކން ށްލާއަޢާއި 20000ވުމުގެ ތެރޭަގއި އެަބއޮތް ރޭ

ތިބި އި ފަޅުން ގޯތި ގަނެފަ ގުޅީ ތެރޭަގއިގެ ޔުނިޓު ގހައުިސން 4200ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ންޖެހޭނައަން

ލްޖުމްހުރިއްޔާ ސުޖަހާއިރު ރައީ 2ނުކުރަން. މިއަދު  ވެސް އަޅުގަނޑު ޝައްެކއް މެދުއިކަމާލިބޭނެ އްލެއްޙަމީހުންނަށް 

ފަުޅގެ ގުޅީ ގައި އިންނަން އެނގޭ. ައޅުގަނޑު އެ ގުޫރޕުފަުޅގެ އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރާކަން ވެސް އަުޅގަނޑަށް ގުޅީ

ށް އެނގޭ. ަޝުކވާައކީ މިހާރު ނަކުވާަތއް ައޑުއެުހމަށް ޓަކައި. އެ ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާަތއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ޝަހުންމީ

އެންމެ  ،ހެޅުމަކީސަރުކާރުގެ ހުށަ .އޮތް ހުށަހެޅުމަކަށް އެ ބޭފުުޅން ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭއެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި 

ދިނުން. އަދި މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން 144ކަުމގެ ތެރެއިން އެ ވަހިބޯހިޔާގ އަވަހަށް ސަރުކާުރގެ ސޯޝަްލ ހައުސިން

 އޮތުން. މަށް ދެްއކި ފަިއސާގެ އަުގގެ ތެެރއިން ކެނޭޑ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައިހުރި ަފއިސާައކީ ެއ ބޯހިޔާވަހިކައި ދައްކާފަ

ާޚއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ން ކި ނުވަތަ ވަ ންބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ޭއގެ ބަދަލުގަިއ ހުޅުމާލެއި އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ފަުޅގެ ގުޅީ ،އްލު ހޯދައިދެވޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްޙަސަރުކާރުން  ށްކަމަދިނުމަށް. އަޅުގަނޑަކަށް ޭނނގޭ މި

 އޮތް އި އްލެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ. މިހާރު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަޙަ ނަށް ތިބި މީހުންއި ން ކުިރމަތިވެފަހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަބޯ

ފަުޅގެ އެ ަޝުކވާ ގުޅީ ،އްެލއް ލިބިގެންދާނެ ގޮތެއް. އެހެންނަމަެވސްޙަކަމަށް ޮގތުގައި އެވެސް އަުޅގަނޑު ދެކޭ  ކީގޮތަ

ޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ވެްސ ރައީސުލްފަހަރު ބޫލުނުކުރާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އަެނއްޤަކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން 

ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ބިގެންދާނެ ކަމެއްއް ލިއްލެޙައަުޑއައްަސވާކަމީ ެއކަމަށް ިއތުރު 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ

 .ޝިފާޢުމަދު މެންބަރު މުޙައް

 

 ފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ޝިއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް

ހާސް އެތަްއ ޭލގެ ރަްއޔިތުންނާއި އަދި އަޮތޅުތެރޭގެ އެތައްލޭގައި ދިިރއުޅޭ މާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާ

އިެދއްވި ަކމަށް ޓަކައި ކެލާ ދާއިރާެގ ޅުއްވަރާރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޤަގައި މި މުހިއްމު ޤު ޙައްންނެްއގެ ސަތޭކަ ރައްޔިތު

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އި ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފަށް އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ޢީ ގަިއ ހުރިނަމަ ހުރި އިޖުތިމާޖޭ ުޑ މަްއސަލައެއް. މި ދިވެހިރާއްހިކަމުެގ މައްސަަލއަކީ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޮބޯހިޔާވަ

 އްަޞކޮށް މި މާލެއަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޚާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ަމްއސަލައަކީ.ރިހާ މައްސަލަތަކެްއގެ އަްސލު މި ހު
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ށް ގައި ހުރި މަޢުލޫމާތަޕްލޭންޝަން ޖެހިފަ. ރޭގައި ނެރުނު ސްޓްރެޖެޓިކް އެކް ށްއޮތީ އިްނތިހާށް ތޮމާލެ މިބަލާއިރުަގއި 

 .މަށް އެބަ ބެލެވޭމީހުން ދިރިއުޅޭ ކަ ކަ ތިރީސްހާސްލައްފަސް މާލޭގައި ރު މި ަވނަ އަހަ 2019ބަލާއިރު ވެސް މި 

ިއ ލެއާ މާ، ހުން މި މާލެއާއިމީސްހާސް ފަންސާކަ ލައްހަދާއިުރގަިއ ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 2028އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 ވަންާޏ ށްމިހާހިސާބަށް މިކަން ދާކަމަްސ، ންތަކުަގއި ުއޅޭނެ ކަމަށް އެބަ ލަފާކުެރވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީހުރި ބިިއ ގުޅިފަ

ނުވާނެއޭ. އިތުރު އެހެން  . ދެން ކިޔަމަނެއް ވޭތްހުރި ބިންތަކުން ގޮވާނެ އަލިފާނޯއި ގުޅިފަ  އިއާމާލެ، މި މާލެއާއި

ހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢަީކ ބޯފަޅު ާފހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ގުޅީ ގޮތްތަެކއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

ްއ ލެއްޙަ  މައްސަލައަށް ޑުޖެހުމުގެ ބޮށްތްތެރި ރައީްސގެ ވެރިަކމުގައި އޭރު މި މާލެއަށް ުކރިމަތިވަމުންދިޔަ ތޮއިްއޒަ

ތަކުން ވެރިކަން ބަޣާވާ ،މަޝްރޫޢެއް. އެހެންނަމަެވސް، މުހިއްމު މަސައްކަތެއް  ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ފެުށނު

ނެތި މަޝްރޫޢު  ކުރުމެއް މަޝްރޫޢަށް އެއްވެސް އިޙުތިާރމްން އެފަހު ދެން ޖެހިގެން އައި ސަރުކާރުވައްޓާލުމަށް

ަމޝްރޫޢަށް ފައިސާ ދެއްކި ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންެގ  އެހާހިސާބުން ވީނުީވއެއް ޭނނގި. އަދި ިކއެއްތޯ އެ

ލޭަގއި ްސ، މާިއއްޒަތްތެރި ރައީ ެއނގޭކަށް ނެތް. ނޭނގުނު. ވެސް  ދާންދެންށްއަދަފައިސާއަށް ވެސް ވީުނވީެއއް އަދި

 ބަިލ ށްމި މާލޭގެ މަގަކަލަތަށް ބަލާއިރުަގއި ގިނަ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރިހެން ޙާޖެހުމުގެ ށްއޮތް ތޮމިހާރު މި

ކު ނެތް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ބަލި މީހުން އަދަ ބަލާ ވެސް ވަެދވޭނެ ގޮތެއް މި މީހަކު އޮތް ބަލިއި ގައި ޖެހިފަލުޙާ

ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ބަލި މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުަގއި ދެން އިތުރަކަށް މި  ޔެއަްށ ތަޢާރަފް ދުނިއުފުލާނެ ޑްރޯން މި

 މި މާލޭގައި ނުވަދެވޭ މަގުމަގު މިހާރު ސަިއކަލަކަށް ،ކާަރކަށް ،ކަން ކުެރވޭކަށް ެނތް. އެމްބިއުލާންސަކަށްމާލެއަކު އެ

ލޭގެ ބިން ހިްއކުމުެގ މަޝްރޫޢަކީ ެވސް ހަމަ މި ދެންނެިވ ހުޅުމާހެނީ ގިނައީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފާހަގަކޮށްލަންޖެ

އްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ހިންގުނު ޙައޮތް ތޮއްޖެހުމަށް އި ޖެހިފަ ށްތޮ ގޮތަށް މި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް

ބޮޑު ހުޅުމާލެއެއް ހިއްކި.  ަރށްވަގެނައި. އެއް ޤީދިޔަ ވެރިކަން ނިމުނުއިރު ވަރަށް ބޮޑު ތަރައްމަޝްރޫޢެއް. ނިމިގެން

ކާރު އަތްޖެހޭ ފަށުގައި ހަމަ ތަުނގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ބެލިއިރުަގއި ަސރުވެރިކަން ބަދަލުވެ އެ

ށް ަނގައިފި. ގަކު ބިން ކައިފި. ވަގަށް ނެގި ބަޔަކު ވައެންމެ އަކަފޫޓެއް ވެސް މިހާރު ބާކީއެއް ނެތް. ބިން ކޭ ބަޔަ

. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކު ވިްއކައިފި. ވީުނވީެއއް ނޭނގެބަޔަ  ވިްއކި

ްނ ބޯހިާޔވަހިކަ .ށް ނެތްށް ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެވޭކަނައަުޅގަނޑުެމންއަދި ވިަޔސް މިއަދު ވެސް ކަމުގައިރިހު މިހެން

 ންކޮށްދޭންޤީޭރަގއި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޔަތެތޮޅުއަ ންއިތުރު ގެމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުން 

 15ލަތަކީ އަމިއްލަ ގެދޮރެްއ މި ލިބެނީ އުމުރުން ޙާއިލާތަުކެގ ޢާއަދުގެ ދިވެހި  އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، .ޖެހޭއެބަ

 ކާފަ ކިޔާ ކާފަ މުނި ،ލިބި އެ ދަރިންނަށް ދަރިން ، ދަރިން ލިބި ،ކަްތކޮށް މީހުންނާ އިނދެސައްއަހަރުން ފެށިގެން މަ

ވަނީ. މިއީ ހިސާބަްށ ބަދަލުވެޭވވަރު މިއެީތގައި ބޯހިާޔވަިހކަމެއް ހަދައިގެން ހިސާބަށް ދާއިރު އަދި ކިރިާޔ އަމިއްލަ ގޯ

ވީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަޢުދަކީ ފަޚުުރވެިރ  ައޅުގަނޑުމެންއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ލާތަުކގެ މިއަުދގެ ާޙލަތު.ޢާއިދިވެހި 
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ކަމަީކ ަވކިން ާލގެ ތެެރިއން ބޯހިޔާވަހިޢާއިފަޚުރުވެރި  ވާ ކަުމގައި ބިންގާ ދިވެިހ މުޖުތަމަޢުގެ އުެފއްދުން. އެއް ލާއިޢާ

އީސް، ފާހަގަކޮށްެލވޭ ބޮޑެިތ ުހރި ކަންކަން. އިްއޒަތްތެރި ރަ  އިވެފަ  ކެއް ރުްނ ބޮޑެތި ވަޢުދުތަކާކޮށް އަދުެގ ސަރުޞަޚާއް

ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެައުކ ން ފޯރުކޮށްދޭނޭ ގާޫނނީ ހަމައެއް އުސޫލެއް އަދިވަހިކަމައްސަލަތަކުގެ ތެޭރގައި ބޯިހޔާ

މާރާތްކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދޭނޭ މަގުތަކެއް އަދިެވސް ޢިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ގެދޮުރ  ނެތް.ގާއިމުކުެރވިފަެއއް 

ދިޔަ ނެެރިވގެން އިޭރގަ ،ސްނަމަވެ އެހެންނެތް. އް އެނަށް ހޯދައިެދިވފަކަށް ދިވެިހ ރައްޔިތުންނައަޅުގަނޑުމެން

ެވސް ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު އުއްމީދެްއގެ ގޮތުަގިއ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއަކީ އަނެްއކާ

ރައްޔިތުން މި އެދޭ  ޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންައީކ ދިވެހިސްްޓރެ، މި . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ

ލުގައި ޙާބުނޭ ސުނާމީގައި  ކޮށްދެވޭނެ ޕްލޭންކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީްނވީ އެ އެކްޝަން ޕްލޭން އެބަފުރިހަމަ ތައްންއެދު

ހޯދައިދޭނެކަމަށް. އަިދ ވަނަ އަހަރު ނިމުމުެގ ުކރިން  2020އިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކުިރއަށް އޮތް ޢާޖެހުނު މީހުންގެ 

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި ބޯހިޔާވަިހކަން  2021ފައި ތިބި ފަރާތްަތކަށް ވެްސ ރެވިދަލުކުެއކު ެއކި ރަށްރަށަށް ބައެއާހަމަ

 2023ރައްޔިތުްނނަށް ލިބިގެންދިޔައީ  ބޮޑު އުފަލެއް ިދވެހިމާ ކަމަށް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ެއއަްށވުރެ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ައޅާނިޓް ންގ ޔުހާސް ހައުސި 20ހަރު މި ރިޔާސީ ަދއުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަނަ އަ

ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކެއް.  އީމިހާރު ވެސް މި ، ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފައި އޮތުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްފޯރުކޮށްދޭނެ

 އެިކ ހިސާބުތަކުގަިއ ހިނގަމުންދާ  ގެހާރު ވެސް އަތޮޅުތެރޭހާްސ ހައުސިްނގ ޔުިނޓުގެ ބަެއއް މަަސއްކަތްަތއް މި  20މި 

ފަހު ހަމަހަމަކަން ަޒމާންތަކަކަށްއެއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ އުއްމީދެއް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަކީ ދިއު

އިޖުތިމާޢީ  ،ޔާވަހިކަމާއި ކޮށްދެމުން އުފެދުނު މި ވެރިކަްނ ދިވެހި ަރއްޔިތުންަނށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޯހިކަށަވަރު

ޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ން އަކަދޭނެއްލު ހޯދައި ޙަ މައްސަލަތަކުގެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ލިދޫ ދާއިރާގެ ވެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޤަޝަފީهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އެކަނި މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިާވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މަްއސަލައަކީ ހަމަ

އްލެއް ގެަނއުމުގެ ޙަ. ބޯހިާޔަވހިކަމަށް ލަެއއްމުޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވެފަިއވާ މައްސަ އީނޫން. މިމައްސަލަެއއް 

ވަނަ އަހަރު ެވރިކަމާއި ހަވާުލވެފައި ވަނީ ފައްޓަވާަފއި. ރަނަގޅު ޕްލޭނެްއ  2008ން މަސައްކަތް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރު
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ކީ. އެ ރޫޢުއަރެއިން އަިއ ކޮމްޯޕނަންޓަކަށް ކިާޔ ނަމެއް ވެށިފަހި މާލެ މަޝްއޮެވގެން އެ މަސަްއކަތް ފެްއެޓވީ. އޭެގ ތެ

ވަނަ  7ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2012ށް ހަމަ އިރު ދެންނެވި ގޮތަެދއްކި މަޝްރޫޢު ވެސް ކުރިން އަުޅގަނޑު ވާހަކަ

ުތގަިއ މިހާރުވެސް އެބަހުރި ެއ ދިޔައީ. ައޅުގަނޑު އަދުވަހުގެ ބަޣާވާާތއި ުގޅިގެން އެ މަސައްކަތް ވެސް ހުްއޓިެގން

ކޮށްފަިއ ޕްަލއިލޭަގއި އޮތް ބިްނކޮޅު ދޫކޮށްލާފައި ހުޅުމާލެއިން ޯގްއޗެއް ހޯދުމަށް އެން މާމަޝްރޫޢުއަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިގެ

ގައި ިލބިފައި އޮތް ސްލިޕެއް ވެްސ  13ވަނަ އަަހރުގެ ފެބްރުއަރީ  2011ހުރި ސްލިޕް.  ހުރި މީހުންނަށް ލިބިފައި

މަށްފަހު އެ މަޝްރޫޢުގެ އެްއވެސް މަސަްއކަތެްއ ލުވުވެފައި މިއޮތް ގޮތަކީ ވެރިަކން ބަދަ ަކން ،ތް. އެހެންނަމަވެސް އެބައޮ

ދާންވީ ގޮތެއް އެކަުމގަިއ ކަނޑަެއޅުނު ސިޔާސަެތްއ ދެން ުކރިއަށް. ްސލިޕް ހަމައެކަނި އޮތީ ކުރިއަށް ނުދިަޔއީ. ލިބުނު

ށް ހުންނަ ހާސް މީވަނަ އަހަރު ައއިިއރު ސާޅީސް 2018އިުރ  މިފަހަރު އައިއެނގޭކަށް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް

ޓަކައި، ެއ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން  ން ކުރުމަށްކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ. އެ އަދަދަށް އެކަ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ

އައީ. އެ ސިޔާސަތުތައް ފެށުމުެގ ޓަކައި ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނަޑއެިޅގެން  އެކި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ލިބިދިނުމަށް

ެރވިފައި ހުރި މި ބޯހިާޔވަހިކަުމގެ މަްޝރޫޢުގެ ދަށުން ކުދިަޔއީ ފްލެޓުތަާކއި، ރެިވގެންން ކުގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމެްއގެ ގޮތު 

ްނ ާއއި އަދި ެއކި މީހުންނަށް ފްލެޓުތައް ދިނުމުަގއި ނުަގާވއިދުކަންކަން ެއކި މީހުންނަށް ދިނުމުގައި ފޯމު ދޫކުރުުމގަ

ކަން ބެލުމަށް ކޮމިޓީއެްއ ެކއް ކުރަމުންދާތީ އެންތައޮްތކަމުެގ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތު ސްފައިކަންކަން ގޮ

އެ ކޮމިޓީ އެުކލަވާލާފައިވަނީ. އެ ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ފެބްރުއަރީ މަހު، މި  ަގއި 2018 ޑިސެމްަބރު 31ެއއީ . އެކުަލވާލި

އި ބޮޑެތި ނުމުގައިރު ބުނެފައި މި އޮންނަނީ ފްލެޓުތައް ދިލޫމާތު ދިން ޢުނަށް މައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ނޫސްވެރިން

ން ވަނީ ކަންތައްތަކެްއ ގުޭޅގޮތުން އަދި މިހާތަނަށް އެ ކޮމިޓީ އެކަމާ ،މާލުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްޙުއި

ން ދިޔައީ އެ ކޮމިޓީށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންކޮންފަރެންސުގައި މަޢުލޫމާތު ދިން ފަހުން އަޅުގަނޑަ ނުނިންމާ. އެ ނޫސް

ގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުން އެގޮުތގަިއ ރައްޔިތުން  ،ދެއްވި ވާަހކަ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީފާސްތިޢުބައެއް ބޭފުޅުން އި

ޑު ވަރަްށ ގޮތެއް ނެތޭ. އަުޅގަނ ދާނެޖެހުމެއް މިކަން ފަހިވެގެންއެބަހުއްޓޭ. ރަްއޔިތުންނަށް ެއއްވެސް ކަހަލަ ހިތްހަމަ

 ށް ކަމަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ރާގެރާރު މިގޮތަށް މަޖިލީހަށް ކެލާ ދާއިޤައުފާކުރަން މި 

ރާުރގައި މި ގޮާވލަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިދިނުމަށް. ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވާާލ ޤަޓަކައި. މި 

ކަމެއް  7 މިވަނީ. މި ހުށަހެޅުމުގައި ޅާފައިރާރެއްގެ ގޮުތގައި މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޤަޅުމަށް ސަރުާކރަށް ގާނޫނެއް ެއކަށައެ

ފުރަތަމަ މިއޮތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ުގޅޭ ބިލެއް  ،ރަްއވާފަިއ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލާނަންމައިގަނޑު ފާހަަގކު

 ށަހެޅުން އަވަސްކުރުން. ެދވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން މިއޮތީ މާލޭގެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު

ދިނުމުގެ އުސޫލުަތއް އެ ބިލުގައި ށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްެވއްސަކަްށވެ، އަމިއްލަ ޯބހިޔާވަހިކަމެއް ނެތް މީހުންނަރައް

އިލާތަކަށް ޢާނުވަތަ  ކަނޑައެޅުމަށް. ތިންވަނަ ަކމެއްގެ ގޮުތަގއި މިއޮތީ ދިރިއުޅޭނެ އަމިއްލަ ތަނެއް ނެތް

ގޮެތްއ  ފަރާތްަތކަށް ހުޅުމާލެއިންތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ދި ފްލެޓުއި ކުވަރުެގ ދަތި ބިންކޮޅުތަުކގަދިރިއުޅެވޭނެ 
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ން ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މިއޮީތ ހުޅުމާލެއިން ނުވަތަ ގުޅިފަޅުން ނުވަތަ ތިލަފުށިވަނަ  4ހަމަޖައްސައިދިނުން. 

އޮީތ ެގ ގޮުތަގއި މިކަމެއްދިނުން. ފަސްަވނަ  ގޯތި ދޫކުރުުމގެ ުއސޫލުތަެކއް ކަނަޑއަަޅއިވަރުެގ ފްލެޓް ނުަވތައެކަީށގެންވާ 

ގާނެ އުސޫލު އެ ބިލުގައި ކަނޑައެޅުން. ހަވަނަ ކަމެްއެގ ގޮތުގައި މިއޮތީ އެްއވެްސ ހިން ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމް

 ދޫކޮށްލުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި ގޯްއޗެއް ުނވަަތ ދައުލަތަށް ފަރާތަކުން އެ ފަރާތަކަށް މާލެއިން ލިބިފައިވާ ބިންޮކޅެއް

ަވނަ ކަމަކަށް މިއޮތީ ވެށިފަިހ  7ނަޑއެޅުން. މާލެ ސަަރޙައްދުން ލިބޭނެ ހަމަތައް އެ ބިލުގައި ކަރ ޓަގްރޭފްލެޓެއް 

އް ލިބޭނެކަމަށް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބިންކޮޅެްއ ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވާ ފަާރތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ނުވަތަ ފްލެޓެ

ތަ ފްލެޓް ޙައްޤުވާ ވެސް އެފަދައިން ބިން ނުވަމެއް ދޫކޮށްފައި ވީނަމަ ލިޔުބަޔާންކޮށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ފަރާތްތަކަށް

ނުވާ ފަރާތްތަަކށް އެ ބިލުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެްއވެސް ބިމެއް ނުވަތަ ްފލެޓެއް ލިބިފައި

 ގާނޫނު އެކަަށެއޅި ސް މިށްދިނުން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ގާޫނނު މި މަޖިލީހަށް އައި ކަށަވަރުކޮ

ާދނެއޭ. ރަްއޔިތުންގެ އުއްމީދަީކ ާގނޫނުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަަށވަުރވެގެން ދިޔައިމަ މިފާސްކުރެިވގެން

ހާްސ  20އްލުކުރަން ޭރގައި އަުޅގަނޑުެމން އަުޑއަހާފައިވާެނ ޙައެީއއޭ. ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ މަްއސަލަ މުޅި ރަްއޔިތުންނަށް 

އްލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް އެކުަލވާލެވިފަިއާވކަން. ެއ ޙަވާތީ ެއކަން އަކަށް މި ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ދަތިކަން ފޯރާފައިއިލާޢާ

ކަމަށް   ލިބިގެންދާނެއްލުޙައެކީަގއި މި މައްސަލައަށް ގޮުތގެ މަތިން މި ގާނޫނު ވުޖޫދުވެގެން ައުއމާ ވާޕްލޭނުގައި 

 އްވި ންނަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރެފަޅުން ގޯތި ގައަދި ގުޅީ މާލެ ޕްރޮގްރާމާ ފަހި ކުރަނީ. ވެށިއަޅުގަނޑުމެން މި އުއްމީދު

ކުރަނީ. ދެއްިވ އްުލ ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނުޑ މި އުއްމީދުޙަވެފަިއވާ ެއކަމަށް ވެސް ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ނާއުއްމީދު

   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަށް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލާނަން ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމަީކ ހަމައެކަނި ބޯހިާޔވަހިކަުމެގ  ރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކު

ުކަގއި ސަިއކަލުތަކާިއ، ކާރުަތކާއި ާޚއްޞަކޮށް އެތެރޭގެ ަމގުތަ ،މާލޭގެ މަގުތައް  ،ޖެހުމާއިށްޕްރޮގްރާމެއް ނޫން. މާލެ ތޮ

އި ، މަގުތަުކަގއި ޖާގަ ެނތެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލަޓާފައި ހުންނަލެއް ގިަނކަމުންނާއިަބހައްއަދި އެހެންވެްސ ެއއްޗެހި 

މާލެއިން ބިން ހުސްކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކަށް ބިން ހުްސކޮށްދިނުން. ދެން އަދި އެ ިބން ހުސްވާ ބިން އެއީ އެހެން 

އެ ބިން ރެވޭ ބިުމގެ ގޮުތގަިއ ކަނަޑއަަޅއި ންކުއުޅުން ނޫން އެހެން ކަންކަަމށް ބޭނުންކަމަށް ބޭނުންކުރެޭވ ދިރިކަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަވާނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މާލޭގެ ބޮޑުމިނާއި އެގޮތަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންިދއުން. 

ލެއިން  މާއި ގެ ފުރަތަމަ ފިަޔވަިހ އެ ދިަޔއިރު އަުޅގަނޑު ަހނދާންވާ ގޮުތގަމިހާރު މި ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމު

ބިން ހުޅުމާލެއިން ދެވިފައި  ގިނަ އަކަފޫޓް  ބިން. ދެން އޭގެ ބަދަލުގައި ެއއަްށވުރެ  ައކަފޫޓްހުސްކުރެވުނީ ދެލައްަކއެއްހާ

ދަދު ބިން އޮތް މިންވަރު. އަދި މާލެއިން ބިން ނީ ހުޅުމާލޭގެ މުޅި ޖުމްލަ އަޖެހޭމިވަނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަން
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ނުމުގައި މި ދެ އަދަދު ނުގުޅޭނެ. މާގިނަ މީހުން ފެނޑަށް ފެންނަތިބި މީހުންގެ އަދަދު. އަޅުގަރަށް އްޔާދޫކުރަން ތަ

ލެައުކ ކުދި ބިންކޮޅު ޫދކޮށްލުމަށް އެދޭނެ. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބިމެއް ދެޭވ މިންވަރަކަށް ހުޅުމާކުދި

ފެނުމުގައި ައޅުގަނޑަށް ފެންނަ ޅުގަނޑުމެން ބަލައިފިއްޔާޔާ އަނައިފިއް ޖާގަެއއް ނުހުންނާނެ. އަދި ައޅުގަނޑުމެން ިވސް

ޓާއި އެުކީވމަ ވެސް އެ ޖާގަެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމަ، ބިންކޮޅެއް މާލެއިން އްފުލަތި، ފަާޅއިގުޅީ

ނަގޮތުަގއި ނުދެންނެވޭނެ. ފެން ނޑަށްއަުޅގަ ށެއްކަމަށް، އަޅުގަނުޑމެންނަކަ  ބިމެއް ލިބިދާނެފަހަރަކުދޫކޮށްލާ ކޮންމެ

އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންނެވޭނެ.  ބޯހިޔާވަިހކަމެއް ހޯދައިދެވޭނެކަމަށް، ހެންނަމަވެސްއެ

އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްދިނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ، ދިނީއެހެންވީމަ، ައޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަ

 .ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ަވއިކަރަދޫ ވަނީ އަރު ޞަތުފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ޓަކައި ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަމަށްރާރެއް ހުށަހެޅިޤަމު އްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ މުހި

ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ މިަވގުތަށް ވަރަށް މުހިންމު ގަރާރެއް.  އީ ދަންނަވަން. މި ުޅގަނުޑ ުޝކުރުށް އަފްއަޝަރީ

ވިަފއިާވ ފަޅުަގއި މި ދޫކުރެ މިހާރު ވަީނ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަްސވެފަިއ. ުގޅީރާރު މަޖިީލހަށް އައުން ވެސްޤަޙަޤީޤަތުގައި މި 

  ވެސް ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތަާކއި މިކަމާ ރާަގއި އިތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ދާފްލެޓު

އަޑުއަހަމުން މި ގެންދަނީ. ސާސްތަކާއި އެ ބޭފުޅުްނެގ ޝަކުވާ އަުޅގަނޑު ެވްސ ޙުގުޅިފަިއވޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ އި 

ުލާވ މާޙުށް އިޖެހޭ އެއްކަމެއް މިގޮތަބަދަލުކުރަން ރަންޖެހޭ އެއްކަމެއްައޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކު، އެހެންނަމަވެސް

މާލުވާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް އެބަ ޙުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މިކަމަށް އިފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކޮންމެ

ފްލެޓުގައި ިތއްބާ  އެ ތެެރއިން ބަެއްއ މީހުންފަޅަށް ލާރި ދައްކަިއގެން އެ ފްލެޓުތައް ަހދާ ނިމި އޭގެ ގުޅީ ހޭ. މިވާންޖެ

އަހަރު ިމވަނީ އެ  10އެތަން މިއަދާއި ހަމައަށް ިމހާރު  ން ފޮނުަވއިގެން މިތަނުން އެ މީހުން ނެރެފައިސި، އިޕޮލިހުންނާ

އޮތް މިހާުރ  މާލޭގަިއ ުކއްޔަށް އެ ބޭފުޅުން އުޅޭތާ. އެ ބޭފުުޅން އަތުަގއި އެބަފައިސާ ެއ ދައްަކިއގެން އަިދ މިވަގުތު 

 މިތާނގަިއ އަޅަމުން ގެންދިަޔ ފްލެޓްންހީގެ ަދށުން ރާއްޖޭގެ އެތަވެށިފަރުެގ ހަތަރު ލިޔުމެއް ފްލެޓް ޭދނެކަމަށް. އޭ،ތިން

 ވެސް ލިޔުމެއް ެދްއވި  ދިޔައިރުހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުން ފްލެޓް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށް 600 ޚާއްޞަކުިރ ށްތެރެއިން ދެކުނަ

 ްއވި ޓް ދެ ބޭފުޅުން ފްލެފުޅަަކށް އެ ބޭ 18ުކވެރި ތެރެއިްނ ވެްސ ވަަރށް ގާތް އެ ލެްޓ ލިބޭނެކަމަށް. ޭއގެއެތަނުން އެ ފް

 އެއްޗެއް ނެތް. މި ެވސް ހަމަ ލިޔުން ނޫން އިރުހަމައަށް އައި އޭގެ ތެރެއިން. ބާކީ ތިބި ބޭފުޅުން އަދިވެސް މިއަދާ

ންނަށް ުދލުވެރި ބަދަލެއް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބޭފުޅުޢަބޭފުޅުން މި ޝަކުވާ މި ކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ނުން ކަމަށް. މިއަދާއި ހަމައަށް އަިއއިރު އެ ބޭފުޅުންނަކީ ފްލެޓަށް ލާރި ދައްކާ، ފްލެޓް ނިންމާ އެ ފްލެޓުގެ ބޭ ޖެހޭންދޭ

އެބަ ގެންދޭ. ގެންދާއިުރ ހިފަމުން ތަކުގެ ބޭނުންރުން ވެސް މިއަދު މި ސަރުކާރުން ވެސް އެ ފްލެޓުވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާ
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އްެލއް. ޙަބީ މަގުމަިތވެފައި. މި ބޭފުޅުން އެބަ ބޭނުްނވޭ ބަދަލެއް މި ނޫން މިތި ލުވެރިންޙުފްލެޓުގެ ައސްލު ޙަޤީޤީ އަ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތި ، ބޯހިޔާވަހިކަަމކީ. ތެދުފުޅެއް  ެމއްކަ ްއލެއް ބޭނުންވެފައި އޮތްޙަމުޅި ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 

ިމއަދު ވަނީ ޭއގެ ދެގުަނއަްށ  ޓްކަފޫދެލައްކަ އަދިޔަ އޭުރަގއި މާލޭގެ ވެށިފަހީގެ ދަށުން ހުސްެވެގންވިދާޅުީވ. 

ހުރިގޮތަށް  ހުސްކުރެވުނު ބިންތައް ެވްސ ވަކި ގޮެތއް ނުނިމި އަލުން އަނބުރާ އިހު އް،އިތުރުވެަފއި. އެ ބިންތަ

ލިކަން އިުރގެ އަ ލެވޭނެއް އެ ތިބީ އުފަލުން. ހަމަ ނޭވާރުޖޫޢަވެފައި. މިއަދު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެވުނު އެ ފަރާތްތަ

ދިޔަ ގެން ށް ތިބެވޭތީ. އެ ބޯހިާޔވަިހކަން ބިމުގެ ބަދަލުަގއި އޭރުަގިއ ވެސް ެދއްވަމުންނައެ ބޭފުުޅން ބެއްގައި ހިސާފެންނަ

ފައި. މާލެއެކޭ ެއްއގޮތަށް ސް. ހުޅުާމލެ ވެސް މިއަދު އެވަނީ ހަމަ އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ފުރި ބާރުވެފްލެޓުގެ ގޮތުަގއި ވެ

ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ބަލަިއގަްނނަށްނގަޅު ކަމެއް ރަނަގޅުސް ރަިވޔައި ކުރިކަމުގަކޮންމެ ބޭފުޅަކު 

ސް މައުމޫން ހުޅުމާލެ ޕްލޭނުކުރެވިގެން ެގންދިޔައީ އާބާދީ ވަިކވަރަކަށް ރުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީޤަބޫލުކުރިން އޭ

، ގޯތީގެ ބޮޑުމިާނއި  ،ކުރެވޭނެ އުްސމިނާއިމާރާތްޢިގައި އެގޮތުން އެާތނކުރެިވގެން. ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަްއޓަންންޓްރޯލްކޮ

ފަހުން އަިއ ވެިރކަމުަގއި ވެްސ އޮތީ. ޭއގެ ދޭތެރޭގައި ާބްއވާނެ ހުސްތަނާިއ، ރަށުަގއި ާބއްވާެނ ހުސްތަން ކަނަޑއެޅިފައި 

އްކަލަ އެ ވީމި ދިމާ ެމންނާފަހުން އަުޅގަނޑުޭއގެ، ންދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސްއެ އުސޫލުަތއް ދަމަހައްޓަުމން ގެ

ިޅގެން ހުޅުމާލޭަގއި ވެސް ހަތަރު ބުރި، ހަ ުބރިއަށް ބަދަލުކުރީ. އޮ ވީމައަީކ ބުރިކަމަށް ޤަބޫުލކުރާ ބޭފުޅަކަށް ތަރައްޤީ

ިއ  އެިކއެިކ ބޭނުމަށް ހުރި ހުރިހާ ބިމެއްގަހަދައިފިއްޔާ ހަތް ބުރިއަށް ެއތަން ބަދަލުވީ. ހުޅުމާލޭގައި ހުސްކުރެވިފައި

 ދިޔަީއ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ދިޔައީ. ލަްގޒަރީ ފްލެޓުތައް އަޅަމުންޒަރީ ހޮޓާތައް އަޅަމުން ލަގްވިޔަފާރި އުސޫލުން

މުން ގެންދިަޔއީ. ބޮޑު ައގުަގއި ފްލެޓުތައް ިވއްކަމާ ވުރެަވރަށްރައްޔިަތކަށް އުެޅވޭ  އްމު، އާއްމުކޮށް ބުނާ މި ފެންވަރުގެ އާ

 ހާސް ފްލެޓު އަދި ނުނިމި އެހެރީ. އެީއކީ އިންސާނުން އުޅެން ކަނި ހަތްމައެައގެްއގައި ެއޅި ހަރައްޔިތުންނަށް އެކަށޭނެ 

ފަޅު ބޭފުޅުންނަށް ވަީނ ސިޓީ ލިޔުމުން ދެއްވާަފއި ސް މި ގުޅީކަމުދާ ފްލެޓުތަކެއް ނޫން. ެއ ހަތްހާސް ޔުނިޓަށް ވެ

ރި އެޕާޓްމަންޓުތައް ނިމި ކޮޓަ ދައްކާފައި ހުރި ދެފަޅުަގއި ފަިއސާ ކަމަށް. އެ ބޭފުޅުން ގުޅީއެތަނުން ޖާގަ ލިބޭނެ

އެޅެން. އެބަޖެހޭ ފިޔަވަޅު  އެތަންތާ ދިރިއުޅެވޭ ފެންވަރަްށ ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިއްބާ އެަތނުން ނެރުނު ބަޔަކާއި ދޭތެރޭގައި

ސް ވެއެ ހަދަނީ އަނެއްކާން ނެރެފައި، އެ ނެރުނު ބޭފުޅުން މިއަދު ފަޅަށް ލާރި ދައްކާފައި ތިއްބާ އެތަނުމި ބޭފުޅުން ގުޅީ

މި މައްސަލަ ފަޅު މީހުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތަންތަނުން މި ގުޅީ މާރާތްތައް. މިޢިބުީރގެ  15 ،ބުރީގެ  14ްއކަލަ އެ

ތޯ ނުދޭންވީ. ޫދވެހިން ގެންކީއްވެ  އިން ފްލެޓްކުރަން މިއަދު މާ ބޮުޑަކމަކަށް ނުވާނެ. މި ބޭފުޅުންނަށް ނަސަންދުރާއްލުޙަ

ކުރީ. ނުދޭންީވ. އެ ބޭފުުޅން މި މީހުން މަގުމަތިީކއްވެތޯ ފްލެޓު ެގއިން ގެ ޒުޢިއްނުދޭްނވީ. މުކީއްވެތޯ  ޓްފްލެ

ވަަރކަށް ެދޭވނެ. މި ހުރިހާ ތަނެއް ވެސް ހަދަނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ،  ވެސް ގައިމު ެވސް ކޮންމެނޫންތޯ؟ ހަމަދޭންވީ

ރަީނ. އަުޅގަނޑުމެން ކުިރޔަްސ މި ކު ހުރިހާ ކަމެއް ތަނަކުން މި . އެހެންވީމަ، އެއް ނޭ ގަަށއިގެންއެއް އޮޑިން 

ންތަނުން ގާނޫނުަގއި ތަ ލުެޔއްކަމަށް. މި އީުރވެސް ސަރުާކރުން މިކަން މި ކުރަނީ. އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ މިސަރުކާރުން. އޭ
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 އްޔިތުންނަށްްނ ކުރަން އެބަޖެހޭ. މި މާލެ އެބަޖެހޭ މާލޭގެ ރަގާޫނނެއް ހަދައިގެން ވެސް މިކަ .އްދަ ނުކުރަނީޙުއެކަން 

ދެނީ މި ސަރުކާރުން މި  ދާއިާރގެ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް މި ޔަޤީްނކަން މިފެންނަވަރު ވެސް ކޮށްޭދން. އަުޅގަނުޑގެ  މާލެ

އެއް ނޫން އަނެްއކާ ޖެހިފައި އޮްތ މާލެށްކުރަން. ތޮމެން މިުއޅެނީ ޖަޒީރާ ރާއްެޖއެްއ ތަރައްޤީޖަޒީރާ، ައޅުގަނޑު

އެކަނި ތަރުތީބެއް ނެތި ހަމަ، މިއޮތީ. ޕްލޭނެއް ނެތިފައި ސްލަތަކަށް ގޮ ޙާއް ކޭ އެ  ހުޅުމާލެއެއުފައްދާކަށް. ިމއަދު މާލެއެކޭ

ތަކަށް  މި ފެންނަނީ. އިއްޔެާއއި ޖެހެންދެން މާލޭގެ ހޮސްޕިޓަލްނަތީޖާ މިއަދު ގެމުމިަކން ކުރު ަގއިފައިސާގެ ދަހިވެިތކަމު

ކޮޓަރި ހުރީ.  ރުގައި ހަތަރު ހުންނާނެ. އޭ ީރގައިޗް ކައިކަން އަންނަ މީހުން ބައިތިއްބާ ގެެއއް ައއި.ޖީ.އެމް.އެ ދައް

ޔަށް ތިބި ގެ މިއަުދ އަެނއްކާ އެ ރުަގއި ަރއްޔިތުން ކުއް ޖެހިގެްނ އޭ ފަންސަވީސް ބުީރގެ ހޮޓަލެއް ހަދާފައި، އަެނއްކާ

 ގޮުތގަިއ ލުކުރާން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫހަމަ ފުޅާކުރަމުން މިދަނީ އެ ބޭފުޅުމާކެޓް ބުރިއަށް. ޑިމާންޑު އޮތްވަރަށް  25ހަދަނީ 

ހެން ފަހަރަކު މިމާލުވި ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ ވާްނޖެހޭ. ކޮންމެޙުއި މިކަމާ

އްލުކުެރވޭެނ ޙަ ުދވަހަކު ވެސް  އީނުޭވ މިއްއެ އްޔާ ައޅުަގނޑަކަށް ހިދޭން ޖެހިއްޖެއަންނަ މިހެން ބަދަލު ދައުލަތުން

ވީމަ ގާނޫނުގައި މިކަަމށް ކުރެވޭނެ އެްއވެސް ކަމެްއ ނެތޭ ކިޔާފައި ތިމަންނާމެން ނަށްޅުންއެ ބޭފު އް.ހެނެލަެއއްމައްސަ

ކީ އަސްލު އީތިމަންނަމެން ކުރި އެްއވެސް ކަމެއް ފެންނާކަްށ ނޯންނާނެއޭ. މި .ނޯންނާނެއޭބެއްދޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް 

 ޖެހޭންކޮންމެވެސް ހިސާބެއް އެބަ އަންނަން. އްލެއް ނޫޙަ ކަމުގެ ޤަތުގައި ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިޙަޤީ

މެދު ފިޔަވަެޅްއ މާލުާވ ފަރާތްތަކާއިޙުމެދު އިއިމިގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމާ  ޖެހޭކޮންމެވެސް ވަގުެތއް އެބަ ައންނަށް

  .ކުރިއްޔާ ޝުއެޅޭނެ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަަވންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި އިޝާރާތްކުރެްއވި ރި ޒަތްތެއްޝުކުރިއްޔާ އި 

ނޫން. އަޅުގަނޑު  މާރާތެއްޢި 2އޮތް  ަފއިގުޅިއި އްމުކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދޫކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކާމާރާތަކީ ވެސް އާޢި

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ބަރުއިްއޒަތްތެރި މެން ކެލާ ދާއިރާގެ، މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ހުރި މިންވަރަކީ ކަނބުލޯއަށް  މަސައްކަތް، ބޯހިާޔވަހިކަންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ޝުކުރިއްޔާ

  ..ސުއްދީން ރަދުން ދެއްވި ގޯތިސަމް

 

  :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ނގޭތޯ.އި ރަދުން ހާޖީ އިމާދުއްދީން
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 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނބުޯލެގ ރަދުން ދެއްވި ގޯތި ކަ އިމާދުއްދީން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހާޖީޝުކުރިއްާޔ . ރަދުންއިމާދުއްދީން ހާޖީ 

ތަންކޮުޅ  ވީ ިރންނަށް ދީ އެ ކުދިންނަށް ގޯިތން ކަނބުލޯއަށްބުނު ދައެއަށްފަހު ދެން ލި އަށް ދީ އެއްބަނުޑ ެއއްބަފާ ބޭބެ

ޅެމުންދޭ. ބައެއް ތަންތަުނގައި މިހާރު ލާެއއް އު ާޢއިފޫޓް ގޮިޅެއއް. މި ޮގޅީަގިއ އެތައް  10ފޫޓް  10މި ލިބެނީ ދިންއިރު 

ހަރުގައި އައި ވެރިކަން ނަ އަވަ  2008ތު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލަޙާގޮތަށް މި ގޮތަށް. މިހުރީ މިލަތު ޙާމި ވެސް ހަމަ 

، ލާފައިއެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލޭގެ އެ ކުދި ބިންކޮޅު ދޫކޮށް ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން

. ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާެއކު ދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް .ގޮތަށް ނިންމީދޭބިމެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް އިން ދޫކޮށްލާ ބަޔަކަށް ހުޅުމާލެ

،  ވަރަްށ ގިަނ އަދަދެްއގެ ބޭފުޅުންނަށް ބިންކޮޅު ލިބުނު. މި ބިން ލިބުނު ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުން އޭުރ ފައިާސގެއަދި

ޅުންނަށް މި ލިޔުން ލިބި ބަެއއް ޭބފު ،ނާޔަތެއް ވެްސ ދެމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސްޢި ގެ އެޅުމަށް ޓަަކއި ަފއިާސގެ 

ވެދިަޔ ބިންކޮެޅއް ުނލިބިފަ. މި ބޭފުޅުން އެ ދޫކޮށްލި ބިންކޮޅު މި ވޭތު ނުވަތަވެސް އެތަނުން ފްލެޓެއް މިވަނީ އަދި

ާވކަން ސްފައި ށް ވިއްކާލަމުން ގެންގޮލާތަުކގެ ދެންހުރި އެހެން މެންބަރުންނަޢާއިސަރުކާރުން އެ ބިންކޮޅު އެ 

ލެޓުން ފްއަރަބިއްޔާ އަދި  . ބިން ދޫކޮށްލި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ގާކޮށިންނާއިތްއޮއި ފައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި

ގާކޮށި ފްލެޓުން  ،ލެޓުން އަރަބިއްޔާ ބިމުަގއި ެއިޅ ފްލެޓާއިފްއެހެްނނަމަވެސް، މި އަރަބިްއޔާ  .ކަމަށް ވިދާޅުވިލިބޭނެ

 ައގު 100މީހުންނަށް % މި އިރު ންދިޔަްއކަދަ ވެްސ ލިބުނީމަ ައގު . މި ފްލެޓުލިބުނީ  ތަކަށް ފްލެޓުފަރާ 55

ރުފިޔާއަްށ  1500ނަށް. މި ދޫކޮށްލި ބިންކޮޅުގެ ައގު ންމީހު ލިބުނު ޓްގުުރއަތަށް ގޮްސ ފްލެ އެކަނި. ހަމަދައްކަންޖެހޭ

 އުޅޭ އެްއޗަކީ އޭރު ސަުރކާރުން . ދަންނަވަން މިްނޖެހުނީކައް ދަ ަފއިސާއި އަކަފޫޓެްއގެ ރޭޓުން އެަބއި އުނިކޮށްފަ

ނޫނޭ ވޭތުވެިދޔަ  ގޮތަކަށްުކރި ރުކާރުން އެކަން.ޕީ ސައެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ވީ ަވޢުދާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ އެމް.ޑީ

 ވި ގޮތަށްޅުދެންމެ ވިދާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދަކަްށީވ ރައީސްގުސަކީ. އޭރު މަ މިއޮތީއި ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްފަ

ގޮތަްށ އެ ރުން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، މި ވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާޅެން ނޫން ރިއު ހުސްކުރާ ބިން ދި އިންމާލެ

ދަތިވެ  އްއްދުތަޙަޖެހުން އިތުރުވެ ޕާކްކުރުމުގެ ސަރަށްއަނބުރާ ދިރިއުޅެން މި ބިންކޮޅުތައް ދޫކުރުމުން މާލޭގެ ތޮ

ލިބޭނެ، ފަޅުން ފްލެޓް ގޯސް. ގުޅީ ރެފަުޅގެ ޙާލަތު އަދި މިއަށްވުިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގުޅީ ވަނީ ހަނިވެފަ. މަގުތައް

ގަޑި ކޮންމެެވސް އެްއޗެްއަގއި ކޮންމެވެސް ަވގުތެްއަގިއ  4ދުވަހު އޮތީ ޓް ހަވާލުވާން އެ ފްލެ އެ ގަތް ބޭފުޅުންޓް ފްލެ

އެ ގުޅީފަޅުެގ  ޖަހާއިރު ސަރުކާރުން 10ދުވަހުގެ ގޮތަށް މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން. އެފްލެޓާ ހަވާލުވާން ދާ

ތަ މަޑުޖެއްުސމަށް. އޭރު މި ބޭފުޅުން މި ނުވަ ށް އެންގީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ފަރާތަޑިވަލޮޕް

 ޓް ލާތަކުން ފްލެޢާއިހި ގަނެފަ. ައދި މި ކާބޯ ސާމާނާ އެްއޗެ، ގަނެ ތިބީ މި ތަންތަނަށް ވަންނާނެ އެނދު ވަށި

 އިގަ ބޭރު ރާއްޖެއިން އަދިތެރޭަގިއ ކުން އެ ބޭފުޅުންގެ ދުރުަގއި ރާއްޖެލާތަޢާއިހަމަޖެހިފައިވާ ، ކަމަށް އިޢުލާނުކުރިލިބޭނެ

ނެކަުމގެ ުއއްމީދުގައި މާލެ ައއިސް ތިބީ. ވޭތަުކަގއި ދިރިއުޅެ ލާގެ އެހެން ބޭފުުޅން އައިސް މި ފްލެޓުޢާއިތިބި 
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މީދެއް. ަބއެއް ބޭފުޅުްނ މުން މި ބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ނާއުއްގޮތަށް ިއޢުލާނުކުރުއެހެންނަމަވެސް، މި

އި ަތކެތި އެެހން ބޭފުޅުންނަށް ދޫކޮށްލާފަ ކާބޯ، އަށި ތަށިތައް ގަތް އެނދުއެ  ފުޅުންދިަޔއީ. އަެނއްަބއި ބޭވަޑަިއގެންފުރާ

 3 އޮތް އިމިލިައން ރުފިޔާ ދައްކާފަ 1.5 ދާންޖެހުނީ އިނގޭތޯ. މި ބޭފުޅުން ވީއިރު ދައްކާަފއި އެބަޭވ ބައެއް ބޭފުޅުން

ބޭފުޅުން ވެްސ އެބަތިބި. އެހެންނަމަވެސް،  ދެއްކިންސާސްހާސް ލައްކަ ފަތްހަ ވެްސ ހަމައެކަނި އެއް ފްލެޓަށްށް. ފްލެޓަ

ވަރަކަށް  18ވަރަކަށް އަހަރު ތެޭރގައި އެްއވެސް ބަދަލެއް ނުިލބޭ ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެިވ. މީގެތެރެއިން  9މިވީ 

ތިބި  ދެން ،މާރާތުން. އެހެންނަމަވެސްޢިބިމުގައި ެއޅި  ގެވަތަ އަރަބިްއޔާކޮށިން ނުޓް ލިބުނު މާލޭގެ ގާބޭފުޅުންނަށް ފްލެ

އަންގަމުން ގެންދެވީ އި ބޭފުޅުންނަށް މީގެ އެއްެވްސ ކަމެއް ނެތް. އޭރު ސަރުކާރުން މި ބޭފުޅުންނަށް ގުޅާފަ

ިއ މި ބޭފުޅުން ކަމަކާ މަތިކޮށްފަގޮތަށް ފްލެޓް ދޭނަމޭ. މި މެންނަޕާީޓއަށް ސޮއިކުަރއްވަިނކޮށް ތިމަން، ސޮއިކުަރއްވަިނކޮށް

ސަރުކާރުން. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ މިއީ ވެސް ވަރަްށ  އީ ގެންދިޔަ ދަންނަވަމުން ަކމަށްއެ ބޭފުޅުން ފްލެޓް ލިބޭނެ 

ވެސް ތިބީ އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުން އަދި ކޭ.މެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެއިވެދިޔަ ސަރުކާުރން މި ބޭފުޅުންނާދެރަކޮށް ވޭތު

އި. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ސަރުކާުރގެ ވިޔަފާީރެގ މީދުގަުމގެ ުއއްޓް ލިބޭނެކަމުގެ ުއއްމީދުަގއި. މީެގ ބަދަލެއް ލިބުފްލެ

  މި ފަރުދުން ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ނަގަމުންދާއިރު ވެސްއި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކޮށްފަ

އަުޅގަނޑުމެްނ ން ދާކަނުންމުހޭދަކޮށްފަިއވާ ފަިއސާެގ ބަދަލު ލިބެމި ށްފަިއވާ ުނވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚަރަދުކޮ

 ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ރުވަނީ މުލަކު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެއަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

އިްއޒަތްތެރި  ރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެއަ ފުރުޞަތު ރު މިކުރަްއވާ! އަުޅގަނޑު މިހާއިބްރާހީމް ނަޞީރަށް. މަޢާފް 

 އަށް.ޢީމެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

ންނެވި އިނގޭތޯ މަޖިލީހުަގއި. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލީ. މް ވެސް އެަބއިސާުކރިއްޔާ. ވިޝު، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އްާޔ.ލިބިއްޖެ ފުޅެއްރިއަށްެދވިދާނެ ިއުޒނަކުުކ، އެކަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަމު ދާއިރާެގ ، މުޙައްމަދު ވިސާމްއަރުާވނަން ގަމު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް.  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 ބަރު.އިްއޒަތްތެރި މެން
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 ކެވުން:މުޙަްއމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެއް ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަުޅގަނޑު ވެސް ފުިރހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ!  ރާރަށްޤަ ށަހެޅިފަިއވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ހު

ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެއާދެ! ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޤައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު 

ނެ ވާގެންދަ ކުރިއަށް ކުރެިވގެން. ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްޤީރެ ތަރައްއަތޮޅުތެޝަރަފުވެރިކަމާެއކު ދިރިއުެޅެވން އަންނަނީ 

ީނ ވިދާުޅވެފަ. އެކަން އެގޮތަްށ ވައިްނތިޚާބު ތެރޭގަިއ ެވސް މި ސީ ކަމަށް ރައީްސ އިބްރާހީމް މުަޙއްމަދު ޞާލިޙް ރިޔާ

ށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމަކީ ހަމައެކަނި ވެ އަކުިފ ދާދި ދެންމެއިފާހަގަކުަރއްވަ ، ާދއިރު އިްއޒަތްެތރި ރައީސްގެން ކުރިއަށް

ނޫންކަން.  ދުަގއި ކުރިއަްށެގންދާ ޕްރޮގްރާމެއްގުސަދިނުމުގެ މަަވހިކަން ނުވަތަ ބިން ހޯދައިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާ

ންދާ ރިއަްށގެއްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުޙަޖެހުމާއި ިމ ކަންކަމަށް ށްއެއީ މިަވގުތު މާލެއަށް ދިާމވެފައި މިވާ ތޮ

ގިަނ  އަތޮޅުތެޭރގެމާލޭގައި ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ އާދެ!  ޕްރޮގްރާމެއްކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު

، ވާހަަކ މި ދަްއކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަދަދެްއގެ ރަްއޔިތުން މި ދިިރއުޅެން މި ޖެހެނީ ީކއްެވގެންތޯ. އަުޅގަނޑު ިމ 

ގެ ދަށުން ރޮޖެކްޓުެގ ނަމުގައި އޭރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްަގއި ސިލެކްޓެޑް ައއިލެންޑު ރިކަމުރައީސް މައުމޫނު ވެ

ވަނީ. އި އެަބއޮތް. މާލޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައި ޮކށްފަގޯތި މިހާރު ވެސް ދޫ 512ހައްދުންމަތީ ގަމުަގއި 

ްއޔިތުންނަަކށް ވެސް ގަމަކުން ގޯްއެޗއް ުމގެ ރަެވެގންދާއިރު ގަ ނުުކރެވި ގިނަ ދުވަސްަތކެއް  މާރާތްޢިވެސް، އެހެންނަމަ

ޅުގަނޑުމެން އެބަ ސުވާުލކުރަން އެ ރައްޔިތުން، މާލޭގައި ނިސްބަތްވާ ރަްއޔިތުްނ އަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނުލިބޭ

. އެ ންތޯއޭމާާރތްނުކުރަނީ ކީްއެވގެޢިަތކުަގއި ންނަށް ޫދކޮށްފައިާވ ގޯތިކައިީރގައި ވެްސ ހައްދުންމަތީ ގަމުަގއި އެ ބޭފުޅު

ނަގޅު ަޞކޮށް ބިން ބޮޑެތި ރަށްތަކުަގއި ރައަުޅގަނޑުމެން ވިސްާނލާއިރު ޚާއްކު، ވޭ. ެއަކމަތުލެވޭނެ ގޮތެއް ނޯ އަ

ޖެހުމުގެ އަސްލަކީ. އެހެންވީމަ، ށްތޮ މަތްތަކެއް އެަތންތާ ގާއިމްވެަފއި ނެތުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މާލޭަގއި މިދުޚިގެ ފެންވަރު

ޮބޑަްށ  ހަމަ ވަރަށް އަންނައިރު އަުޅގަނޑުގާނޫނު  އަިދ މި އެްއކޮށް މިއާއި އި ހަމަގޮތުގަ  ބޫލުކުރާޤައަޅުގަނޑަށް 

ނުވާ ބޭފުޅެްއ މާލޭގެ ބޭފުެޅއް ކުރަން ބޭނުން މާރާތްޢިގޯތި ތެޭރގައި ވެްސ ަގމުގައި  512އެދެން ގަުމގައި މިހާރު އޮތް 

 4000ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. އޭރު އެއީ އްެޗއް ށް ގޯކަވެސް ދޫޮކށްލަން. އެއީ ގަމުގެ ރައްޔިުތންނަކަމަށްވާނަމަ އެރިހު

އަކަފޫޓް. އެހެންވީމަ، ގަމުގެ ަރއްޔިުތންނަށް ވެސް އެކަމުގެ ޙައްުޤ  2000ކަފޫޓް ގޯތި ދޫކޮށްފައި. މިާހރު ދޫކުރެވެނީ އަ

ފެނޭ  ބަނަށް އެމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ،ކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޫލުޤަޑު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނއެބަ މިންވަރު 

ކުރުމަށް ސަރަޙައްދެއް ތަަރއްޤީ 5 ގެންދާއިރު އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރުކާރުގެ އެކި މަޝްރޫުޢތައް ކުރިޔަށް

ކުެރވިގެން ނޫން  ތަރައްޤީސަރަޙައްދެއް ދިވެހިރާއްޭޖަގއި 5 އަދި ނިންމާފައިވާތަން. އަޅުގަނޑުެގ އުއްމީދަކީ ވެސް

ބޮޑު  ންމަތީ ގަމަކީ ބިންއްލެްއ ނުވާނެކަމަށް. އެގޮތުން ހަްއދުޙަންތައްތައް މުގެ ކަޖެހުށް މާލޭގެ މި ތޮ ގޮތަކަެށއް މި

ނޫންތޯ އަޅުގަނޑު މިއަުދވެސް ހަމަ ގޮވާލަން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަންވީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށެއް

ކުރަން އުޅުން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުތަ ދިރިކުރަން ނުވަކޮުޅަގއި ތިބި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އާދެ! ހިޖުރަ އެކި ކަން
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ކަންތައްަތްއ  ގައި އެނހައްދުންމަތީ ގަމަށް ބަދަލުވުމަށް. އެތާ ނަމަ ކަމަށްވާ ބޭފުޅަކު ހުރިބޭނުންފުޅުވާ

ކުރަނީ. އަދި ބޫލުޤަލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އްޙަކަންކަމަށް  ކުެރިވއްޖެނަމަ އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިގާއިމް

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދި މާރާތް ނުކޮށް އަޢިއިނގޭތޯ ޯގތި ވެސް  512މަތީ ގަމުަގިއ އެ ދޫކޮށްފައި ެއވާ ހައްދުންވަގުތު މި

ތައް ވެްސ  ގޯތިައތުގައި ނެތްގެ ބޭފުޅުން އެއެއް ނުލެވި ުހރި ގޯތިތައް އެބަހުރި. ރަޖިސްޓްރީފާރު ވެސް ރާނާވަށާ

ލާގައި ބިލުގެ ތެރެއިން އާދެ! ކޮމިޓީ މަރުޙަމި އަންނަން މިއުޅޭ  މިހޭ  އެބަޖެކަމަށްވާނަމަ ައޅުގަނޑުމެންއެބަހުރި. އެހެން

ނަމަ ެއ ވަިކކުރެވޭެނ އިންިތޒާމްތައް ކުރަންޖެހިއްޖެވަކި އެ އި އްެލއް ހޯދަޙަވެސް މިހެން ހުރި ކަންަތއްަތކަށް ެވސް 

އީްސ، ައޅުގަނޑުމެން މި މާލެ ނޫން ތެރި ރަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިްއޒަތްޤައަުޅގަނޑު ، އެހެންކަުމންން. ވެސް ހަމަޖައްސަ

މާލޭގެ  މިކުެރިވެގން ނޫން ގޮތަކަށް ތެޭރގެ އެކި ރަށްތައް ތަރައްޤީއަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅު އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ.

ވެރި އަުޅގަނުޑމެން މިތިބީ މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް މާލޭގެ ޝަރަފް އްލެއް ނާންނާނެ.ޙަޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ށްތޮ

ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭން. ށްވެހިންނަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤު މިންވަރު ހޯދައިދޭން ރަ

ކުރުވަނިވި މަޖުބޫރު މި އަތޮޅުތެރޭގެ ަރއްޔިތުން އަްނނަން އަށްޖެހުން އިތުރުވެ މާލެށްމާލޭގެ ިމ ތޮ މި، ނަމަވެސްއެހެން

ޖެހުމުގެ ށްގެނެސްެގން ނޫން ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މި ތޮ މަކަށްކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ނިމު

 5 އިަސރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގަ  އްޔާ މިއްލު ލިބޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އިރާދަކުރެްއިވއްޖެޙަސަލައަށް މައް

ކުެރވި އަިދ ަގއި ތަރައްޤީުދތަކުވެސް އެ ސަރަޙައް އްރެވި ައދި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެކުސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީ 

ކުރެިވ ޤީ ތަރައްބޯހިާޔވަހިކަުމގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް އެ ސަަރޙައްދުތަކުަގއި ކާިއ އަދި ރަނގަޅު ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނިޒާމަ

 640ސަރުކާރުން  މަތީ ގަމުަގއި ވެސް މިތުން ހައްދުންކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ަޝއްެކއް ނުކުރަން. ެއގޮ

ކުރޭ.  ރާތުން ިމހާރު މަސައްކަތް އެބަދިރިއުޅުމުގެ ކޯޕަރޭޝަްނގެ ފަޓް ައޅާނެ ކަަމށް ވިދާުޅވެ އަިދ ފަހިންގ ޔުނިހައުސި

ރާ ކަަމކީ މާލޭެގ މުގެ ަމސައްކަތް ކުކުރުޮހސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ފެްނވަރުގެ ރީއަރޝިގަުމގެ ހޮސްޕިޓަލް ވެްސ ޓަ އަދި

ކުރުުމގެ ޖެހުން ކުޑަށްައޅުގަނޑުެގ ުއއްމީދަީކ މި ތޮ، ތައް. އެހެްނކަމުންންަތއްކުރުމުެގ ޮގތުން ކުރާ ކަޖެހުން ކުޑަށްމި ތޮ

ތެރެއަށް ނިސްަބތްވާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެްސ މަޖިލީހުަގއި ތިބި އަތޮޅު ގެންދާ ކަންތަކުގެ ތެެރއިން މިކުިރޔަށްމި ތުން ގޮ

ކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ ުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްރަން އަކުސަރަަޙއްދެްއ ތަަރއްޤީ 5 މަސަްއކަތްކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގަދައަޅާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ންދުރަށް މެންދުރަށް މެދުކަނޑާލަނީ. އަުޅގަނޑުމެން މެ މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު

ރިޔަށް ގެންދާނީ ކޮމިޓީތަކުން އާއްމުކޮށް ކޮމިޓީތަކުްނ މެން ކުމެދުކަނޑާލުމަށްފަހުގައި އެނބުރި އައިސް އަުޅގަނޑު

ވާނަމަ އެ މައްސަަލއަކަްށ ވޯާޓއި ހަމައަްށ ގެންދެވެން ހުރި މަްއސަލަެއއްލަތަާކއި ުގޅޭގޮތުން ހުރި މައްސަ ފޮނުވާފައި
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 އޮފީހުން އެބައޮްތ  ފުލުސްން މެންދުރަށް މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިސްކަންީދގެން. އަޅުގަނޑުމެ

އެކީަގއި. ފުލުސް އޮފީހުގެ  ާއއި އެކްޝަން ޕްލޭންންގެ ޭބފުޅު މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ލިުޔްއވާފައި އެ އަޅުގަނޑަށް މި

އަުޅގަނޑު މިއަދު ެދންނެވިން ފުލުހުންގެ ގާނޫނު  އާއި ެއީކގައި. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްޭލން

ަލވާެލވިފައި . އެ ގާނޫނު އެކުރުގައި ކުރިޔަށް ެގންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމިފައޭއުދަ މި  އް މަަސއްކަތެ ރުމުގެ ކުއިޞްލާޙު

ން ވަނަ އަަހރުގެ ގާނޫނުއަސާީސއަށް ގެެނވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުިޅގެ 2008ވަނަ އަހަރު. އެއަށްފަހު  2004އޮތީ 

ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށާިއ،  ،އެހެންނަމަވެސް ނު.  ގެނެވުފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަެރއްެގ ބަދަލު

ަޓކަިއ ގާނޫީނ ކަންކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާިއ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފުލުހުންގެ ހިންގުމަށާއި އަދި އެންމެހާ 

 ބަލަިއގަެނ ން ވެސްމުޅި ފުލުހުންގެ ހުރިހާ އޮފިސަރުން ވެސް އަދި އާްއމު ފުލުހު އޮނިގަނުޑ ބަދަލުެވގެން ދާންޖެހޭކަން

އާއި، އި، ފުލުހުންގެ ބޭސްފަރުވާވަޒީފާގެ ކުިރއެރުމާ މއާއިގޮެތއްަގިއ ފުލުހުންގެ މުސާރަޞަދެނެގަނޭ. ޚާއް

ޓޭ  އިލާަތއް ބެލެހެއްޢާ އަދި އެ ތްތަކާއިތަކަށް ހުރި ޢިނާޔަފުލުހުންގެ ޢާިއލާ ނާޔަތްތަކާިއ،ޢިވަހިކަމާއި އެހެނިހެން ބޯހިޔާ

ކުރާ، ބުރަ މަަސއްކަްތ ކުަރއްާވ މީހުންނާއި ދޭތެރޭަގއި ަތކުަގއި މަަސއްކަތް ިއގެ ރޭންކުގެ އާދަ އަދި ފުލުހުން ގޮތާ

އުފުލޭނެ ތަކަށް ޝަުކވާ މަލުކުަރންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި އާދަިއގެ ޭރންކުއަރޭގައި ިއސްޮކށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ފުލުހުންނާއި ދޭތެ

ވުމުގެ ގޮތްތަާކއި، ތަޙުޤީޤު ހިްނގަންޖެހޭ ހައްޔަރު ިއ، ހިފާމަތަކާ ެއުކގައި ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ހަެއއާގޮތްތަާކއި، ހަމަ

އަދި ތަޙުޤީޤެއް  ތަކާއިހައްޔަރުކޮށްަފއި ޭބތިއްބޭ ގޮތްތަާކއި، ބޭިތއްބޭ މުއްދަތުހިފާ ތަާކއި، އަދި ތަޙުޤީޤަްށ ޓަކައިއުސޫލު

، އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްވެގެްނ ފުރިހަމަން އި، ޤަރީާނ ހޯދޭ ގޮތްތައް ހެއްކާއި ެބހޭ ގާނޫނުހިންގުމަށް ހެއްކާ

ރުމުގެ ކަންކަން ިހންގާ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތައް ކުކަންކަން ފާހަގަވާންޖެހޭ. ޖާސޫސް ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގައި ވެސް ެއބަ މި

ިއ ންނާރިވެއެ އިދާރާގެ ސޫސީ އިދާރާ ެއކުލަވާެލވެން އެަބޖެހޭ. ކުރަންޖެހޭ. ޖާއެބަ ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ ތެޭރގައި ަބޔާން

ގޮެތްއގައި ަރޔަޓް ޕޮލިސް ުނވަތަ ޞަ އިދާާރގައި މަަސްއކަތްކުރެޭވ ގޮތްަތއް އެބަ ަކނޑައެޅެންޖެހޭ. ޚާއް  އެއަދި

ފުލުހުންގެ ނުންކުރާ ފޯސްގެ ގޮތުަގއި ކީ ނަމަވެސް ަރޔަޓް ޕޮލިސްއެްއގެ ގޮުތގައި ުނވަތަ ބާރު ބޭރއަޅުގަނޑުމެން ސްޓާ

ފައުުޖގަިއ  އެ ،ރަކާތްތެރިވާ ގޮާތއިޙައެ ަފއުޖު  ،ންޑުކުެރވޭ ގޮތާއި ށް ކޮމާފައުޖަ އެ ،ފައުޖު އެކުަލވާލެވޭ ގޮތާއި 

ކަންކަން އެބަ ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގައި ސާުފވާންޖެހޭ.  އެންމެހާ މި އަނެއްާކވެސް ވަޒީފާ އަާދުކރެވޭ ގޮތްތަާކއި

ްއގެ ގޮތުަގއި ފުލުހުންގެ ްއކަތެއަދި ައވަހަށް ހިންގާ މަސަ ްއގެ ގޮުތަގއި ކަތެ މަސައްގެ ިއސް އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހު

ދަނީ ކުރަމުން.  ހިމެނިފައި. އެ މަސަްއކަތް މިހާރުވެސް، ގެނައުްނ އެބައޮތް އެޖެންާޑވެފައި  ޞްލާޙުގާނޫނަށް އި

ލިބިފައިވާ ވާހަަކ  އެކްަޝން ޕްލޭން ޖިކްޓެރެޓްއޮފީހުގެ ސްޓަކައި ފުލުސް ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތަށް އަޅުގަނޑު ތި

ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް އަޅުގަނޑު ފޮނުވާނަން. އެ  ކްޝަްނ ޕްލޭން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށާއި ކަމާއެ  ދި އެއަ ދެންނެވީ.

 ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމުގައި ެގންނާންޖެހޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ  ވެސް އެ ެއކްަޝން ޕްލޭން ބައްލަވާ އެއަށް އެ ކޮމިޓީތަކުން
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  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 {އަށް 13:05އިްނ  12:33 :ސްވަގުުތކޮޅުހު}
 (ދުޝީ ނަަމޖިލީހުގެ ަރއީސް، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވީ؛ ރިޔާސަުތގައި ިއންނެ )

 

 ކަންކަން  ޅާހުށަހަ ކޮމިޓީތަކުން  .8

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 1ފަށަނީ ޑުމެން މެންދުރުފަހު އަލުން އަނބުރާ އަެނއްާކ މި ފަށަނީ. އަުޅގަނައުޅގަނޑުމެން . الس الم عليكم` 

މަހިބަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އދ. އިން. 8.1އެއީ އެޖެންާޑ ނަންބަރު  ޖަހާއިރުގައި ކޮމިޓީަތކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.

ހިބަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މައްލުކޮށްެދްއވުން އެދި ޙަ މަލުކުރަމުންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ޙަންތަ

 ނިންމި ށް މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮ ތުންގެރައްޔި ޠާރިޤް

 އަުޅގަނޑުމެންގެ ފުަރތަމަ މަސައްކަތަކަްށ އޮތީ. މި ރިޕޯޓް ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އެ ރިޕޯޓް ުހށަހެޅުން ގޮތުެގ ރިޕޯޓް.

ޖެންޓް އެޓް ރސަ ގެން.އަޅުގަނޑު މަޑުކޮށް، މެންބަރު ތްެތރިއްޒަމުލަކު ދާއިރާގެ އި ޖެހެނީ މި  ހުށަހަޅައިދެއްވަން

ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ) ށް ދަންނަވަން.ރމްސް އަރިހުން އަޅުގަނުޑ އެދޭނަން މުލަކު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައަ

ރު ޕެޓިޝަން މެންބަ ތެރިމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްއދ. .ޞީރުމް ނަމުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

ގުޅިގެން ޕެޓިަޝން ކޮމިޓީގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް މުލަކު  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޕެޓިޝަނާ

 ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން އެދެން.ދާއި

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަޞީރުމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހިމް 

މަލުކުރަމުންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަްނ ޙަންމަހިބަދޫގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެއް ތަރަީއސް. އދ.ތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން  ޠާރިޤްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު އެދި މަހިބަ އްލުކޮށްދެްއވުމަށްޙަ

އަދި އެ ، ގައި  2019ުޖލައި  15ފައްޓަވާފަިއވަނީ  ން ކޮިމޓީސަްއކަތްިއވާ ޕެޓިޝަންގެ މަކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުްއވާފަ

ދިޔައީ ކޮމިޓީގަިއ މަޝްވަރާކުރެިވގެން ވަނަ ބައްދަުލުވމުގައި. މި ޕެޓިޝަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި 3ކޮމިޓީގެ 

ުޅގަނޑުމެން އަ ތޯ.ހާ މިްނވަރެްއެގ މައްޗަށްގުޅިފަިއވަނީ ކި ސިޔާސަތާިއ މި ޕެޓިޝަނާ ސަރުކާރުގެ ބޯިހޔާވަހިކަުމގެ

ބަދޫ ިޑވެލޮޕްަމންޓުންނާއި އަދި މަހި ބަންރއަ ަހއުސިންގ، މަޢުލޫމާތު ހޯދިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނާއި
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ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ިސޔާސަތުެގ ސަުރކާރުން ގެންުގޅޭ  ގައިންސިލުން. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޮގތުކައު

ެވްސ  މައްސަލަ ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިުރ މި ރަށަށް ދިމާވެފަިއވާ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެތަކުން ފަރާތް ތެރެއިން އެ

ކައުންސިުލގެ ަބއެްއ ބަްއދަލުވުންތަކުަގއި ސަުރކާރާިއ  އްުލކޮށްދެްއވާނެ ކަމަްށ އެޙަދެންނެވި ސިޔާސަުތގެ ތެެރއިން  މި

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީެގ  ގެ،ަކއުންސިލު  ެއއްކޮށް ެއއާއިހަމަ ވޭ.ރާކުެރވިފަިއވާކަން އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެ މަޝްވަ

ވެސް  ފައިވާ މި ބޯހިޔާވަހިކަންރަށަށް ދިމާވެ ނިންމެވީ ސަރުކާރުގެ މި ޕްލޭންގެ ތެރެއިން މި މެންބަރުން

ކަމަށް ޔައީ މިފަހު ބައްދަލުވުމުގައި ނިމިގެންދިއެންމެބައްދަލުވުމެްއގެ ތެރެިއން  3އެގޮތުްނ  އްލުކޮށްދިނުމަށް.ޙަ

ވެސް މަޝްވަާރގެ މަތިްނ  ލޯރގެލޯރއިން އަުޅގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ އެ ފްމަޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ ފް

ށް އްލުކޮށްދިނުމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަޙަށް ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނުގެ ތެރެއަށް މިކަން އަޅުގަނޑުމެން މިއަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ގެ ބަހުސްގެ ަވގުތަށް.ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ މި ރިޕޯޓު ހާރު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެން މި

 ނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.ހެންވޭރު ދެކު

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ކޮމިޓީއަްށ  ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ޕެޓިޝަން  ޠާރިޤްއދ. މަހިބަދޫ މެންބަރު އަޙްމަދު  އްޒަތްތެިރ ރަީއސް.އްާޔ އި ޝުކުރި

ޓަކައި އަލުން އަނބުރާ  ކުރުމަށްޙު ލާޞްއި ރިޕޯޓްްއވި ން ތައްޔާުރކުރެްނ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓިއާއި ގުިޅގެޕެޓިޝަންފޮނުވި 

 ކަމަށްކަމަކީ މިހާުރވެސް ހިނގަހިނގާ ހުރި ކަމެއް  ޅަން. ެއއީ އެ ހުށަހަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ގެންދިުއމަށް އަޅުގަނޑު

ލޯރއިން ހުން އިތުރު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކަށް، ފްއިރު އަދި ަމޖިލީކަމަށްވާަގއި އެަބޮއތް. އެހެންސް އެ ޕެޓިޝަންވެ

ޓަކައި ޕެިޓޝަން ކޮމިީޓއަށް  ކުރުމަށްޙުލާޞްނުފެންނާތީ ޕެޓިޝަން އި ށްނިންމަންޖެހޭ ަކމަށް އަުޅގަނޑަ އްއިތުރު ގޮތެ

 ގެންދިއުމަށް އަުޅގަނޑު ހުށަަހޅާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީމް.ޙައްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ވުން:ކަދެއްކެލީމް ވާހަޙަބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 
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ހެްނވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި  ދެންމެގައި ފުރުޞަުތ ހޯދާލީ އަުޅގަނުޑ މި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަުތގެ  ،އާދެ! ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން.މެންބަ

ވެސް ހާމަވެަފއި.  ވަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ ޕްލޭން ނެއް ކުެރވި އަދި ޭރަގއި އެ ޑު ްޕލޭދަށުން މިހާރު ވަރަށް ބޮ

ޓަކައި ފުރުޞަތު  ެއއްގޮަތށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ވީމަ، އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި އެ ސިާޔސަތާއެހެން

އެީކގައި  މި ުފރުޞަތުގައި ހިތާމައާ ުޅގަނޑުއަ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ،އެހެންނަމަވެސް ދޭންޖެހޭ. ސަރުކާރަށް އެބަ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާީސ ކޮްށ ސިޔާީސ ވެރިްނނަށް މި ޞަވެްސ ޚާއް ންނަށްމުޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ

ރެްއވި ަބއެްއ ވެރިންނަށް ޒުުއސްކޮށް ިމހާތަނަށް ސިޔާސީ މަަސއްކަތް ޕާޓީތައް ހައްަދވަިއގެން އަިދ ވަރަށް ފުންނާބު

ގެންދަާވ ވާހަަކ  މުން ތިބޭފުޅުން މިހާރު ދަްއކަވަ އަުޅގަނޑުމެންނާއި ދޭތެޭރގަިއ ތި ބޭުނންދަންނަވާލަން  ޅުގަނޑުއަ

އަުޅގަނޑުމެންނާއި ، އެހެންނަަމވެސް . ބޯިހޔާވަހިކަުމގެ ވާހަކަައކީ ދަްއަކންޖެހޭ ވާހަކަެއއް.ހުއްުޓވާލަން އޭއެބަޖެހެ

ސް މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ޔަ ވާހަކަތަްއ އެއީ މިހާރު ވަރަށް ސީރިއްަކވާ ބެހޭގޮތުން ލާދީނީއޭ ކިަޔއިެގން އެ ދަ

ވާހަކަ  ރާއްޖޭަގިއ ރައްޔިތުންނަށް މި ގޮުތަގއި ބޫލުކުރެވޭޤައަޅުގަނޑު އެބަ ދެކެން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ްއކަަވިއގެން އެިކއެިކ ހަކަދައެދުވަްސވަރު ދީނީ ވާ މާީޒވެއްޖެ. . ޮއޅުވާެލވުނު ުދވަސް ނިމި ހިނގައްޖެދައްކަިއގެން

 އް ނުލިބޭ.ކުންނެއް ޯވޓެއަ މިހާރު އެ، ހޯއްަދވާ. އެހެންނަމަވެސް  ަގއި އެބަ ވޯޓުތަކުކަންތައްތަުކގައި އެިކއެކި ބަުހސް

ބުތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސާފުޭވ. ޚާދިޔަ އިްނތިއެކަން ހިނަގއްޖެ. އެކަން ިނމި ހިނގައްޖެ. ނިމި

ނަށް . ވޯޓު ލިބެނީ ރައްޔިތުންކަން ކުރީމަކަން ބޯހިޔާވަހިކަމަްށ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކޮށް އެލިބެނީ ވޯޓު 

 .ށް މަސައްކަތްކުރީމަ. ވޯުޓ ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިއންސާފަން މަސައްކަތްކުރީމަތަނަވަސްކަން ހޯދަން އަުޅގަނޑުމެ

ންެގ ސަރުކާރު ަވއްޓާލާ ނޫނިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޯވުޓ ގަނޑުމެލާދީނީ ވާަހކަދައްަކއިގެން އަޅު  ،އެހެންނަމަވެސް

ން ދިމާވާ އެންމެ އިނީ މާީޒވެ ގޮސްަފއި. މިހާރު އެބުތަކުަގއި ކުރި މަސަްއކަތް މިހާރު އެވަޚާ އެކިެއކި އިންތި މަދުކުރުމަށް

ބާވަތުގެ ވާހަކަ މި ތައްވަރަށް ނުސިޔާނު ކަންތައް އެބައާދޭ އްކަލަކީ އަުޅގަނޑުމެންނާއި ދިމާލަށްބޮޑު ނުރަ

ސް މައްސަަލއެއް. ިމއީކީ މިހާރު ޖޯކެއް ނޫން. ޔަ. މިއީ ވަރަށް ސީރިއަޅުގަނޑުމެންނޭ ކިަޔއިގެްނ ދެއްކީމަ

ން އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާލި ވާހަކަެއކޭ ވާހަކަ ދައްކާލާފައި ނުކުމެ ެއއީ ދެން ސިޔާސީ ގޮތު ޑުމެން މިއަޅުގަނ

ައޅުަގނޑުމެން މަރަން ބައެއް މީހުން ރާއްޖޭގައި ތަްއޔާުރވެގެްނ  ހަކަދެއްކީމާހަލަ ވާމިކަ ވުރެ މާ ބިރުވެރި.ބުނާވަރަށް

 ެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމީއކީ މިހާރު ސިޔާސީ ގޮތުންދީނީ ވާހަކައަީކ ވަރަށް ނާޒުކު ވާހަކަ އެބަތިބި. މި

ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް  ރާއްޭޖގެ. މިީއ ްސ މައްސަލަެއއްޔަވާހަކަައކަށްވުރެ ސީރި ޮދގު މޮޅު ލާހަދާލައިގެން ދަްއކާ

 އެމީހަކު މު ޔާއަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވެއްޖެއް  ށް ރައްިޔތުން ވެއްޓިގެންދާ މައްަސލައެއް.ކަބޮޑު ނުރައްކަލަ

ްނ ގޮސް އެމީހެްއގެ ފަހަތުން ނުވެސް ލާދީނީޭއ ކިޔަިއގެން ދެއްކިެދއްކީ ގަިޑިއރުގެ ތެރޭަގއި 24 އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކަންތައްތައް ދުްއވާލެވިދާނެ. މިއަދު ރާއްޖޭަގއި މިކަން ހިނގަމުން އެބަދޭ. މިހާތަނަށް  ރާ ހިސާބަށްހަކު މައެމީ
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ކޮމިޝަނުެގ  2ުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެފަހުން މި ހަދާފައި ދިޔަ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް. އަ ހުރީވެސް މިކަހަލަ ހިނގާފައި

ދެްއކީނުން ގޮްސ ދެއްކި ބާވަުތގެ ވާހަކައިނގޭ މިނަށް އެބަނޑުމެންވެސް އަޅުގަ ތަކުގެ އަލީަގއިމި ނެރޭ ރިޕޯޓު

ަގއި. ދާދިފަހުން ޯބކެނުޑމުގެ މަގުމަތީ ށްރަކޮބަޔަުކ އެބަތިބި ކާފަ މިރާއްޖޭގައި ޮބޑު ފިތުނަެއްއ އުފެދި މިހާރު އެއް 

 ހެދުން އަޅާ  އްާކވެސްަދއްަކވަނީ އަނެ ވެސް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ބަޔަކު ސޮއިކުރި ެރއެްއގައި ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް

ެއކަހަަލ ކަމާިއ މިބާވަތުގެ ވާހަކަ އުޅެނީ ކާފަރުކުރަން ކަމާިއ އެގެ ވާހަަކއެއް ވާހަކަެއއް ދެްއކި ވާހަކަައކާއި އެއީ ލާދީނީ

ެފތެނީ ވަރަށް ނުބައި ތަނަކަށް  އެ ވާހަކަެދއްކީމަ މިޒާތުގެ  ބޮޑެތި ލީޑަރުންތަކުަގއި ތިބިއިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ޤައުމު

ބޭފުޅަކަށް އެނގެންޖެހޭނެ  އެ .ވާހަަކއެްއ ނޫން. އެއީކީ ވޯޓު ހޯދަން ނީ. އެއީ މަޖާގެންދަވެއްޓި  ްއޔިތުން އެރައްޖޭގެ ރާ

ީކ ެއއްޗަ އެ ޚަރަދުކޮށްގެން ލިބޭ ެއއްެޗއް ނޫންކަން. ޯވޓަކީ ލިބޭ ެއއްެޗއް ނޫންކަން. ވަިއގެންމިހާރު ވާހަކަދައްކަ 

ލިބޭ  އެީކގައި އެ މަސައްކަްތ އެގޮތަށް ކުރެވުނީމަން ރައްޔިތުންާނއި ހުރެގެ އިއިންސާނިއްޔަުތކަން މީހާގެ ަގއިގަ 

އަނެއް  ކީ. ވޯޓަކީ ބިރުދަްއކަިއގެްނ ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން.ރައްޔިތުން ުރއްސަިއގެން ލިބޭ އެއްެޗއް ޯވޓައީ އެ އެްއޗެއް. 

ޭޖގެ ރަްއޔިތުން ށް ބޮޑަްށ މިއަދު ރާއްނޑު ވަރަނޫން. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ ްއޗެއް މީހާގެ ނުބައި ވާހަކަދަްއކަިއެގން ލިބޭ އެ

ެވސް  ުނން އަޅުގަނޑުމެންނަކީކޮްށ ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުން ަކއިރީަގއި ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަން ބޭޞަކައިރިން އާދޭާހއެކު ާޚއް

 މައުޅގަނޑުމެްނ ލާދީނީ ވާހަކަދެއްކީއަބަދު އައަބަދު ވާަހކަ ދައްކާތާ. ވެއްޖެ ތިއިސްލާމުން. ލައްކަ ުދވަސް 

ންވެގެން ގޮސް އެަތއް ބަޔަުކ . މިއީ ކުޑަކަެމއް ނޫން. މިހެން އެބަ ނުކުމޭ ވަޅި ހިފަިއގެންގަނޑުމެން މަރަން މީހުއަޅު

ވެސް މައިކެްއ  ވަނަ އަހަރު 2019ފަސާދަ އުފައްދައިގެން. އަިދވެސް ދީނީ ފިތުނަ ރާއްޖޭަގއި މިމަރުވެ ހިނގައްޖެ

ރީއްޗަްށ ހަމަ ވެރިކަން ހޯދަންވެއްޖެްއޔާ  . ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްންވެއްޖެއެކަން ހުއްޓަ. ލިބޭއިރަށް ދީނީ ވާހަކަ

އެހެން  ،ންނަމަވެސްވެިރކަން ހޯދިދާނެ. އެހެ އުޅުނީމައެީކަގއި އެމް.ޑީ.ޕީާއއި ުގޅިގެން ީރއްޗަށް ަފއި އައިސް

ވާހަކަ ތި ދީނީ  ވެސް ންއުޅެގެންެނއް އަދި ވެރިކަެމްއ ނުހޯދޭނެ. އެހެންވީމަ، ވެރިކަން ހޯއްދަވަން އުޅޭ ބޭފުޅު

. މިއީކީ ޖޯކެއް ނޫން ރަނގަުޅ ވާހަކަދައްަކިއގެން އެކަން ުކރަން އުޅުނިއްޔާ މާ ރަނގަުޅވާނެ. ޙަޤީޤީހުއްޓުވާލާފައި 

ކޮންމެ ދުވަހަކު ދީނޭ ދީނޭ ނުކުމެ ިތބި ބޮޑެތި ލީޑަރުން  އްސަ އަހަރަށް ގޮ 70ުރން އަހަ 65މިހާރު އުމުރުން 

ކަނީކީ މިތާ ހުރެގެނެއް މަޖަލަކަށް ނޫން. މިއީ ދައް ވާހަކަ އަޅުގަނުޑ މި ހާރު މި މި ސްވޭ.ގޯ  ކިޔަިއގެން ދެއްކީމަ

  އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަނިާޔވޭ ން ކޮންމެ ދުވަހަކުއެއި ސް މައްސަލަެއއް.ޔަސީރި

ދައްަކއިގެން މިީއކީ  ވާހަކަ މި ކާތިބެނީ ބިރުން. އެހެންވީމަ ވެސް އަނބިދަރިން އެބަތިބެއޭ. އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

އްޗަށް ިމ އްެލއް ހޯދަން އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމަ، މިކަން ކުރަންޏާ ވެރިކަން ހޯދަންޏާ ވަރަށް ރީޙަ ސިޔާސީ

ަހއްތަހާ ދީނީ ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިކަްނ  ދުމަތެއް ކޮްށގެން ވެިރކަން ހޯދަން އުޅުިންއޔާ ރަނގަުޅވާނެ.ޚިރައްޔިތުންނަށް 

ސްއިން މިކަން މާ ރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލިޅުން އަުޅގަނޑު ަވރަށް ކުށްވެރިކުރަން އުކު

  ވާަހކަ.  . ކޮންމެ ދުވަހަކު އެސްކޮށް އެބަ ނަގަންޖެހޭޔަސީރި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކް ޖިރި މެންބަރަކަްށ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެއްޒަތްތެޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެްއވެސް އި  ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ރޯލް އެފް ޖައްސަވާފަިއ ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާަނމަ ހައްދަވަންޖެހޭ ގޮތަކީ ޮކންޓް 19އެކްޝަން ޕްލޭނުން އެޖެންާޑ 

އާއި ގުޭޅ  19. އޭުރން އެޖެންޑާ ހެން ޖައްސަވާނީއެ 19ކެޕިޓަލް އޭ  ،19އޭ  ސަރޗް ފަންކްޝަނަށް ވަޑަިއގެން

އަުޅގަނޑަށް  ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ން ޕްލޭނުންކް ެއކްޝަޖިޓެރެސްޓެދެންނެިވ  އްެޗއް މިރިހާ އެހު

އަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަުޅގަނުޑ . ދެއްވާ މަޢުލޫމާތު

 ރިޤަށް.ޠާ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ރިޤްޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާތަކެްއެގ  އަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެ  600ރައީސް. އާދެ! މަހިބަދޫ ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

، އްލުކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ މުއަްއސަސާތަާކއިޙަތުަގއި އަދި ދިމާވެފައިާވ ދަތިތަކެއްގެ މައްސަލަ ގޮ

ޕެޓިޝަން ބަލައިގަނެ  މި، ޔަ ޕެޓިޝަންހަށް ހުށަހަޅައިދިދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީއަ ފީހާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ

 ގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.ން މި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާތީ އެ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ

 ރާނެ ގޮތެއް ަގވާއިުދގައި އެބަޮއވޭ.މަލުކުޢަަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޕެޓިޝަންތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

 ކޮށް ކަމާޞަގެ ޚާއް ން ސަުރކާރުެގ މުައއްސަސާ ބޫލުކުރަނީ މި ެޕޓިޝަން މިހިސާބަށް އަިއއިރު އެ ކޮމިޓީޤަގަނޑު އަޅު

ްނ ޗަށް ބިނާކޮށް ސަރުކާުރގެ މިހާރުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިމާތުގެ މައް އެ މަޢުލޫއި ގުޅޭ މިނިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަ

ޓަކައި ކުރެވެމުންދާ  އްލުުކރުމަށްޙަގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ބަދޫއާއި އަދިވެސް އެެހނިހެން ރަށްރަށުމަހި

ދެްއެކވި  ޅުފުއަދި މީގެ ުކޑައިުރކޮެޅއް ކުރިން ވާހަކަ .ކޮމިޓީއަށް މިހާރު އޮތީ ލިބިފަ އެ މަސައްކަުތގެ ތަފްސީލު

ދުކޮށްފަިއވާތީ އަުޅގަނުޑ އެއަށް ތާއީ އަށް ފޮނުވާލުމަށް ހުށަހަޅާކޮމިޓީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރިޕޯޓް އަނބުރާ

މި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ނިމޭނެ. އެހެންނޫނިއްާޔ  މަމުނީނި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މި ޗެމްބަރުން ބޫލުކުރަނީ މިހާރުޤަ

 އަހަރު 5ވެ ޛުފީތު ތަންއެނބުރި ކޮމިޓީއަށް. ޮގސްފައި އެ ކޮމިޓީގައި އޮންނާނީ މިއީ ސިާޔސައަނެއްާކވެސް ދާނީ 

ލަ ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން އެ މައްސަ ދެންގެން އެ އެއްެޗއް ބޭރުކުރަންވަތަ ދައުރު ނިމިނު ންދެން ދުވަހު ނިމެ

 ސާބަށް އައިސްފަިއ އޮތިއްޔާ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްންދެން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީތި އެޖެންޑާކުރެވި މިހިބޭރުކުރަ

މިހާރު  ،މިއްޖެއްޔާ ިމ މައްސަލަ މިހާރުންކަން ނިވަންޏާ ފެންނަކަން ނުވަތަ ނޫ  ފެންނަ ކަމަށްސްކުރަންމަޖިލީހުން ފާ

ކަންކަމާއި ރަްއޔިުތންގެ ހުރި ނުތަނަވަސްކަން  ސަމާލުކަމަށް ގެެނސް އެސަރުކާރުގެ މިއޮތް ގޮތަށް ނިމޭނެ. 

މި ޕެޓިޝަަނކީ  މެ މުހިްއމު އަމާޒް.ގެ އެންއިޒްކުރުަމކީ ނުވަަތ ެއ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަީކ މި ޕެޓިޝަންރެ
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ަވކި ބަެއއް ށް ާތއީުދކުރާ ބައެްއ އަގޮތުން ވަކި އަުޅަގނޑަށް ތާއީދުކުރާ ބަެއއް ނުވަތަ ޕީ.ޕީ.އެމްސިޔާސީ

މު ަރއްޔިތުްނ އޭގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ގިނަ އްބަދޫގެ އާ މަހިއިންތިޒާމުކޮްށގެން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނެއް ނޫން. މި ޕެޓިޝަނަކީ

ބޭފުޅުންނާިއ އަދި އެްއވެސް ފިކުަރކަްށ  ެއ ފިުކރަށް ތާއީދުކުރާ ންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ހަމަރައްޔިތު

ކަުމގެ ގޮތަކަށް ބޯހިާޔވަހި ށް އަހަރު ެއއްެވސްއަ 30ވޭުތެވދިޔަ  ރަްއޔިތުްނނެއް އެ ަރއްޔިތުންނަށް އެަތއް ތާއީދުނުކުރާ

 ގެ ސަމާލުކަމަށް ސަރުކާރުތީ މުންދާސާސްވަޙުއޭގެ ދަތިކަން އިވެ އިވާތީޖެހިފަފުރުޞަތެއް ނުލިބި ރަށުގައި އުޅެން

ްނ އދ އަތޮޅަށް ލިބުމަށް ތުތަުކގެ ތެެރއިއް. މިހާރުގެ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިަޝނެ

ތަކަށް ބަހާލީމާ ށްހާ ރަޕްލޭންކޮށްފައިވާ ެއއްހާސް ހަުއސިންގ ޔުނިޓް އަޮތޅު ަކއުްނސިލުން އާބާދީެގ ނިސްބަތުން ހުރި

އަހަރު ދުވަުހގައި ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތި އެަތއް  30ނުޑމެން ަހއުސިންގ ޔުނިޓް. އަުޅގަ 214މަހިބަދޫއަށް ލިބެނީ 

 2500ޔުނިޓަކީ  214ލުގައި އުޅެމުންދާތީ ޙާފަހު ދަރިން ލިބި ވަރަށް ބޭފުޅުންގެ ކަިއވެންޏަށް ރައްޔިތުންނެއް ޭއގެ އެ

ނަށް ފުދޭ އަދަދަކަށް ނުވޭ. ކަމެއް ނުލިބި ތިބި ރަްއޔިތުން މުއްދަތުަގއި ބޯހިާޔވަހި ެދންނެވި  މިމިހާރު އެއްހާ އާބާދީގެ 

ކުޑަ ތަންކޮެޅއް  ދަތިކަްނ ހުރުމާއިއެކު ހިއްކުމަށް ެވސް ވަރަށް އިދި ފަޅުގަ އަ އަޅުގަނޑުމެން ރަށް ކުޑަކަާމއި

 ގޮތަށް ފްލެޓް އެޅޭނެ ގޮތަކަށް ދެންނެވި މެއް މިންގ ސްކީއްލު ލިބިގެންދާނީ ހައުސިޙަބޮޑަށް  އޮތުމާއިެއކު އެންމެ

ަވނަ އަހަރު ހަދާފައި އެބައޮތް.  2018 ތަރައްީޤެވގެން ގޮްސގެން. މަހިބަދޫގެ ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއްމަހިބަދޫގެ ކަންތައް 

ސް ޕްލޭން ންޑް ޔޫލޭ، އަދާކުރަން. ަނމަވެސް ށް ޝުކުރުއަޅުގަނޑު ހަމަ ލޭންޑް ޔޫްސ ޕްލޭނެއް ހެދީތީވެ ަކއުންިސލަ

އިވާ އަމާޒުކޮްށގެން ހެދިފަ ށްބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންތައްަތކަ  އަދި ރަށުގެ ބިން އެންމެ ހެދުމުގައި ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނާ

ކަށް ުނާވތީ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުަމށް އެކަަށއެޅިފަިއވާ ބިމަކީ ުފދޭވަރަކަށް ުނވޭ. ެއއަްށވުރެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަ

ކޮށްަފއި ޕްލޭން ބޭނުން ޑްޑް ޔޫސްރޝަލް ގޮެތއްަގއި ަފއިސާ ޯހދުމުގެ ނިޔަުތގައި އެ ލޭން މަ ބިމުން ކޮ ބަދޫގެބޮޑަށް މަހި

ްއޔާ ދެން ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެިވއްޖެ ލްރޝަކުރިން އެ ިބންތައް ކޮމަ ޓް އެޅުމުގެ އޮތީމަ މިހާރު ހައުސިންގ ުޔނި

މި ސަރުކާރަކަށް ވެްސ  އްނިޓް އެޅޭނެ ފުރުޞަތެ ންގ ޔުބަދޫގައި ބިން ހިއްކަިއެގން ނޫން ގޮތަކަށް ހައުސިމަހި

 ެއދެނީ ސަރުކާރުން މިކަމަށް އްލުކޮށް އަުޅގަނޑުޙަމައްސަލަތައް  ރަހެމިހާރުން މިހާރަށް އެ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމަ،

ްނ އިގެމަކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ބަލައިގަނެ ިމކަމުއްމުހި ވާކަމަށް ގެނެސް މިކަަމކީ ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ސަމާލު

އިްނ ނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލުމުެގ ބަދަލުގައި މި ޗެމްބަރދެވޭނެ ގޮތް ހެދުން. އަދި އަުޅގަނޑު އެދެން މި އަ ށްއަކުރި

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ،ދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމައިލަ ނިންސަމައް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އި އެބައޮތް. އެހެންވީމަށަހެޅިފައި އެބައޮތް. އަދި އެ އިޞްލާޙަށް ާތއީދު ވެސް ލިބިފަޙެްއ ހުއާދެ! މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާ

ގޮތެއްެގ  އިޞްލާޙަށް ޯވޓަށް އެހޭނެ. އެއަށްފަހުގައި ެއ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ބުނާފުރަތަމަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާ ގަީޑގައި
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އަހާނަން. މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ވަގުުތަގއި އަުޅގަނުޑ  ނޑުމެންމައްޗަށް ބިނާވެ އިތުރު ވޯަޓކަށް އަހަންޖެހޭނަމަ އަޅުގަ

ރޖެންޓް އެޓް އަދި ސަ އާއިޖެނެރަލް ަކއުންސެލް، އިއްމާޢާ އަޅުގަނޑުމެން ފެށިއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ އަމީން ދެންނެވިން

މަޖިލީހުން  ންނަނީއޮ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ިނންމުން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި މި މާޤާބޭފުޅުްނެގ މަ 3ާއއި އެ ރމްސްއަ

ދާ މަޖިލީހުގެ މިހާރު އެ ިތއްެބވި ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި އަލުްނ އެހެން ގޮަތކަށް ކަނޑަާނޅާހާ ހިނދަކު ހިނގަމުން

ނަމަ އެއީ އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅުނީ. އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ނީރާ އަޅުގަނޑުމެން ތިބުމަށް އެދެއަނބު

ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ެގންނަންއެ އިޢުލާންކޮށްގެން ބޭފުޅުން ހޯަދއިގެން އަުޅގަނޑުމެން  ލީހުންއަލުން އަނބުރާ މަޖި

ބޭފުޅުން އެ ިތއްބެިވ  3އެހެން ގޮތަކަށް ަކނޑައެޅުން. ެއގޮތަކީ އެ ތިއްެބވި  މިހާރު މިއަދު މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ

ތަށް އޮތް ވޯޓެއް. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ވޯޓަްށ ދަވާ ގޮ ކުަރްއވަމުން ގެންމުތަކުަގއި މަަސއްކަތްޤާގޮތަށް އެ މަ

ގޮުތގައި އަހާއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ެދކޭ ނުވަތަަގއި ދެންނެވި ވޯަޓށް އަޅުގަނޑު ތަްއޔާރުވަމުްނދާއިރު . މިއަހާނަން

ރަށް ކޮށް ބޭމަޖިލިސްގެ ތަޅުން ދޫ ރމްސް މިރޖެންޓް އެޓް އަސަ، އާއިޖެނެރަލް ަކއުންސެލް، އިމާޢާއްއަމީން

ހިނގާދިޔަ ގޮތް. މަޖިލީހުެގ  ޅުގަނޑުމެން އަންގާނަން ކަން. އަ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ. އެހެންީވމަ، މިހާރު ވަަޑިއގަންނަވާ

އޭގެ ކުރަްއވާަފއިވާެލއް ފުރިހަމަކަން ޖެނެރަލް ވެސް މިތަނުގައި މަސައްކަތް  ލްމަޖިލީހުެގ ކައުންސެ، އްމު ވެސްޢާންއަމީ

ކުރަްއވާ ދެން ސައްކަތްބޭފުޅުންގެ އަތްދަުށން މަ ބޭފުޅުން އަދި ވަޑަިއގެންނެިވޔަސް އެ ކީ އެ މިސާލަ އެންމެ ބޮޑު އެއް

 މަސައްކަތްތައް ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާކަން.  އެހާ ފުރިހަމައަށް އެމަ މި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޮމްބޭއަށް ދާން.  ،އަށާއިދަންނަވާލާނަން އަޅުަގނޑު އެބައޮތް މިއަދު ދިއްލީގައި ގުތުކޮޅު ެތރޭވަ ޑު މިއަޅުގަނ

ނަ ބައްދަލުވުމަކަށް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެނބުރި މަޖިލީހަށް އައިސް ރިޔާސަުތގަިއ ންައޅުގަނޑު ދެން އަ ،އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުޅުން އެދެނީ ައޅުގަނުޑ  އަށް. ބޮމްޭބގައި އެމިކް ފޯރަމް ިއކޮނޮޑް ރލްއަޅުގަނޑު އިންނާނަން. އަުޅަގނޑު މިދަނީ ވަ

ރއަކަށް. ެއއީ ދުނިޭޔގެ ކްސް ޑަިއްވ ފެއައެޑެއެއް ބުނުަމށް، ދެއްކުމަށް. އަދި ބޮމްބޭއަށް ދަނީ އެތަނުަގއި ވާހަކަ 

ނަ އަހަރު. ވަ 25 ތާރ ބާއްވާރ. ދެން މިއީ މި ޑައިވިންގ ފެއަބޮޑު ޑަިއވިންގ ފެއަ ަގއި ބާއްވާ އެންމެއާ އޭޝި

ރ އެ ބާއްވަނީ. އެީއ ޑަިއވިންގ ފެއަ އާ އެފަހަރަށް އިންޑިގައި. ފުރަތަމައާ އިްނޑި ،ބޭއްވެނީ ބޮމްބޭަގއި މިފަހަރު މި 

ދާްނ  ދަތުރު ގުޭޅ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަވީ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު އެ ާއއި ވަރަށްރާއްޖެވެހިދި

ކުރަނީ  އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ ދަތުރަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު މި ،ދަން. އެހެންނަމަވެސް އެބަ ނަށް ތައެއްބަްސވެ އަުޅގަނޑު އެ

ދިނީމައޭ.  ހުރުމާ، އި ނޑު ދަންނަަވން އަޅުގަނޑަށް ދެވެނީ ދެޮކުޅ ޓިކެޓާގަަގއި ައޅުއްއެ ދަތުރެއް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތެ
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މަޢުލޫމާތު އެހެން ހުރިހާ  އޮންނަނީ. އެހެންވީމަ، މިހުގައި ނޭ މަޖިލީމިތަނުގެ ބަޖެޓް، ދަތުރުގެ ަބޖެޓް ވަރަށް ކުަޑކޮ

މަޖިލިސް ރައީސް ތަނަކަށް ގެންދަވަްނ . ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގެންފަިއ އޮތުން އެއީ ވަރަްށ ބޭނުންތެރި ކަމެއް

 ދެވޭނީ. ަނކަށް ޏާ ދެޮކޅު ޓިކެޓާިއ، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެހުނީމާ އަޅުގަނޑަށް ތަންނަވަވެވަަޑިއގަންބޭނުން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހުން ށް އެވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ  .9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  މެންބަރު ވޯޓުދެއްވުމަށް ތައްޔާުރެވވަަޑއިގަންަނވާ. ފުރަތަމަ ވޯޓު. ދިވެހިތެރިއިްއޒަތް އާދެ!

 ގޮުތގެ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  16ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ، ވަނަ މާއްދާއާއި  104ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

މަތު ނިއުޝާ ޠިއަލްއުްސތާޛާ ފާ ،ނަސީމީހ. މަށްޤާއްމުގެ މަޢާމަތިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހު އަމީން

 އެދެން. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އްޔަންކުެރއްވުާމއިމެދުޢަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ދު:ދަފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 59         ޖުމްލަ:

 ފާސް              ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ކަދެްއެކވުން:ވާހަރިޔާސަތުން 

. ފެންނަ ކަމަށް 61. ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖި

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ  ވޯ. ނުފެންނަ ކަމަށ59ްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59ބަރުންގެ އަދަދު؛ ންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންވި މެކަމަށް ވޯޓުދެއް 

ގެ ގޮުތަގއި ހުރުމަށް މުްއމުކަޢާއަލްއުސްާތޛާ ފާޠިމަތު ނިުއޝާ މި މަޖިލީހުގެ އަމީން ،ނަސީމީ. އެހެންވީާމ، ހ.30

  .ވީނޫންތޯންނަވަންށް ދަތުމައްމަށް މިތާ އެތެރެއަށް ވެެދވަަޑިއގަޢާއާމީންފާސްވެއްޖެ. 

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ރަްއޔިތުންެގ  16މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯޓު. ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މެުދ ޔަނުކުެރއްވުާމއިއްޢަމަތު ފިލްޒާ ޠިއަލްއުސްތާޛާ ފާ، ހ.އަނދުންގެ، ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  ކައުންސެލްހުގެމަޖިލީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. ރުންނަށް ފެނިވައިްއޒަތްތެރި މެންބަ

. އަުޅގަނޑު އެހެންނަމަވެސް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވޯުޓ ނީވަޕޯޓަލްގައި މަްއސަލަެއއް އުޭޅކަމަށް

 ފިތޭ އިނގޭތޯ. ފަހަރަށް ނުދެ  އޮތްކަމަށް މިތަނަށް ފެންނަށް އެބައޮތް.ދެއްވާފައި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ދު:ައދަހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 58    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނަ ނުފެން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ވާ އަދަދު:ނުންފާސްވުމަށް ބޭ

 58         ޖުމްލަ:
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 ސް ފާ            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 61. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވެސް ރަކު މެންބަ ޓު ނުދެްއވާވޯރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ންބަ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މ58ެއަދަދު؛ 

 ވޯޓު. ެއހެންވީމާ، ފާސްެވއްޖެ. އަދި  30ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ  މެންބަރުން. 58 ަވޑަިއގެންެނވީއި ބަިއވެިރވެވޯޓުގަ 

މަތު ޠިއަލްުއސްތާޛާ ފާ ،ގެުދންވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ހ.އަނ 16ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

އްޔަނުކުރެއްުވމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމަ، ޢަނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޖެ ފިލްޒާ ކައުންސެލް

  ލަ ދެއްވަފާނަންތޯ.ންނަވާމަތު ފިލްޒާއަށް ދަޠިއަްލއުސްތާޛާ ފާ، ހ.އަނދުންގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަްއޔިތުންެގ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ަގއި 16ަގވާއިުދގެ ހުގެ ވޯޓު. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީ ނަވަތިންމިއަދުގެ 

މެުދ އްޔަނުކުރެްއވުމާއިޢަ ލީމްޙައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ، ންއަލިމ.މި ،ރމްސްގެ މަޤާމަށްއެޓް އަ  ރޖެންޓްމަޖިލީހުގެ ސަ

 ން. ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންނަ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ރުންގެ އަދަދު:މެންބަނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ގޮތަކަށް ވޯޓުވަކި

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59         ޖުމްލަ:
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 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

. ފެންނަ 61. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ މަ. ޓުގެ ނަތީޖާ ވޯނެގުނުދެންމެ 

ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުެދއްވާ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 59ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 30ާފސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ . 59ގެ އަދަދު؛ ރުންމެންބަ ގެންނެވިއި ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަމެންބަރަކު ވެސް ނެތް. 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮުތގެ  16ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ، އެެހންކަމުންއެހެންވީމާ، ފާްސވެއްޖެ. 

 ޔަނުކުރެްއވުަމށް އްޢަރމްސްެގ މަޤާމަށް  އައެޓް ރޖެންޓްލީމް، ސަޙަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަ، ންމިލިއަމ. ،މަތިން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަުދ  ،ންލިއަ ރމްސް، މ.މިއެޓް އަ ރޖެންޓްސަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމަ، 

 އެޓް  ރޖެންޓްސަ ފްކުރައްަވއްޗޭ އިނގޭތޯޢާމަދެއްވުން އެދެން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ލީމް ވެދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވާލަޙަ

  ނިޒާމުން ބޭރުވީކަމާ ައޅުގަނޑުމެން ަޝއްުކވެފައި ިމ ތިބީ !އާދެ .ވެނީާވފައި، ލަފާކުރެ ރައް ރމްސް، ފޯނު އޮފްކުއަ

 ގުޭޅގޮތުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަފއިާވ ސަިއން ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާވަނަ ވޯޓު. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ވައިކަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުހަތަރު

ނާޔަާތއި ބެޭހ ، ޢިޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި، ރައީސުލ2009/9ްރު ގާނޫނު ނަންބަ

މެްނބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  މެދު އިއްޒަތްތެރިގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއި

 ން.  އެދެ ދެްއވުންގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ
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 00     އަދަދު:ންގެމެންބަރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 :ްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 61. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ މަ

ވެސް ނެތް. ރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެްއވާ މެންބ60ައަދަދު؛ 

މި ބިލު  . އެހެްނވީމާ،31ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ  60ންގެ އަދަދު؛ ބަރުނެވި މެންވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެން

ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަްށ  ،ފާސްވެއްޖެ. ެއހެންކަމުން ބަލައިގަތުމަށް

 ން. ކަމުަގއި ދަންނަވަފޮނުވިއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޕެޓިޝަނާިއ މެންބަރުއިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި އަހަނީ ވޯޓު ވަނަފަސްމިއަދުގެ 

އެްއވެްސ ، ރިޕޯޓުގައި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދިނުމަށްގުޭޅގޮތުން. ޕެޓިޝަނަށް އޮތީ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަަޅއި

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް.  ޅުމަކީ އަލުން އަނބުރާ ރިޕޯޓްށަހެކަނި ހު ހުށަހެޅުމެއް ތަޅުމަކު ނެތް. އޮތް ހަމައެގޮތެްއގެ

 ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ެއގޮތް މަޖިލީހުން އެހެންވީމަ، އަުޅގަނޑު

 ސް ނުލިބޭ ވެތާއީދެއް ޅޭ އަދި އެގޮތަަކށްނޭޖިލީހުގަިއ ހުށައެއްގޮތް މަދިނުމަށް ރިޕޯޓުގަިއ އޮތީ. އެކަނޑައަަޅއި

އދ. މަހިބަދޫގެ ގިނަ . ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ައހަނީއެހެންީވމަ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ވެ.ހުށަހެޅިފައި ނުވާތީ

ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އިރާމަހިބަދޫ ދާ ދިވަހިކަމުގެ ދަިތކަން ޙަްއލުކޮށްދެއްވުމަށް އެބޯހިޔާ މަލުކުރަމުންދާންރައްޔިތުން ތަޙަ

ކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރާސާ، ކޮމިީޓން ދިޕެޓިޝަން ަފިއވާތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަަހޅުއްވާއްޔިރިޤް ރަޠާ

ސައިްނ ކުރުމަށް، ައނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙު އިޞްލާޙުރިޕޯޓު

ހެންވީމަ، އެ .މިއޮތީ ތާއީދުކުރަްއވާފައި ޙަލީމް މެންބަރު އަޙްމަދު ތްތެރިްއޒައި ރާގެބިލެތްދޫ ދާއި ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްވާ

 ދެއްވުން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 



76 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މް.އިން ޝަހީހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    : އަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ދެުކނު ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ުހށަހަޅުއްވައި، އެީއ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. ނު ނެގު ދެންމެ

ޖުމްލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ  .ތާއީދުކުރަްއވާފައި އޮތް ހުށަހެުޅން ޙަލީމް މެންބަރު އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ

. ނުފެންނަ 59. ފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61ދު؛ އަދަަބރުންގެ . ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެނ87ް

ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަަރކު ނެތް. ަވކި ގޮަތކަްށ ވޯޓު ނުދެްއވާ މެންބަަރކު ވެްސ ނެތް. ވޯުޓގައި 

ޅުން ފާސްވެއްޖެ. ށަހެވީމާ، މި ހު. އެހެން 30ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވަނީ  59ދު؛ ރުންގެ އަދަބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަ

 އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭނެ.  މި ރިޕޯޓް

 

 ސައްކަތް ނުނިމި ހުރި މަ  .7

 

 ވުން:ކަދެްއކެ ން ވާހަރިޔާސަތު
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، 7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އެނބުރެނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް. ޭއގެ ތެރޭަގއި ފުރަތަމަ 

، 2008/9ނަންބަރު  ނޫނުގާ، ފައިވާޒު ހުށަހަޅުއްވާޢިއްހީމް މުގެ މެންބަރު އިބްރާރާއިތުރު ދާރު އުހެންވޭ ތުން،ރުގެ ފަރާސަރުކާ

 . މި ބިލަށް ބާކީ އޮތީ ތިންގެންދިއުން ކުރިއަށް ގެ ބަހުސްޙު ގެނައުމުގެ ބިލުއިޞްލާށް ނޫނަގާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެޕްރޮސެ

. هللاޙްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އައިއްޒަތްތެރި ބާރަށު ދާއިރާގެ . ހުޅުވިފައިތީ  މިއޮކޮމިޓީގެ ވަގުތު މިހާރުގަޑިއިރާއި ހަތް މިނެޓު. 

ރ ޖެނެރަލްގެ ކިއުޓަޕްރޮސެ ،ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި. ހުށަހެޅިފައި މިވާ ބިލަކީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ބާރަށު ދާއިރާގެ 

 އެ މިިނވަްނ ަނއުން އަދި ގެގެަނއުމުގެ ބިލު. މިނިވަްނ މުއަްއސަސާތަކަށް އިޞްލާޙުގާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

މަން ރައިްޓސް ރ ޖެނެރަލްއާއި އިެލކްޝަންސް ކޮިމޝަނާއި، ހިއުކިއުޓަމުއައްސަސާަތކުގެ ތެޭރގަިއ ޕްރޮސެ

ްސ ސަ ރވިލް ސަގްރިޓީ ކޮމިޝަނާިއ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާިއ، ޖުޑީޝަރކޮމިޝަނާއި، ނެޝަނަލް ިއންޓަ

މެ ކޮމިޝަނަކާއި ގުޭޅގޮތުން ވެސް މިހާރު މިވަނީ އިޞްލާޙު ލީހަށް ކޮން މަޖިމި ތަންތަނުގެ އިޞްލާޙަށް މި  ކޮމިޝަނާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ، ަވނީ ބޭފުޅުން ބަހުްސ ވެްސ މިދިޔަ ދައުުރގަިއ ތިގެނައުުމގެ ބިލު ހުށަހެޅިފައި. އަދި ޭއގެ 

ަކކީ ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަ ނެވޭރ ޖެނެރަލްެގ ގާނޫނަށް މިހާރު މި ގެކިއުޓައި. ޕްރޮސެއަށް ގެންަދވާފަވަނީ ކުރި

ސްނުން ހިންގުމަށް ތަާކއި ުގޅޭޮގތުން ވިމި ފުރުަޞތަކީ، ކޮމިޝަން ،ތަކަކަށް ުނވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއިޞްލާޙު

ތެއްގެ ޞަނުމަށް ވެސް ލިބޭ ފުރުމި ކޮމިޝަންތަކާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދި އަދިވެސް

 ޖާބިރު.هللا ެމންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ށިދޫ ދާއިރާގެ . ކާ ކެންގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު ބިޖާهللا ށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާ

ދަނީ. ނޑުމެން ހަދަމުން މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހިތަްށއަރަނީ ނިކަން ގިނަ ކޮމިޝަންަތއް ައޅުގަ

ދިއުުމގެ މަްއޗަށް ވާހަކަދެެކވިއްެޖ ތް ރައްޔިތުންަނށް ސާފުކޮށް ލިބިގެންދުމަން ޚިއެ ކޮމިޝަންތަކު އަދި ހަދާ

ދުވަހުން ފެށިގެން އަދާ ހަމައަށް މިދިޔަ ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭަގއި ެއިކ  އަސާީސ އުފަންކުރިނޫނުޤާތަކުރާރުކޮށް. 

ގޮެތއްަގއި ކުރެވިފަ. ޚާއްޞަ  ވަނީ ލާޙު ތަކަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް ެއިކ ކޮމިޝަންތައް އިޞްގާނޫނު ކިފަހަރުމަތިން އެ

ޖެނެރަލް ޭވތުވެދިޔަ ތަުނގަިއ އެ އޮފީްސ  ރސެކިއުޓަވެްސ ފެނިގެން މި ދިަޔއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޕްރޮއަޅުގަނޑަށް އަބަދު

ދިޔައީ މިދިޔަ ދިގު ށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަމުންޚިލާފަށް ކަމަ އިގާނޫނުތަކާ  މނޫނުއަސާސީއާއިޤާ ދަނީ ހިނގަމުން މި

އޮފީހުގައި ޖެނެރަލްގެ އޮފީްސ ބަންޑާރަ ނައިބު  ރ. އަދި ޭއގެ ކުރީަގިއ ވެސް ެއއްެވސް އަދި ޕްޮރސެކިއުޓަގައިރީޚުތާ

ނގަމުން ވެސް ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގަިއ ވަރަށް މަތިން ހިހުރިއިރުގައި އެ ހިނގާދިޔަ އާދަކާދަތައް އަދި 

އެ އަދަށް ވެސް އޮތީ އަދިެވސް ދު ވާހަކަަދއްާކއިރު އަމެްނ މިގަނޑުއަޅު އަންނަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ހިތާމައަކީ 

އުުމގައި ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މިތާނގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤަގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް. އަޅު  އެމަގަށް 

އްޒު. އޭާނ ޢިއެއީ މުން. ނަގަމުން ދުރުކުރުމަށް ވޯޓު ޤާޖެނެރަލް މަ  ރޕްރޮސެކިއުޓަރުގައި ހުރި އައިސް ޖެހުނީ އޭ
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ޖެނެރަލް. އެ ފަހުން އެ ރ ޕްރޮސެިކއުޓަ ގެމިހާރުއައީ  ކުރަންޖެހުނީ. ދެން އޭރުަގއި ޢަމަލުކުރި ގޮތުން އެކަން

ކީެއއް. ގާނޫނަްށ ނުވަނީތައްތައް ކަންނޫން  ްއ ނެތިގެނެއްގާނޫނެ ކަންތައްތައް، ޖެނެރަލް އޮފީހުންރ ޕްރޮސެކިއުޓަ

 ބާނަިއގެން ދެންހުރި ތަނަކަށް ވެސް އަތްޖޭގައި އަބަދު މި ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް އަތްރާއްކު އަތްބާނާ ވެރި ބަޔަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އޮނިގަނެޑއް ައޅުގަނުޑމެން ރޭވި ނަމަވެސް ެއކަން  ންތަކަށް ެވސް އަތް ބާނަިއގެންޝަބާނައިގެން ކޮމި

އާަދކާދަ  ުމގެކުރު ފޯރުވަިއގެން ކަންކަން ފޫޒު ނުެއ ކަންކަން ކުރަން ތިޭބ މީހުންނަށް އިގެން މި އުޅެނީނުހިނގަ

ކީ ނަކަން އޮތްގޮތް. ައޅުގަނޑުމެން އެއީ ޒަމާުނއްސުރެ ަފއި.ސްއިއަށް މިއޮތީ ރާއްޖޭަގއި އެ ބަލިމަޑުކަން ަވރަށް މައްޗަ

ނުޖެހޭނެ. ށް ނާކައަބަދު އޮންއުޅުނު ބައެްއގެ ގޮުތގައި ތާ  ޒަމާނުއްސުރެ އިދެއް ނެިތ އުސޫލެއް ނެތި ނެތި ގަވާ  އްގާނޫނެ

އިޞްލާުޙުކރާ  ކަންކަން ރަނގަޅުކުރާ ވާހަކަ. ެވސް މި ދައްކަނީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން އަބަދު  އެހެންވީމާ

. ރައްޔިުތންގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ލާ ރައްޔިތުން އެޑިއުޭކޓްެވއްޖެ ވާހަކަ. ންޖެހޭނެވާހަކަ. ރައްޔިތުން ެއޑިުއކޭްޓކުރަ

 ނެއްތޯކިހިގައި ޔާމީން ސަރުކާރުهللا އަޅުގަނޑަްށ ފެނިގެންދިޔަ ޢަބްދު .ާވންވީ ބޮޑުތަނުންޓް ކޭޑިއުއެ ފަރާތްތައް ދެން

ން ެއވޮިއޑްކުރުމަށް ޓަަކއި އަލު ަތއްެއއަށް ެއކަހަލަ ކަންތައް އް ނެތީތޯ.ގާނޫނެ ރ ޖެނެރަލްވެގެންދިަޔއީ. ޕްރޮެސކިުއޓަ

ތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން އަިދ އްޒައި .މި އޮންނަނީ އިމިހާރު މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފަ

 ކުރާ މަސައްކަތަްށ އަދި ތާއަބަދު މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް މަޖިލީހުން މިއަޅުގަނޑު އުާފކުރަން މި 

ރަ ދި ބަންޑާ އަވެސްޖެނެރަލް ނަމަރ އިދާހުރި ގޮތުގަިއ އަދި ޕްރޮސެކިއުޓައަދި ސާފުކޮށް ރަްއިޔތުންނަށް ފަ ޓަކައި

 ރާއްޭޖގެ ކަންތައްަތްއ މި އޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ މިހާރު ވެސް .ނައިބު ނަމަވެސް އަދި އެހެނިހެން ތަންތަނުން ނަމަވެސް

 ޑާަރ ނަިއބު އަނެްއކާ އެއަށް ަޖވާބެއް ނައިބު އޮފީހަށް. ބަންރަ ބަންޑާ ދަނީއޮފީހަކަށް ސިީޓއެއް ިމ ފޮނުަވނީ. އެ ސިީޓ 

ދި ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ާސފު ލަފާދޭންޖެހޭ ގޮތާއި އަޤާ މި ހުންނަނީ.އި ތައް ހުއްޓިފަޓުޖެކްޕްރޮދެއްވަންދެން 

ނީ އް އެބަޖެހޭ ހަދަން. ކިހިނެއްތޯ ރޫޓްކުރަންޖެހެއެހިންގަންޖެހޭ ގޮތުން އޮޕަރޭޝަނަލް މެނުައލް، ކަންތައްތައް 

ްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ އެޗެނަލް  އި އެޖޭގަރާއްރު މިހާހަދަންޖެހޭ. އެބަ  އްގއެ މުތައް. ރޫޓިންގ ޗެަނލިންޕްރޮގްރާ

 ޗެްއ ޮގސް ހުރިހާ އެއް  ،ނީ ލަފާދޭ ބޭފުޅުން. އެަކމަކުވެސް އެބަހުރޭ ގާނޫ ަގއިވިޔަސް ކޮންމެ އޮފީހެއްއި ތަނެއް ކަމުގަ 

ކަންކަން މި  ނީ.ސް ފުރިގެްނދާއިރުަގއި ކިހިނެއްތޯ ރާއްެޖ އޮޕަރޭޓްވާނައިބު އޮފީ ޕައިލްއަްޕވެގެން ގޮސް ބަންާޑރަ

މާ ށް ބާރުތަކެއް ދިނީއަޖެނެރަލް ރޝަނަލީ ވިސްނަން. އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮސެކިއުޓައެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އޮަޕރޭ

 ވަކި މީހަކު ތަފާތެއް  ްނޖެހޭނެޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ ބާރުތައް ހިންގުމުގައި އަމާނާްތތެރިކަމާއެކު ެއކަން އަދާކުރަ

ނަށް ފެނިގެްނ ންދިޔައީކީެއއް. މިދިޔަ ކުޑަ ދުަވސްކޮުޅގެ ތެޭރގައި ައޅުގަނޑުމެ މި ނޫން އްނެއެހެނެތި. މި ރާއްޖޭގައި 

، ކަންބޮުޑވި ކަމާތުން އެރައްޔި ،ދިޔައީ ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންމި ދިޔައީ ނި

ވިޔަސް އަދި . އެހެންވީމާ، ޕްރޮެސކިުއޓަރ ޖެނެރަލްނގައްޖެހި ގެންރައްޔިތުން ެއކަމާ އުދާްސވި ެއތައް ކަންތަެކއް ފެނި
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މެންޑޭޓަީކ  ވެސް ކޮބައިތޯ ޮކންމެ ބަޔަކުއަނެއްހެން ުޅގަނޑުމެން އެހެން ފަރާތްތަކުން ވީނަމަވެސް އެބަޖެހޭ ކުޑަކޮށް އަ

 ...ައޅުގަނޑު  .ސްރައީރި އިްއޒަތްތެ . އެހެންނޫނިއްޔާމުން މި ރާއްޖެ ނުހިނގާނެބަލައި ބޯޑަރތަެކއް ކަނަޑއަަޅން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއަށް.

 

 :އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުންއިހަވަންދޫ ދާ

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮތް މި އިއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވަނީ ހުށަހެޅިފަ އްޔާކުރިޝު

މަށްފަހު ހެޔޮ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލަކީ ވެސް މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެރިކަމާ ހަވާލުެވވަަޑިއގަތު

ގޮތުން މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކަށް ގެންނަ  ންނެިވ ވަޢުދު ުފރިހަމަކުރުމުގެިއގެަވޑަވެ ވެރިކަމެއް ާގއިމުކޮށްދޭނެ ކަަމށް

ތި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ާގނޫނަށް އެ އޮފީހަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޮޑެ

ކަކީ މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގިއ ޙުތަ ޞްލާިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި އި ިއޞްލާޙެއްގެ ގޮުތގައި. އޮތްއި ހުށަހަޅާފަ

މުގެ ޒިންމާ ޤާޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ މަ ،އި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމާ 

ެއއާެއކު ހުރި ިއޞްލާޙުތަކެއް. ހަމަ ށަހަޅާފައިގޮތުން މަގުފަހިކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި ހުމިނިވަންކަންމަތީ އަދާކުރުމަށް ގާނޫނީ

އް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މިންތަ، ތަާކއިންއި، ދާކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކާއިއަ ރ ޖެނެރަލް ޒިންމާއުޓަސެކިޕްރޮ

އި އަުޅގަނޑަްށ ގޮުތގަ ދިނުން އެއީ މި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ބައިތަކެްއގެގޮތުން ކަނަޑއަަޅއިގާނޫނީ

މުގައި ހުންނަވާ ޤާގޮތެްއަގއި ފާހަގަޮކށްލެވޭ ހަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މައްޞަ ޚާޮގތުންއެބަހުރި. އެ އި ފާހަގަކުރެވިފަ 

ނުވާނޭ ފަރާތެއް ަކމަށް މި ގާނޫނުގައި ވަރަށް  ކީ އެއީ އާމްދަނީ ލިބޭ އިތުރު ެއއްވެސް މަަސއްކަެތްއ ކޮށްގެންފަރާތަ

އަށް ތާއީދުކުރާ ކަެމއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަފުރިއަޅާފައި އޮްނނަ އޮތުން އެއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަނޑަ 

އެ ހަމަތަކާ  ކަނޑަައޅާ އް ލޫކީ ހަމަތަންމާ ައދާކުރުމުގައި ސުމުގެ ޒިޤާެއްއކޮށް މި މަިއ އެއާދަންނަވާލަން. ހަމަ

ކަން އަުޅގަނޑަށް ހުރިއި  މި ބިލުގައި ކަނަޑއަާޅފަހިޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ދެން ވާނީ ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ެއްއޗެ

ގެ ކުީރގަިއ އޭއަޅުގަނޑަށް ތުަގއި މި ެވރިކަން އުފެދިގެން އައުމަށްފަހު ޤަޙަޤީ، ލެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްހަގަފާ

ޕްރޮސެިކއުޓަރ  ގޮުތަގއި އެންމެ ބޮޑު ފާުޑކިއުމެއް އަމާުޒވެގެން އަިއ ެއއް ފަރާތަކީ ވެސް ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ

މައްސަލައެްއ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވީމާ ނޫނީ ޝަރީޢަތަށް  ގެން ހިނގައްޖެފެނިށް ތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަޤަޙަޤީޖެނެރަލް. 

އްޔަންކުެރިވގެންދިަޔ ޢައަމާުޒކޮށް ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލެްއ ެވސް  ށްކަމަކަވީމާ ހަމަ އެކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރަން 

އުުމގަިއ ޤަރޭގަިއ މި  ތެހަރުއަ 7އް ވޭުތވެދިޔަ އެހަތަރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެެނރަލް،އެގޮތުން ތިން  ދުވަސްތަެކއް.
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ވަނީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވަކި ބޭފުޅެްއގެ މައްސަލަ ވަކި ގޮަތކަށް އެ ސްފައިގޮ ދިއުން އެއީީކ، ފެނިެގންގެންފެނި

ރުަގއި ވެިރކަމުަގއި ހުރި ކަމަށް އޭނީ ނުވާނޭއްަޔންކޮށްގެން ނޫޢައް އެ ނިންމަން ބޭނުންވީމާ ވަކި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ގުިޅގެން ގެންދިޔަ ކަންތައްަތކެްއެގ  އިބަދަލުތަކަކާ ހުނު ބޮޑެތި ބައިވަރު ޑައިގަންަނވަިއެގން ގެންނަންޖެނިވަފެ ށްފަރާތަ

ބޮޑު ފާޑުކިއުމެއް  ަކން އުފެދިގެން ދިއުމަށްފަހު ވެސް އެންމެތުގައި މި ވެރިޤަޙަޤީއެާއއެކު ފާހަގަޮކށްލެވޭ ގޮތުަގއި. ހަމަ

ެސކިއުޓަރ ކޮްނއިރަކުންތޯއޭ ޕްރޮ، ވަކިކުރާނީޯތއޭ ޕްރޮސެކިުއަޓރ ޖެނެރަލް ންކުއިރައަމާުޒވާ އެންމެ ގިނަ ބަަޔކު ކޮން

މު މި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޤާހަަމ ވަރަށް ގިނައިން ިއވޭ ެއއް މަ ަތއް މި ައޑުތައްލުމި ސުވާ މު ބަދަލުވާނީޤާޖެނެރަލް މަ

ެގ އުމު ޤަސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ އީރަ ދުގެ ތުގައި އަޤަޙަޤީއަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ  ،މަވެސްޖެނެރަލް. އެހެންނަ

ހަމަޖެހުން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ވެރިކަމަށް ހަމަ ަވޑަިއގެްނނެވި ގޮތަްށ މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުުޅން 

 މިީވ ށްކަކުރައެެހންނަމަވެސް، ފި ން.ވާލުމުގެ ފިކުރެއް ނުގެންގުޅުމުން ވަކިކޮށް ފޮނުޤާމަ ،މުން އެކި ދިމަދިމާލަށްޤާމަ

ބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ޤަމަސަްއކަތްކޮށްދޭނެ މަގުތަކެްއ ފަހިކޮށްދިނުން. ައޅުގަނޑު  އެްއކޮށް ންކަމާއެ ފަރާތްތަކަށް މިނިވަ

ންކުރުމަށް ޤީށް ޓަަކއި ހަމަޖެހުން ޔަފު ެވސް ގާއިުމކުރުމަށް ޓަކައި ަހމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަޞާދުލުއިންޢަގައުެމއްގެ 

މަކަށް ޤާޫނން. އަޅުގަނޑުމެން މަ އެއީީކ އެކަން އަދި ވާނެ ގޮތެއްއަބަދު ބަދަލުކުރުން ން އަބަދުކުމުތަޤާމަ ޓަކައި މީހުން

 މަގުފަހިކޮށްދިުނމަކީ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރެވޭނޭ ޤާއްޔަންކުިރޔަސް ެއ މަޢަމީހަކު 

ރެޖެޓިކް އެކްޝަން ސްޓްއާދެ! .ޕީ، އްވި އެސް.އޭ ށްދެކޮފްޢާރަޒިންމާއެއް. އާދެ! ރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ތަ

މަތު ހެޔޮ ވެރިކަން އެބައޮތް. ހެޔޮ ވެރިކަމުެގ ތެރޭގައި ގާނޫނީ ޙުކޫ ްއގެ ގޮތުަގއި ހަމަބެޕްލޭންގައި ވެސް ެއއް ބާ

 ދިވެހި މަކީހެޅުހުށަ އޮތް އި ރުންފަދަ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅާފަޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކު ،އި ނެގެހެއްޓުމާ

ންކަން ލިބިގެންދާ ޤީމުގައި ހަމަޖެހުން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކަށަވަރުކޮށްދޭނެކަުމގެ ފުރިހަމަ ޔައުޤަރައްޔިތުންނަށް މި 

ނައްތާލުމަށް ޓަކައި މަނިކުފާނު ގެންގުުޅއްާވ އުމުްނ ކޮރަޕްޝަން ޤަކަންތައްތަެކއް ގޮުތގައި ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. 

އި ފާހަގަކޮށްލާފަ ނގަޅަށް މި ސްޓްރެޖެޓިކް ޕްލޭންގައި އަލިއަުޅވާލާްއވާނެ ަކންތައްތައް ވަރަށް ރަކުރަ ާކއިތުތަސިޔާސަ

 ސަބަބު. ހަމަގައިމު ެވސް ކަަށވަރުވެ އެނޭގ ެއއް މިސްރާބު އުޅޭއުމު ދާން މިޤަހުރިކަމީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި 

ކުރުމަށް ޓަކައި އަދުގެ އުމު ސަލާމަތްޤަޮކރަޕްޝަނުން މި ށް ލުމައްތާއުމުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންތައްތައް ނަޤަމި 

ސަރުކާރުން ގެންުގޅޭ ސިާޔސަތަކީ ދަތުރުކުރާ މަގަކީ ކޮބައިކަން ޭރގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބިގެން މިދިޔަ 

އުމު ޤަމި މާ މާދަ ރަނގަޅަށް ެފންނަން އޮތްކަން ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށްސްޓްރެޖެޓިކް ެއކްޝަން ޕްޭލންގައި ވަރަށް 

ާއއްމުންގެ ސަލާމަްތ  ،އުމުގެ ރައްކާތެިރކަމާއިޤަދެ! އާ .އުއްމީދެއްޮއތް ވަރަށް ބޮޑު ދު މެއިމާކަސަލާމަތްކުރެވޭނެ

ދިޔަ މި ގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންައޅުއި ސަރުކާރު ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތައް ޭރގަ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ެވސް މިކަށަވަރު

މަށް ޓަކައި އުމުގެ ހަމަޖެހުން ހިފެހެއްޓުޤަށައަޅުްއވާފައި އޮތް އޮތުމަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ެއކަ  ގައިސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން

ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންގުުޅްއވާ ސިޔާސަތުަތއް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަެމްއ ކަށަވަރު
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ހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ވެސް ކުރީ ބަިއގައި ިޖލީމަ މިރައްޔިތުންނަށް ކުރީަބއިަގއި ެއނގިފައި އޮތީމާ އަދި 

 ކުރުމުަގއި ވަރަށްއުމު ދާން މިއުޅޭ މިސްރާބު އެނގި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީޤަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގިފައި އޮތީމަ އަ

ރުކާރު އުފެދިގެްނ ! ސައާދެތަެކއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ބޮޑުތަނުން ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަންތައް

ކުުރން އެއީ އަުދގެ ސަރުކާރުން ލަތެއް ބިނާއުދަ ނިވިކުރަބުާދރީބޮޑު ެއއް ވަޢުދެްއގެ ގޮުތަގއި ޖަވާ އަިއއިރު ވެސް އެންމެ

ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ލަތް ބިނާކުރުމުަގއި ޙަޤީޤަުތގައި އަޅު އުދަ  އޮތް ވަޢުެދއް. އެ ވެފައި

އްސަސާަތކުަގއި ތިއްެބވި މުއަ ފަހިކޮށްދީ އެކުރާނެ މަގުކަންމަތީގައި މަަސއްަކތްއްަސސާތައް މިނިވަންުމއައެ  ވެސް

ންނަށް ކުރަްނވީ ކޮން ގޮތަކަްށކަން ގާނޫނުން ރަނގަޅަށް ކަނަޑއަޅާ ބުނެދޭްނ. އޭރުން ައޅުގަނޑުމެބޭފުޅުން މަސައްކަތް

އުމުގައި ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެންދާނީ. އާދެ! މި ޤަ ތެއްލައުދަ ނިވިކުރަޙަޤީޤަތުގައި ވަށާޖެހޭ ޖަވާބުދާރީ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ަރއްޔިތުން ހަވާލުކުރި އެންެމ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 މުގެ އިސްލާޙީ މަަސއްކަްތތައް ކުރުން. އުޤަ މު އެއް ބޭނުން އާދެ! މިއްމުހި

 

 هللا(އީވާ ޢަބްދު ރައީސް ނައިބު ނެވީ؛ މަޖިލީުހގެއިން ގައިޔާސަތު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ގާނޫނަށް އިއްޔާޝުކުރި

އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަީކ ، ޒަްތތެރި ރައީސްވެްސ މިއޮތީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި. ިއއް އަނެއްކާ 

ރީަޙ ޞަެއއް ނެތް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަރަށް ސަލަމައް ،އްޖޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައިމިރާ

 މުހިންމު މި ސިސްޓަްމގައި ހިމެނޭ އެންމެ، ބާރާތުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ސިސްޓަމް ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ. އެހެންނަމަވެސްޢި

 ނެރަލް ރ ޖެއުޓަދިޔައީ ކުރީަގއި ވެސް ހުްނނެވި ޕްރޮސެކިޑަށް ފެނިެގންއެއްަބއި މިއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. އަޅުގަނ

މިހާރު ވެސް އެ ހުންެނވީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެއއް. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްާކ ވެްސ މި 

އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން. ވަނީ ޕްރޮސެކިުއަޓރ ޖެނެރަލް މިނިވަންކަމާއިއެުކ މަސްމި  ގައިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. މި އިްޞލާޙު

ކުރުމުގަިއ ެއއްެވސް ާއއި އޭނާެގ ބާރުތަްއ ބޭނުންގަުމގެ ވާޖިބުތައް ައދާކުރުމުޤާގެ މައޭނާޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްައކީ 

ހުންނަނީ  މިފަދަ އަސާސީ ކުދިުކދި ކަންކަން މިނުާވނެއޭ.  ކަމުގައި ެވގެންފަރާތެއްގެ ނުފޫުޒގެ ދަށުަގއިާވ މީހެއް

އީސް. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ރަ ތެރިރައީސް. ީމގެ މައްސަލައަކީ މި ގާނޫނެއް ނޫން އިއްޒަތްއިްއޒަތްތެރި 
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 19 ކުރީަގއި ވެސް މިހާރު ެވސް. ަވކިކުރަްނވީ ޕްރޮސެިކުއޓަރ ޖެނެރަލް. އެޖެންޑާ އީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ގެ  19ވަރަށް ސާފުކޮށް އެޖެންާޑ  .ގެ ތެރޭަގއިލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެވަީނ ކަނޑައަުޅްއވާފައި އެްކޝަން ޕްލޭންރައީސު

 ޤަބީލީ އަށް. ެއއްވެސް  19ދިނީ ވެސް އެޖެންާޑ ަވނީ ބަޔާންކޮށްފައި. އަދި ރަްއިޔތުން ވޯޓު ން ހުރި ގޮތްކުރަން ކަންކަ

ބި އެކިެއކި ން ނުވާނެ. ސަުރކާރުގެ ެއކި ވުޒާރާަތކުަގއި ިތބި ހަވާލުވެފައި ތިެއއް މީގެ ތެރޭގަިއ ބާއްވަިއގެޕޮލިޓިކްސް

ށްދާންޖެހޭ މަގު އަ ސާފު މިހާރު ކުރިށްވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަންދެނުގެދެން ޕޮލިޓިކްސް ސްޓައިލް ޕާޓީ ޤަބީލާ 

އަުޅގަނޑުމެން  19ޖެންޑާ ދެްއވާފައި. އެ އިލިޙު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަނޑައަުޅއްވަ ޞާއެއޮތީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

. އިންތިޤާލީ އިންސާފު ރުންކު މްހިމެނޭ އިންތިޤާލީ އިންސާފު ގާއި އެބަަގއި  19ންާޑ އެޖެ .ކުރިޔަށް ގެންދަން

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާކޮށްފަިއ  އި ައޅުގަނޑުެމންނަށް ޖެހޭނީ މި ގަގާއިމްކުާރއިރު 

ކޮށް ސަުރކާރު ަބދަލުކޮށްފައި ގެްނގޮްސ ކޯުޓ ހަމަ ވެިރކަމެއްަގިއ ހުންނަވަނި އި ސް އޭުރގަހުރީ ރައީސް ނަޝީދު ވެ

ދަބު ދީފައި ެއއޮތީ. ޢަލާ  އްޤުން ޖަލަށްޙަ ގޮސް ނުގެން ެވސް ނޫން ެއީއކީ. ކޮށްފައި ޝަރީޢަތެއް ތްރީޢަޝަން އިތެރެ

ެކްއ . ދެން އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ މާގިނަ ވާހަކަތަހުްނނެވީއެ ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ކުރި އެހެންވީމަ، އެކަން 

އި ތިބި މީހުން ގަނވީހާވެސް އަވަހަަކށް ތަންތާލެއް ފެންނަން. ބަދަރު ނެތް މީގައި މިހާރު. ރަްއޔިުތން ބޭނުންވަނީ މިހާ

އިތުބާރު ނެތް ފަރާތްތައް، ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު ނެތް  އިނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންނަށްޑުބަދަލުކުރަންވީ. އަުޅގަނ

މުގަިއ ތިިބ ޤާލް ވެްސ ެއ މަނެރަރ ޖެތިބި ފަރާތްތަްއ އަދި ޕްރޮެސކިއުޓަ އިެއން.އައި.ީސގަ  ފަރާތްތައް ބަދަލުކުރަންވީ.

ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ވީ. ށްފައި އިތުބާރު ހިފޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދޭންބޭފުޅުން ބަދަލުކޮށްފައި ފަރާތްތައް ބަދަލުކޮ

ހަމަ އަެނއް ގާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި ަގއި އަސާސީޤާނޫނުމި  ،ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. ވަރަށް ސާފު. އެހެންނަމަވެސް

އްޖެއް ކައިީރގަިއ ކުޑަކު  ހަމަ . ރަނގަޅަޭށ އުޅެންޖެހޭނީ.އޭކުދިކުދި އަާސސީ ކަންކަން ބަސް އަހަންޖެހޭނެހަމަ ނަ އޮންމި

ގެ މަްއސަލަެއއް ރވެއަގެ މަްއސަލަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސޮފްޓްެއއް ރއަބުނެފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މިއުޅެނީ ހާޑްވެ 

ސިސްޓަމް ތެރޭގައި މިހިަރ  ،ރ ހެދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްެވއަފްޓް ސޮއަޅުގަނޑަށް ވެސް .އްޅޭނެ މިއަކުއެ ނޫ

އްެސއް . މިޒަމާނަކަްށ ނުފެތެއޭ އެ ެއއްޗެ ެއއީ އްސޭހުރި އެްއޗެ ފައިވެއުކާލަންެޖހޭ. އެކްސްޕަޔަރ ަތއް އެބަރހާޑްވެއަ

ިދވެހިރާއްޭޖގައި އީ ޔަ ދިންވެގެސަލައަކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑަށް އެންމެ ދަތި މައް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއޭ 

ވަރަށް  އިއަުޅގަނޑަށް ޭރގަ  ތޯ އޮންނާނީ ނުަވތަ އެހެން ނިޒާމެއްޯތ އޮންނާނީ  19މިހާރު މިއޮތް ވެރިކަުމގަިއ ެއޖެންޑާ 

ނީ. ދެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދާނީ ކުރަންޖެހޭ ކޮންކަެމއްކަން ައޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ ފަސޭހައިން ވަރަށް

 ކުރިޔަްށ ނެރެގެން އެ އުފައްދަިއގެން އަމިއްލަ އެޖެންޑާ  ފަސާދަ. އިތުރަކަްށ ފާޑުފާޑުެގ ފިތުނަރަށްށް ބާކުރިޔަ

 ތިސާދުގުއި  ،ށް ޖަްއސަިއގެްނ އިކޮނޮމީއަޕީގެ ލީޑަރަކަްށ ވެްސ ދެނެއް. އަދި ދޭތެރެ.ެރވޭނެ ޖޭކަންތައްތަެކއް ނުކު

މަސައްކަތް ކުރަްއވަން. މިހާރު  ޖެހޭނީ ހަމަ މިނެ. ވޭއްދެނުހޯްސ ވެ ކަށްއަ ބޭފުޅާ ހޯދައިގެން މަންފާއެއް ވެސް ެދން އެ

އޮންނާނީ. އެެހންވީމަ، ވީާހވެސް ައވަހަށް  ކަން 19އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް ކަނޑަައޅުްއވާފައި އެޖެންޑާ 
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ރިޔަށް ގެންެދވޭނެ މު ކުއުޤަ ިތްއބެވި ބޭބޭފުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިއި އްސަސާތަުކގައަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަަމީކ މި މުއަ

ހިޔާވަހިކަން ވެސް ތިބި ފަރާތްތަކަށް ބޯއި ދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް އަދި ދާއިރާތަކުަގއި މާލޭގަމްށް ރައްޔިތުންނަށް އާގޮތަ

ގެ ތެރެިއން ނިޒާމުއު އަ ިތސާދީގުރާއްޖޭގެ އިލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. ދިވެހި ފޯރުކޮށްދީ އެ

ފައިދާކުރަނިިވ ރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތްގޮތް ތަނަަވސްކޮށްދިނުން. އަޅުގަނޑުމެން ށް ންނަރައްޔިތު

ްށ ބަހުސްކޮ ށްއަދި ކަންކަްނ ކުރާނެ ގޮތަ ތިބި ފަރާތްތަކާއި ދޭތެރެމިމުތަކުގައި ޤާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެީއ. މިފަދަ މަ

ޫނން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ   މިވަގުތު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްހާރުިއ މިވަގުތު ޭބކާރުކޮށްލުން އެއީ ައޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގަ

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަކަފުޅު ދެްއކެވުމަްށ އަށް ވާ 7.1ޟޫއަށް އެޖެންޑާ ނަންބަރު ޢުމަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއީ މި ޝުކުރިއްޔާ

ތެރި ބޭފުޅުން ވާހަަކދައްކަާވ ނިމުނީ. އަުޅގަނުޑ މިއަދުގެ ބާކީ އޮތް ބަިއ ޒަތްއިއް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ 

 ތް އަދި އެބައޮތެޭރގައި  ގެހުރި މަސައްކަތު  ނުނިމިލާަނން. އިގަސްުދކުރާ ތަރުތީބު ދަންނަވަ ންމަސައްކަތް ގެންދަ

އިލެކްޝަންްސ  ތަމް ހުށަހެޅުއްވިމަދު ޚައިއަޙްންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މައްޗަ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

އެއަށްފަހު އަދި ލާގެ. ޙަމަރުބަހުސް  ތްގަޑިއިެރއް އެަބއޮ 3ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބާކީ ޞްާލޙު ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް އި

ހު މަށްފަބިލަށް ވާހަކަދެއްކު 3ަވގުތު އެަބއޮތް. އެ ެވސް ބާކީ  ގެ ބަހުްސގެޙުލާޞްޑިޓް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅުނު އިއޮ

އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް.  ރުޙަލާއަށްފަހު ދެން އަލުން އަނބުރާ އަނެްއާކެވސް ދާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފެށިބަހުސް މަ

 ދަށުން މާލެއިން ގެރާމުޕްރޮގް ގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ވެށިފަހި މާލޭ އެއީ ކެލާ ދާއިރާ

ބިން ގަނެަފއިާވ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިާޔވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޭޅގޮތުްނ ފަޅުްނ ގުޅީ ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި 

  ކުިރއަށް ެގންދާނީ. ރާރުގެ ބަހުްސގެ ބާކީ އޮތް ަބއިޤަފައިވާ ޅާހުށަހަ

މް އިތަޚަރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މައްޗަންގޮިޅ ދެކުނު ދާއި މިހާރު މި ފަށަނީ  -{7.2}

ގެނައުުމގެ ބިުލގެ  ޙުލާޞްއިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަންްސގެ ގާނޫނަށް އި 2008/8ިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ

އިލެްކޝަންސް އިޞްލާޙާއި ޑިޓް ގާނޫނަށް ގެންނަ ބިލަކީ އޮ 3ބަހުސްގެ ބާކީ އޮތްބައި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނަށްމި ޕްރޮސެންށް މި ނިބަހުސްކޮ ނޑުމެންޅުގަދެންމެ އައިޞްާލޙާއި މިޝަންގެ ގާނޫނަށް ކޮ

 ބިލަށް ވާހަކަފުޅު  މި ބިލެއް. 3ަދއުރުަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބަހުސްގެ ބާީކ ަވގުތު އޮތް  ކީ މިދިޔައިޞްލާޙަ ގެންނަ 

 ނެތް. ނެވުން އެދެން. ގެންތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއި  އެދިަވޑަިއގަންނަާވ އިްއޒަމަށްދެއްކެވު
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 މުޙައްމަދު ނިހާދު ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ފަށަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެން -{7.3}

ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް އިޞްލާޙު ޑިޓް ާގނޫނަށް އޮ  2007/4ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު 

 .މެންބަރުން ރިންދިއުން. އެިދވަަޑިއގަންނަާވ އިްއޒަތްތެގެ

 

 ސް . އިބުތިދާއީ ބަހު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްިވ ވެށިފަހި މިއަދު މް ޝަރީފް ހީއިބްރާށް ގެންާދނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިއަކުދެން  -{6.2}

ތަކަށް ގުޅީފަޅުން ިބން ގަނެފައިވާ ފަރާތް، ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި ގެ ދަށުން މާލެއިން ބިންރާމުމާލޭ ޕްރޮގް

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .ރާރުގެ ބަހުސްޤައިވާ ފަޅާޭޅގޮތުން ހުށަހަބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމާއި ގު

  އަޙްމަދު ޢީސާ.

 

 :ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން

 ،މަވެސްނައެހެންރާރަށް ތާއީދުކުރަން. ޤަ ތުން މިރައީސް. އަުޅގަނޑު އުސޫލެްއެގ ގޮ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ކުރަން ބޫލުޤަެވސް  ރާރާއި ގުޭޅގޮތުން. އަޅުގަނޑުޤަފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި މި އަޅުގަނޑު 

ލާފުށިން މާފި ،ފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ގުޅީފަޅު އެަކންޏެއް ނޫންގަނެގޯތި  ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ުގޅީފަޅު

 ހުރި ބޭފުޅުންނަށް އެ ރާމުގެ ދަށުން މާލެއިން ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާފައިރޮގްމި ވެށިފަހި މާލެ ޕް ތަކާއި އަދިއިލާޢާ ބަދަލުކުރި

ވެސް އެތަްއ  އިލާތައްޢާފުށިން ބޭރުކުރި މާފިލާ ލަތުން ދޭންޖެހޭނެ.އުވާ ބަދަލު ސަރުކާރުން ދަޙައްޤުބޭފުޅުންނަށް 

ދަލުގެ ކަންތައް ނުނިމޭ ިއއްޒަތްތެިރ ޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ބަޭބފު އަދިވެްސ އެ ވެއްޖެ އް އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ އެތަ ޒަމާނެއް

ަތްއ ޤުޙައްހުރި  ވަނަ ާމއްދާަގއި މި ކަަށަވރުކޮށްދީފައި 20ާއއި ވަނަ މާއްދާ 16ައސާސީގެ ނޫނުޤާ. އެހެންވީމަ، ރައީސް

ށްލަްނ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮ ބޫލުކުރަން. ހަމަެއއާިއއެކު ޤައަޅުގަނޑު  ންނެވި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށްދެ މި

 ިވއްސަކަށް  ލަތުގެ ބަޖެޓުންއު ށް އަހަރު ދައަ 40 ،ށް އަ 30 މި ވޭތުވެދިަޔ ގާްތގަނަޑކަށް ،ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ޚަރަދުކޮށްފައި  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އުމުގެޤަ މުޅި މި އިންބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި އެބަހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ 

ވިއްަސކަްށ ޓަަކއި.  ކުރުމަށްމި ފުރުޞަތުތަްއ ފަހިގެ ުދގަިއ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ގޯތިެގދޮރުއްޙަމާލޭ ސަރަ ހުރިބައެ

ެގ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާެއއް  .ލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައި އެބަހުރިއުއަހަރު ދިވެހި ދަ ސާޅީހަކަށްބިލިއަން ރުފިޔާ މިދިޔަ 

ސިްނާގ ެރސްޓް ރޭޓުަގއި ބޮޑެތިޝަލް އިންޓްރއެބަހުރި ކޮމައަހަރުެގ ތެރޭަގއި  ވަރަކަށް 10ބޮޑެތި ލޯނު މިދިޔަ ، ލޯނު

ރިއުޅޭ މީހުންނަށް ގޯތިގެދޮރުގެ ފުރުޞަތު އްދުަގއި ދިޙަސަރަ ލޯނު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނަަގއިގެން މާލޭ
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ރިއުޅޭ މީހުންނަްށ  އަތޮޅުަތކުަގއި ދިގެާރއްޖޭ އިތެރޭގަާރއްޖެ ،ޒަތްތެރި ަރއީސްިއއް ފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައި.

ސަރުކާރަކުްނ ލަުތގެ އެހީތެރިކަމުަގއި ގޯތިގެދޮުރގެ ތަަނވަސްކަން ފޯރުކޮށްދޭްނ މިހާ ހިސާބަށް އުލަތުގެ ޚަރަުދގަިއ ދައުދަ

ްއ ދެޢުގޮތުަގއި އަިދ މި ސަރުކާރުެގ ވަ ކުރާބޫލުޤައެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ހަރުދަނާ ކޮށްފައެްއ ނެތް. އަުޅގަނޑު 

ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަްނ  ށުގައި ދިިރއުޅޭ ނެހެދި ހުރި ގޯތިތައް ހަދައިދިނުމާއި މިރަށްރަ ރާއްޖެތެރޭ

، ޓްލަތުގެ ބަޖެއުއަޅުގަނޑު ިމވަގުތު މި މަޖިލީހުަގއި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަްނ ބޭނުން ދަ. ފޯރުކޮށްދިނުން

މިހާ ހިސާބަށް މާލޭ   ަވގުތު ވަރަށް ުކޑަތަންވެަފއި އޮުތމާއިއެކުލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެޖިެވސް މަ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މި

ތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް ޖޭގައި ައތޮޅުއްދަށް ދިން އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޙަސަރަ

އަްށ އޮތްތަނުަގއި ދައުލަތުެގ ކުރި ޖެހޭނެ.ލެވެންތާބަޖެޓުން ނައްތާލެވެންޖެހޭނެ. ނައް  މި ހުރި ހުރަސްތައް އެޅިފައި

 ުކގެ ެތރޭގައި ދޫކޮށްެލވިފައި ހުރީ.ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް އަތޮޅުތަ ބޯހިާޔަވހިކަން ހޯދައިދޭން ކޮށްގެންފައިސާ ޚަރަދު

 ކުރުމަށް  މަސައްކަތްންނުކުރެވި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައްކަތްހޯދަން މަސަ، ޖެހޭދެންނެވި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހޯދައިދޭން މި

ކަްށ ސާޅީހަ ތިރީހަކަށް،ރަށްރަށުަގއި އެބަހުރި  ރާއްޭޖގެ ައތޮޅުތަކުގެ  ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ.

ަވކިނުކޮށް  އިން  ،ވަށާފާުރ ނުރާނާމ ހުރި ގޯތި. ޯގއްެޗްއ ނަގާފަިއ ނަހަދާ ޫދކޮށްފައި ެނހެދިފައި އަހަރުވެ ގޯތި

 ހުރި  ެއްއެވސް ގޯްއޗެއް ލިބިފައި އޮންނަނީ އެްއވެސް ރަްއޔިތަކު އެ ތި ޯގތި ބާއްވާފައިނެދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް 

ރަެށްއގަިއ  ވެްސ އަޮތޅެއް ސްޔަ އެގޮތަށް ބޭނުްނވެގެެނއް ނޫން. ބޭންކަކުން ލޯނެްއ ދޫކުރި ކަންއެ  އެްއވެސް ފަރާތަކުން 

 ކަމަށްދަށް ށްރަށުގައި ބިމުގެ އަގުތަކުަގއި ރަ. އަތޮޅުތްގެ ގެ އަޅަން އިސްކަންެދވޭ އުސޫެލްއ ނެދިރިއުޅޭ މީހަކަށް އޭނަ

ލަތުެގ ފަރާތުން ކަނޑައަާޅ ެއްއވެްސ ފައިނޭންޝަލް ސްކީެމއްގެ އުންކުން ލޯނު ދިނުމުަގއި އިްނކާރުކުރޭ. ދަބުނެ ބޭ

ނެތް. ފައިސާއެްއ  ފައިސާ ލިބޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިފައެއް ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގައި ގޯތި އަޅަން، ރަށްރަށުގައި ދަށުން

އްުދ ޙަތަކަށާއި މި މާލޭ ސަރައްދުަގއި މިއަޅާ ފުލެޓް ޙަބޫރުވަނީ މާލޭ ސަރަގެެއއް ނޭޅޭ. ދެން އެްނމެފަހުން މި މަޖު ތް.ނެ

ރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބިންކޮޅުގަިއ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަ ލަތުން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ބިން ހިއްކަިއގެންއުބިން ހިއްކައިގެން ދަ

އްވަރު ތަެނއްަގއި މުސާަރ ދެމަފިރިންނަށް ލިބޭ މުޅި ޓެ އްކޮ ޓްމަންޓުގައި ުކޑަުކޑަ ކޮތަރުެއޕާ ށް އަޅާފައި ހުންނައަބުރި 6

އަުޅގަނޑު  ޓަކައި. ދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް ތުގައި މިޙަޤީޤަ އާމްދަނީ ޚަރަދުކޮށްގެން ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރު މިވަނީ

ން އައުން ހުއްޓުވާ މާލެއަށް ވަޒަްނވެރިވާން ައންނަ މީހުން ރަށްރަށު އެކި  ގެަތކުއަތޮޅުެއކި  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެޤަ

ެވސް ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ މީހާއަްށ  ރަށުަގއި ރާއްޭޖގެ ެއންމެ ކުޑަ ވާނީކުެރވޭނެ ސިޔާސަތަކަށް ޤީމުޅި ރާއްޖެ ތަރައް

އްދުގައި ދިރިުއޅޭ ޙަސަރަ ކޮށްދީގެން. މާލޭސްވަަލތުން ތަނައުއި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮެތއް ދައޭނަ ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގަ 

، ކޮންމެ ބަކާއި ުގޅިގެން ޚާުގގައި ަސރުކާރުން ހަމަ ކޮންމެ އިންތިއަ  ކުޑަ މީހާއަށް ފުލެޓް ގަންނަން ލިބިފައި

ންނަ އްދުގައި ދިިރއުޅޭ ކުްއޔަށް ދީފައި ހުޙަސިޔާސީ ލީަޑރަކު މާލޭ ސަރަ ކޮންމެ ކެމްޕޭނުގައި ިނކުންނަވާ ންތިޚާބެްއގެއި

ކޮށްދޭ ވާހަކަދަްއާކ ިއސާއިން ަސބްސިޑަިއޒްލަުތގެ ފައުދަ ،ލަތުން އުގެ ކުިލ ކުަޑކޮށްދޭ ވާހަަކ ދަތަކު ންޓުގޭޭގގެ އެޕާޓްމަ
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 ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި ދިިރއުޭޅ މީހުންނަށް ލޯނެއް ކުޑަ  ކުރަމުންދަނީ.ޛުވަޢުދުތައް ތަންފީ ޢުދުވެ އެވަ

 އަދި ހަމަ މި ށް ކަނަޑެއޅިފައެއް ނެތް.ކަހިސާބަސް މިހާވެ ބޭނެ ސިޔާސަެތއްލިރެސްޓެްއަގއި ެގ އަޅަްނ ލޯނެއް އިންޓް

ފަސޭަހ ގޮތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮެތްއ ލަތުން އެްއވެސް ކަހަލަ ލުއިއުގެދޮރު އަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދަ ހެންދެންނެވި

މަކަން ގާއިމުކުރާ ުބނާ ހަމަހަ ަގއި އެމާއްދާވަނަ  20ވާންވާނީ ޤާނޫނުައސާީސގެ  ސްކަނޑައެޅިަފއެއް ނެތް. މި މަިޖލި

 ތްތެރި ރައީްސ.އިއްޒަ މަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލިސް ވާންޖެހޭނީ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރުމް ނަޞީމުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ން:ޞީރު ވާހަކަދެއްކެވު ނަމް މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީ

ދޫކޮށްލާ  ،ރާމްގެ ދަށުން މާލެއިން ކުދި ބިންކޮޅުތައް ނަގާަފއިވާ ޕްރޮގް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވެށިފަހެ މާލެ

ވަީނ  ސް މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުންވެ ހުޅުމާލެއިން  ޖެހިގެން އެއޮތް ފަރާތްތަކަށް މާލެއާއި މާލެ ކައިރިން އަދި މާލޭގެ

، އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ބިންތައް ހަމަޖައްސައިދެއްވާަފއި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބޮޑެތި ބިމަށް ދި އެގޯތި އަ

ދެްނނެވި ިސޔާސަތުެގ ތެރެއިން  ފެންނަނީ މި ބޯހިޔާވަހިކަމުެގ މި ފާޅުކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

ވެސް އެަބއޮތް މި ގައި ން އަދި ސަރުކާުރގެ ޕްލޭނުގަނޑު އުންީމދުކުރަޅު ތޮޅުން މި ބިންތައް ދެިވގެންދާތަން. އައަމާލެ

ހުިރ ބިންތަކުގައި ގެ އަަޅއިދޭނެ  ވެފައިދުވަސް  ގޯތި ނަގައިގެން ގިނަ !ހެދިފައި މިޮއތް ބިންތައް، އާދެނެއި ރާއްޖެތެރޭގަ

 ދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއޔާ މި ސަރުކާރުަގއިއިރާދަކުރެްއވިުކރަނީ އަުޅގަނޑު އުންމީދުކަުމގެ ވަޢުދު. ރާމެއް ހިންގާނެޕްރޮގް

އެްއކޮށް  ގެދޮުރގެ ދަތިކަން ެއ ރައްޔިތުންނަށް ފިލައިގެންދާެނ ކަމަށް. ހަމައެއާއިތަކުަގއި ރާއްޖެތެރޭގައި ނެހެދިހުރި ގޯތި 

ުޅގަނޑުމެްނެގ އެއްކޮށް އަ ކަމާރާމެއް ވަރަށް ފުރިހަމަމު ޕްރޮގްންފާހަގަުކރައްވަންޖެހޭ މިފަދަ މުހި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަދި އެައިއ  ދަނިކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުެވ ައއި ަބދަލުތަކައިގެންހިްނގަމުންރެްއގަިއ އެމް.ީޑ.ޕީ ަސރުކާރެްއގައި ސަރުކާ

 އެފަރާތަކަށް  ދިޔަ އެްއވެސްތަންތަން ދޫކޮށްފައި  ދެންނެވި ކުދި ސަރުކާރު ގެްނގުޅުްއވި ިސާޔސަތުގެ ތެރެއިން މި

 ބަެއްއ ބިންތައް ހުޅުމާލެއިންނާއި ގޮުތގައިބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ކަން. އޭގެ އިތުރަށްފުރުޞަތު ލިބިގެން ނުދިޔަ

އަދި އެހެނިހެން ތަންތަނުން ލިބިގެން ދިޔަތަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގަމު ދާއިާރގެ 

 އިާވ އެަތއް ބަިއވަރު ަރއްޔިތުންނަކަށް ފަ ވެރަޖިސްޓްރީ އި ގަރު ފާހަގަުކރެއްިވ ފަދައިން ގަމުން މާލޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ  ،ތަން ެއ މެންބަރުގެ ދޫފުޅުން ވިާދޅުވެފަިއވޭ. އެއީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްބިންތައް ލިބިފައިވާ

މަށް ކަ ކީ މި ބޯހިޔާވަހިމަދިއުން ގަމުން ބޮޑެތި ބިންތައް ލިބިގެން މާލޭގައި ބޮޑެތި ގޯތިތައް ހުރި ފަރާތްތަކު މައްސަލަެއއް.

ވެްސ  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެްއގޮތަކަށްޤަން ނުވަތަ ހަމަޖެހުމުގެ ެތރެއިން އަުޅގަނުޑ ެތރެއި ގެޙުލާޞްގެނެސްދެްއވާ އި
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ްނނަށް ރާއްޖެތެރޭގައި ިނކަމެތި އެްއކޮށް ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން އަުޅގަނޑުމެ ހަމައެއާއި ކުރެިވގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން.

 ޓަކައި ދާދި އިހަކަށް އްެލއް ހޯދައިިދނުމަށްޙަން ސަރުކާރު ަތކަށް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މިކުން ނަގާފަިއވާ ގޯތިއިލާތަޢާ

 ޙީ އެްއކޮށް އިފްތިތާ ކަމުގެ ވަޢުދާއިޔުނިޓެއް އަަޅއިދޭނެގ ަހއުސިން 15000ވަނީ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ދުވަހު

 ކުެރވޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި ެއއްކޮށް ފާހަގަ އާއިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމައެ މެއް ޮގސްފައި.ބައްދަލުވު

ެއ  ފަރާތްތަަކށް ދޫކުރި ބަެއއް ރަޖިސްޓްީރތައް ނެހެދި އުޅެނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރެްއގަިއ އެ

މި  ޞްލާޙަށްރަނީ މި އިކުގަނެެގން ދިޔަކަން. އަޅުގަނޑު އުްނމީދުވެސް ނުލިބި އެ ނިގުޅައި ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު

އްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި މަޖިލީހުން ޙަރާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ޤަ

ން ހޯދައިދީ އެ ކަންކަ މި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތްކުރާނީ ބޯހިާޔވަހިަކމުގެ ދަތިކަން ފޯރާފައިވާ ެއންމެހާ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނެ  އްާޔ ގެނެްސދޭނެ ސަރުކާރެްއގެ ގޮތުަގިއ މިވި އިރާދަކުެރއް ކަން ހިބޯހިާޔވަ ނަށްރައްޔިތުން

  ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރު ފެށީ ޖެހި 12:00ންނަވާާލނަން. ދަގުތު ހިނގަމުންދާ ޮކމިޓީތައް އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިވަ

މަންޓް އެންޑް ކްލައިމެްޓ ންދީ އަދި އެްނވަޔަރަ ސާތިގުޖެހިއިރު ެފށީ އި 2:00ަގއި.  3ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 

ޤައުމީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަުކގެ އޮންނާނީ ަޖހާއިރު  4:00 ޗޭންޖުގެ ކޮމިޓީ ގުިޅގެން ހިންގާ މަސައްކަެތއް.

އިރު މާލިއްަޔުތ ހާޖަ 11:00ަގއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީ. އަދި  9:30ނު ހިނގީ ހެނދުމިޓީ. މިއަދު ކޮ

 މުޙައްމަދު ރާޢީ.ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަކުނުދޫ ކޮމިޓީ ހިނގި.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

ރާމް އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގައި މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް  މާލެ ޕްރޮގްރި ރަީއސް. ވެށިފަހިތެއިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

ދެން ސުވާލެއް ުއފެދިދާނެ އަޅުގަނޑު މަކުނުދޫ  ރަނގަޅަށް އޯގާތެިރކޮށް ފަސޭހަކޮށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ.

ކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. ފްޢާބޮޑަްށ މަ ދައްކަނީ. ވަރަށް އެ ކީްއވެތޯރު މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޔާ އްތިބެއްޖެ. ފަހަރެއްގައި ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހޭ ބޭފުޅުން ނީދަންނަވާލަ  ވާހަކަެއއް މިޞައަޅުގަނޑު ވަރަށް ާޚއް

ވާލަން އެބަޖެހޭ. ތަރު އު ދަފްޞަތަމަ ކަމަކަށް މާލޭގެ ޚާއްކުރަްއވާތި. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ފުރަފްޢާއަޅުގަނޑަށް މަ

ެވެގން ތިބޭ ތިބުން ނިމުމަކަށް ތަރު ޖަހައިގެން އަމިއްަލ ޤައުމުގައި ރެފިއުޖީންނަށް ދަފްޞަ ކާުޑގައި މާލޭ ޚާއް އި.ޑީއަ

ތަރު  ދަފްޞަލޭ ޚާއްމާއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި  ޏާ ނަންތަރު ޖަހާފައި ހުން ދަފްޞަ. ޚާއްގެންނަން އެބަޖެހޭ

ދަފުތަރުގެ ތެރޭގައި ނިދޭނެ  ތަރުގައި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށްތިޭބ ދަފް ވަންޏާމު އެ ކަމުގައިގައި ޮއންނަރީޖަހައިގެން ރަޖިސްޓް
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  ރަށްަރށުން އައިސް ތިބި ބޭފުޅުންމީގައި މިތިބީ ހަމަ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހުންނަންޖެހޭނެ.ގޮތް ހުންނަންޖެހޭނެ. ފާޚާނާ

ތަންމަތި ބަހައްޓާލެވޭނެ ގޮތް މާޭލ ށިބޭފުޅުންެގ ފޮ އެ ޔާއްެޖއް. އެހެންވެންފައި އައި.ޑީކާުޑ ހަދަތަރު ޖަހާދަފް

ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ މަންފާއެްއ ހޯދަން ފަންސާހަކަށް ހާސް ންޖެހޭނެ. ވެތެރޭގައި ގާއިުމކޮށްދެ މުނިސިޕަލްޓީ

. އެހެންވީމާ، މާލޭ ގެން ތިބޭކަްށ ނުޖެހޭ ެއގޮތަށް ޖައްަސއިބޭފުޅުްނނަށް ހުވަފެން ދައްކަިއގެން ގެން އެވޯޓު ހޯދަންވެ 

ތަރު އުވާލުން. ހަމަ މާލެއެކޭ އެްއގޮތަށް  ދަފްޞަވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް މިީއ ޚާއް ބޭފުޅުންނަށް

މިއީ އަޅުގަނުޑ  .ހަމަ ފުރުޞަތުތައް ލިބެންއެެޅން. އަދި ހަމަ  ތައްޔުނިޓު ެއ ހައުސިންގ އެބަޖެހޭ ވެސް ރަށްރަށުގައި

ކޮްށ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ުގޅީފަޅު ރެފިއުޖީންނޭ ކިޔާފަިއ ޞަޔަކު ާޚއްހާރުެވސް އެތައް ބަ މިބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ. ޤަ

 ރައީސް . ހަމަ ދުވަނީ ދެކޮޅަށް.ނުލިބިގެންކަމެއް އުޅެނީ ބޯހިޔާ ވެސް އެ މީހުންނަށް އެ ބޮޑު ގުރޫޕެއް އެބަތިބި.

ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް އެ، . އެހެންވީމަންނާނެ ތަނެއް ނެތްވަދިމާލަށް ދުވަނީ. ހަދާނެ ގޮތެއް ނެތް. އޮފީހަށާއި އެކި ދިމަ

 މްހީކަްނތައްތައް ހަމަޖެހިގެން އެބަ ދާންޖެހޭ. ދެން ރޭގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި

 2023 ރަށް ރަނގަޅު ކަްނތައްތަކެްއ އެހުރީ.ސެްޕަގއި ވަ ކޮށްދެއްިވ ސެޕް.ޙުއިފްތިތާ ލިޙްޞާމުޙައްމަދު 

ސަރުކާުރގެ  ޔުނިޓް އެިޅގެން އެަބދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި މި ހަުއސިންގ 20000 ވާއިރަށްންއަންނަ

ސް ވެ މި ލިބޭ އުސޫލު ،ތަކަށް އެޕްލަިއކުރާ އުސޫާލއި މި ުފލެޓުއްެލއް ލިބިގެންދާނީ. ދެންޙަންތައްަތކަށް ކަތެރެއިން 

 ސަރުކާރުތަކުން މި ހަދާ ވެދިޔަ ސަރުކާރުންނާއި ކުީރގެ ން އެބަޖެހޭ. މި ވޭތުއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ބަދަުލ އަންނަ

 ދުވަސް. މަސް 6ދުވަސް. ގުުރއަތުލާ ނިމިގެން ވަންނަން  މަސް 6ުރއަތުލާން ގުއަނެއްކާ  ފުލެޓެއް އަޅާަފއިގޮތަކީ 

ރުން ކުރިއަްށ ސަރުކާ ގަނުޑމެން މިޅު އެތަނަށް ނުވަެދވޭ. އޭގެ ބަދަުލގައި އަ ެވސް އެ ލިބޭ ފަރާތަށް ގޮސް އަހަރުާވއިރު

 ންމިނިސްޓްރީ ގކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ހައުސިންޞަކަންތައްަތކަށް ާޚއް ހި ޫދކުރާއިރު އެތަކާއި އެްއޗެއޮތް ފުލެޓް

 ހުރިހާ ކަެމއް ނިމިފައި ހުންނަންޖެހޭނީ. ތަކާއިއެހިސާބަށް ދާްނވާއިރަށް ހޮވޭ ފަރާތް ،ސަބަަބކީ ވެސް ވިސްނުން. ެއއީ

ދެންެނއް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނެއް އެ ފުލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކެއް މަޑުކޮށްގެނެއް ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ ވަން އަހަރު ދުަވސް 1

 ހައުސް ނޫނިއްޔާ ޔުނިޓްރޯ ނގިފައި ހަމަބޭފުޅުންނަށް އެ އެމި ތަހުޒީބު ޒަމާނުގައި ފުެލޓަށް ނުވަދެިވގެންނެއް. 

 ެއއްކޮށް އެ އި ކުރުމާލާންޢުބޭފުޅެއްގެ ނަން އި އެ ށްލިބޭ ބޭފުޅުންނަ ސްވެ ތަނެއް ނޫނިއްޔާ ފުލެޓް މިއިން ކޮންމެ

 ބޭފުޅުންނަށް ތަޅުދަނޑި ލިބިގެން އެތަނަށް ވަެދވެން އެަބޖެހޭ. ކޮންމެހެން ޑިއު ޕްޮރސެސްއޭ ކިޔާ ބަަހއްޓާފައި 

ެއއަްށ ަފއި ޖެހޭ. ފުލެޓެއް އެޅިއުސޫުލ ބަދަލުވެގެން އަންނަ އެބަ ހޭ. މިކުރާކަށް ނުޖެތިާޒރުއަހަރު އިން 2އަހަރު ދޮޅު

ދެން  ؟ދުވަހަކަށްތޯ ކުރަނީ އެމީހާެގ އުމުރުން ދެބައިކުޅަ އެއްަބިއ ލިބޭނީ ކޮންއިރަކަށްތޯ؟ ވަދެވޭނީ ކޮން އިންތިޒާރު މި

ެތއް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތައް ކަންަތއް މިއީީކ މި .އަނެއްާކ ފަރުނީޗަރުޮކޅު ހޯދާލަން އުމުރުަގއި އޮތް އަނެއްަބިއ ހޭދަކުރަން

އް ނުކުރަން އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުންނާއި ތަންތަނުން ފުލެޓް އަޅަނިްއޔޭ ކިޔާ ބަހަްއޓާފައި ބޫލެ ޤަގަނޑު ނޫން. ދެން އަޅު

 ރުކާރުން މި އަނެއްކާ ސަ ބަހައްޓާފައި ފިލަން. ފިލީމަ ސަރުކާރުން ބިން ހޯދާފައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައި
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ވެސް ފައިސާ ދައްކާލާފައި އެމީހުން ލާރިކޮޅު  ދާން އްޖަށްޙަ. ލުކުރަންހަވާ ޅާ ރައްޔިތުންނާއަ ޖެހެނީ އެތަނުގައި ފުލެޓް

ރަްއޔިތުންނަށް ެގއްލުން  އެބަޖެހޭ ބަދަުލދޭން. ބަދަލުދޭން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިޭއގަިއ ސަރުކާރުން  ފިލީމަ ދިވެހިން ިއގެކާލަ

 ފައި އި އިންސާުފގެ މައްޗަށް ގެނެސް ބަހައްޓާއާނަށް އެބަޖެހޭ ހަމަމިކަހަލަ ަކންތައްތައް ކުރާ ބޭފުޅުން، ކު. އެކަމަނީލިބެ

ކަހަލަ ނުދާނެ މިހަމައެކަނި ޙުކުެމއް ނެރެލާ ބަހައްޓާފަިއ ދޫކޮްށލީމަ ކަމަކުކުެރވި ހޯދަން. ބޭފުޅުންނަށް ޝަރީޢަތް އެ

 ހައުސިންގ  ވެސް ކުރިޔަށް ހުރިންއާދޭހާއިެއކު އެދެން މި ދިވެހި ސަރުކާރުވަރަށް  އެހެންވީމަ ކަންތައްތައް. ައޅުގަނޑު

ކަންތައްތައް ކުިރޔަށް  ހަމަކޮށް މިދެންނެވި އުސޫލުން ވަރަށް ހަމަ ތަކާއި މިކަހަލަ ކަންަތްއތައް ކުރަމުންދާއިރު މިޔުނިޓު

 ފް ލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީކުރަން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކެގެންދިޔުން. އަުޅގަނޑު ެވސް ވަރަށް ތާއީދު

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، އާއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއެްއކޮށް  މިވާ ޤަރާރަށް. އަދި ހަމަ މިއާއި ހުށަހަޅުއްވާފައި

 ވީހާވެސް ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  މާލޭގެ ދަފްތަރުގެ ކަންތައްތައް އެމި ކުރަން އަށް ވެްސ އިލްތިމާސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަާދ  އާިއ މިނާޚާފާއި ކަމުަގއި ވަންޏާ އެތަނުގަ ޓާހެންނޫނިއްޔާ ބަހައްއެގޮތަކަށް ހަދައިދޭން. ފަސޭހަ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ  ންނަށް ދޭނެ ގޮތް ވެސް ހަމަޖައްސައިދިނުން. ވަރަށްބޭފުޅު ީދ އެއިއެނދާއި އެްއޗެހި ބަހައްޓަ

 ފުރުޞަތަށް.  ދެްއވި، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 (ފީފްބަރު ޙަސަން ޢަންދާއިރާގެ މެިށ ވިލުފު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޙީދަވަهللا ޢަބްދު

 

 :ންވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުهللا މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  19އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ ތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ވަނަ  18ޒަރު. ކުރަުމންދާ މަންމެދުގައި ބަހުސްއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައިާވ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތަކާ

ދިޔަ މަންޒަރު. ންމުމީހުންެގ ބާރުތަްއ ެއއްކުރަދިަޔއީ ވެރިން އެގެންެގ މަޖިލިސްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިރައްޔިތުން

ފަށަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ގެނައުން. އަދި ެއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަބަދުެވސް ސިޔާސަެތްއ އެއީ އަތްފޯރާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މައްސަލަަތްއ  ގުނަށް ދިމާވާ ގިނަނަދިުޔން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންއް ލިބިގެންއްލެޙަ މައްސަަލއަށް އަވަސް  ކަމުގެބޯހިޔާވަހި

ދިޔަ. މިއަުދ އްލުެވގެންޙައެމް.ޑީ.ޕީއިން ފާހަަގކުރި. އެޮގތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮތް ލިސްޓަށް ސަލާންޖެހުމުގެ ކަންަކން 

ލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްީރއަށް ިކޔެވޭނެ ގޮްތ  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިކުރަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލު
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ހުރިހާ ކަމެއް  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރައްިޔތުންނަށް މިޤައަޅުގަނޑުމެން ، އެހެންނަމަވެސްއިްމވެފައި މިއޮތީ. ގާ

. ިމއަދު ނީ ގެޮދރުގެ މައްސަަލއިަގއިހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ނޫޅެިވގެން މިދަތްވިަޔްސ އުފާވެރި ހިދިޔަ ކަމުގައި ހަމަޖެހިގެން

ސަރުކާރުން އެ ކުާރ  ީޤން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިން. އަުޅގަނޑަށް ޔަރަކުްއލުޙަމައްސަލަ  އެބަޖެހޭ މި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ، ދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއްލުެވެގންޙަގެދޮރުގެ މަސަްއކަތް އި މަސައްކަތުން މި ރާއްޖޭގަ

މުންދާ މަންޒަރު. ލް މާލެއަށް ޖަމާކުރަރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުން ހަމަ ސެންޓްރަޔައީ ދިދުވަސްތަުކަގއި ފެނިގެންވޭތުވެިދޔަ 

. އަުޅގަނުޑ ފައި މިވަނީހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް މިތަނަށް ޖަމާކުރެވި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިތަނަށް މިއަދު ގެނެވި

 ށް. އެ ހިސާބުތައް ހަދަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް މިއަދު ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަކުރަނީ ބޫލުޤަ

އަހަރު ފަހުން  2ކޮށްދީފައި. މީެގ ރަުށގައި ދިިރުއޅެވޭނެ މަުގ ތަނަވަސް  ގެހަމަޖެހިގެން އެމީހާތްރައްޔިތުންނަށް ހި

ށް ޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެ ޚިުދމަތްތައް މިއަދު އޮތީ ވަރައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހިސާުބތައް ރަނގަުޅެވގެންދާނެ. ރާއް 

ަތއް ނިޒާމު ކޮށްފައި. އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ އެހަލާކު އޮތީ  ޢުލީމީ ނިޒާމުތަ، އްޙީ ިނޒާމާއިޞިދަރަޖައިގައި. ދަށު

ންވާ ރައްޔިތުން ކުރަން. އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދާނީ ރަށްރަށުގައި ޖަޒީރާކޮށް ދިރިުއޅެން ބޭނުރަނގަޅު

ޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަބޭނުންވާ ރައްޔިތުން ރަށުގައި މަޑުކުރާނެތިބިކަން. މިއަދު މާލެއަށް އަންނަން 

އެބައޮތް. އޭރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން މި ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ ދެވިގެންދާނެ. އެ ޚިދުމަްތ 

 ނޑުމެންނަށް ހިސާބު ޖަހާލީމާ ފަހަރުގައިރަްށރަށުގައި ތިބޭނެ. އެހެންވީމަ، މިއަދު އަުޅގަ ން އެހޯދާނެ ރައްޔިތު

 މާލޭގައި. އެހެްނވީމަ، ތިބީކަމަށް. އެއީ ސަބަބަކީ ރަްއޔިތުން މިއަދު މިރަށްރަުށަގއި މީހުން ނެތް ބޫލުކުރެވިދާނެ އެޤަ

 ކުރާ މަސައްކަތް  ުށން އަލުން އަނބުރާ މާލެ އަންނަން އެއަލުން އަނބުރާ ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތަކާއި އަދި ރަށްރަ

ކަންތައްތަުކަގއި  ގެގެދޮރު، މި . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެިވގެން ރަނގަޅުއްތްތަމަހުއްޓިގެންދާނީ ރަށްރަށުގެ ޚިދު

 އޭރުަގިއ ދިޔަ. ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންގިނަ މައްަސލަތަކެއް ފާހަގަެވގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިއްދޫގަިއ ވެސް ވަރަށް

ކަްނ ވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާރުން އެ  ،ެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް މަސަްއކަތް ކުރުމުގެމާރާތްޢި ަހއުސިންގ ޔުނިޓް  250

ސަރުކާރުން މިހާރު އެ  ކަށް ނުވަދެވޭ. މިތަކަކޮށްފައި އޮތް ގޮތެްއގެ ސަބަބުން މިއަދު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެ ގެދޮރު

މާރާތަކަށް ޢިުކރުމާއި އަދި އެ އް ސާފުކުރުާމއި، ބައްތި ޖެހުމާއި އަދި މަގުތަވެލްސަރަޙައްދުަގއި މަގުތައް ރަނގަޅަށް ލެ

އަދިެވސް  ،ވެސް މިހާރު އެބަ ކުރިޔަށް ގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް ސައްކަތްނުމުގެ މަދިބަދަލު  ގެމު ހުރި ގެއްލު ފައިވެ

ސަރުކާރުން  ބޫލުކުރަނީ މިޤަގަނޑު ށް ނުވަެދވޭ. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަޅު ކަށް ރައްޔިތުންނަކަހައުސިްނގ ޔުނިޓަ 110

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްަލތުގެ މާލިއްޔަތުން އުެދވޭނެ. ދަވަންނަށް ތުއެ ރައްޔިއްލުކޮށް ޙަން ެވސް އެކަ

ބުނޭ  މާލުން. މުޢިޒު ވަރަށް ފާޅުގައި އެބަޙުދޭންޖެހެނީ ބައެއްގެ އި މި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވެސް މިހާ ބައިވަރު މި

މި ހައުސިންގ  ން ދިއްދޫގެޤީ ޔަައޅުގަނޑަށް ، . އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއޭކަމެއް ނޯންނާނެ ތިމަންނާ ކޮށްފައި އޮތް

 ަކށް ގޭަގއި ނުހުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން ސަރުކާރަށް އެއްޒަ ބަލައިފިއްޔާ މިއަދު މުޢިގެ މައްސަލަ ރަނގަޅަްށ ޔުނިޓު
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ރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަގުަނ ތާށިވެފައި ހުމައްސަލަ  މި  އިގަމައްސަލަ ވީ އެންމެ އަވަހަަކށް ބަލަން. އޭ.ސީ.ސީ

ުއ ެވގެންދާ ކަމެއް. އަ ށް ބޮޑުތަނުން ެގއްލުންލަތަށް ވަރައު އެުކަގއި ދަ ެއއާއިއް ގެއްިލގެންދާ ކަެމއް. ހަމަޚަރަދުތަކެ

 އެއްލުކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ޙަ ައވަހަކަށް ދިއްޫދގެ މައްސަލަ ވެސް އޭ.ސީ.ސީ ކޮމިޝަނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އެދެނީ ވީހާ 

ބޮޑަްށ  ވަރަށް ޓަކައި ެދއްވި ފުރުޞަަތށް، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް .ދިޔުންނަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ާގއިމްެވގެންތަންތަ

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 މްއަށް. ހީސައިން ޝަޙުބަރު ންމެ

 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ހުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު

ދެްއވި މި ޤަރާރު. އހުށަހަޅުއްވަ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ޝުކުރިއްޔާ އި 

ބި ފަރާތްތަކަށް ގޮތެއް ލަތްތަކުގަިއ ތިޙާދުމަށް އަދި އެނޫން ހޯ ގުޅީފަުޅގެ ފްލެޓް ގަނެފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ގޮތެއް

ދެއްކީ އަުޅގަނުޑ  ފަހަރަށް ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ވާހަކަ މިއަޅުގަނޑު ދެވަނަ ށްހުށަހެޅި ޤަރާރަ  ހޯދުމަށް މި

ރާއްޖޭގައި އޮްތ  ޅިމައްސަލަައކީ ބޯހިޔާަވހިކަން. މު 90% ކުރި ދާއިރާއިން ައޅުގަނޑު މިތަނަށް ފޮނުވިބުޚާއިންތި

ރަކު ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުްނ އަށް ބޮޑު. އަުޅގަނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަހާއިންތި  މައްސަލަެއއް. މާލޭގައި

ނުހިނގަޭއ.  މެއް ތެރޭަގއި ފްލެޓް ެއޅުމުގެ ކަސަ ވިދާޅުެވއްޖެ ރާއްޖެޢީދިކޮޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނކެ

 އާއި ނާޚާފާ 3 ،ކޮޓަރި ާއއި 3ހުރި ގެ  ކަށް ރަުށގެ އަޅާ ނިމިފައިވަރަ  15ދަންނަވާނީ މަޢުލޫާމތުގެ ކުެށކޭ. ގަނޑު އަޅު

ވަރަކަށް ރަށުގައި މިމަސް  15ބައިވަރު ފްލެޓް  ިއ،ހުރި އެތައް ބައިވަރު ގެައކާފައި އަޅާޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް މި އިލަ

ދުަވސް ތެރޭަގިއ  7އޮތް މިށް އަބަޔަކު ވަންނާނެ. ކުރިްއ ޭރގައި އެތެުދވަސް  5ށް މިއޮތް އަނިމުމުގެ ކުރިން، ކުރި 

ބަަޔކު ވަންާނނެ. އެފެންވަރަށް އެޅިފައި  އްދުވަސް ތެރޭގައި އެ  15ށް މިއޮތް އަބަަޔކު ވަންނާނެ. ކުރި  އެއް

އް ބަިއވަރެއް އެބަހުރި. ތަނަ ރަށްރަުށގައި އެބަހުރި. ނިމުމުގެ މަގުމަތީގަިއ އެގި ވަރަށް ގެތައް ރާއްޖެތެޭރގެ، ތަކާއިފްލެޓު

ރަނުން ގެންދަވަނީ  ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް ވީ ވަޢުދު އެމަނިުކފާނު އެމި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންމި ސަރުކާރު

ބިިލއަން  1.6ަކމަށް ނުވާނަމަ ިފލިން ފިއްޔަށް ފުއްަދވަމުން. އަޅުގަނޑުެގ މަޢުލޫމާތު ކުށް ރަނަށް އަކުރުން އަކުރަށް

އަްށ ދެއްވައިފި. އެމަނިކުފާުނ ޅި ރާއްޖެތެރޭގެ ހައުސިންގމުއަށް  ވެސް އެމަނިކުފާނު ހައުސިންގހުން ރުފިޔާ ދާދިފަ

ރޮޅާ އެންމެ ގާކޮެޅއް ެވސް ނުބާއްވާނެކަން އަުޅގަނަޑށް ޔަޤީން. އަުޅގަނޑުމެންގެ އި ނުފުކުރުމަށް ޓަކަ އްލުޙަމިކަން 

ފްލެޓެއް ދޭންވީމަ  ،އްބިމެ، މާލެ އުފަން މީހުންނަށް ގޯއްޗެއް  ،މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް ،ކަންބޮޑުވުން މިއޮތީ މާލެއަށް 
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ންނަ އަތޮޅުތަުކގެ އިްއަޒތްތެރި ބޭފުޅުން ރައްޔިތުން ނިމިދިޔަ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުްނ އުފެއްެދވި ެއއްަޗކީ ކުިރއްުސރެ އޮ

 ތިއްބަވާ. އަެނއްކާ މުޢިުޒ، ންވެގެން ހެދި ދަފްތަރެއްގަިއ ޖެހިވަަޑިއގެިއ ދަފްތަރުގަިއ ޖެހެންގަމާލެ ވަަޑއިގެްނ މާލޭ

އް ަބއިވަރު އެތަ  ،ސަުރކާރުގެ ަހއުިސންގ މިނިސްޓަރު ބޭނުންފުުޅވި ބަަޔކަށް އެތައް ަބިއވަުރ ފްލެޓަކާއި ގެޔާމީން

 ދަފްތަރު ކިޔާފައި އުފެއްިދ ޞަ ބިމަާކއި، ދިނުމުެގ ބޭނުމުގައި އުސޫލުން ބޭރުްނ، އުސޫލުން ބޭރުން ޚާއް ،ގޯްއޗަާކއި

ކުރަންޖެހޭ މިއީ އަޅުގަނުޑމެން ބަލާ ތަޙުޤީޤުށް ބާރު ފޯރުވައިގެން ން ތަނަކަރުފުޅާގެ މެންޑޭޓުން ބޭބޭ . އެދަފްތަރެއް

ރަކާއި އަސްލު ދަފްތަރަކާއި. ދެން އަންނާނީ ކޮން ދަފްތަރެއް ކަމެއް ވެސް ދަފްތަ ، މިހާރުރުދަފްތަ ޞަކަމެއް. މި ޚާއް

ނުކުރާނެ. އެހެންވީމަ، މާެލ  ެއކަހަލަ ކަމެއްސަރުކާރުން  ނޑުމެންެގ މިއަދި ނޭނގެ. ދެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ކަކޮށް އަތޮޅުތަކުަގއި ޝަރަފްވެރިކޮށް އޮުޅވާލުމާިއ، އޮޅުވާލަިއގެން މާލޭގެ ރައްިޔތުން ނިކަމެތިކޮށް ބި އި،ޖެއްސުމާށްތޮ

އެފަދަ ން ލިބެންޏާ ވެސް ބޭނުންވާނެ. ބޭނުންވާނެ. އެހެން ރަށަކުވެސް ދިރިއުޅުްއވާ ބޭފުޅުން ވެސް މާލެއިން ލިބެންޏާ 

 ޖައްސާ ބިކަކޮށް ނިކަމެތިކޮށް ށްފަހަތަ ލުގައި ުއޅޭ މީހުން ވެސް ބައިތިއްބާޙާޕްޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް މާލޭގެ މި ދަތިއޮ

ދޭ މައްސަލަ އަޅުގަނޑަށް ބޮޑުެވގެން މިއުޅެނީ. މުޅި ރާއްޖޭެގ  ، ފްލެޓްޖައްސާފައި ދޭ ބިން ދޭ މައްސަލަ އިހިތުގަ

ގައި. އި މެދު މުޅި ރާއްޖެ ކަންބޮޑުޭވ. މުޅި ރާއްެޖ ދެރަވޭ މި މައްސަލައިލާ ޙާ ޅޭންމެންނަށް ވެސް މާލޭގެ ަރއްޔިތުން އުއެ

 ވުރެ ނަށްންވެސް ދެންނެވިްނ އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އެންމެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަށް ކުރިން 

ތަކުން ހިއްކާ ބިން ދޭންޖެހޭނީ މާލޭގެ އްދުޙަހުރި ސަރައި ގުޅިފަ  އިގެން މާލެއާ މާލެއަށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަމެއްދީވެސް 

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް  .ށްެދއްވާނެރައްޔިތުންނަށޭ. އެކަން އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްވާެނއޭ. އެކަން ކޮ

ޑުމެން ނތައް ބެހުމުގެ ކަންތައް އަުޅގަގެ ފްލެޓުިސންގ ޔުނިޓުހައު 7000ހުރި އިންސާފުވެރިކަާމއެީކގައި ހުުޅމާލޭގައި 

، އިޯގއްޗާ  އިންސާފުވެރިކަާމއެކީ ގެންދަންޖެހޭނެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ައތޮޅުތެރޭގައި ދިިރއުޅުްއވާ އަތޮޅުތެރޭގެ އަިމއްލަ

ނެތް  ަދއެއްފައެްއވެސް ގައި ެއއަްށވުރެމާލޭ .ނުވާނެ ގެާއއި ހުރި ބޭފުޅުންނަށް އެ ތަންތަން ލިބިގެން ގޮސްގެނެއް

ތިބި މީހުން ތިއްބާ  އިލާތަކަށް މާލޭގެ ެއްއވެސް ިބންކޮޅެއް ނެތް މީހުން މަގުމަތިވެފަާޢއި ތިބި މާލޭގެ އިމައިމުޅަވެފަ

 ..ުނވާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އެހެންވެގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ރި އިްއޒަތްތެއަރުވަނީ މަުޑއްވަރި ާދއިރާގެ ގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

 އާދަމް ޝަރީފަށް.

 

 ރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:އިމަޑުއްވަރި ދާ 
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ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މާލެއަށް ދިމާވެފަިއވާ ޤަ، ައޅުގަނޑު ވެސް . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ

އްލެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވެްސ ޙަ  ަމއްސަލައަށް ޖެހުމުގެށްޚާއްޞަކޮށް ތޮމައްސަަލ ުމގެ މިވާ ބޯހިޔާވަހިކަ

އްލުންތައް އެހާ ބޮޑަށް ސާަގއި ވެސް ލިުބނު ގެދިޙާފަހުން މާލޭގައި މި ހިނގާދިޔަ އަލިާފނުގެ ބޫލުކުރަން. އެންމެޤަ

މި  ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިެޖހިފައިވާތީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ށްތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮޙަޤީޤަދިަޔއީ ެވސް އެ  ލިބިގެން

ންަތުކެގ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްަޞގޮތެްއގައި ިލޔެކިޔު ގައިދިސާޙާދައްކަމުންދާއިރު އަލިފާނުގެ 

ފަދަ ލިޔުންތައް ޑްރަިއވިންގ ލަިއސަންްސ ކަހަލަ މި، ކިޔުންތައް މިސާަލކަށްޔެރަށް މުހިއްމު ލިތެރެއިން ވަ

އެީކަގއި އި ެއއާލުަގއި އެބައުޅޭ. ހަމަޙާ ލިޔުންަތްއ ނުލިބިގެން ވަރަށްއެ ވެސް ހަމަ މިއަދު ށްތަފަރާތްދިޔަ އަނދަިއގެން

އް ނުލިބިގެން އެކަާމ ބެހޭގޮތުން އެހީތެރިކަމެއް ށް ބޭނުންވާނެ ރިޕޯޓްތަވެހިކަލްތައް އަނދައިގެންިދަޔ ފަރާތްތަކަ

ދު ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް އެަބުއޅޭ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ މިއަދު އަ ވެސް ގޮތެްއ ނެތިގެން ެއ ފަރާތްތައް މި ނެ ެއއް ވޭފޯރުކޮށްދެ

 ސްވެ އަދި ޮގވާލަން ނޑުކަމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ހަމަ ފާހަގަކުރަމުން އަޅުގަސަރުކާުރން މިސަރުކާރަްށ، ވެސް 

ހުރި އިދާރާ  މިހެން ށްކަގަިއ ޖެހުނު މީހުންނަށް ވީހާ ައވަހަލު ޙާކޮށްދެްއވަިއގެން މި  ޮބޑަށް މަސަްއކަތް  މިއަށްވުރެ

ކަމެކޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މާލޭގަިއ ހައްލުވާނެ ޮގތަކަށް މިކަން ކުރެއްވުމަކީ ވެސް މުހިއްމުޙމައްސަލަތައް 

އި ސް މިކަްނ ކުެރވިފަވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރ ކޮންމެ ވެރިކަމެްއަގއި ވެއްުލުކރުމުގެ ޙަސަލަ ޖެހުމުގެ މައްށްތޮ

ވެރިކަުމގައި ތިއްެބވޭނެ ޮގތަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ކަމަށް  އިެރއްގަ އިއެވެިރކަމުަގިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން  އިެރްއގައިއޮތީ އެ

ޖެހުން ށްއޮތް ތޮ އިޖެހިފަށްއެ ތޮ ،ހިފަ. އެހެންނަމަވެސްޖެށްއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮބޫލުކުރަންޖެހޭ. މާލެ މިޤަ

ކުރަން. އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ މިހާ ބޮޑަށް  ކަތްތަކެއްށް ޓަކައި ައުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަސައްރަނގަޅުކުރުމަ

 ާފގެ އެ ތަންަތނަށް ބޭނުންވާނެ ވަޒީ ،ލު ހުރި ގޮތާއި ޙާޖެހިގެން މި ދިޔައިރު އަތޮޅުތަުކގައި މީހުންެގ ށްތޮ

ންނަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެްއ ޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިެގން އަޅުގަނޑުމެއެ ވަ ،ފުރުޞަތުތަކާއި

އްަޔކާ ވި ބޮޑުކުރެިވގެން ނޫނީ . އަތޮޅުތަކަށް ކުެރވޭ އިްނވެސްޓްމަންޓް މިހާރަށްވުރެންއްޖެތެރޭގައި ާގއިމުކުރެވެރާ

އްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އްެލްއ ނާންނާނެ. އިޙަކަކަށް ދާއިމީ ތައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި މައްސަލަ

ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވާއިރު ޚާއްޞަގޮތެްއަގއި އިންތިޚާބެްއ  ގެން އެބަދޭ އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިކަހަލަ ފެނި

މި އަންަނ ށް ފަހުން ައޅުގަނޑުމެންނައޭގެ، ކުރިމަތިވެގެންިދޔައިމަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަދެކެވޭ. އެހެންނަމަވެސް

،  ކުަޑވެފަ. އެކަަމކުންކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަ ތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި އޮންނަނީ މިމަރުޙަލާ

. ންކަންވެސް ގިނަ ވޯޓު ލިެބނީ ހަމަ ރާއްޖެތެރެއި ބޫލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ވެރިަޔކު ވެރިކަމަށް އަޔަސްޤައަޅުގަނޑުމެން 

ރު މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން ށްފަހުގަިއ ދެން މަސައްކަްތކުރެިވގެްނދާއިަގިއ ވެރިކަމަށް ައއުމައެ ލިބޭ ވޯޓުތަާކ ެއކީ

އްެލއް ހޯދަން. ޙަމިނިމަމް ވޭޖްގެ ވާހަކަެދއްކި ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ކަންކަމަށް  ހަނދާނެއް ނެތް

ެނ ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކުރަން.  ދިރިއުޅުެމއް އުެޅވޭއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރަށްރަށުގައި ިތއްބެވި ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު
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ބޫލުކުރަން މާލޭގައި މިއަދު ޤައްލެއް ނާންނާނެ. ައޅުގަނޑު ޙަ ކަކަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި މައްސަލަތަ ަޔކާއްއެހެންނޫނީވި

. ޅޭ ތަންތަން އެބަހުރިލުގައި އުޙާވަރަށް ނިކަމެތި ، ހުރިއި ޖެހިފަށްވަރަށް ބޮޑަށް ތޮ ވެސް ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަުކގައި ހުރި

 އް. އެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތަތިއްބެވި ފަރާތް ަފއި ސްތޮޅުތަކުން އައިއޭގެ ތެެރއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ހަމަ އަ

ގެން. އަދި މި އްލެއް ހޯދިޙަ ގޮތުަގއި މި މައްސަލައަށް އަުޅގަނޑު ދެކޭ  ލިބޭނެ ގޮެތއް އޮންނާނީ އްލެއްޙަދާއިމީ 

 މު ކަށް މުހިއްކަގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަހުރި ފަރާތްތަކުއި ރު ބަދަލުދޭންޖެހިފައްލެއް ހޯދާިއރު މިހާޙަމައްސަލައަށް 

ބޫލުކުރަްނ އެބަޖެހޭ. މި މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކުރުމުަގއި ޤަބަދަލުތަކެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ގެންދާއިުރ ހެދި ކަނި ގާނޫނުތަކާިއ ގަާވއިދުތައް ައޅުގަނޑުމެން ހަމައެވެސް ފުޅާކުެރވިގެން މަޖިލީހުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ

ފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް ުއޅެވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް  ންނަށް މިހާރަށްވުރެއަތޮޅުތަުކގައި ދިިރއުޅޭ މީހު

،  މީދޫގައި ވެސް އް ނާންނާނެ. ރ.އަތޮޅުއްލެޙަކަމަކަށް މި ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އްަޔކާވި ބައްޓަންކުރެިވގެން ނޫނީ

އަންނަްނ އްާޔ އަނެއްކާ ވެސް މާއަކަށް ދާންވެއްޖެދިވަނަ  2ތީ ބިން ފުރިފަ. ދެން އެ މީހުން މަޑުއްވަީރަގއި ވެސް އޮ

 .އްލުކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް އޮންނާނީ ހަމަ މީދޫ، މަޑުއްވަރީގަިއ ވެސް ބިން ހިއްކަިއގެންޙަމި ދިމާ. މިކަން  އޮތީ

ސް، އީއިއްޒަތްތެރި ރަ ނޫން. ތަކެއް ލިބުމެއްނީކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުެމންނަށް ބިންނޑުމެން ބޭނުންވާންޖެހޭ އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތްކުަރްއވަންޖެހޭނީ އެ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުގައި ތިއްބަވާ

ގޮތަކަްށ ތިބި ފަރާތްތަކަށް ެއކަން ވާނެ ިއ ންވެފަށް އެންމެ ޮބޑަށް ބޭނުކަމަމި ބޭފުޅުންނަށް ބިންތަކެއް ހޯއްެދވުމަށްވުރެ

ޚާއްަޞކޮށް  ،ރާއްޖޭަގއި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު އަދު ވެސްމި. ތައް ބަްއޓަންކުރެިވގެން ންތައްކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުސޫލުަތކާއި

ޖެހެނީ މިއީ  ަމލުކުރަން މިންމީގެ އުނަދގޫތައް ތަޙަ މާލޭގައި ވެސް ތިބި ގިނަ ބަޔަކަށް މީެގ ދަތިކަން ފޯރާ

ތީތީވެ. ހަމައެކަނި މިއީ މިއަދު އޮްތ އޮސްފައި ގޮތަށް ގޮމިކަން ރޭިވގެން މި ރެުކރިއްސުމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އްސުރެގޭކަށް ނެތް. މިއީ މީގެ އެތަެކއް އަހަރު ުކރިސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނެމައް

މަކު، ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން އެބަ އޮްތގޮތުން އޮތް މައްސަލަެއއް. އެކައި ުކރެވިފަޓަން ޖޭގެ ިނޒާމު ބައްރާއް

އިރާތަުކން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްުކރެވުނީމަ އެ މައްސަލަތަްއ ކުރަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަކޮށް ބަެއއް ދާބޫލުޤަ

ޖޭގެ ސްކޫލްތަކުން ކިަޔވާ ކުދިންނަކީ ހަމައެކަނި ނަތީޖާ އްއެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދަކު ރާއި އްލުކުރެވިފަ ޙަ

ނގަޅު ތަޢުލީމު އެބަ އިުތވެގެްނ ހިނގައްޖެ. މިހާރު ރަށްރަށުން ރަބޫލުކުރާނެ ދުވަސް ފާޤަނެ ބައެްއކަމަށް ނުނެރެވޭ

އްާޔ ށް ެވއްޖެފޯރުކޮށްދެވޭ. މީގެ މާނައަކީ އެހެން ސިނާޢަތްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީުކރެވިއްޖެ ކަމަ

ރާއްޖެތެރެއިން ވެސް  ދިރިއުޅުމެއް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މާ ފަހި ށްރަށުން ލިބި އަދިރަ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ވެސް 

ކުރުން މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމުން ައޅުގަނުޑ ކަމަށް. އެހެންވީމަ، ެއގޮތަށް މަސަްއކަތް ދާނެއުޅޭތަން ފެނިގެން

 ޒަތްެތރި ރައީސް. ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްރާރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަްށ ބޮޤަވެސް ހަމަ މި 
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