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  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނަަވ 1441 ރުޞަފަ 23 ަވނަ ދުަވސް.5ނަކަތުން  އިމިއީ ހެ ދުަވސް. އަްނާގރަީވ  2019 އޮްކޓ ބަރު 22 ،މިއަދަކީ

 މި . ޖަލްސާަވނަ ހަަފންސާސް ންެގ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުަވނަ  19ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މި ބައްދަުލަވނީ، ސް. ދުަވ

. ރަސްމީ ޭވ މެންބަރުން 2 މެންބަރުން. ސަލާމުގައި ިއްއޒަތްތެރި 30ތިއްެބީވ  ަވަޑއިެގންުރވެ ހާޒިށް ޖަލްސާއަަވުގތު 

ބޭފުޅުން ލްްސގައި. އެ ޔުނަިއޓެޑް ކިންގޑޮމްެގ ޭވ .ަޑިއެގން ެވއްޖެ ޭވލްްސގައިަވ މެންބަރުން  7ދަތުރުފުޅުގައި 

ްގރާމެްއެގ ދަށުން ތަމްރީން  ދު ހިންޭގ ތަމްރީން ޕްރޮމެއި މި މަޖިލީހާ ދެނާެގްނީވ، ެވސްޓްމިނިސްަޓރ ފައުންޑޭޝަަވަޑއި

 ންބަރު  ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެފަންނުމާަގިއ ީވ، ލްސް ޭވަވޑަިއެގން ލިބިަގތުމަށް. ތަމްރީން ލިބިަގތުމަށް 

ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ޙްމަދު ޢީސާ، ހ ރަފުށީ އަ ންބަރުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެކުޅުދޫ ނދިކެއަދި  މުޙައްމަދު ފަލާޙް،

ދާއިރާެގ ންނު އުތުރު ޙްމޫދު، މާފަޖީހާން މަ ންބަރުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެއަޙްމަދު ސަލީމް، ހިންނަަވރު  ންބަރުމެ

، ދެން އެ ިއބްރާހީމް ޝަރީފް ންބަރުމެއްޒަތްތެރި ދާއިާރެގ އި އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ، މަރަދޫ  ންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެ

، ިމ ންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލް ޙަނާން ޙުސައިނާއިބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި ަވަޑއިެގން ީވ، މި މަޖިލީހުެގ އެިސސްޓެ

މަޖިލީހުެގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ނާޒިްމ މަޖިލީހުެގ އެސިސްޓެންޓް ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ަވޙީދު، އަދި މި 

ފުޅުން ެވސް ަވަޑިއެގންީވ މިދެންނެިވހެން ެވސްޓްިމނިސްޓަރ ފައުންޑޭޝަްނެގ ހާ ބޭމުޙައްމަދު. މި ހުރި

ންނަާވނެ، އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނަްށ ދެން އެނިގަވަޑިއަގ ަވަޑއިެގން ީވ ކާޑިްފގައި. .މަސައްކަތެްއަގއި. ޕްރޮްގރާމެްއގައި

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އްދެކޭ ކާޑިފަކީ. މާ އެކީަގއި އޮންނަ ަވރަށް ހިތްފަސޭހަ ސަރަހަނެިވން، ަވރަށް ރީތި ފަރުބަދަތަކާއި ފެހިކަދެން

  ޑަިއަގންނަާވނެ ކަމަށް.ސް ކާޑިފުން ލިބިވަ ނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ެވފުޅުންބޭދުކުރަން، އެ ޑު ުއއްމީއެހެންީވމާ، ައޅުަގނ

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ްއެކުވން:ދެކަާވހަ ރިޔާސަތުން

 . 2019/56ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ން އަންގާ އެންގުން ސަތު ރިޔާ   .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޕްރީމް ކ ޓުގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ސު ދަންނަާވން އޮތީ،ން ރިޔާސަތުމަ ާވހަކަައކަށް އަުޅަގނޑު ފުރަތަމިއަދުެގ 

 ރުމަށް، ބޭފުޅުންނާ ުގޅޭދިާރސާކު ބޭފުޅުން ؛ޅުްނެގ ނަންފުޅުތައްފުޖަޖުންެގ ޮގތުަގއި ކަނަޑއެުޅްއުވމަށް ފޮނުއްާވފަިއާވ ބޭ

އެބައޮްތ ނިންމަާވފަިއ ބޭުފޅުން  ޓް އެއްކަުތެގ ރިޕ ން ކުެރއްިވ މަސަޓީޮގތުން ދިރާސާކުރުމަށް ޖުިޑޝަރީން ކޮމި

 ، ނުޭވ. ިވދާޅުެވަފއި އޮތީ ާވފަެއއްޮގތުަގއި ޮގެތއް ނިންމަ ޓުގައި އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ. މި ރިޕ ާވފަވަ އަޅުަގނޑަށް ފޮނުއް

އެ ކޮމިީޓއަށް ަވކިްނ  ، ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ މަސައްކަތްތައް ރަނަގޅަށް ކުރައްާވފައޭ އޮތީ. އެހެންނަމަެވސްޝަލްޖުޑި

ޓް މި މަޖިލީހަށް އަދި  ދެކެނީ މި ރިޕ  ނުާވީތެވ، އަުޅަގނޑު މިޓުގައި ިވދާޅުެވަފއިފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތް މި ރިޕ 

ކޮށްދެއުވމަށް ެއިދ ހަަގުޓަގިއ ފާރިޕ  އް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތެ ޓީއަށްކޮމި ،ކޮމިޓީންެއ  ،ން ނުެގނެސް އަޅުަގނޑުމެ

ެގންޮގސްެދއްުވމަށް. މިއަުދ އްކަތް ކުރިއަށް ކުރަީނ އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީަގއި މި މަސަތުަގސްމި އަޅުަގނޑު 

ހިނާގ. އެީއ  ގައި އެބަކަތެއް މި މަޖިލީހުމަސައް ންމުހިފެނުމުގައި ަވރަށް މުމިއާއެކީަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެންނަހަމަ

 ،ދެްއަވނީއްވައިމި ބަދަލު މިހުށަހަޅު ،ސާސީއަށް ބަދަލެއް ެގނައުމުެގ ބިލެއް މަޖިލީހަށް އެބަ ހުށަހެޅޭ. މި ބިލުއަނޫނުޤާ

ންނަން ބާބަށް ެގ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. ލާމަރުކަޒީ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ެގނައުަމީކ އަސާީސއަށް ބަދަލުނޫނުޤާ ،ެވސް  ދެންނެިވންއި އް. އަުޅގނޑު ކުީރގަ ޙެލާޞް ނަާވ އިަވަޑިއަގންނުންެވބޭ

އަސާީސއަށް ނޫނުޤާރާއްޖޭގައި ކުރީަގއި  ކަެމއް ނޫން. މި ާވނެއްގައި ކޮށްެގން ފަސޭހައިން އެްއެވސް މުޖުތަމަޢެ

ަވނަ ކިޔުމުން  3 ،ަވަނ ކިޔުމާއި 2 ،ޔުމާއި ަވނަ ކ1ިމަޖިލީހުެގ  . މިޚާްއޞަ މަޖިލިސް ެއއްކޮްށެގން ބަދަލުެގނެެވނީ

ެގއިން  މި އަސާސީންނޫނުޤާާއ  ،އީ. އެހެންނަމަެވސްޮގތަކަށެއް ނޫން މި ާރްއޖޭގައި ކުރީަގއި މިކަން ކުރަުމން އަ ނިމޭ
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ިމކަމަށް ފެނުމުގައި ރާއްޭޖެގ ރަްއިޔތުންެގ  ސަމާލުކަން ުޅަގނޑަށް ެފންނައަތީ ކަން ރާާވފައި އޮޮގތަށް އެ އެކަން ކުރެޭވ

 ހުންބަ މި މަޖިލީމީހުންެގ އަސާީސ އުސޫލަްށ ބަދަލެއް އެ އެ  ،ާވންޖެހޭޔިތުންނަށް ސާފުއް ހޭނެ. ރާއްޖޭެގ ރަ ޖެހުއްޓެން

ޙަޤީޤަތުަގއި   ،ންރުރާއްޖޭެގ އެިކއެކި ަކއުންސިލަ ،ނޑު ދެކެންަގައޅު ،ނޑު ދަންނަަވންގަ ައޅުއެހެްނީވމާ، ން. ކަެގންނަ

ސާބަހަށް ތް ހިލޭކަނޑު ދެކެން މި މަސައްަގޅުތް. އަ ކަސައްބާަވތުެގ މުހިންމު މަ  އޮތީ މިން ާވތަުކގައި ކުރައް ކައުންސިލު

އިދާރާތަކުން ެވސް ިމ  ،އެިކއެކި ުވޒާރާަތކާއި  ،ކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާިއ އަދި އެިކއެކި ކައުންސިުލތަކާއިތްކަމަސައް

ބަ ލީހުން މިއަދު އެމަޖި ކަމަށް. ހަމަ މިއަދު މި  ނެއްާވޮގސްދެެގން ކަމަށް. ކުރިއަށް ަވަޑިއެގްނނަާވނެބަހުސްގައި ބަިއެވރިވެ 

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް  ،ިގަވޑާިއަގންނަާވނެ ނޖޭެގ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލަކަށް ސިީޓއެއް. އެފޮނުާވ ރާއް

 ކުރެެވމުން. މި ބިލުގައިސްދަނީ ބަހު ޮގތުން މި އެ ބިލާ  ުގޅޭ ،ެގަނއުމުެގ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިޙުލާޞްއި

ކުަރއްަވމުން ެޔާއ އެުކގައި ފާަހަގއްއަދި ތި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އި  ،ކީ ޔަަފއިާވ އެއް ސިފަ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްާވ

މި މަށް ާގނޫނުގައި ކަ ރަށެއްެގ މިލްުކަގިއާވ ތަެކތި އެ  ކޮންމެ ރަެށއްަގއިާވ ހުރިހާ ެއއްަޗކީ ،ެގންދަަވނީ ތި

ތަންތަނަްށ  އެ ކަށް،ުވޒާރާތަ  ާވ ބިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިދާރާތަާކއިަގއި ރަށެއް  އެ ،ޑައެޅެނީ. އެހެންނަމަެވސްކަނ

ދޭންޖެހޭ. ހެލްތު ސެްނޓަރު ހިނާގންޖެހޭ. މަދަރުސާ އިްނތިޒާމެއް ަކއުންސިލުން ހަމަޖައްސައި ،އްޭވނެ ޮގެތއްކުރެބޭނުން

 ،ެއިކއެކި ުވޒާރާަތކަށް ދީފައިވާ  ުރެގސަރުކާ ،ެވސް ސްޔަ ިވ އިކަމުގަ  ހުޅުާވންޖެހޭ. މި ތަންތަނަކީ ރަށުެގ މިލްކު

ކޮމިޓީއަށް ބިލު  ބިން. މަޖިލީހުގައި ތިބޭފުޅުން ތިޔަ ހިންަގާވ ބަހުސް ނިންމަާވފައިބިންދީފައިާވ ރަޖިސްޓްރީކޮށް

 ފައޭ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު  ލިބިަވޑައިެގންތި ކުރަނީ މީދުއްައޅުަގނޑު މި އު ،އިރުކުރާދަތުރު

ާވނެ  ބިމުަގިއ ހުރި ބިނާތައް ފާހަަގކޮންމެ ރަށެއްެގ ،ޮގތްބޭނުންކުރެިވފައިާވ  ކޮންމެ ރަށެއްެގ ބިންއޭރުން. ނީ ާވ

ޖެޭހ. އަޅުަގނޑު ބެލިއިރުަގއި ނޑުމެން ެގންުގޅެންަގލިޔުމެއް އެބަ އަޅު ،ކޮންމެެވސް މިންަވރެްއެގ ުކރެހުމެއް

 އެ ރަށުެގ ެވސް ޮއޭވއި ަވނީ. ކޮންމެ ރަށެއްގަ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާފައިރަށުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި 75ޖޭެގ %ދިެވހިރާއް

ނޭ މާ އެބަފެއިކޮށްފައި އޮންނަ ޮގތުެގ ކުރެހުމެއް. ރަށްރަށަށް ައޅުަގނޑުމެން ޮގސް ރަށު ަކުއންސިކަށް ދިޔަބިން ބޭނުން

 ޮގތުަގއި ެގޔޫސް ޕްލޭނެއް  ލޭްނޑް ،އިލައި ވަ ބިން ބޭނުންކުރުމުެގ ޗާެޓއް ެއކުލަ ،ނަމަެވސްެގ ކުރެހުމެއް. އެހެން ށުއެ ރަ

ިއ ްއގަ ށެކޮންމެ ރަ ،އެުކަގއި ލާޒިލުކުރޭ ރަުށގައި. ިމ ާގނޫނު ފާސްުވމާ 75ކަށް ކޮށްފައިަވނީ ެވސް ަވރައެކަން ކޮންމެ

 ،އިުރަގއި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭުނެގ ތެރޭަގއި އުފެދޭ ، އަދި ާލޒިމުކުރަނީނުމަސަްއކަތް ނިންމަން. މި ާގނޫ މިެވސް 

ކުރަނީ އެ މަޢުލޫމާތު ކަތްނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްަގޅުއަަގްސަގހާެގއްސާ އެުކަގއި ފާހަަގެވަފއި އޮންނަން. އެހެންީވމާ، 

މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަްށ  އެ ،ކުރާއިރުަގއި ކޮމިޓީަގއި އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިޮކމިޓީއަށް ބިލު ދަތުރު ،ސްދެިވމި މަޖިލީހަށް ެގނެ

 ޢަމަލުކުރެޭވނެ ކަމަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހ ރަފުށީ  ،ަވނީ ރަތަމަ ކިޔުން އިްއަވން މިނޑު ފުަގޅުރަންޖެހޭ ަގރާރުެގ ތެރޭގައި އަކު ރަފުޢާމަޖިލީހަށް ތަ -{ 4.1} 

ކުުރމާ ބެހޭ ަގރާރުެގ ފުރަތަމަ  ޔޮުގހެއަ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ކަރަންޓު

 ކުރުމާ ބެހޭ ަގރާރު. ހެޔޮ ައުގކިޔުން. ކަރަންޓު 

ދާއިާރެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާެގ  ،އަޅުަގނޑު ފުރަތަަމ ކިޔުން އެބަ ކިޔަން -{4.2} 

ކަށް ދޫކުރެިވފަިއާވ ތަތަކުންނާއި އަދި އެިކ ބޭނުންރާއްޭޖެގ ީމހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި ފަޅުރަށް ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ރާއްޖޭެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި  ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން.ެގންދާތީ ހުށަހަޅާ ަގރާރުރަށްރަށުން ރުއްަގސް ނަަގިއެގން

 .ށަހަޅާ ަގރާރުތީ ހުެގންދާކަށް ދޫކުރެިވފަިއާވ ަރށްރަށުން ރުއްަގސް ނަަގިއެގން ތަފަޅުރަށްތަކުންނާއި އަދި ެއކި ބޭނުން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މ ލްޑިްވްސ  ،ގައި ަވނީ 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ކަންތައްތައް އެބަހުރި ޒުން ހުށަހަޅަން ހުރިހަމަ އަދިެވސް މި މޭ

ަކއި ކުރުމަށްޓަޔަންއްޢަ ންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކުމެހުސްެވފަިއާވ  ެގ ޑީރެކްޓަރުްނެގ ބ ޑުންރިޓީ އިންލެންޑް ރެެވނިއު އޮތ 

ެގ ަވނަ މާއްާދެގ )ބ( 4ުނެގ ނެުގުމެގ އިދާރީ ާގނޫއެއީ ޓެކްސް ،ިގަވަޑއިަގންަނާވނެނއެ ،2010/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ށް އެތެއް ނިންމުމަދިރާސާކޮށް ޮގ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ ނަންފުޅުތައް ޮގތުން  ާވަވނަ ނަންބަރުަގއ2ި

 ގެ މުޢާއްމައްސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް އެބަ ފޮނުަވން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއާވފަިއާވ އިްއުވމަށް އަމީން

 ތިރާމާއެކު އެދެން. ހުއަރިހުން އި

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

ފަހު ދަންނަަވމެެވ. މ ލްޑިްވސް ށްސަލާމަ ެވދުން ،މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ، ރައީސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް

ކުރުމަށްޓަަކއި އްޔަންޢަކު އިންލެންޑް ރެެވނިއު އޮތ ރިީޓެގ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބ ޑުން ހުސްެވފަިއާވ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަ

 ވާ ަވނަ ނަންބަރުގައ2ިެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( 4ެގ (ބެހޭ އިދާރީ ާގނޫނު ނެުގމާކްސްޓެ) 2010/3ާގނޫނު ނަންބަރު 

އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތު   ،ދެއްިވ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިންކުރުމުން އިޖާބަންުމކޮށް އިޢުލާއްން އާެގ މަތީތުޮގ

ޒޫމް ޙް މަޛުއަލްއުސްތާ  -1 ެވ.ޑު އިސްކަންދޭ ތަރުީތބުން މި ސިޓީއާެއކު ފޮނުީވމެ ކުރުމަށް އަޅުަގނއްޔަންޢަމަށް ޤާއެ މަ

ިވލާރޮދި. ީވމާ، މަތީަގއި އެާވ  ލް ސާޖިދު، މއ.ލްފާޟިލް ިއސްމާޢީއަ -2. ކާށިދޫ ސަލީމް، ޝަބްނަމްެގ، ކ.
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ޑް ންން މ ލްޑިްވސް އިންލެތީްއެގ މަ ިއަގންނަާވ ޮގތެ ފެނިަވޑަ އި،ެދއްވަ ލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިނަންފުޅުތައް ރަްއޔިތުންެގ މަޖި 

މަޖިލީހުން  އެ މެދު  ނެ ބޭފުެޅއްެގ ަނންފުޅާއްާވކުރަ އްޔަންޢަ ކަމަށްރެެވނިއު އޮތ ރިީޓެގ ޑިެރކްޓަުރންެގ ބ ޑުެގ މެންބަރު

 އޮކްޓ ބަރު  17، 1441ރު ަޞފަ 18ުވން އެދެމެެވ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއުވން އެދެމެެވ. އް ދެއިޮގތް އަންަގވަ  ނިންމެިވ

 . ޙްްމ މުޙައްމަދު ޞާލި. ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހ2019ީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެރުުވމުެގ  ަބހުސަށް ފުރުޞަތުއީތިދާތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއޖެ. އަުޅަގނޑު އިބުޤްމަށް އިރުކުމައްސަލަ ދިރާސާ މި

ޮގތުން.  ދާއިރާަތުކެގ ނަންތަކާ ުގޅޭ ،ބަދޭ ބިލެއްެވމުން އެކުރެސްހުތަނުގައި އެަބޭވ މިހާރު ބަ ކުރީަގއި މި

އްމަދު ފަލާޙް އިުރަގއި ޙަޤީޤަތުގައި މުޙަޅުަގނޑު ކީީވ ބޭފުޅުންެގ ނަންތައް އަ ދެންމެ ިވލާތުގައި ،ިގަވަޑއިަގންަނާވނެނއެ

 ެވސްޓް. މާފަންނު ހުޅަނެގއް ނޫން. ފަންނު އެއީ މާ

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއ މް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ދަނުޑެވރިކަމާއިބްރާހީ ؛، ސެންޓްރަލްމެދު ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު

 19 ،ގައި ބޭްއުވނު 2019 ބަރު ންސެޕްޓެ 5 ،ިމ ަގރާރުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްާވަފއިަވނީ ެގ ަގރާރު. ޓީ ފުޑް ސެކިއުރި

ެދއްާވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިހަޅުްއަވށަ ަގރާރު ހުށްމަޖިލީހަ ަވަނ ޖަލްސާގައި. މި 47ަވނަ މަޖިލީހުެގ 

 މް ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ެގ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ބެހޭ ފުޑް ސެިކއުރިީޓ ަގރާރު. އަލަށް ކާންފަށާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. `. ދަނުޑެވިރކަމާ

އެކަްނ  ،މަށްނުދިއިަގއި ހ ދައްހެއްޓެނިިވ ޮގތެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެ ެގްސކޫލަށް ދާ ކުދިން ،ކުއްާޖެގ ކާނާާއއިތުއްތު

ަވނަ  167ރަްއޔިތުންެގ މަޖިީލހުެގ ަގވާއިުދެގ  ،ރުމުގައި ދަނޑުެވިރަކމުެގ ނިޒާމުެގ ތެެރއިން ބާުރއެޅުމަށްކުފުރިހަމަ

ލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ަގރާރު. މި ަގރާރުން  ޖިރައްޔިތުންެގ މަ ،މާއްދާެގ ދަށުން

ކާނާެގ  ،ބޭރު ދައުލަތްތަކަށް ަބރ ސާުވން ުކޑަކޮށް ،ފުރިަހމަކޮށް ންފުދުންތެރިކަ އިއާއުމުެގ ކާނާޤަ  ދިެވހި ،ކަނޑައަޅަނީ 

 2250ދިެވހިރާއްެޖއަށް ބޭނުންާވ ކާުޑެގ ާބަވތްތަުކެގ ޮގުތަގިއ މަހަކު  ،ޮގތުން ރަްއކާތެރިެވ ފުދުންތެރިުވމަށާއި

ްނ މިލިއަ 3 ،ަގކީޓަނުެގ ފުށުެގ އަމެޓްރިކް 1200ދި އަ  ،ޓަނުެގ ހަކުރުމެޓްރިކް 1000 ، ހަނޑޫެގޓަނުޓްރިކްމެ
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 ،ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދީ  ގެ އިންެވސްޓްމެންާޓއި ަވޒީފާ ،ފުުށެގ ދަނޑުެވރިކަުމެގ ދައުރު ފުާޅކޮށްށްރަ ،ލަރުކަމާއިޑޮ

އާބާީދެގ  ،މާއިކަ 80000 ،ކުދިްނެގ އަދަކަކީ  ސްކޫލަށް ދާ މިއަދު ،އެހީުވމަށް ީވހިނދު އަށްހައުްސެގ ިވޔަފާރިެގސްޓް

ްގރާމް  300 ،ހިމެނުމުގައި ަގއި ޮކއްތު ތަރުކާރީާއއި މޭވާ  ،ހުރުމަށް އިދުޅަހެޔޮކަމުގަ  ީވހިނދު، ކުިދންކަމަށް  20%

ްގރާމް ތަރުކާރީ، އަދި މި ދެ ބާަވތުެގ އިތުރަށް މޭވާއާ ެއއްަވރަށް ހަކަތަ ލިބިދޭ ފަލަމަޑި ނުަވތަ ޮގާވމުގެ  480މޭާވ، 

ކެލޮރީސް ހަމަާވަވރަްށ  2200ާވލަކަށް ޒުާވނަކަށް ބޭނުންާވ ސަބަބަކީ ދު ، ހިމަނަންޖެހޭ ކަމާއިބާަވތްތައް ޮކއްތުަގއި

އިްއޒަތްރި  ،ީވހިނދު ކަމަށް ރީސް ކޮއްތުަގއި ހަމަކުރުމަށްކެލޮ  900އަދި ުކަޑކުދިންނަށް ބޭނުންާވ  ،ކޮއްުތގައި ހުރުމާއި

ަގނޑު ކަމެއް އަޅު  7ކުރަން. މި ަގރާުރގައި ިހމަނާ ކަމެއް އެބަ ފާހަަގ 7އަޅުަގނޑު މި ަގާރރުގައި  ؛ރައީސް

 60ދަނޑުެވރިކަމަށް  -2. ށްއަށް އިތުރުކުރުމަ  2% ބަޖެޓް 0.8%މިހާރު ދަނޑުެވރިކަމަށް އޮތް  -1ލާނަން. އިދަންނަަވ

ފެން  -3ކުރުމަށް. ހެކްޓަރުެގ ބިން ރަޖިސްޓްރީ 0.14ަކށް ޔަދަނޑުެވރި  އި،ރަށުެގ ބިން އަދި ފެންހުރި މިންަވރު ބަލަ

ފަހަރު ފެން  ިގނަ  އެްއ ފަހަރަށްުވރެ ،އިބަދަލުކުރުމާލޮނު ރަނަގޅަށް ފެނަްށ  ،ރައްކާކުެރޭވނެ ަމުގތައް ކޮަށއި

ކޮށްެގން ފެން  ނުންކްނޮލޮޖީ ބޭޓެއަދި ޒަމާނީ  ،ބޭނުންކުރުމުެގ ނިޒާމު ތައްާޔރުކޮށް ދަނޑުތަކުަގއި ބޭނުންކުރުމާއި

 250 ގައިތެރޭ ެގ އަހަރު  6އަންނަން އޮްތ  -4ށް. މަނުްނކުރުމުަގއި ބޭެވިރކަދަނޑު އްން މަދުާވ ޮގތްތަ ުވއިންސާރުފު

ފި ެގްނުގެޅ ސޫމްއަނަެގހި އަދި މީެގތެޭރަގއި ަގްސަގހާ ،ދަނުޑެވރިކަމުެގ އެިކ ދާއިރާތަކުަގއި ތަމްރީނުކުރުަމށާއި ޒުާވނުން

ަގއި ފުށުަވީޒފާެގ ފުރުޞަތު ރަށް ،ށްޓްރެއިންކޮ ބަލިތަކުން ދިފާޢުާވނެ ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް ،އަލާކުރުމާއި 

އާލާކުރުން. ަދޑުެވިރން ބިންެވރިކުރުން. ޒުާވނުަނށް  ިސސްޓަމްގ އ ަގނިކް ފާމިން ެވރިަކމުެގނޑު ދަ -5ިގނަކުރުން. 

މުޑުަވށް  މޮޅު މަތިަވރުރާއްޖޭެގ މާޙައުލާ ުގޭޅ  ،ުގޅޭ މީހުން ތަމްރީނުދިނުން. ދަނޑުެވރިކަމުެގ އެކި ާދއިރާއާ

 ބަލި ކޮންޓްރ ލްކުރުން. އަދި މޫސުން ުގޅޭ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ނިޒާމާ ފަދަ ބައިކޮންޓްރ ލް .ރުންބޭނުންކު

ެއްގރިކަްލޗަރ  ؛ސެކަްނޑަރީ ެއޑިުއކޭޝަްނ ސިލަބަސް -6ދަނުޑެވރިންނަށް އަހުލުެވިރކުރުން.  ކަށްބަލާނެ ަވސީލަތްތަ

މިއާެއުކ  ،އިމުކުރުން. އަދިޤާ ދަނޑުެވރި ކޮލެޖެއް ަގއި ޮތޅުއަ ސިީޓެގ ދަށުން ލ.ރނެޝަނަލް ޔުނިަވ ،ތަޢާރަފުކޮށް

ލުން. އިދަފުތަރެއް އެކުަލަވ ގެ ތަޢާރަފުކޮށް ދަނޑުެވރިން ޕެންޝަން ސްކީމު  -7. މް ތަޢާރަފުކުުރމަށްރިޒައަޓު އެްގރ  

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލަނީ. އިމެންބަރުެގ ަގރާުރެގ ބަހުްސެގ ަވުގތު މި ހުުޅވަ ތެިރ ންބަރު. އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިަވރުންެގ ނާސްތާ ނިމިެގން ބާކީ  ،އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ގެއަްށ އައި މަުގމަތީަގއި ދިމާިވ

ނީ ކޮންކޮން ެޕެކޓެއްަގއި ހުންނަ ،ން ބަލައިލިއަުޅަގނޑު ،. އޭަގއި ޕެކެެޓއްަގއި އޮތްއަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ެގންދަނީހެން

އަުޅަގނޑުެގ ، އެކުަގއި އްެސއްތ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަގރާރު މިއަދު އޮތްކަން އަޅުަގނޑަށް އެނިގަފއި އޮތުމާއެްއޗެ
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ސަިއ  ހެންީވމާ،ހުރި ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިތ  އަުޅަގނޑު ސާފުޮކށްލާނަމޭ. އެ މިހާރު ،ހިތަށްަވނީ މީެގން ޕެކެޓެއްަގިއ އޮތް

ރުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ކުރާނަން. އޭ ީވޓް ޓްކުރެްއިވއްާޔ އަޅުަގނޑު އެ ގައި އިރާދާަގޑީ 

މި ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ  .އެާއއެީކަގިއ ދަންނަާވލަްނ ބޭނުންފެނިަވޑަިއަގންނަާވެނ މި ދެންނެިވ ޕެކެޓް. ޭއަގއިާވ ތަކެތި. ހަމަ

ގައިން ަގޔަށް  ،ލިތަކުެގ ސަބަބުން. މި ދަންނަަވނީަބލް ބަކޮމިއުނިކަ-ނޮން ،މަރުަވނީ 80މިހާރު މަރުާވ މީހުންެގ %

ުގޅިެގްނ  މި ކަންކަމާ ،ކާބ ތަެކްއޗާއި  ،ިދރިއުޅުމުެގ ޮގތާއި  ،ނާރާ ބަލިތަކުެގ ސަބަބުން. ދިރިއުޅުމުެގ ަވްއޓަފާޅިާއއި

ކުްނ މަރުާވ ަގއިްނަގަޔށް އަރާ ބަލިތަ ،ަނވެއްޖެދިމާާވ ބަލިތަކުން މީހުން މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މަުރާވ މިންަވރު މާ ިގ

ަވނަ އަހަރު މި  1947ޑަބްލިއު.ެއޗް.އ ިއން  ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ިޞްއޙީ ނިޒާމު ،މިންަވރަށްުވރެން. އެހެންނަމަެވސް

ތުގައި ޤީޤަޙަ ،ޞިއްޙީ ނިޒާމު ބިނާެވފައި އޮތީ  ރާއްޖޭަގއި ފަށައިަގތީ. އޭުރްއސުރެން ފަށައިެގން މި ރާއްޖޭެގ

. މަށްއަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްުވ ން މައްޗަށް. އަދި ަގއިންަގޔަށް އަރާ ބަލިޝަންެގ މަްއޗަށް. ާކބ ތަކެތީެގނިއުޓްރި

ޓާމިނަލް ބަލިތަކުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްުވމަށް. އަދި މެލޭރިއާއިން އަދި އެހެންެވްސ ގައިންަގޔަށް އަރާ 

ންހެން ފުހެލެވިއްޖެ އަުޅަގނޑުމެނަށް ަވރަށް ިގނަ ބަލި މުޅި ،ސްކުރަމުން އައި ން އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ހެއެ

އަުޅަގނޑުމެނަށް  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެްއިވ ކަންަތއްތަުކެގ ސަބަބުން ،. ފުހެލެުވުނިއރުންދިެވހިރާއްޖެއި

ޅޭ ޮގތުެގ ސަބަބުން ަވީނ އަދި މާ އުނަދޫގ މައްަސލައެއް. އެީއ އަުޅަގނޑުމެްނ ދިރިއު މިހާރު ދިމާެވފައި މި

ތިާވ ބަލިތައް. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ަނިއފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަ

 .ށްމެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަ

 

 ޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝި

ޓަަކއި މާފަންނު ކަމަށް މު ަގރާރެއް ހުށަހެޅުއްިވން. އަދި މިފަދަ މުހިރިްއޔާޝުކު ށްޑަ ބޮށްއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަވރަ

ދިެވހި   ،މަނިކުފާނުއެ  އަދާކުރަން. އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  މެދު ދާއިރާެގ

ނޑުމެަނށް މި ަގރާރުން މި އެނެގނީ. އަުޅަގިވސްނަާވކަން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ނުިވސްނާ ަވރަްށ 

ަވކިން  ،އުމުތަކުންޤައެހެން  މު ކަމެއް.ންެވސް މުހި އުަމކަށްޤަފުޑް ސެކިއުރިީޓއަކީ ކޮންމެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ނަ އުމަށް އަންޤައަދި މި  ،ކޮްށެގން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ކާންދީއުމަކީ މިއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިމްޕ ޓުޤަޚާއްޞަކޮށް މި 

މީެގ އިންސައްަތއެއް ނަމަެވސް  .އަށްކާްނދޭ އެއްެޗއް އިމްޕ ޓް މި ކުރަނީ މި ރާއްޖެ ފަތުރުެވރިޔަކަށް ެވސް

ނުްނ ޤީްއޓަންކުރުމަކީ ެއއީ ޔަސިޔާސަތުަތއް ބަ ެގއުމުން އުފެއްދޭނެ ޮގަތކަށް އަުޅަގނޑުމެންޤައަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

އަުޅަގނޑުމެން  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ކަންތައްތައް. ޮގތުން ފައިާދ ލެބޭނެތް ިގނަ ޮގއުމަށް އެއް ޮގތަށްުވރެން ޤަމި ެވސް 

މާ ކަްނތައްތައް ޮބޑުާވ ކަންތައްަތއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ،ެވްސ ކަންތައްަތއް ފުޑް ެސކިއުރިީޓއަށްުވރެ މިއަދު 

ފިލަން ސަރުކާރު  ތުންނަށްަރްއޔި ،ކޮށްނުދީ ދިެވހި ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ންސަރުކާރު ،މި ފެންނަނީ
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 އުުޅްއާވ ެގންމި ފެންނަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންނަށް ފިއްލަަވއި  އުޅޭ ކަހަލަ ޮގަތކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް

 ،ރެޭވނީ ކުއޮ ނަށް ސެކިންެވސް އަުޅަގނޑުމެ ފުޑް ސެިކއުރިޓީ .ތަން އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އުމުަގިއ ޤައުމުެގ ޮގުތަގިއ އޮެވެގން. މި ޤަމި  ،އުމުޤަމި  ،ކުެރޭވނީއޮނަށް ސެކިންކާއެތިޮކޅު ެވސް އަޅުަގނޑުމެ

 800އުމުގައި އޮްތ އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ޤަމި  ،އުމިއްޔަާތއިޢައުމުގައި އޮތް ޤަމި  ،އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ 

ައިއ  އުޅެމުން ައޅުަގނޑުމެންއިސްލާމްދީނަށް  ،އައި ަގބޫލުުކރުންތައް ރަމުންަގބޫލުކުއަހަރު ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން 

 ުގޅުންުހރި ފަރާތްތަކުން ކަންތައްތައް  ރާކާރުއަދި ސަ ންރުކާއަިއއްސަ އޮތް ސަރު ޓަކަިއ މިއަދު ނުދިނުމަށްއުޅުނަ ،އުޅުން

  މުން މާ މުހި ާކތެރިކުރުމަށްުވރެއްއެިތކޮޅު ރަކާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން  ތަން  ދާކުރަމުން

އުޅޭ އަުޑ  އްޖާލަކު އަރަިއެގންއެމް.ޑީ.އެްނއޭ ކިޔާ ދަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް އަުޅަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ކަމެއް. 

ތަްނ  ނައޮން ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިލާމި ިއެވނީ. މި ަދއްޖާލު މަތަކުރަންީވމާ ރައީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދުަވްސކޮޅު

ނަށް މި ފެންނަނީ. ދެން ންތަން އަޅުަގނޑުމެ  ނަށް މި ފެންނަނީ. މުޅި ސަރުކާރު ފިލާ އޮންނަންއަޅުަގނޑުމެ

 ތަނުަގއި... އަޅުަގނޑުމެން ފުޑް ސެކިއުިރީޓެގ ާވހަކަ މި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރު. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަޙަސަން،  ؛ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް 

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަ

ޮގތުން ަވރަށް  އެ ރިޕ ޓާ ބެހޭ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން ދޮުގ އެ ހަްއދަަވނީ. މި ސަރުކާރުން

 އްޔާ ރަީއސުލްޖުމްހުރި ،ކަން ކުރަްއަވއި  އެޕޮލިހުން ،ޓްރީތަކަށް ފޮނުަވއި ސްމިނި އި،ތަޙުޤީޤުކުަރއްވަ  ޅަށްރަނަގ

އުމުެގ އަމަންއަމާންކަން ޤަިމ  ؛ަވރަށް ސާފުކޮށް ިވދާުޅިވ ،ަވރަށް ތަފުސީލުކޮށް ކުރާެނ ޮގތް ެއކަން ،ޕްރެސްދެއްަވއި

ޅިެގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ކަނޑައެ ނައިފަރު ދާއިރާެގ. އި ރައްޔިތުން ހަމަހިމޭނުން ތިބުމަށްނުލުމަށާއިނަަގ

. އިދިުނމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވންއްުޓަވޔާސަތުްނ ެވސް ެއކަން ހުޠުލަޤަށް އެ ހައްދަަވނީ ދޮުގ. އެހެންީވާމ، ރިމު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އާދެ! ނައިފަރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. 
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 :އްެކުވން ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެ

. އަލަށް ކާންފަށާ ތުއްުތކުއްޖާއަށް ރަނަގޅު ކާނާ ޭދންޖެހޭކަން އެންމެން ެވސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ުކއްޖާއަްށ  ދި ކޮންމެ ދިެވހި ރައްޔިތެްއ ެވްސ އެ ޮގަތށް މަސައްކަތް ެވސް ކުރޭ. ސްކޫލަށް ފޮނުާވއަަގބޫލުކުރޭ. 

ލާއަކުން ޢާއިކޮންމެ ދިެވހި  ،ސް ހަމަ ކޮންމެ ދިެވހި ރައްޔިތަކުތ  ެވސްޫކލަށް ފޮނުޭވ ރަނަގޅު ކާނާ ދީފައި

 ެވސް މި ހުށަހަޅުްއާވފައި މަސައްކަތްކުރާނެ. ނާސްތާ ްޕރޮްގރާމެްއެގ ނަމުަގިއ އަުޅަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ އަނެއްކާ

ނަށް މި ންތަން އަޅުަގނޑުމެ ދާންލަތުން އެތައް ބަިއަވރު ފައިސާެއއް އިސްރާުފކުރަމުއުއޮތް ަގރާރާ ޚިލާފަށް ދިެވހި ދަ

  ދު ނޫނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީ ރަނަގޅަށް ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުެރިވެގން . މިއަށްުވރެނަނީފެން

ާވހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ.  ފުޅުާވ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހާސިލުނުކުރެޭވނެަވން ބޭނުންހާސިލުކުރައް

އުމު ޤަނަށް މެންއަޅުަގނޑު ،ެގނޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަަވނީެގ ޮގުތގައި ޮއވެ އްުއމެޤަ ،އުމުޤަމެންެގ ޑުނއަޅުަގ

 ކުރިއަށް ައޅުަގނޑުމެނަށް ެގންދެޭވނީ. އެމް.ޑީ.އެން.އޭ ކިޔާ ދައްޖާލަކު އަިދެވސް މި އުމު މިއަށްުވރެޤަ ކުރެޭވނީ. ޤީތަރައް

ކޮންަކހަލަ ނުކުޅެދޭ ސަރުކާރެއްތ   ؟އްތ  މިއީޅެނީ. ކޮންކަަހލަ ސަރުކާރެ އުމުން ފުހެނުލެިވެގން ައޅުަގނޑުމެން މިއުޤަ

ސަރުކާރު  ؟މުޒާހަރާކުަރމުން އެ ދަނީ އި މިކަމާމުޅި ދިެވހި ރައްޔިތުްނ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގަ  ؟މިއީ

ޤީޤުކުރާނެ އެްއެޗއް ޤުކުރަިނއްޔޭ. ތަޙުޤީތަޙު ކުރަނިއްޔޭޙުޤީޤުންނަމެން ހަމަ ތަ . ތިމައަދިެވސް ެއްއެވސް ެއއްެޗއް ނުބުނޭ

 ކު ނ ންނާނެ. ޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މުޙައްމަދު ރާޢީ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  ން ޟޫޢަށް ރުޖޫޢަާވއުއުޅެީނ. މަ ލައިެގން މާ ދުރަށް ޮގސްެގންޓާޟޫޢުން ނައްއު އީސް، މަތެރި ރަޒަތްއިއް 

 .ނޭގތ . ޝުކުިރއްޔާއިން އެދެން އްުވދަންނަާވލަދެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ރާބު ޖައްސަަވނީ ކަމަށް. ސްމި ށްމި ހުންނަނީ ކާބ ތަކެތީެގ ތެެރއިން ހަލާލު ބާަވތްތަކުެގ ާވހަަކއަ ިވސްނައިއަޅުަގނޑު 

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.  ނައިފަރު ދާއިރާެގ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ޮގތުގައި އުފައްާދ  . ހަލާލުން އެބަޖެހޭށް ާވއްސަލު ކާއެްއޗެކާއެްއޗަކީ ެއއީ ހަލާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން 

ެގ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނަާގށޭ. ިއއްޒަތްތެިރ މި ރިޕ ޓު ،މި ުބނަނީެގ ާވަހކަދައްކާަފއި ންޖެހޭ. އެ ިރޕ ޓުާވއްސަށް އެްއޗެ

ުކރަން އެބަޖެހޭ. އެ ރިޕ ަޓކު  މަސަްއކަތް ޒުހި ަކިއެގން ުއޅެން ެއބަޖެހޭ. ޖާއިއެްއޗެ އަުޅަގނޑުމެން ޖާިއޒު  .ރައީސް

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނާޖާއިޒް ފައިދާެއއް ނ ންނާނެ.ނެ ާގނަ ެގންާވހަަކއެްއ. ެއހެންީވމާ، އޭ  ނެތް ޖާއިޒު

އި ކަންކޮޅުތަުކގަ އެކި ދިެވހިާރއްޖޭެގ . ްއޔިުތން މިއަދު ކަންބޮޑުވޭ ދިެވހި ރަ .ަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވތީ މި ދަންނަަވނީޅުއަ

 ކުށްެވިރަވނީ. ތިޖާޖުކުރާ މީހާހު ނީ އެކަމާ އިިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ،ތިޖާޖުުކރާތީެވހުއެކަމާ ދޭތެރޭަގއި އި

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި   ހާޒިރުކުރަން އުޅޭ ތަންތަނަށް ެވރިެވެގްނ ށްބުނާ މީހާ ކު އެމް.ޑީ.އެްނއާ ދޭތެރޭގައި އެްއޗެއް

 މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް.ޒަތްތެރި ރައީްސ، އިއްފެންނަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. މެންބަރުެގރިތްތެިއއްޒަ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަޙްމަދު ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ިވދާޅުިވ ނާސްތާެގ  ޝިޔާްމ އެއަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ސާފުކޮްށލަން. ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 8މެންބަރުން ވިއްކަމުންދިޔަ  އިތަކަށް ކުރީގަ އޮތީ އެއްކަަލ އިންޖީނުެގ ފައި އެފަިއސާ ހ ދާސަރުކާރުން  ،ކަންތަކުަގއި

ން ފިލައިއަޅުަގނުޑމެން މިހާރު ހުއްޓާ .ންޭއެގ ،ދިޔަ ެތޔޮ ލީޓަރުއަށް ިވއްކަމުންރުފިޔާ 27ރުފިޔާއަށް ަގންނަ ލީޓަރު 

 .ދަނީދެމުންން ނާސްތާ އަޅުަގނޑުމެ އިން ން ލިބުނު އިތުރު ފައިސާ، ޭއެގ ކުރުން. އެހެްނީވމާއެކަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.  
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 ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު

އި ކުރީެގ ދިެވހިާރއްޖޭެގ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކަގ ،ރައްޔިތުންނަށް ކާންދޭން ހުރި ފައިސާ ިދެވހިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ލަތަށް އުއެއްހާ ރަށް ބަހާލި. ބަހާލައިެގން ދިެވހި ދަ ސަތޭކަ! ހަތަރު ކުރައްާވތި ފުމާ ؛ެއއްހާ ދުއިަސއްތަސަރުކާރަކުން 

ތަން   ދިޔަމަލުކުރަމުންޢަނިތަކުްނ ރަށްތައް ަމތިކުރުިވ ެއްއެވސް ކަެމއް ނުކޮށް ބައެއް ކުންފު ނުދައްކާ މިކުލި

ާވހަކަ ދެްއކީމަ  އަުޅަގނޑު މި ،ގައި ތިއްބަާވނެ ނއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު. ބައެ

ހަާވުލކުރެުވުނ  ؟ލިއްޔަަތކީއޫބޭފުޅުްނެގ މަސް  ބޭބޭފުޅުންނަށް. ޮކބައިތ  އެ ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގ ެވސް ާވނެ އެ

 އަުޅަގނޑުމެން ައުގކޮށްިފއްޔާ  ާސެގ އަދަދު ނެުގނު ފައިައތުން  ގެ ޮކބައިތ  ދިެވހި ަރއްޔިތުން ؟ކޮަބއިތ  ލިއްޔަަތކީއޫމަސް

 ؛ހުރިހާ ކަމެއް ،ކޮށްދީ، ހިލޭ ކިޔަަވއިދީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިެވހި ހުރިހާ ދަރިަވރުންނަށް ހިލޭ ކާންދީ، ހިލޭ ބޭސްފަރުާވ

 ކުއޭރު ހުންނެިވ ރަީއސަ ،ރަށް  400 ފޮނުޭވަވރުާވެނ. މި ދެންނެިވ އުމަށްޤަ ،މަތީ ތަޢުލީމަށް ެވސް ތަންތަނަށް

މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެްއ  ،ރައްޔިުތންނަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްެދއްަވން  . ިދެވހިރަނަގޅު ނިޔަތެްއގައި އެކަްނ ކުރެއްީވ

ނުކޮްށ ތިރާމުހުއްޔަތަކަށް އިން އެްއެވސް މަސްއޫލި އޭެގ ،ކުރުާވފައި ެއކަންތައް ހަާވލުކުެރއްީވ. އެހެންނަމަެވސް މަތި

ން ހ ދި އާމްދަނީެއްއ ޫނނީ މީެގ ،ެގ އަިމއްލަ ެއކަުއންޓަތަކަށް އަުޅްއަވިއެގންޅުންބޭބޭފު ފައިސާ މި މިދެންނެިވހެން މި

އަިމއްލަ ކަްނތައްތަކަށް ހޭދަކުަރއްަވިއެގން ދިެވހި ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމުން ީވ ަފއިދާެއއް އިްއޒަތްތެރި  ެގބޭބޭފުޅުން މި

 .ރައީސް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެންަނށް ކޮން ފުޑް ސެކިއުރިީޓއެއްތ ..

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ގައި މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ޢުމައުޟޫ  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 

ބޭފުޅުްނ  ުގިޅެގން ނަމަެވސް ތި ޢާން ބޭރުން ނުަވތަ މައުޟޫޢުފެނުމުގައި އިތުރު ާވހަކަތައް މަުއޟޫފެންނަ

ަވނީ  އެ ރިޕ ޓް ؛ެގންދަާވނެ. ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއިވ ރިޕ ޓްފާހަަގކުރަްއަވމުން

އި ކަންތައްަތކުެގ ޔާަގިއާވ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަާވ ބަހުރުަވހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކުން ެވސް އެ ރިޕ ޓު ރާއްޖޭެގ 

ރިޕ ެޓްއ  ، އެ. އަދި އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެަކން ކުށްެވރިކޮށްފައެ. އަދި ސަރުކާރުން ެވސް ަވނީ ާވހަކަ ކުްށެވރިކޮށްފަ

ަވުގުތ ނިކުތް ރިޕ ޓެއް ނޫން. ެއ ރިޕ ޓްަގިއޭވ އެބަ އެހެން  މި .ެވްސ ަވނީ ކުީރެގ ސަރުކާުރަގއި ނުކުމެފައި

ކަުމެގ ތެޭރަގިއ ެއއީ ސިިރޔާއަށް މީހުން ފޮނުަވނީ ކޮްނ ބަޔަކު އެެވްސ ފާހަަގނުކުރެޭވ. ާވހަކަތަެކއް އެްއޮގތަކަށް 

އަޑުްނ މެ ހަރުއެެވނި ރިޕ ެޓއް ކަމަށް ިވދާޅުެވ އެންމި ރިޕ ޓް މިއީ ިމެވނި ،ދަނީ ެވެގންތ . ފާހަަގެވެގން މި

އިނިގލިދިްއެވފަިއާވ މީހުން.  ،ކުރެިވދަްއކަަވނީ އެ ރިޕ ޓުަގއި ސީރިޔާއަށް މީހުން ފޮނާުވ ކަމަށް ތުހުމަތުާވހަކަ

ރިޕ ޓުން މި  ،ަގިއ އޮތް ައސްލު އަސާީސ ާވހަަކ ެގއްިލދަނީ. ޮގސްފައި މި ރިޕ ޓު  ،ޮގތަކީ ދާ ، ެވެގން މިއެހެންީވމާ

ަގިއ މި ރިޕ ޓު  ؛މިކަމެއް ،ްއެގ ޮގތުަގއި ނެޭގނެ ހަތިޔާރެއް. އެހެންނަމަެވސް ނުކުންނަނީ ސަރުކާރަށް ހަމަލާއެ
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އަރުަވނީ ތޮއްޑޫ ރު މި ފުރުޞަތުަވނަ އަހަރު. އަޅުަގނޑު މިހާ 2014އޮތީ ނެރެފައި  މި ރިޕ ޓު ،ހިނާގފައިާވ ކަމެއް

 . ށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާނަ

 

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެުވން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ 

ޮގތުްނ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  ުގޅޭ އާ ސެކިއުރިޓީ ޑް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދަނޑުެވިރކަމުެގ ފު

ކުރަން. ނޑު ެވްސ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މި ހުށަހެޅި ަގރާރަށް އަުޅަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ތެރި ރައީސް. ކުދިންަނށް ބޭނުންާވ ކާނާ، ރައްޔިތުްނ ކާން ހުރި ފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުެގ ބަދަލުގައި އިްއޒަތް

ާސފުާވނެ. ނައިފަރު ދާއިރާެގ ޔިތުންނަށް ރާއްޖޭެގ ރައް އަހަރު އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރި ޮގތް މި 5ޭވތުެވިދޔަ 

 ާވަހކަ ެއޮގތަށް ދައްަކަވން. އެ  މިއަދު މި، ތެިރ ރައީސްަގންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލަދުފުޅު

ރުާވިލ ނުލައި ދި ޓަކާށްާރއްޖޭެގ ރަށްތައް ފެންތަ ބޭފުޅުްނެގ ެވރިަކމުގައި މި އެ ؟ބޭފުޅުންެގ ެވިރކަން ކިހިެނއްތ  ދިޔައީ

ރުކާރުެގ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންަނށް ސާފުާވނެ. ސަ ޮގްތ މި ބިލިއަން ރުިފޔާއިން ޚިޔާނާތްތެރިީވ 1.2ށް ޮގތަ

އޭުރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ަވުގ  ،ޮގްތޮގތުން ތެލުެގ ަވުގ ިވޔަފާރި ކުރިކަން  ކުންފުނިތަކުން ނާޖާއިޒު ޮގުތަގއި އެކި

ޕ ޓަީކ ންނަށް ސާފު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.އެންެގ ރިިވޔަފާރި ކުިރކަން ރާއްޭޖެގ ަރއްޔިތު

ތް ރިޕ ޓެއްކަން އޭުރެގ މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި، އޭރުެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަވނަ އަހަރު ނިކު 2016

އޭުރަގިއ  ،އެހެންނަމަެވސްނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ. އޭުރެގ ަވޒީރުންނަށް ާސފުކޮށް އެ ،އިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާهللا ޢަބްދު

އެިވދާުޅާވ  ،އްިވދާުޅާވ އިސްލާމްދީނެ އޭރުަގއި އެ ،ާވތީ ން ކަމަށްކަންކަން ކުރު ކުުރމާއި މިހިތުލައިެގން ތިބީ ވައްކަން

ދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ. ބޭފުޅުންަނކަށް ނުިވސްނުނު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މިއަ ިސޔާސަުތތަކެއް އެ ާވއިސްލާމްދީނުަގއި 

އެީއ  ؛ަގނޑު އަސާސްަތއްިވދާުޅާވ މައި ަގއި އެއެ ރިޕ ޓު ބަލަން ފެށީމާ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރުން މިކަން

ޮގތަކަށް ެއކަން  އެ ނޫން ،ސީރިޔާއަށް މީހުން ފޮނުުވމާއި އަދި އެހެން ެވސް ކަްނކަން ފާހަަގކުރަން ފެށީމާ

ާރއްޖޭެގ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އެހެންނަމަެވސްދަނީ ފަތުަރމުން.  ހަކަތަެކއްޓަކައި ިގނަުގަނ ާވބަދަލުކުރުމަށް

ަވނަ ބަޣާާވތެއް ކުރާނޭ ާޖަގެއްއ  2އިނޭގ.  ރާތް ަވރަށް ސާފުޮކށް އެބަޖަހާ ސަކަ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު މި

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުްޑ ޔާމީނަކަށް ނުދޭނެ. އިهللا ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ދެނެއް ޢަބްދު މި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރާއްޖޭެގ  ޮގތެއްަގއި މި ޞަޚާއް . މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ފާހަަގކޮށްފަސެކިއުރިީޓެގ މި ަގރާރުގައި ަވރަށް

ސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އެބަހުރި ހާ ދުތައް ޤްޞަބޮޑެތި މަ ަވރަށް ،ޓަަކިއ ފަޅުރަށްރަށް އެބަހުރިދަނޑުެވރިކަން ކުރުމަށް

 ؛ާއއި ތަރުކާރީ ރާއްޖެއަްށ ބޭނުންާވ ކާނާ މި، އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ ،. އެހެންނަމަެވސްއެބަހުރި ދީފަ ންކުސަރުކާރުތަ

ކަންކަން  މި ؟ކަންކަން ނުކުރެެވނީ ރާއްޖެއަށް އުފެއްދޭ ަވރަށް ކީްއެވެގްނތ އޭ މި ރަށްރަށުގައި މި ކާރީ މިާއއި ތަރުމޭާވ

 ނުކުރަން. ތްގައިމު ެވސް ައުޅަގނޑު ަޝއްކެ މަދުާވެނ ކަމަށް ހަމަންަވރުކުރާ މިކުރެޭވނެ ނަމަ ައޅުަގނޑުމެން އިމްޕ ޓް
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ރަށްރަށް އެ ފަޅު ،ރަށްރަށް ދޫކުރުމުަގއި ރަށްރަށް، މި ފަޅުށްފައިހުރި ފަޅު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިދެންެނިވ ޮގތަށް ޫދކޮ

 ހައްދާ ؛. އެތަންތަނުގައި ކުރާ ޖަހާފަމިލިއަން ޑޮލަރުެގ އަުގ ހ ދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕ ސަލްތައް ހުންނަނީ މިލިއަން

ންތަކުްނ ޔު ފޮނުާވފައި ހުންނަ ލިޔެކިށް މިނިސްޓްރީތަކަމަށްކަ  ނުކުންނާނެިމެވނި ަވަރކަށް  ،ތަކެތިން މިެވނި ަވަރކަށް

 ހަމައެކަނި ކުޑަކުޑަ ެގެއއް ،މި ރަށްރަށަށް އަރާ ބަލައިލީމަ އެނެގނީ ؛ހުރޭ. އެހެންނަމަެވސް، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

މަސައްކަތެއް ނެތް.  ކުރާ ނަގއިއޮންނަނީ. އެތާއެތާނގައި ުޗއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އޮންނަ ޢާއިލާއެއް އެތާނަގއި  އަޅާފައި

 ރުގެ ، ސަުރކާއެތަނުން މާކެޓަށް ނުކުންނަ އެްއޗެއް ނިސްބަތުން ަވަރށް ކުޑަ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންީވމާ

ތުން ޚާއްޞަ އިސްކަެމއް ދީެގްނ ރީްޒ އެްނޑް ެއްގރިކަްލޗަރެގ ފަރާޚާއްޞަކޮށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ ،ތުންފަރާ

ސިލުކުރަން ކުާރ ހާޮކންކަމެއް  ،ޞަދެްއަގއިކޮން މަޤް ރި ރަށްރަށުގައި ކުރާ ދަނުޑެވރިކަަމކީހު ކޮށްފައިދޫ މިހެން

ޖޭަގިއ އްމި ރާ ތައްަވތްބާ ގެ ާވއްޖެއަށް ބޭނުންާވ ފަލަމަޑީެގ ބާަވތްތަާކއި، މޭ ރާ އެބަޖެހޭ ބަލަން. މި ތ ކަމެއް

މިންަވުރ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އުފެއްދޭނެ. މިއިްނ  ފިއްާޔ މި ރާއްޭޖެގ އާބާދީއަްށ ެއއިން ބޭނުންާވއިހައްދަ

 އްޞަ ޅަކަށް ާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޮކންމެ އަތޮޅެްއަގިއ ޚާށެއްަގއި ދޮންެކޔޮ ހައްަދއިފިއްާޔ މިއިން އަތޮރަފަޅު

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ދޮންކެޮޔ ހައްދަން. އޭރުން ނާސްތާ ްޕރޮްގރާމު ،ަބއްަލވާ ޮގތެްއަގިއ ރަށެއް ާބއްަވ

ޚާއްޞަ ޮގެތއްަގއި ތޮއްޫޑ، ކާށިދޫ އަދި  ؛ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށްއެީކގައި ެގންދެޭވނެ. ހަމައެއާއެީކގައި މީ ކާމިޔާބުކަމާ

ހުރި  ބޮެޑތި އާބާދީތަކުގައި ބިން އި،ތި ރަށްރަށުަގބޮޑެދަ ފައް ައއްޫޑ ސިޓީ، ފުވައްމުލަ، އަތޮޅު ގޮއިޫދ، ލ.

ނޑުެވރިކަން ކުރެޭވެނ ދަޕްލޭންކޮށްެގން ، ފަދަ ންގ މިއ ަގިނކް ފާ ، ފުޅާކޮށް ކުރެޭވނެ ޮގތްރިކަންނުޑެވދަރަށްރަށުގައި 

ކުާރ  ދަނޑުެވިރކަން ކަންކަން އެބަޖެހޭ ފަހާިވން. ރެެވން. އެ މިްސރާބަށްކުޖެހޭ ބައްޓަންއެބަގައި ޖޭ ޮގތްޮގތް މި ރާއް

ކެމިކަލް ނޫން ޮގެތއްަގިއ ދަނޑު ހެއްދޭނެ ނިޒާމެއް  ،ދަނޑުެވރިކަން ފުޅާކުެރޭވނެ ޮގތް ތްތަކަށް ލ ނު ލިބޭނެ ޮގތް،ފަރާ

، އަުޅަގނޑު މި ބަ ލިބެންޖެހޭ. އެހެންީވމާއެޓަކަިއ ބޭނުންާވ ލ ުނެގ އެހީަތއް އިމުކޮށްދޭން. ެއކަްނ ކުރުމަށްޤާއެބަޖެހޭ 

ކުިރ  ކުރި ކަންކަްނ، ާއއެީކަގިއ ޭވުތެވދިަޔ ސަރުާކރުންުކރާ ާވހަކަ ދަންަނާވލަން. ހަމައެދު ށް ތާއީއަފުރިހަމަަގރާރަށް 

 ެގންދާ ންހަމަ ބާރު ސްޕީޑެްއަގއި މިހާރުެވސް ކުރަމު ،ހިންިގ ޖަރީމާތައް މިހާރުން މިހާރަށް އޭރުެގ މެންބަރުން ،ަވްއކަން

ހިންާގ  އެމް.ޑީ.ެއންެގ ރިޕ ޓާ ުގޅިެގން . އަދިޅޭނެ ޮގތްަތކެއް ހަމަޖެހިެގންދިއުންށް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަަވހަށް ފިޔަަވުޅއެތަޮގ

 ިރ ރައީސް.  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެށްެގންދިއުމަށް ޮގާވލަން. ަވރަތަޙުޤީޤު ެވސް ބާރަށް ކުރިއަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަރުަވނީ މަނަދޫ ދާއިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި

 ށް.  އަޙްމަދު ހާރޫނަ
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 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ާވހަކަދެއްކެުވން:

މުެވފަިއާވ ންރާއްެޖއަށް ަވރަށް މުހި މި ަގރާރަކީ ިމއީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންޒަތްތެރި ަރއީސް. އްޝުކުރިއްޔާ އި 

  މު ން ލިބޭނެ ޮގތް ހެދުމުެގ އެންމެ މުހިށްހެނދުނުެގ ސައި ސްކޫލުތަކުެގ ދަރިަވރުންނަމި ސަރުކާރުން  . ެއއީރާރެއްަގ

ހަށިަގނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާއަށް ހެދުމުެގ މަޤްޞަދުގައި  ، ކާނާއަކީ މިއީ ރަްއކާތެރިކާކަމަކީ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން 

ނާސްތާެގ  ހެނދުނުެގ ،ަގކުރެއްިވ ަފދައިންސް ދެންމެ ފާހަތެރި ަރއީ ިއއްޒަތް ،ެގން އުޅޭ ކަެމއް. އެހެްނނަމަެވސްފެށި

ބަ އެ މި ިސޔާސަތު ރޭިވަފއިާވ ޮގތަށް ޫނންކަން ބައެއް ރަށްރަށުން ،ޮގތަށްދާ އެއް ޢުަވ ތެރޭގައި މި ދަނީކީ ސަުރކާުރެގ

މެން ފުޑް ޮގތަށް އަުޅަގނޑު  ބޭނުންކުރެޭވ ހަމަ ޖަންކް ބަ ރަށްރަުށެގ ހެނދުނުެގ ނާސްތާގައި އެ އްފާހަަގކުރެޭވ. ަބއެ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ. މި  މޮނިޓަރކޮށް ނުބެލޭތީ މި ޕްރޮްގރާމު  ކާބ ަތކެތި. ެއންމެ ރަނަގޅަށްއްމާނަކުރާ ބައެ

ރާއްޖޭެގ  ،ފައްދާ ަގނިކް ކާނާއަށް ހެދުން. ދަނޑުެވރިކަމުން އުއ  ޭވ ކާނާައކީ ދެ ،ެގ މަިއަގނޑު ެއއް ބޭނުމަކީރޮްގރާމުޕް

ްއެގ ކުދިންނަށް ދެޭވނެ އިންތިޒާުމތަކެއް ޭރުވން. ހަމަ މިޮގތަށް ށެ އުފައްދާ ތަކެތި އެ ރަ ންނޑުެވިރކަމުދަށްރަށުެގ ރަ

ން އެަބ ަގނެެގމާރުކޭޓުން  ެގމާލޭ  ،ހިންާގ ފަރާތްތަކުން ރޮްގރާމުޕްމިހާރު ރާއްޖޭެގ އެކިެއކި ަކންކޮޅުތަުކގައި މި 

ރަށްރަށުްނ  ެގދިެގން އަޅުަގނޑުމެންހެޭގެގ ގ ތިތެރޭަގއި ށްރަށުެގ ޭގރަކީ މިއީ ެގންދޭ، ފަޅ ، ދޮންކެޔޮ. މި އެްއޗެއްސަ 

ން ައޅުަގނުޑމެން އެބަޖެހޭ މިޮގތުން ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ތަރުކާީރއާިއ، އިހުރި އެްއޗެހި. މި ްޕރޮްގރާމުެގ ތެރެ  ލިބެން

އެބަޖެހޭ  އްޖޭގައިަތކެތި އުފެއްުދން މި ރާކެއް ހަމަޖައްސަން. ހަމައެާއއެކު ކާބ ތަމޭާވ ބޭނުންކުރެޭވނެ އިންިތާޒމު

ކަމަށް ބަލައިެގން   ލިބޭނެއް ބާަވތްތަ  ކާުޑެގ ؛އުމުތަކުން ކާބ ތަކެތިއިތުރުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ބޭރުެގ ޤަ

މެންނަށް ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް ދުަވހާ ޖެހެންދެން އަޅުަގނޑުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެޭވކަްށ ނެތް. ދާދި މިދާކަށް

  އެޅި ކަތި ފިޔަަވޅުތަަކކާއި ަވރަށް ފަސޭހައިން ލިބެމުން. އެހެންނަމަެވސް، މިދިޔަ ސަރުކާރުގަ ައއީ ޑިާއއިން އިން

 އެނިގފައި އޮީތ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ށްކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަ ނީ ތުރުކީންނަުގިޅެގން ފުށް މި ެގން

ންެގ މި ރަށްރަށުގައި މެތުން ކާނެ ކާނާ އަުޅަގނޑުއްޔިރަ  ެގްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންތަކެ އްނެ ކަންތަނޭބަލައިަގނެ

އަތޮުޅަގއި ެވްސ  އަުޅަގނޑު ނިސްަބތްާވ ނ. ،ނުންބޭ ހަަގކޮށްލަންފާފެއްދެން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑު ހަމަ އު

 ރަނަގޅަށް ދަނުޑެވރިކަން ަވރަށް ށްރަުށގައި ރި ަވރަށް ބައިަވރު ރަށްރަށް ދީފަ. ބައެއް ރަހުެވރިކަމަށް އެބަދަނޑު

އުމުޤައުުމގައި ިތބި މުއްސަނދި ބޭބޭފުޅުން  އެ ބޭފުޅުނެްގ އެކި ޤަ އި ރަށްރަށް ބޭނުންކުރަނީބަ ކުރޭ. އަނެއްއެބަ

ަގސް މިރުސް އިންދައިެގްނ  3 ،ލާފައި ކުޑަ ދަނޑެއް ހަދައިެގން އިދެ ކޮޓަރި އަޅަ .ޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށްއްެގނެސްެގން ޗު 

ލަތްަތއް އެ ޫދކުރެޭވ ބޭނުމަކަށް ސީއަުޅަގނޑުމެންެގ ަވ ރި ކަމެއް.ހުމަތާމިއީ ހި ެވސް އެބަުހރި. ށްހިންާގ ރަށްރަ

ދަނޑުެވރިކަމަކީ ިމއީ  .ތެރި ރަީއސްން. އިްއޒަތްރަ ކުސްން ެވޤީޭވކަން ސަރުކާރުްނ އެބަޖެހޭ ޔަރެބޭނުންކު

. މި އެބަޖެހޭރެެވން ންޑަސްޓްރީ ހަުރދަނާކުމި އި ަގޅަށް ކުރެެވމުން އަިއ ކަެމއް.ނދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވރަށް ރަ

ތްކުާރ ކަަގއި މަސައް ރީެއ އިންަޑސްޓް ،ރުން މިކަމަށް އިސްނަަގިއެގންކާއިންޑަސްޓްރީ ހަރުދަނާކުެރޭވނީ ސަރު
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 ލިބޭނެފައިސާ  ، ހަމަކޮށްދީއްތަތްލަސީވަ އެ އިންޑަސްޓްީރއަށް ބޭނުންާވ ، ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ދީ ފަރާތްތަކަށް

ހަމައެއާެއކު ަދނޑުެވރިކަްނކުރާ ފަރާތްތަކަީކ މިއީ ރިޮކްގނަިއޒްާވ ބަޔަކަްށ މަޖެހިެގން. ތްތައް ބޭްނކުތަުކެގ ތެެރއިން ހަޮގ

ރާ މީހުން. ްއކަތްކުސަހަމައެކަނި އޮފީސްތަުކަގއި މަ ،ާވން އެބަޖެހޭ. މިހާރު ައުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގަވނީ

ރުން  ރުކާލޫމާތެއް ސަޢުއިން އެްއެވސް މަފަ. މިލެިވށްީތ. ދަނޑުެވރިން ެވސް މި ތިބީ ދޫކޮމަސްެވރިން ދޫކޮށްލެިވފައި އޮ

ައޅުަގނޑުމެން  ،ދައްކާއިރު   ސެކިއުރިީޓެގ ާވހަކަޑްނުފެނޭ. ހަމައެއާއެުކ ފު ބަލަހައްޓާ ތަނެއް އަުޅަގނޑުެމންނަކަށް

ެވެގން ނޑު ަގދައަސަރުތަކެއް ކުާރ ބައެއް. ކަ ަވރަށް ބޮޑެތި ންމޫސުމީ ބަދަލުތަކުއީ އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މި 

ެގ ަރއްޔިތުންެގ ން ރަށުން އެބަ ކާޑު ހުްސޭވ. އަޅުަގނޑުމެޅި މު ،ންޅުއަތޮ  ހިސާބުން މުޅިޓޭޓު ހުއް ބ ލެ ދަތުރުކުރާމާ

. އަުޅަގނުޑ ުނާވނެންެވެގ ކަށްރަބާހޭ ޖެމިއީ އޮޑިދ ނިަފހަރު ދުއްާވ ޮއޑިެވރިްނެގ އަްތމަތީގައި އޮންނަން ކާބ ތަކެްއޗަކީ

އަށް އެތެރެކުެރޭވ ކާުޑެގ ބާަވތްތައް ުގދަންކޮށް ބެހެއްޓުން އެއީ މާލޭަގއި އެކަނި ކުރެޭވ އްޖެރާ ،އުޅެނީ ދަންނަަވން މި

ާރއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި މި ާކުޑެގ ާބަވތްތައް ުގދަންކުެރިވެގްނ ރައްޔިތުންނަށް ތަންކޮެޅއް  އި،ކަމަކަށް ނަހަދަ

ިމ  އިން ސެކިއުރިީޓެގ ތެރެޑް ަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ފުއަޅު އޭ. ތްތަެކއް އެބަ ާރަވންޖެހެޮގ ބޭނެލިލުއިފަސޭހަކޮށް 

ށް އަމަންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ ހ ދައިދޭން. އަުޅަގނުޑ މި ަގރާރަށް ފުރިހަިޔތުންކަން ރަށްރަށުެގ ރައް ޤީޔަ

ނެއްެގ ތެެރއިްނ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ާގނޫ އަޅުަގނޑުންކުރަނީ މި ަގރާރުެގ ސަބަބުން ޤީ ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑު ޔަ

 ހަރުދަނާކުރެޭވނެ ޮގތް ެވެގންދިއުން. ރީޓްސްއެ އިންޑަ ،ތްތެރިންނަށްކަބ ތަކެތި އުފެއްުދމުެގ މަސައްކާއި ޖޭގަ ރާއް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާ  މިހާރު މި ރާއްޖޭަގއި މަދަރުސާއަށް ،ނޭގތ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ަގރާރުގައި އެބަ ފާހަަގކުރޭ އި

ިމ  ދެން ؛ޖެހޭ ކަމަށް. އެ ކާނާ އުފެއްދުމަށްންނާ އެަބ އުފައްދަޓަނުެގ ކާާހސް މެޓްރިކް 47ހާްސ ކުދިންނަށް  80

އި ހާްސ ހެކްޓަރުެގ ބިން ބޭނުންާވ ަކމަށް. ދެން މިހާރުެގ ދަނޑުެވރިކަމުެގ ައއު ޓެކްނޮލޮޖީގަ  17ބުނޭ ަގރާރުަގއި އެބަ

ހާސް ކުދިންނަށް  80 ،ަމކީކަ ރުވާ ަށަވތެރެއަށް ހިމެނޭ މިްނަވރެްއ އެހާ ސާެފއް ުނޭވ. ެއހެންނަމަެވސް، ކަބިން މީެގ

މޭާވ ފ ރުކޮށްދެޭވތ  އެަބ ބަލަންޖެހޭ. އެއީ ދެ ަވށް  ސަތޭަކ ިވހި ްގރާމު ކޮންމެ ުދަވހަކު ތިން ،ޖަކަށް އްކޮންމެ ކު

 220އެުކަގއި  ތަރުކާރީއާ ބަ ބަލަންޖެހޭ. އަދި މި މޭވާއާއިއެރުކޮށްދެޭވތ  ފ  މް ތަރުކާރީްގރާ 480ދޮންކެޔޮ. އަދި 

އް ެއބަ އަުޅަގނޑުމެން އެ ކުދިްނނަށް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ދެން  ތެ ޑީެގ ނުަވތަ ޮގާވމުެގ ާބަވާވަވރަްށ ފަލަމަކެލަރީ ހަމަ

ން ޤީރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑަށް ޔަޒަތްތެބެިވ އިއް އްދަނޑުެވރިަކމުެގ ދާއިރާތަކުން ަވޑަިއެގން ތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ށް ތިބޭފުޅުންެގ ތަނަަވސް ިވސްނުންފުޅު ހުރިހާ ުމހިންމު. އަދި މި ަގރާރުަގިއާވ މައުޟޫޢަ ެވސްމި ަގރާރު  ،ކަށަަވރު
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ިރ ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ  ދެކުނު ަމއްޗަްނޮގޅީއަރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުުރޞަތު ެވސް މުހިންމު. ބޭފުޅުންނަށް

 ށް.ޚައިތަމަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޚައިތަމް ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު މައްޗަންޮގޅީ

ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާރަްށ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މި ަގރާރު  ،އެއްކޮށް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ާވހަކަެއއް މިއާއަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި

ެވްސ ހުރިަކމުގައި. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން  ލާގައި ެގންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ބަލައިަގތުމަށްފަހުަގިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަ

ެއއްޗެހި. ނާސްތާ ކަންތަުކަގިއ  ާވހަކައާ ރިޓީ އެހެންނޫނިއްޔާ ނާސްތާެގއުފުޑް ސެކި  ،މިއަދު މިދައްކާ އެއް ާވހަކަައކީ

ަވްށ  މި ދެ، ެވސް ިވދާޅުިވއޭ ތެރި ަރއީސްިއއްޒަތް ،ެމއް ެއއީކަތް އޮބޮޑަށް ާފހަަގކުރެިވަފއި  އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް

 ޕްަރިއމަރީ އިެވންުޓގައި ިވދާުޅވި  ެގދޮންކެޔޮ ނުލިބިެގން ކުދިން މަުގމަތިެވފައި ހުރި ާވހަކަ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން

ތިީވ. ަވށް ދޮންކެޔޮ ނުލިބިެގނޭ އޭނަ މަުގމަ އެީއ ތެދެކޭ އެ ދެ  ،އި ހުރި ކުއްޖެއް ބުނިާވހަކަެއއް. އެ ަގޑީަގއި އެތާނަގ

ަވށް ދޮންކެޔޮ ނުލިބިެގނޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު  އުޅެުވނީ އެ ދެ ބަސްނާހާ އެހެންޫނނީ  ،އޭނަ ިވޔާނުދާކޮށް

ޓަކީ ައސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ އިޑަބެލެންސް . އަދި މަށްއް ކަށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެ ަވށް ދޮންކެޔޮ އޭަނއަ ބޫލުކުރަން އެ ދެަގ

 ބޮޑަށް، ަވރަށް  ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ަވރަށްޓަކައި ދަނޑުެވރިކުރުމަށް އެކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗްއ. މިކަން

ޕެސްޓިސައިޑުެގ ބިލު  . މި ނިންމާލީބޮޑަށް އިސްކަންދޭން. އިހަަކށްދުަވހު އަޅުަގނޑުމެން ޕެސްޓިސައިުޑެގ ބިލު

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދިޔަ.  އްކެއަދި ަވރަށް ަބއިަވރު މަޢުލޫމާތުތަ .ބައްދަލުިވ ދަނޑުެވރިންނާ  ،ނިންމާލިއިރު

ދަނީ ްސަވސަިއޑަށް  ފަންިގަސއިޑް އެ ެއއްޗެހި މިހަރިބސައިްޑ،  ދާ ޕެސްޓިސައިޑް ދަނޑުެވރިކަުމގައި ބޭނުންކުރަުމން

  ންނަ ނުެވއްޖެއްޔާ އެަބއިމީހުން އެއްކުަރނީ އެބައިމީހުންނަށް ފެއެ ެއއްޗެހިތައް ބޭނުންކުރާއިރު ކޮންޓްރ ލްލުެވެގން. ބަދަ

ޮގތަކަށް. ެއއީ ދަނޑުެވރިން ތިން ަވއްތަރު، ހަތަރު ވައްތަރު ކެމިކަލް އެއްކޮށްަލިއެގން އަމިއްލައަށް ެވސް އެބަ ބަލާ ެއ 

ައކީ ކެމިކަލް  99%އަުޅަގނޑު ނުބުނާނަން  ،ލިބޭ ކާނާއަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެްއޗެއް ކޮންޓްރ ުލކުރެޭވތ .

މަދު އެއްެޗއް ނޫނިްއޔާ ޙަޤީޤަތުގައި ކެިމކަލް ނުޖަހައެއް ނުލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.  ޖަހާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.

މަދު ބަެއއް  ަވރަށްކުރާ ރާ ފާިމންގ ންކުބޭނު އެހެންނޫނިއްޔާ ްގރީްނ ކެމިކަލްސް ،ކެމިކަލް ނުޖަހާ އ ެގނިކް ފާިމންގ 

 ،ދެންމެއަކު ިވދާުޅިވ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ންމެއަކުިވާދޅުިވ ާވހަަކެއއް ދެ ރާއްޖޭަގއި އުޅެނީ. އާދެ، ެދން ރައީސް

ކުރީގައި އޮތީ ހާޓްއެޭޓކް. ރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑަްށ  ލް ޑިޒީްސ. ޭއެގ ެއންމެބަނިކައުކޮމި -އެއީ ނޮން ؛އެން.ސީ.ޑީ 

 މީހުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ވައްދާ ފަސްދުަވަހކު މަދުެވެގން  ކޮންމެ ،ޮގުތން ވެއްޖެްއޔާތް ޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮމަ

. އަށް އޮތީ ކެންސަރު އާޓިކަަލުކން އަޅުަގނޑު ކީ ާވހަަކއެއް. ދެަވނަތްހާޓްއެޓޭކް ޖެހިެގން. މިީއ މިހާރު ނޫހުގައި އޮ

ާވ ާވހަަކއަީކ ތަކުެގ ސަބަބުން މި ކަންތައްތަކަކަްށ ކޮންޓްރިބިއުޓް ހަމަ މި ކެމިކަލް ،އަދި މި ކަންތައްތައް ފާހަަގުކރާއިރު
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ާތރޑް ހޭންޑް ސްމ ކިން ެވސް  ،އާއިސެކަންްޑ ހޭންޑް ސްމ ކިންގ  ،އާއި ުރން ސްމ ކިންގ ކަމެއް. އަދި ޭއެގއިތު އޮތް

ތެރޭަގއި ބޮނީ. އެ ތީަގިއ ބޮނީ. އެތާެގ ދޮރުމަތަންތަނު .ޫބލުކުރަން. ބަޔަުކ ސިނިގރޭުޓ ބޮނީަގއެއީ އޮތް އެްއެޗއް ކަމަށް 

ށް ަވެދެވނީކީ ނޫން. ނޫން. ހޮްސޕިޓަލުތަކަ ދެެވީނކީސްކޫލުަތކަކަށް ަވ .އެ ދުމުަގއި ނުޖެހި ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނުަވދެޭވ

-ެއއީ ނޮން ؛ެވްސ ހަމަ އެްއކަަލ އެން.ސީ.ޑީ  ނޫން. އެހެންީވމާ، މިއީ ެވސް ަވދެެވނީކީ  އަދި އެހެން ތާކަށް

ސް  ރީފިލިޕް މ  ،މީހުން ބުނަމުން އައީ ަގއި އ1960ެނިކަބަލް ޑީޒީސްަތކަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރާ ެއްއޗެއް. އުކޮމި

ކެންސަރަށް ކޮންޓްރިބިއުުޓ  ،މިކަްނ މިހެން ާވނޭ  ،އެކަހަަލ ކޮމްޕެނީސްތަކުން ބުނަމުން ައއީ ،ކަހަލަ ކޮމްޕެނީސް

ރާނެ އެހެން ކުރު ތުޙައްަލީކ މާކެޓު އި އެ . އެކަަމކު އޭޖެހެ ދަން އެބަ . ިމއަށް ޙައްެލއް ހ ންއެބަކުރެޭއ މި ެއއްޗެހި

ޔޫ.އެްސގައި އޭތި ބޭންކޮށްފި. ރާއްޖޭަގިއ  ެވސް ފުދޭަވރަކަށް ިގނަ. ޭވިޕންެގ ކަންތައްތަެކއް. ރާއްޭޖގައި އުސޫލު

ޅުަގނޑުމެންެގ ުޒާވން ޖީލު . ިމކަހަލަ ކަންކަަމށް ރަނަގޅު ަޙއްލެްއ ނުެގެނވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އަ ަވނީއިތުރު

ނުޑ ނުލާ ދޫކޮށްލާަވުރެގ ކަމެއް ކަމަކަްށ އަުޅަގއިެވސް މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ ބަލަހަލާކުެވެގންދާނީ. ހަމަ ެއއްޮގތަކަށް

ާވ ެއކްޝަން ޕްލޭނުެގ ދަށުން ދަނޑުެވރިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ޖިކް ޓެރެނުދެކެން. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ސަރުކާރުެގ ސްޓް

މުެގ ެރުވިމންަވރުެގ ނަފާ ނުނެނެރެދެޭވ ދަނުޑެވރިކަުމެގ ސިނާޢަތުން  ކިޔާލަދޭން. ުޅަގނުޑ ބޭނުންއެްއޗެްއ އަ

ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ަދނޑުެވރިކަން ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގެތއްަގއި  ،ހުއްޓޭ. ީމެގތެރޭަގއިފަހަތުގައި ިގނަ ސަބަބުތަކެްއ އެބަ

ެއަކށީެގންާވ ޮގުތގައި ސިނާޢަތް  ،ބަލިކަިށުވމާއިތައް މުައއްަސސާ ާގނޫނީ އޮނިަގނާޑއި ،ފަންނީ ހުނަރު ނެތުމާއި

 ،ޚިދުމަތްތައް ެގނަރީންޓީުނކުރުމާއި ެވޓެކަރަ ،ކުރުމާއިނުޒުެއކަށީެގްނާވ ޮގުތގައި ސިާޔސަތު ތަންފީ ،ނުކުރުމާއިޒުތަންފީ

 ނާޢަތު ެއކަށީެގްނވާ ދަނުޑެވރިކަުމެގ ސި ،ގައި ނެތުާމއިއް ލަތްތައް އެަކށީެގންާވ ރަނަގޅު ފެްނަވރެސީލެބ ޓްރީެގ ވަ 

 ކަރަންޓާއި ފެން، މާކެޓުކުރުން ،ތަކެތި އުފުލުން ،މިސާލަކަށް ުގަދންކުރުން ؛ލަތްތައްސީން ބޭނުންާވ ަވނަެޗއި އުެވލި

ނެތުން.  ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބެން ދަނޑުެވިރކަމުެގ ސިނާޢަތާ ،ދަނުޑެވރިންެގ ޖަމުޢިއްޔާތައް ނެތުމާއި  ،ނެތުމާއި އިމުެވފައިޤާ

ނަގޅަްށ ރަ އޮތީ ަވރަށް އާދެ، މިެގ މަތީފަނޑީގައި ތިބި އަންހެނުން މަދުުވން. ެވރިކަުމެގ ދާއިރާ އަދި ދަނޑު

އަހަރު  ފަސް. އިރާދަފުުޅކުރެއްިވއްޔާ މި ިވދާޅުިވ ކަންަތއްތައް ީމެގތެޭރގައި ހިމެނިފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު ެދކެން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށްށް މަކަ  ކަންކަން ހާސިލުކުރެޭވނެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ،ނިމޭއިރު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަވއިކަރަދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޒިޔާދަ ޙުސައިން
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން ޒިޔާދުބަރު ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެން

 ަފއިވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވ

  ދާ  ހާރު މިޮގުތގައި ަވރަށް މުހިންމު ަގރާރެއް. ާޚއްޞަކޮށް ރާއްޭޖެގ ކަންތައްަތއް މި ބޫުލކުރާަގމި ަގރާރަކީ އަުޅަގނޑު 

ާކނާެގ ރިޒާރވެއް އޮތުން ެއއީ ، މެން އިޤްތިޞާދު ކަމަށް ބިނާެވެގންދާއިުރަގއިިރޒަމަކީ ހަމައެކަިނ އަުޅަގނޑުއަޮގތުން ޓު

ދުވަސްަވރަކީ ލާމަރުަކޒީ ާގނޫުނެގ  މިކަމެއް. އަޅުަގނޑު ހަމަ  ޮގތުަގއި ަވރަށް މުހިންމު ބޫލުކުރާަގއަޅުަގނޑު 

ައޅުަގނޑު  ާވތީ ަވުގތު ކަމަށްކުރަމުންދާ ތައް ެވސް ޭއެގ ބަުހސް ،ކުރަމުންދާސް އަުޅަގނޑުމެން ވެ މަސައްކަތް 

 .ެއއީ އުފައްާދ އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި ހަދާފަ އޮތީ ސިޓީ ސިީޓއެްއެގ ަދރަޖަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ،ފާހަަގކުރަން

ެވސް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ އީ މި ؛ރުންކާާނެގ ރިޒާރެވްއ އޮތުން ލާޒިމުކުއި ސިޓީއެްއެގ ދަރަޖަ ދޭއިރުަގިއ އެތާނަގ

ަބއެއް އަތޮޅުަތކުަގިއ  ންމު ވެއްެޖ ކަމެއްހެން. އެހެން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ މިހާރު ރާއްޖޭެގމިހާރު ަވރަށް މުހި

އް ރަށްތަިއތުރު ފަޅުރަށެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން އަޮތޅުގައި އަދިެވސް ފަޅު ،ޮގސް ހުސްވެ ޓޫރިޒަމަށް 

ގައިުމެވސް ނަާފ ނުހ ދޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ، އަުޅަގނޑަީކ ހަމަ އިންބޭނުންކޮށްެގން އެ  ބޮޑު ިބޔަ ރަށްރަށް  ،ހުރިއެބަ

ަވރަކަްށ މަސައްކަތް ެވސް ކޮށްފަިއ  ދަނޑުެވރި ރަށަކަށް އުފަން ދަނޑުެވރި މީހެއް. ދަނޑުެވިރކަމުގައި ކޮންމެެވސް

އެ ދަނޑުެވރިކަްނ މިހާރު  ،މައްސަލަައކީ އެއް ބޮޑު ންމެޑުމެންނަށް ދިމާާވ އެޮގތުން ެވސް. އަޅުަގނ އެބަހުރި ޢަމަލީ

 ަވނީ  ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ފަޅުރަށްތަކެއް މިހާރު ،ަވނީ ބިްނ ހ ދުމުެގ ދަތިކަން. ސަބަބަކަށް ަވުރެގކުރަން ބޭނުންާވ

 ،ެވސް  ތިޔާރުޚްއިޓޭ ފަނެއް ހޮުވމުެގ އެއިން ރަށަކުން ެވއް  .ހަާވލުކުރެިވފަ ިމޮގތަށް ޮގސް މީހުންނާ ަވރުާވއަށާއި ެއޮގތް

ެވްސ  ، ދަނޑުެވރިކަން ކުރަން މިފަދަ ަގރާރެއް އަސްލު ލައިެގންެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނ ޭވ. އެހެންީވމާ ބާރު

އިރާއެްއގައި ދަނޑުެވރިކަމަށް ބޭނުންާވ ބިމާއި ދަނޑުެވރިކަން ބޭނުންާވ އެހެނިހެން ަވސީލަތްތައް ހ ދުން މިއަދު އެ ދާ

ެވސް އޮންނަނީ  މު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އަުޅަގނޑުމެން ރަށް އުފެދިފައި އޮންނަ ޮގތުަގއިންރަށް މުހިަވ

ޖެހެންދެން   މިއަދާ އޮތީ ފަލަމަޑީެގ ބާަވތް. ޮގާވުމެގ ބާަވތަށް. އަނެްއ ކޮޅުަގއި މިއީ އެްއކޮޅުަގއި ދަނުޑެވރިކަމަށް. އެ

 ،މިއަދު ވައިކަރަޫދެގ އަލަ ،ެވސް ނަފާ ހ ދަމުން. އެހެންނަމަެވސް ންދަނޑުެވރިކަމުދެ ބާަވތުެގ އަޅުަގނޑުމެން އައީ މި

އެ ސަބަބު ބަލަން  ހިނގައްޖެ.އަލަަތއް ނެތިމުޅި އޮޅު ،އަލަ ދަނޑުަތކަށް ދިމާިވ މައްސަލައެްއެގ ސަބަބުންއޮޅު

ބޮުޑ  ެވސް މާ މުަގއިެގން އެކަސް ުގަޅއިެވށް އެްގިރކަލްޗަރ ިމނިސްޓްރީއަ ؛ެވސް ައޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް

ބޮޑު ިވސްނުެމއް ހުރި ކަެމއް ނޫން މިއީ  ުތަގިއ ދިެވިހރާއްޖޭަގއި މާޤީޤަޙަ ސަމާލުކަމެްއ ނުދެއްާވ. ،އެއްބާރުލުމެއް 

 ،ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ ދުނިޭޔެގ އެންމެ ތަަރއްޤީެވަފއި ހުންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ފުޑްެގ ިރޒާެވއް އޮތުަމކީ.

. ގައިތަންތަނު ެއއީ ފެން ހ ދަން ދަތިާވ .އިމުކޮށްފަޤާެވްސ އެބަހުރޭ ފެނުެގ ރިާޒެވްއ   ޤައުމުަތކުަގއި ފަދަ ޕ ރސިންަގ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާޑަށް ތަދުެވެގން ައއި  ،ގައިމުެވސް އަުޅަގނޑުމެްނެގ ތާރީޚުން ފެނޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ަހމަ

ޭވ.  ހިސާބުގައި ސަާލމަތުން އުޅެުވނު ކަމަށް ކޮށްެގން އެ ތްތަކެއްގައި ަވަރށް ބުރަ މަސައްކަ ދުަވސްަވރު ހދ.
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 ބޭނުންކޮށްެގން އުޅުނު  ،ހުރޭ ވައިކަރަދޫގައި ހަނޑޫ ހައްަދިއެގން ެވސް އަުޅަގނުޑ ހަނދާން ،އަޅުަގނޑު ދުށިން

ީއ ން ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ މިަވއްޓަފާޅި ބަދަލުކޮްށެގ ،، ިމއީ ޮކށްފިއްޔާމާއެހެންީވ .ބިންބިާއއި ހަނޑުލާެވްސ.  ދުަވސްަވރު 

ދަނޑުެވރިކަން ކުރަމުން އަިއ  މިހާރު ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުަގނޑުމެން .ދަނޑުެވރިކަމަކީ ނަތީޖާ ނެރެޭވނެ ކަމެއް ކަމަށް 

ސްޓްރިއަލް ފެންަވުރގައި ިމކަން ުކރެިވދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ މީެގން ނަފާ ހ ދުމަށް އިންޑަ ،އުސޫލު ބަދަލުކޮށް

ތޮއްޫޑ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  ، ރަށްތަކާއިޞަަވކި ބާަވަތކަށް ޚާއް  ،ނުޑެވިރކަމަށް ދަަވކި ަގބޫލުކުރަން.

ނޑުމެން ބޮުޑ މަޝްހޫރު ެވސް ައޅުަގ ަވީނ ަވކި ާބަވތެްއެގ ކާނާއަށް. ކާށިދޫަގއިޞަޮތއްޑޫ މި ޚާއް ،ފާހަަގކުރެްއިވހެން

ކޮންމެ ދާއިރާއެްއަގއި  ،މެ ސިޓީއެްއަގއިޅެްއަގއި ނުަވތަ ކޮންއެޮގތުން ކޮންމެ އަތޮ އެއް ދަނޑުެވިރކަމެއް އެބަކުޭރ.

 ،ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް މުންދަނޑުެވރިކަމަށް ރިާޒްވ ރަށެްއ ބޭއްުވން އަުޅަގނޑު ަގބޫލުުކރަނީ މިއީ ަވރަށް މުހި

 ބަލަން ކޮންމެ ބަހުސެއްަގއި  ލެޭވތ  ައޅުަގނޑު އަބަުދެވސްނުދައްކާ ނިންމާ  ކުީރެގ ސަރުާކރުގައި ާވހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެން ކާނާެގ ޮގުތަގިއ  ނޫން. ކާާނއަކީ ހަމައެކަނި މި ތަރުކާީރއާއި މޭާވެއއް ،ެވސް. އެހެންނަމަެވސް 

ކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ހުރި ހުރިހާ ފަޅުރަށްތައް މިއަދު ހުރީ ިވްއކާ ޔަމަސްެވސް އެބަ ބޭނުންކުރަން. ހިތާމަ

އަތޮޅު.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ފ. ނުލާ އުޅެނިކޮށް ެވސް ެއއްކޮށް ިވއްކާ ކިިރޔާ  ޅުތައް އް އަތޮ. ބައެހުސްކޮށްފަ

ާވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އް ނުލާ އޮއިކިރިޔާ ިވްއކަެވސް ިކރިޔަ ެވސް ަމދު އަތޮޅެއް. އަތޮޅު ުޅަގއި ރަށްއެ އަތޮ

. ދެން މިކަމަްށ ބަހުރިއްކާަފއި އެކަށްުވރެ ިގނަ މީހުންނަށް ިވމީއިން ކޮންމެ ރަށެއް އެކަ  ،ކީ ޔައަނެއްކާ ީމެގ ހިތާމަ

 ޙަޤީޤީ ޤައުމުެގ  ،ހ ދައިދޭން. މި ޤައުމު  ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށްއެ ރަށްރަށް ،ކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި

ެވސް  ުވރެ ިގނަ މީހުންނަށްއަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ބަދަލުދޭން. އެކަކަށް  ިމ މަސައްކަުތގައި .ންހ ދައިދޭ ރައްޔިތުންނަށް

ތެރެއަށް   އިޚްތިޞާޞްެގބަހުސެއްގައި މާލޭގެ  އަޅުަގނޑު ައޑުއެހިން މިތާނެގ ބަދަލުދޭންޖެހޭ ބައެއް ރަށްރަށް.

  .ޓް ހަދާފަސ އްކާފައި ރިހިއޮތީ  އް. ޖެހިެގން އޮތް އަނެއް ފަޅު އެޅެލާން. ަވރަށް ބޮޑު ބިޔަ ފަ ފަޅުފުށިދިއްަގރު

  ، ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ދުަވހެއް އަންނާނެ މެންެވސް. އަޅުަގނޑު އެ ފަރު ޑުމެންނަްށ ެގއްލުނީއެހިސާބުން އަޅުަގނ

ކަންކަން  ން ަދއްކަްނޖެހޭ ހިސާބަށް މިއޮންނަ ެއއްެޗއްަކން ފޮޓ އާއި ީޓީވ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކުދިންނަށް ފަރާއި ފަޅާ

ަވރަށް  ެވްސ އަުޅަގނޑުމެންެގ ރިާޒްވ. ކާނާެގއީ . މިފަލާއިެދަވނަ މީހަކަށް ިވްއކަ ެވސް އޮތީ ފަޅުދިްއަގރުފުށި ދިޔައިމަ.

ޮގތަށް  މި ސަރުކާުރން އެކަން ނުހިްއކާ .ލާފަިއ އޮތީއިފަރު ިވްއކަ ބޮޑު ެއއްެޗއް. ހދ. ަގއި ަނސީބަކުން އޮތް ދެ 

 މިކަން މެން ފޮޓ އިން ދަރިންނަށް ދައްކާ ހިސާބަށްތަންތަން އަޅުަގނޑު މި ،ފިނޮޅުފަރު،  ،ކަނޑުފަޅުނިންމައިފި. 

މަތުްނ ޙްރަސްކަލާނެގ ހެޔޮ ރަދެން މާތް ދިޔަ ނަމަެވސް.ށް ދެިމެގންޭވތުެވިދޔަ ެވރިކަްނ އަދި ެއއް އަހަރަދިޔައިސް 

ެވސް ބަލައިެގން ރަނަގޅު ނަތީޖާެއްއ  މީދުކުރަނީ މި ަގރާރަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންއްއެކަން ނިންމަވައިފި. އަުޅަގނޑު އު

  ެދއްިވ ފުރުޞަަތށް. ޝުކުރިއްޔާ ނެރެޭވނެ ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް 
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  ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ފަރުތަކުެގ އެަބ  ،އޮކްސްފ ޑް ޔުނިަވރސިޓީެގ ަވފުދަކުން ަވރަށް ިގނަ ފޮޓ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

ުގިޅެގން ހުރިހާ  ރާކާސަރު ދިެވހި  އެީކަގއި ނާ ެވއިޓް ފައިންޑޭޝަޑްޓެ . ސައިންޓިފިކް ރިސާރޗެްއަގއިނަަގމުންދޭ

ިވލުފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ  ، އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފޮޓ  ހުންނާނެ.އެހެްނީވމާ ފަރެއްެގ ފޮޓ  ނެޭގތ  އެބަ ބައްލަާވ.

 .  ފީފުޢަޙަސަން  މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ފީފުޢަިވލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން 

މް ރަޝީދު ންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ! މާފައާދެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްާޔ 

މި   .އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވލަން ބޭނުން ޮގތުން ުގޅޭ ބެހޭ ަގރާރާ ފުޑް ސެކިއުރިީޓއާ ؛އެ ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ަގރާރު

ދިެވހިރާއްޖެައކީ  ހޭ މައްސަލަެއއް.ޮގތެއް ނިންމަންޖެ އިކު ިވްސނައެކަމާމުންމައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް މުހި

ދުނިޔޭެގ  ،ެވފައި  އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ހުރިހާ ކާނާއެއް ބޭރުން އެތެެރކުރާ ޤައުމަކަށް ،މެ ހުރިހާ އެއްޗެއް

ތަނުެގ މޫސުމަށް އެތަން ،ކުއަދި ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް މިއަންނަ ބަދަލުތަކާއެ ،ކަންތައްތައް މިހާރު ހިނަގމުންދާ ޮގތުންނާއި

އާދެ!  މަދުެވްއޖެއްޔާ ޭއެގ ައސަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަކުރޭ. ތަންތަނުން އުފައްދާ ތަކެތި ންނަ ބަދަލަކުން އެއަ

އިންިޑާއގައި ިފޔާ  ،ކުރި ިވްއސާރައިަގއި އިންިޑއާެގ ފިޔާ ދަނޑުތަކަށް ީވ ެގއްލުމުެގ ސަބަބުން ަވރަށް ފަހަކުން މި

އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް  ނަމަެވސް  ފިޔާ ލިުބން ދަތިެވެގންދިޔަ. ސްެވ މާއެކު ައޅުަގނޑުމެންނަށްލިބުން ދަތިުވ

 ،އިންޑިއާ ސަުރކާރުން ކިަޔން ފެށީ އިންޑިއާ ސަރުކާަރށް.އަުޅަގނޑުމެންެގ ބައެއް މީހުން އެްއޗިހި ިއ،ނުިވސްނަ

ނޑުމެން އެބަ އާދެ! އެހެންީވމާ، އަުޅަގ ؟ބަޔަކަށްތ  ކާންދޭނީއިންޑިާއެގ ރަްއޔިތުންނަށް ކާންނުދީ ދެން ކޮން

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ހުރި ބާަވތްތައް ހައްދައިެގން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހެއްދޭން ،ބޭނުންާވ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ

ެވްސ  ހުރި ތަކެތި ހައްދަިއެގން އަުޅަގނުޑމެންނަށް ހެއްދެން ނާެގ ބާަވތްތަކުެގ ތެެރއިންކާ އަޅުަގނޑުމެންެގ

. މިއަދު ދެަވނަ ބޮޑު ހަނުގރާމައިަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކޭ އުރިީޓއެއް ލިބޭތ  ބެލުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގައި ސެކި

. ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުަގިއ އިނޭގތ  ެވްސ މިހާރު ހުސްވެއްޖެ މަޫގަގސްަތއްެވސް ނެތް ލިބޭކަށް.  އްެސއްއެްއޗެ

އޭރުގައި އަުޅަގނޑުމެން  .ސްެވްއޖެެވސް ހު މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޮގސް އެތާނަގއި ހުރި މަޫގަގސްަތއްޢުއަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ،ބަޖެހޭ ިވސްނަންއަޅުަގނޑުމެން އެ އެހެންީވމާ، ނެތް. ކާނެ އެއްެޗއް ނެތިެގން މަޫގފަތް ކެއީ. އެެވސް މިއަދު ލިބޭަކށް

އެތަކެތި އަުޅަގނޑުމެން ރާްއޖޭގައި ހެއްދޭނީ ކޮންޮގަތކަށް  އިތ  އަުޅަގނޑުމެން ރާްއޖޭގައި ހެއްދޭނެ ަތކެްއޗަކީ.ކޮބަ

ދަނޑުެވރިކަމަށް އައިސްފަިއާވ ޓެކްނޮޮލޖީ ބޭނުންކުރަން. އަޅުަގނޑު މިއަދު  އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ؟ ބަލައިެގންތ 

އެ ރަށްރަށުަގިއ  ކުންައޅުަގނޑުމެން އަދި މީހަކަށް ފަޅުރަށެއް ުކއްޔަށް ދިނުމަ ،އުޅޭ ާވހަަކައކީ ދަންނަަވން މި

މި މައްސަލަައީކ  ެގމިއަދު ުނާވނެ.ެގންެގންެދޭވނެ ކަމަށް ަގބޫލުކޮށްއަށްދަނޑުެވރިކަން އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތުަގއި ކުރި 
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ސަރުކާުރން މިދަންނަާވ ޮގތަށް މި  ،ަވދެ  ޮގތެްއަގއި މިކަމުެގ ތެރެއަށްޞައަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސަރުކާރުން ޚާއް

ކަންތައްަތއް ހ ދުމަށްޓަކަިއ އަދި ައުޅަގނޑުމެން ބޭނުންާވ އެިކއެިކ  ،މީހުންނަށް ދަސްކޮށްދީ ،އެތެރެކޮށް  ޓެކްނޮލޮޖީ

 ކުރަން.މިކަން ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ އިސްނަަގިއެގން  .ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިުމކޮށްެގންޤާސެންޓަރެއް  ރިސާރޗް

މި ސަރުކާރުން މި   ،ްނކުރަންޤީއެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ޔަބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފަ މާ ޭވތުެވިދޔަ ސަރުކާރުތަުކގައި މިކަމަށް

 ެގއަުޅަގނޑުމެން  ،ށް ބޭނުންާވ ކާުޑެގ ތަކެީތެގ ތެރެއިންއަުޅަގނޑުމެންނަ ،ެގންަވރަށް ބޮޑު ިއސްކަެމއް ދީކަމަށް 

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ގައިަގނޑުމެންނަށް ހެއްދުމުގައި ިއތުރު ފިޔަަވޅުތަކެއް ައޅަިއެގްނ އެކަމުރާއްޖޭަގއި ހެއްދޭ ތަކެތި އަޅު

ރާއްޭޖަގިއ ހެއްދޭނެ ބޭނުންާވ ތަކެތި ައޅުަގނޑުމެންެގ ނަށް އަުޅަގނޑުމެން  ،ރައްޔިތުންނަށް ެއކަންތައް ަދސްކޮށްދީެގން

ކެޔޮ  ،އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ރަށްރަށުން ނުަވތަ ޭގދޮށުގައި ހައްާދ ފަޅޮލާއި ދޮންކެޔޮ ކަމަށް.

ެވސް  ކުރަން. އާދެ! އިމްޕ ްޓކުރަންމްޕ ޓުމެން ކަމުން އައީ. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންޖެހެނީ އެ ތަކެތި ބޭރުން އިއަޅުަގނޑު

އުަފއްާދ ތަކެތި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ބޭރުން .ާވީތެވ ކުރާ މަަސއްަކތަކަށް ށްއަުޅަގނޑުމެްނ ިވޔަފާިރއައެއީ ޖެހެނީ  މި

ބޭތީެވ ެގންނަ ތަކެތި އަުގހެޮޔކޮށް ލިއުފެއްދުންތެރިކަަމށް ނުބަލައި ބޭރުން  ައުޅަގނޑުމެންެގ ،އަުގ ހެޮޔކޮށް ލިބޭތީެވ

ހުރި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްެގން ހަމަ   ކަންތައް މިހާރު ދުނިޔޭގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް މި ،. ނަމަެވސްެގންނަނީ

އުފެއްދެން  ަގއިރާއްޖޭ ަތެކތި މި ރަނަގުޅ ޕްރޮޑަކްޝަނެްއ ައޅުަގނޑުެމންނަށް އިތުރުކޮށްެގން މި ،ރަނަގޅު ޮގތެްއަގއި 

. އަތޮޅު ަގމުަގއި ަމސައްކަެތއް ކުރިން އިނޭގތ ޑޫ އައް އަުޅަގނޑުެމން ގައި އަހަރުެގ ތެރޭ ަވނަ 1990އާދެ!  އެބައޮތް.

އޭުރގައި އަުޅަގނޑުމެން  ،އެާތނގައި މަަސއްކަެތއް ކޮްށެގން .ބެޭހ ބަޔަކު ެގނެސްެގން ދަނުޑެވރިކަމާ ރުަގއިއޭ

ރު ބިމުަގިއ ހެކްޓަ 18ބެލުމުަގއި މެން ބެލިސްޓެޓިސްިޓކްސް ހ ދައިެގން އަޅުަގނޑު ،ހިސާބުތައް ކަސްޓަމުން އެކިެއކި

އެކު އެއާއަދި ހަމަ އޭރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ަތރުކާރީެގ ބަެއއް ބާަވތްތައް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގައި ހެްއދެން އޮތް.

 ތަންކޮެޅއް ދުރުަގއި ޕ ލްޓްރީ ފާމު  ؛ޓްރީލްޕ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެތަނަްށ ބޭނުންާވ ަގްސކާނާ ލިެބންހުރި

 ެވސް ކުރެެވން އެބަހުރި. ކަންތައްތައް  ނޫނީ މި ،ތަނަށް ޮގްސެގން ގުއި އެބޭ ކުކުޅު އުފައްދަިއެގން އެތަނުން ލި

 ބައެްއެގ އެހީ ހ ދައިެގންރި ހު މި ޢިލްމު ، މިކަހަލަ ޓެކްޮނލޮޖީެގ ބޭނުންތައް ކުެރެވްނ އެބަހުރި.އެހެންީވމާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންާވ  ދަނޑުެވރިކަން ފުާޅކުރެޭވނީ. ނޑުމެންނަށްކަންތައްަތްއ ކޮށްެގން އަުޅަގ އަޅުަގނޑުމެން މި

މު އްެވސް އަުޅަގނޑުެމންނަށް އުފެއްދިދާނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ އާ  އާދެ! ޮގާވުމެގ ތަކެތި ކާނާ އުފެއްދޭނީ.

 ސް ނުކާ ކުދިން އެަބއުޅޭ.ވެ  އާދެ! ިމއަދު ބޮުޑަވުމން އަންނަ ކުދިން ހަނޑޫ އުޅެނީ ަހނޑޫ. މި އިޮގތެްއަގިއ ކަ 

ަވީނ  ެވސް މި ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ކާނާއަށްއެހެންީވމާ ެވސް އެބަުއޅޭ. ހަމައެކަނި ނޫޑުލްސް ަކއިެގްނ އުޅޭ ކުދިން

ެމން މި އުފައްދާ ތަކެއްަޗކީ އަޅުަގނޑު ،. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭަވރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ

  އެފަދަ  ބަލަން. ތަށް ރަނަގޅު ެއއްޗިހިތަެކއްތ ޙައްޞިއަުޅަގނޑުެމންެގ  ކާ ތަކެްއޗަކީ ެގުޅަގނޑުމެން  އަކެއުމަށް ނުަވތަ
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އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  އިުމުކރަން.ޤާެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ދިރާސާތައް ހަދާ ފަރާތްތަކަްށ ހެދޭނެ ޮގތްތައް

 އަޅުަގނޑު...

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ހޮޅުދޫ ޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ކުރިއް! ޝުއާދެ

 ޔޫނުސް ޢަލީއަށް.މެންބަރު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

 ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ަގރާރަކީ ަވރަްށ ފަދަދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މު ަގރާރެއް ހުށަހަޅުްއަވިއދެއްީވތީންމިފަދަ މުހި ރާރެއް.މު ަގންމުހި

 ދިންސްކޫލަށްދާ ކު ؛ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާރުެގ އާބާދީ .އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް މް ރަޝީދަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.އިބްރާހީ

އޮްތ  ންާވ ކާނާ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިކުދިންނަށް ބޭނު ކުދިން. މި 80000ކުރަނީ  ކަމަށް ލަފާ މި

މިކަމަށް  ފަޅުރަށްތައް ބޭނުންކޮށްެގން އުފެއްދިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަމޭ. ،ބިންތަކަށް ބޭނުންކޮށްެގން

ާވ ށްޓަކައި ޫދކުރެިވަފއިދަނޑުެވިރކަން ކުރުމަ މިހާރު ހަނު ބޮޑަށް ބޭުނންޭވ.ރުލުން ނުސަރުކާރުން އެހީތެރިކަާމއި ެއއްބާ

އަުޅަގނުޑ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެެވން.ެއބަޖެހޭ މޮނިޓަރ ންފަޅުރަށްތައް ަވރަށް ާގތުން ެއްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ

ކުރީަގއި ކޮމިޝަނަރ އޮްފ  ތި ފަޅުރަށްތައް.މިހެން މިދަންނަަވނީ ނ. އަތޮޅުގައި އެބަހުރި ަވރަށް ަބއިަވރު ޮބޑެ

ނީ ދަނޑުެވރިކަމެއް ކުރަ ަގއިރަށު މި ޕޮލިސްކަން ކުރެއްިވ ބޭފުޅަކަްށ ދެއްާވފައި އޮންނަ ވައްޓަރު ކިޔާ ރަށެއް އޮޭވ.

ން ާގޅިދެތިން ބަން  ާގ އަަޅިއެގން ރަށްރަށަށް ިވއްކުން. ،ރަށުގައި ކުރާ ކަމަީކ ޮގނޑުދޮށުން ެވލި ނަަގިއެގން  ނޫން. މި

 ކުރެެވން.މޮނިޓަރ އި، މިފަދަ ރަށްރަށް ަވރަށް ާގތުން އެބަޖެހޭ ބަލައެހެންީވމާ ކުރާ ކަމަކީ މިއީ.ލައްަވއިެގން 

ހުރި ބޭނުންތަކަށް މި ރަށްރަށް ބޭނުންކުރޭތ   ރަށްަރށް ދޫކޮށްފައި ސަރުކާރުން މި ،މިރަށްރަށުގައި ކުެރެވނީ ކޮްނަކމެއްތ 

ެވސް ކުރަނީ ހަމަ މި ފާޑުގެ  ތުުރން އެހެން ރަށްރަށުގައިއިއަދި މީެގ ،ގައިރަށްރަށު މިދެންނެިވ ބަލަން އެބަޖެހޭ.

ަވރަށް ރަނަގޅަްށ  ،މިހެން ދަންނަާވއިރު ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ދަނޑުެވރިކަން އެބަކުރޭ. ކަންތައްތައް. މަދު ރަށެއްަގއި

 ކެމިކަލްަތކާ ، ކުރަނީއަުޅަގނުޑ ަގބޫލު .ްއާވކުރަ  ނ. އަތޮުޅަގއި އެބަ ެވސް ންކުރާ ރަެށއް ފެންޓަސީދަނޑުެވރިކަން

 ކުރާ ދަނޑުެވރިކަމަީކ ނަމޫނާ ދަނޑުެވރިކަމެކޭ.ން ނ. އަތޮޅު ފެންޓަސީ ފެލިަވރު ކިާޔ ރަށެއްގައި އ ަގނިކް ،ދުރު

 ،ންެގާގ އަޅައި  ،އެ ނަމުަގއި ތިބެެގން ،ކުރިން މިދެންނެިވހެން ފަޅުރަށް ދަނޑުެވރިކަމަށް ނަަގިއެގން ،އެހެންނަމަެވސް

 ލާފު ކަންކަން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ޚި  ދިން މަޤްސަދާ ،ން ާގ އަަޅއިެގން ާގ ިވްއކުމަކީޮގނޑުދޮށުން ެވލި ނަަގިއެގ

ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މިފަދަ ރަށްރަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވަކިކުރުމަށް. ،ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން
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ކާާނެގ ބޮުޑ  ގެ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ަރއްކާތެރިކަމަށްޓަަކއިމެންެގ ސަލާމަތާއި ަގނޑުސް ައޅުއަބަުދެވ އަޅުަގނޑުމެން

 އާދޭ.ހިސާބަށް އެބަ މިއަންަނ ކޮންމެ ލޮޅުމެްއ އަުޅަގނުޑމެންނާ އަށްދުނިޔެ  ސްޓޮކެްއ މި ޤައުުމަގިއ ބަހައްޓަން.

ކުރީގައި ދެންމެ މެންބަރަކު   ތުން. ސީދާ ޮގނާއި ނުސީދާ ޮގތުން ެގ ައސަރު އެބަކުރޭއަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޤައުމަށް އެކަމު

 50ދިޔަ ފިޔާ ކިލ އެއް ާބޒާރުަގއި އުފުލިެގން އިންިޑއާަގއި ފެންބޮޑުެވެގން ފިޔާއަށް ޖެހުނު ާވހަކަ. ،ފާހަަގކުރަްއވައިފި 

 މިފަދަމެން އަުޅަގނޑު ،ދުންތެރިކަން ދަށްެވަވނީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރގައި މިފަދަ އުފެއް މިހެން މި ރުފިޔާއަށް.

ފަލަމަޑީެގ  ރާއްޖޭަގއި މިހިރަ ރަށްތައް ބޭނުންކޮށްެގން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ދޮންކޭލާއި މި ދާތީ. ދުރަށް އުފެއްދުންތެރިކަމާ

އެ އަދަދަށް  100، %ޑުމެންނަށް ބޭނުންާވ ައދަދުއަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ، ސީދާ ައޅުަގނ ނެ.ބާަވތްތައް އުފެއްދިދާ

އެތެރެކުރުންތަކަށް، ކާނާއަށް ަގނުޑމެން ބޭރުން މި އެތެރެކުރާއް ައޅު ބޮޑު ލުޔެ ެގއްމެެވސް ަވރެ ޔަްސ، ކޮންނުިވ

ެވްސ  ތައް ކުަޑެވެގންދާނެ ކަމަށް. ހަމައެަކނި ފަލަމަޑީެގ ާބަވތްތަކެްއ ނޫން. ޕ ލްޓްރީހޭދަކުރާހޭދަކުރުން

ތާ ކައިރީގައި އޮްތ ަބހުރި. މިދާނެ. ރާއްޖޭގައި ކުީރަގއި އެކަން ކޮށްފައި ެވސް އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގންުގެޅވި 

ސް، ސަރުކާރުން އެ ރަށް ނަގޅަށް އެކަްނ ކުރަމުން އައި. އެހެންނަމަެވރި ކިޔާ ފަޅުރަށެްއގައި ަވރަށް ރަަވްތިގކަނޑު

އެ ފެކްޓްީރއެއް ެވްސ  ެވސް،ރީެއއް ހެދީ. ނަމަޓްޑު ފެކްބޮ  ެގ އަތުން އަތުލާފައި އެތާއެކަން ކުރަމުން ައއި ފަރާތު

ެގ އެ ޕ ލްްޓރީ ފާމުން ފުދޭަވރަކަށް ކުުކުޅބިހާއި ކުކުުޅ އޭރު  މާލޭަޔއީ. މް ެވްސ ހުއްޓިެގންދިލްޓްރީ ފާހިނިގ. ޕ ނު

ަގޅަްށ މިހާރުެވސް ަވރަށް ރަނ ރަށްތަކުަގއި ެވސްބާޒާރަށް ިވްއކަމުންދިޔަ. ލ. އަތޮޅުަގއި ހުރި ބޮޑެތި ފަޅު

އެބަ  ތޮއްޑޫަގއި ނޑުެވިރކަން ުކރަމުންދޭ.ށް ދަަގޅަަވރަށް ަރނއަތޮޅުަގއި ދަނޑުެވރިކަން ކުރަމުންދޭ. ތ. 

މިހެން ހުރި ރަށްތައް ފާހަަގކޮށް، މި ރަށްތަކަށް ސަރުކާރުެގ ދޭ. ެގންކުރަމުންކާށިދޫގައި ެއބަ  ދޭ.ެގންކުރަމުން

ްށ ސް، އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންެގ ފުޑް ސެކިއުިރޓީ ރަނަގޅަ ދީެގން ނަމަެވއެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން

ކުރިއަށް އޮތް  ތް  މުސްތަޤުބަލްީވ އަުޅަގނޑުމެންެގ ކުިރއަށް އޮމެނުއިމުކޮށްެގން ން. އަުޅަގނޑުމެންަނށް ޤާކުރަޤާއިމ

 ތަށް.ޞަެދއްިވ ފުރު  ކުރަން ދަތިާވނެ. ޝުކުރިއްޔާލުޖީލުތަކަށް ާވސި

 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫ ކުނުމަހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިކުރިއްޝު

 އަށް.މުޙައްމަދު ރާޢީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ރާޢީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މަކުނު
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ޗަރ ރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއްގރިކަލް އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަ؛ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

، ސަުރކާރު ހިއްސާާވ ކޮމްޕެނީތައް ތްރޫކޮްށ ން ިވޔަފާރިކުރާނު އްޭޖގައި ފާމުތައް ބަލަހައްޓަިއ، އެތަންތަާބއޭ ރާެވެގންކީއް 

 އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެީވ، އަޅުަގނޑު މިހެން މި؟ ދަނީޭވނެ ޮގތް ނަހަެގނެ އެ އެްއޗެހިތައް ރާއްޖޭެގ މާކެޓަށް

 ދޮންކޭލަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑު ހޭދަތަކެއް އެބަކުރަން. ރާމަށްޕްރޮްގ ެވސް އެބަ އިނޭގ، ނާސްތާއެންމެންނަށް 

ނަށް ންކެޔޮ ެވސް މިހާރު އެ ަރށްރަށަށް އަޅުަގނޑުމެންޅު ކަެމއް. އަުޅަގނޑުމެން ެއކަމަކު ދޮ ރަނގަ އެއީ ަވރަށް 

ހުރި ހަމަ  ،ަތކެއް ންޑުލެއިއަ އްޖެައކީ ޓްރޮޕިކަލްރާ ންެގއަުޅަގނޑުމެ ެވެގން އެަބ އިމްޕ ޓުކުރަން. ގޫ  އުނދަފޮނުަވން

ަލންކާ މި ތަންތަނުގައި މި އެއްޗެހީެގ ބޭނުން ހަމަ އެންމެ ، އާއިންޑޮނޭޝި  ،ްސރީލަންކާ .ރަށްތަކެއް ަވރަށް ބޮޑަށް

ތަކާ ުގިޅެގްނ އެ ރަށްރަށުގައި ދޮންކެޮޔ ސްކޫލުައޅުަގނޑުމެން  ،އްޔާމުޮގތުގައި އެބަ ހިނާގ. އެހެންވެއްޖެ  ފުރިހަމަ

ރާއްޭޖެގ ބަޖެޓަށް ެވސް އަދި ނާސްތާ ޕްޮރްގރާމަށް ެވސް ަވރަށް ބޮުޑ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގއި ަވންޏާމުކަ ހެއްދިއްޖެ

 ކާށިކިރު ޕެކެޓް ިވއްކަން ،އިރުފިހާރަތަކަށް ަވދެލާޮގސް އަުޅަގނޑުމެން  ،ލުޔެއް ލިބިެގން އަންނާނެ. ޭއގެއިތުރުން

މި ދޭތެރެއަކުން  ،ލައިލާއިރުުގހެޔޮ. ާކއްެޓއް ޮގސް ބަ ހާރަތަކުްނ އަ ރު ެޕކެޓް ފިކިކާށި ުވރެ ބާޒާރުން ާކއްޓަށް  .އެބަހުރި

އެކަމަކު މިހާރު . ހުރި އްރުއްތަ ބަންޑާރަ ،ައމިއްލަ މީހުންެގ ؛އަށް ެވސް އެރި. ރަށްތަކުގައި ހުރި ރުއްތައް ރުފިޔާ ބާރަ

 ގެ ނަސް އަުޅަގނޑުމެން އޭ ެވްއޓު ފަނެއް ން،ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުޭވ. ނުކުރެ މެއްެއޮގތަކަށް ބޭނުއްެސއް އެ އެްއޗެ

ެވސް ހަމަ ަގރާރެއް ހުށަހަޅައިފި  މިއަދު ނަށްމެންއަޅުަގނޑު ދެންމެ ؛ހ ދައިެގން ނަަގންޖެހެނީ. ރާއްޖޭގައިހުއްދަ

 ؟ލަހައްޓަނީ ކާކުތ އެ ބަ ؟ަގސް ނަަގނީރުއް  ކާކުތ . ާގތީެވރުއްަގސް ނަ ،އޭަގިއ މި ހުށަހަޅަނީ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ފަހުން  ހާރު ޮގސް މިޮގތަްށ ހުރީ. މިެއޮގތް ،ަތރުތީބެއް ނެތްއެްއެވސް މީތި އެބަހުރި އިަވރު ރުށްތަާކއި ޭއތިެގ ބަ ކުރީ

އިުރ ލާދަނޑުެވރިކަމަށް ބަލައިވިއްކާ ހަދަނީ. ދެން  ެގންޮގސްއިެގން ލާ ރަނަގޅު ރުކެްއ ހުރިއްޔާ ނަަގއިއިންދަ

ިއ ކެމިކަލާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭހާއި ؛ދަނޑުެވރިންނަށް. ހެންނެއްްޓކުރާޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުޭވ ެރިގއުލޭމިނިސްޓްރީން އަ

ްސ ލާަފއި ެގނެއިފުއްޕައިންޖެކްޝަން ޖަހަިއެގން  ،ބޭނުްނާވ ސަިއޒަކަށް ،މީތި ލިބުނީމާ ބޭނުންާވ ޮގތަކަށްއޭތި

އެކަމަކު ފުޑް  . އެބަލިބޭކިލ  ޮބޑުިވ ަވރަކަށް ައުގ ،ކިލ  ކިރަިއެގން ިވއްކާީތެވ އި އަސްލު ބަހަްއަޓނީ.ބަހައްޓާފަ

ކުރިްނ  ހަމަ ނެއް. ހަމަ މިޮގތަްށ ރާއްޖޭަގއިުކން ބަލާހެރިީޓ މިކިޔާ ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑަކަށް ިހއެއްުނޭވ ތާއުސެކި

ނޭކުރަންދޫަގއި އޮންނާނެ ބޮޑު ކަނޑޫފަެލއް. ކަނޫޑ  ރާެގންެގ ާދއި އަުޅަގނޑުމެ ،އުޅުނު ެއއްެޗއްއަޅުަގނޑުމެން ކައި 

ކީ ެވސް ހަމަ ލަ ަވަރކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުޭވ އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ބޭނުންކުރާ ހެްނނެއް. ކަނޑު މިހާރު އެއްެވސް

އްޙަތަށް ޞިހަމަ  ،ކިޔާއިރު އަުޅަގނޑުމެން  ޑީަގއި ކާލަން ހަމަ ަވރަށް ފަްއކާ ެއއްެޗއް. އަެނއްކާ ހަށިހެޔޮަގދުނުނހެ

މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް   .އެްއޗެހި  އެބަުހރި ަވރަށް ބައިަވރުަވރަށް ބަރާބަރު އެްއޗެއް. އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެިކ ޮގްތޮގތް  ،ފުޅި ފުޅީަގާޔއި ،ކާށިތެޔޮ އެިކ ޮގްތޮގތަށް ބަންދުކޮށްފަޔާއި ؛ފިހާރަތަކުްނ ތެޔޮ ،ެވސް ފެންނާނެ

ލާރި ލިޭބ   ިވްއކާ.ފުޅި އެބަ ކުދިަވރު ކުދި ދުއިަސއްތައަްށ ެވސް މި ،ސަތޭކަ  ، ައުގަގއިބޮޑު ހަމަ ،ހަދައިެގން



25 

 

ާރއްޖެއިން ލިޭބ ކުރަން. ދޮންކެޔޮ ެވސް  .ކުރަންއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިްމޕ ޓް އެބަ، އިނޭގ. އެަކމަކު އެްއޗެްއކަން އެބަ 

 ކާކަޅުބިލަމަހާއި ސީފުޑަކީ ބ ަވޔާއި ޑިނާގއަ ،ރު ހަަކ ދައްކާއިދެން ހަމައެކަނި ކަނޑުެގ ާވ .ހަމަ ހުރިހާ އެއްެޗއް ލިބޭ

 ؛މަސް، ޮގޅާ ރާކަނިހަންދަ، އި އެ ރަށު ބޭފުޅުން ަވރަށް ިގނައިން ަނާގނެ ަގނޑުމެންެގ މަކުނުދޫގަ ޅު ތ . އައިނޭގ ނޫނޭ

ަވރަްށ  .ކާންޖެހޭ އެއްޗެހި .ހި ުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ އެއްޗެއްސަކީ ެވސް އަމި އެއްޗެ . މި ާވހަކަ އަސްލު ނުދައްަކއޭ

ޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަހުރި ކުރެޭވނެ ލަ ަވރަށް ބައިަވރު ކަންަތއްތައް އަެއއީ އިނޭގތ . އެހެންީވމާ، މިކަހަ ހިމީރު އެއްޗެ

ެވސް އަުޅަގނޑަްށ  ނަސްތާ ޕްރޮްގރާމު ރުންތު. ދެން މީގެއިަގކޮށްލާ ކަންތައްތައް މީފާހަ އަޅުަގނޑު ހަމަ .ކަންތައްތައް

ނަާގ ކުދިންނަށް  ޕްރޮްގރާމުަތކަށް ނޫނީ އެ ރަށެއްެގ ނާސްތާ ސްކޫލުއެ ރަށެއްެގ  ،ނަ ކަމެއްހަމަ ަވރަށް ފެން

ޓްރީން ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖައްސައިދޭންީވ މިނިސްއަދި ދިއުން. ދިެގންއްބޭނުންާވނެ ަވރަކަށް ދޮންކެޮޔ އުފެ

 ؛ޮގތަށް ކަށް ބޭނުންާވ ތަސްކޫލު ،ފައިކޮށްދީހަމަ ފެސިލިޓޭޓްދޮންޭކލާ އެއްޗެހި ހެއްދޭނެ ަވރަށް  އިއެ ރަށްރަށުގަ  ،ޮގތަކީ

ރަށްރަުށަގާޔިއ ރާއްޖޭެގ ޮގތުން  ވާ އަުޅަގނޑަށް އެނިގަފއި ނޫން. ންޖެހޭ އެއްެޗއްެވްސ ިއމްޕ ޓްކުރަށް ކައެްއޮގތަ އީއަދި މި

ޭދ  ،އެހެންީވމާ .ޅުނުއްޖޭެގ ރަށްރަުށަގާޔިއ މާލޭަގިއ ކުރިން ެގރިބަކަިރ ެގްނުގރާ  ؛ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ،މާލޭގައި

ޭވނެ ކަމެްއ އިނޭގތ . ެގިރބަކަރީއަކީ ާރއްޖޭެގ ެއިކ މެންނަށް ކުރެ ހަމަ އަޅުަގނޑުއަސްލު ކިރުޕެކެޓަކީ ެވސް 

ކޮންމެހެން  ޅުަގނޑުމެންއެހެންިވމާ، ކިަރކީ ެވްސ އަ. ެގންުގޅުނު ެއއްެޗއްހަމަ މާލޭަގއި ެވްސ  ،ތަންތަނުގައި

ބަހުރި. ރ ެވަފއި ެވސް އެފަހަރު އެކްސްެޕއަ ތަކުަގއި ބަެއއް އެްއޗެއް ނޫން. މިހާރު ދޭ ޕެކެޓުއިމްޕ ޓްކޮށްެގން ދޭންޖެހޭ

އެހެންީވމާ، މި ކަންތައްތަކަްށ ެވސް ޙައްލު އަންނާނެ. އެހެންީވމާ، ރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެންމެ ރަނަގޅަށް  

 ،ިވދާޅުިވހެން ފުފީޢަިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ،ެވދަނޑުެވރިކަން. ައޅުަގނޑުމެން ަބރ ސާނު ،ކުރެެވން އޮތް ކަަމކީ

ްއކަނީ މިހާރު. އޭެގ ބަދަލުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ބެލިއިރު. އެެވސް ވި ހ ދަން  ނުލިބޭކަށް  ެވސް ކާތްމަޫގފަ

ނެސްފިއްާޔ ފައި ެގކޮށްލާ ެވސް ރަނަގޅަށް ޕެކްޓުތްޤީނޭ އަުޅަގނޑަްށ މަޫގފަޔަ ާވނެ،ަރއްޔިތުންނަށް ފައިދާ ،ާވހަކަައކީ

މިހާރު  .ަބއިަވރު މީހުން ތިބޭނެ .ަބއިަވރު މީހުން ތިބޭނެ ރައީސް ނާނެސްޕަމާކެޓްތަަކށް ލައިފިއްާޔ ަގން ،ބޮޑެތި ފިހާރަ

 އާ އައިޑި ސްލު އެ ރީތިކޮށް ހަދާލީމަ އެ އެއްޗެހިތައް ިވކޭނެ. އަުޅަގނޑުމެން އަ ފައިލާއިބޭނުންަވނީ ރީތި ޕެކިނެއް އަޅުަވ

 ަތއްއާމިކަހަލަ އަިއޑި ގައިތުގޮ  ރާޑު ަގބޫލުކުނުޅަގއަލާމަރުކަޒީ ކުެރިވެގން އަންނަިއރު . ދެން މިހާރު ބޭނުންަވނީ

ކަްސ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗަދެން  ، ެވސް ތްަމޫގފަ ،ންދަ ެވސްހަ ،ެވސް ކަނޑޫ ،ަވްނޏާދެއްވިއްޖެ ކަމުަގއި ޓްލ ފް

ނުކުރެޭވނެ ހަމަ އެންމެ އަުޅަގނަޑކަށް އެނިގަފއިާވ ޮގުތގައި ޭބނުން އިދާނެ. ރުކެއްގަ ެގންއްޖޭަގއި ހަމަ ބޭނުންކުރެިވރާ

ހަމަ ހުރިހާ އެއްެޗއް  އިނެތް. ކަޅުބިަލމަހުަގ އެްއެވސް އެްއޗެއްނުކުރެޭވނެ އް ެވސް ނެތް. ރުެކްއެގ ބޭނުންއެްއޗެ

. ރުއްމުޑި ެވސް އެބަ ބޭނުންކުރެޭވ. ރުއްމުިޑ ުރކެްއެގ ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމަ ބޭނުންކުރެޭވ ،ބޭނުންކުރެޭވ ޮގތަށް

ތަކުްނ ަގންނާނެ އެއްަޗކަށް ާވނެ އެންމެ ަގދަޔަ ޕޭޖު އިފިްއޔާލަ އިހުޅުަވ ތަކުގައި އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީމިހާރުެވސް ޕޭޖު

ހަލަ މިކަ ،އާ ރުއްކުރި ،އާއި ުކރި .ކަހަލަ ބައިަވރު އެއްޗެިހތައް އެބަހުރި އިނޭގތ ކަންނޭނެގ ރުއްމުޑި ެވސް. މި
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އްަސީކ މި އެއްޗެހަމަ ޔަޤީން  ،މަދެއްކީ ހަކަމިހާރު އައިސް އަޅުަގނޑުމެން މި ާވ .ާވހަކަތައް އަުޅަގނޑުމެން ނުދައްކަނީ

ަވރަށް ރަނަގޅު އީ މި ނަށްއްޖޭަގއި ހަމަ ބޮޑުތަނުން ބަދަލުެވެގންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ހިނާގނެ އެއްޗެހި. ރާ  އީމި

މިކަހަލަ ރަނަގޅު ަގރާރުަތްއ ހުށަހަޅައިދޭތީެވ ައޅުަގނުޑ  .ކުރާ ަގރާެރއްަވރަށް ތާއީދު މެންޑުނއަުޅަގަގރާރެއް. 

ަރއީސް  ؛ައޅުަގނޑަށް ދެްއިވ އަާދކުރަން. މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ެވސް އިްއޒަތްތެރި

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

މުޙައްމަދު ެވސް. ބޮޑު ގައި 50 ،ެވސް ަގއި  1940 ހަމަ ރަނަގޅަށް ހިނަގުމންދިޔަ ތްނުކޮށް ހުއްާޓ ެވްސ މަޫގފަޕެކެޓު

މާލެ އަންނަނީ މާލެއޭ. ދެން އެ ބޭފުޅުން  ، ތިމަންމެން މިކާންދެނީ މަޫގފަތޭ. އެހެްނީވމާ .ކޮށްފިއޭދެބައި  ނާޅިބުނީ ބައި

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ،މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ދިްއަގރުިގަނ އަދަދަކަށް. ަވަޑއިެގންެނިވ ަވރަށް 

 ށް.ޙަސަނަ އިކްރާމް މެންބަރުތްތެިރ ޒަިއއްއަރުަވނީ ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދިއްަގރު

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަގރާރެއްެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުޑް ެސކިއުރިޓީ 

 ށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާބްާރހީމް ރަޝީދަޝީދު ހަށަހެޅުއްީވތީެވ އަުޅަގނޑު ެވސް އިއިބްރާހީމް ރަ

އިލާއިުރަގިއ އެއީ މިދިޔަ އެަތްއ އަހަރަކަށް ބަލަ .ޮގތުަގއި މިއީ ަވރަށް ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ޙަީޤޤަތުގައި

 މިޮގތުން ނެތް ެއއްެވސް  އްމެ އުފެއްދުންތެރިކަ މެއް ނޫނިއްޔާެވސް ދަނޑުެވިރކަ ގައިމުއަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރަގއި ހަމަ

ނޫނީ  ؛އަުޅަގނޑު ެގ ާވހަކ2018ަ ޮގސްަފއެއް. މިދިޔަ އަހަރަށް ބަލައިލިކަމުގައި ިވޔަސް ެވސްަވރަކަށް ކުރިއަށް 

މިއަދާ ހަމައަށް ެވސް ެއއްެވސް ަވރަކަށް އެްއެވސް ރަށެްއަގއި މިކަން  ންފެުށނު ހިސާބު 2019. ހަކަެގ ާވ2019

އަޅުަގނޑު ފިޝަރީޒް އެންްޑ  މިކަން ކުރެިވފަެއއް ނެތް. ަގއި ެވސް ތަކުޭއެގ ކުރީ އަހަރު ދިރުިވފައެއް ނެތް. އަދި 

އެ ބޭފުޅުން ކީއްތ އޭ ކުަރއްަވނީ މިކަން ރާއްޭޖަގިއ  ؛ޭވ މި ސުާވލު ކޮށްލަން ބޭނުން ލްޗރ މިނިސްޓްރީއާއެްގިރކަ

ރާއްޖޭެގ ަރއްިޔތުން ދިރިތިބުމަށް ކޮންމެހެން   ،ކަމާއި ޅަހެޔޮރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުންެގ ދު  ،މު ކަމެއްން މިހާ މުހި ؟ދިރުަވން

މިއަދު ޤައުމުެގ ހާލަތަީކ ؟ ށް ކީއްތ އޭ ކުަރއްަވނީެގްނދިއުމަކުިރއަށް އިމު ކަމެއް ދިރުވަ ންބޭނުންާވ އަސާސީ މުހި

 ެވްސ ނޭނެގ އުފެއްދުންތެރިކަމެއް އުަފއްދާ ކަމެއް  ިކހާ .ުޅަގނޑުމެްނނަކަށް ނޭނެގ މިޮގތުންެވސް އަ ކޮބައިތ 

ްށ ސިލުުވމަެވްސ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ. މި އަމާޒަށް ާވ ެއއްމި ؟މެންނަކަށް. އަދި ޮކބައިތ  އަމާޒަކީއަޅުަގނޑު

ނީ ތުން ފެންނައިމު ެވސް ައޅުަގނަޑށް އެންމެ ާގަގހަމަެވސް ނޭނެގ.  އެއްއެ  ؟އްތ  ކުެރެވނީަތކެސައްކަތްކޮން މަ

ރައްޔިތުން  ށްަމސައްކަެތއް ނުކުރޭ. އަޅުަގނޑު މި މަޤާމަެވސް ެއއް ގައިދާއިރާ. މި ދާއިރާ ެގއަޅުަގނޑުމެން
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ަގިއ ލު އަތޮޅު ކައުންސި، ލުއަތޮޅު ކައުްނސި .ތަކާ ޮގސް ބައްދަލުކޮށްފަނީ ކައުންސިލުޢައްޔަންކުރުމުން އަުޅަގނޑު ާވ

އެކި ރަށްރަށަްށ  އްތަކަހަލަ އެވ ޑު ސިލުން ައޅުަގނޑު ބަލައިލިއުރގައި ަބއެއްއަތޮުޅ ކައުން ،އަޅުަގނޑު އެދުނިން

 ؟ދެމުންދޭ. އަޅުަގނޑު އަހާލިން އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ ެއއްެވސް އެވ ެޑއް ތި ބޭފުޅުން ދެއްަވންތ އޭ އެްއެވސް ރަށަކަށް

ހުންނެިވ ސްޓޭޓް ަކމާ ހަާވލުެވއަދި ހަމަ އެޮގތުން ައޅުަގނޑު މިނިސްޓްރީއަށް ޮގސް މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު މި

ތި ބޭފުޅުން  ،އްދަލުކުރިން. އަުޅަގނޑު ދެންނެިވންއި އިސްކޮށް އުޅުްއާވ ބޭފުޅުންނާ ެވސް ބަމިނިސްޓަރާ އަދި މިކަމުަގ

މަްށ ރަްއޔިތުން އެކަ ؛ތިބެނީ ުޅަގނޑުމެން މި އަ ،ުޅީވބޭފުުޅން ިވދާ އެ ؟ެގންދިއުމަށްމިކަން ުކރިއަށް ކީއްތ ޭއ ކުަރއްަވނީ 

އެދުމުެގ  ަރއްޔިތުން މި ކަމަށް ،ބޮޑުާވންޖެހޭ މައްސަލަައކީދުނީމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްށދެމޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަންއެ

ރަށްރަށަށް ޮގސް މި ކަންކަްނ އެ ބި ބޭފުޅުން ޖެހޭ ންކަމަށް ޢަްއޔަންކުރެިވަފއި ތިއެ ކަ ،ުޅަގނޑުމެން ޖެހޭކުރިން އަ

އަހަރު   ހިސާބުން މިތްކުރަން. ޭރުވންތަެކްއ ރާަވން. މިސާަލކަށް މިއަުދ އޮތްރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަ

މި ކަންކަމުަގއި އިސްެވ އަުޅަގނޑުމެންޖެހޭ  ،ނިމޭއިރުަގިއ ކިހާހިސާބަކަްށ ރައްޔިތުން ެގްނޮގސްދޭނަންތ 

ކޮށްދެޭވނެ ރައްޔިތުންނަށް ކަްނ ސަރުކާރުން ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން މި ކަންެކއް މަސައްކަތްތަ

ރަނަގޅަށް ން ބޭނުންާވ ހިސާބާ އަުޅަގނޑުމެން ދާ އިއަޅުަގނޑުމެން މިތިބަ ހިސާބާ ދު މިއަ، ކަމަކަށް. އެހެންީވމާ

ންކަން ހިސާބަށް ރައްޔިތުން ެގްނޮގސްޭދން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންެގ އަުތގައި ހިފަިއެގން މި ކަ ދެނެަގންނަން އެބަޖެހޭ. އެ

ންނަކަށް ދުަވަހކު ެވސް ަރއްޔިތުންނަކަްށ މެނޑުމި ކަމެްއ އަޅުަގ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ،ާވނަމަނުކޮށްދޭ ކަމަށް 

މު ަގރާރެއް. މި ންަވރަށް މުހި .ނުކޮށްދެޭވނެ. އެހެންީވމާ، ިމކަން އަޅުަގނޑު ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގންނަން

އަދި   .ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފުޅާކޮށް ބަހުސްކުރެެވންޖެހޭ ަގރާރާ ބެހޭޮގތުގައި މި  އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ  ؛ަގރާރު

 އީ އެ .ބޮޑަށް ލ ހުޅުެވންޖެހޭ ސަރުކާރު. ެގންޮގސް ހަކަތައް ެގންދެެވންޖެހޭސަރުކާރުެގ ތެރެއަށް ެވސް ިމ ަގރާރުެގ ާވ

އަޅުަގނޑަްށ ދެްއިވ . މާ އުުޅއްަވންޖެހޭރަށް ޮބޑަށް މިކަބޭފުޅުްނ ަވ އްޔަންކުެރިވފަިއ ތިބިސަރުކާރުަގއި މި ކަންކަމަށް ޢަ 

 ްއަޒތްތެރި ރައީސް.ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އި

 

 ދެްއެކުވން:ހަކަރިޔާސަތުން ާވ

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތިމަރަފުށީއަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު .ޝުކުރިއްާޔިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  ޟަށް.ރިޔާهللا ޢަބްދު

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ ތިމަރަފުށީ

އާދެ! ާމފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރަހީމް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި `. ޝުކުިރއްޔާ

މުހިންމު މައްސަލަތައް ަވރަށް ުގޅުން ހުރި މިފަދަ  ތިޞާދާއިޤް  ޚާއްޞަކޮށް ؛ުގުޅން ހުންނަ ރަްއޔިތުންނާ ކީ،ރަޝީދަ
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، ޅުއްާވ ބޭފުޅެއްކަްނ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްަވރަށް ޕެޝަނޭޓްކޮށް، ބަހުސްކުަރްއަވން ހުށަހަ ،ޝައުޤުެވިރކަމާއެކު 

ިމކަްނ  ަލއަކީ.ފުްޑ ސެިކއުރިޓީެގ މައްސަމި  ،ހުރި ަވރަށް މުހިންމު މައްސަލައެްއކަންުގުޅން އަދި މިއީ ަރއްޔިތުންނާ

ން. އާދެ! ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވތީ ައޅުަގނުޑ ހަމަ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަަވ

ެވރިްނެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ދަނޑު  ،ދަނޑުެވރިން  ،ދަނީ މި  ބަހުސްކުރެެވމުން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ތަުނަގއި 

ނުާވ މައްސަލައާ ބެހޭ ޮގތުން. ަވރުާވައށާއި އަދި އެހެނިހެން ޮގތްޮގަތށް ދަނޑުެވރިކަމަށް ރަށްރަށް ރުފުދުންތެރިކަން އިތު

ކުާރ ޮގުތގައި. ލަންޖެހޭ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުއިކަ. އަުޅަގނޑުމެން މުޅި ޮބޑު މަންަޒރަށް އެބަ ބަލަ ދޫކޮށްފައި ހުރި ާވހަ

هللا ޢަބްދު އަޅުަގނޑަށް ިއއްޔެ ެވސް ުގޅި ކަނޑޫދޫ ؟ ނުލިބެނީޮގތަށް ކީްއެވތ  ދަނޑުެވރިކަން ރަނަގޅު ނަފާއެއް ލިބޭ

 މުޅި ތ. ؟އުފައްދާ ތަކެތި ިވއްކާނީ މެންޔޭ ތިމަންނަކިހިނެހެއް ،އިބްރާހީމް. ުގޅާފަިއ އަުޅަގނޑު ަކއިރީަގއި ބުނި

 ކު ށް އެބަ ހިނާގ. އެކަމަދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު ކޮންމެެވސް ަވރަކަ  ؛އަތޮޅުަގއި އޮތީ އެންމެ ރަށެއް. ރަނަގޅު 

 ރަށަށް އަުޅަގނޑުެމންނަށް ކާބ ތަކެތި ެގންެދޭވނެ، އެއްރަށުން އަނެއް ކުރާ ފެރީއަކީ ބޭުނން ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމުަގއި

މި  ،އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ  .ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭށް އެއަ އުފުލޭނެ ޮގތަކަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޮގތެއް ނޫން.

ެއކަންކަން ކުެރޭވނެ ެވސް، މިހާރަށްުވރެ ަރނަގޅަށް ނޑުމެން ކޮމިީޓތަކުަގއި އެބަ ބަހުްސކުރަން މިހާރުުޅަގތަނުގައި އަ

ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެޭރަގިއ  ،ަގނޑުމެން ާވހަކަަދއްާކއިރުތުރުެގ ނިޒާމަކާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުޮގތް. އެހެންީވމާ، ދަތުރުފަ

ށް ެގންދިއުުމަގއި ެއ ތާާޒކަމާއެުކ ެގންެދޭވެނ ޮގތްތަެކްއެގ ާވހަކަ ެވސް އެއް ރަުށަގއި އުފައްދާ ާބަވތް، އެހެން ރަށަކަ

 ،ދީެގން ސަޕ ެޓއްރެްއެގ ރުން ެވސް ކިާހަވަގނޑުމެން ސަރުކާއެބަ ދައްކަންޖެހޭ. ދަނުޑެވރިންނަށް އަޅު 

 ފުރުޞަތުތަކެްއތ  ކިހާަވރެްއެގ ފުރުޞަތުތަކެއްތ  ދެނީ. ބޭންކުތަކުން ކިހަާވރެްއެގ ޚާއްޞަޮކށް ،ކުރުމަށްއިންެވސްޓް 

 ންޖެހޭކުރަދަނޑުެވރިންެގ ޮގތުަގއި އެ މީހުންެގ ތަކެތި އުފައްދަން. މިއީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން  ،ދެނީ ދަނޑުެވރިން

ހުންަނ  އަދި ކަނިމީދޫަގއިެއއީ ަވރަށް މަޝްހޫރު ެއއްެޗއް.  ،ކަނޑޫދޫ މިރުސް ؛އް. އަިދ ެއ މީހުން ިގނަ ތަކެތިސުާވލެ

އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށަކީ   ، ބަޔަކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް މިައދު ެވސް. މި ތަކެތި ެގނެސްކަނަމަދަކީ އެހާ ިގނަ

ލްސްޓޭޓް އުސޫލުން އަެވސް އެހެން މީހަކަށް ރިރުކޭޓް ޮގޅި ހުންނަނީ ކޮންމެިވއްކަން ބަހައްާޓއިުރގައި މާ މާލޭގައި

ެވްސ އޭނަ ކޮންމެެވސް ަވރެްއެގ ޮގތަކަށް ނޫން. އަނެއްކާންނަ ދަނޑުެވރިާޔައށް އޭެގ އެންމެ ނަފާ އަދީފަ.  ކުއްޔަށް

ކުރާ މީހުންނަށް  ތަކެތި ބޭނުން ށްއެންމެ ފަހަ ،ޫސލުން ޮގސްފިހާރައިަގއި ބަހައްޓަިއެގން އެކަން ކުރާ އު ކޮމިޝަނެއް

ޮގޅި  މާރުކޭޓުއް. އަޅުަގނޑުމެން ތަކެލިބެމުންދަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަ ހުއްޓޭ ޗެލެންޖު ތިން ުގނަ ބޮޑުކޮށް

ެއކަން ކުރާ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް  ؛ކުރަންޖެހޭ ދަނޑުެވރިންންޤީޔަ އެބަ ރާއިރުގައިކުމާދަމާ ެވސް އިޢުލާނު

 ން،ދޭ އުސޫލު މަށް ކުއްޔަށްތަނަަވސްކަން އިތުުރކުރު  އެ މީހުންެގ ،އެީއ ފައިސާ ހުރި ބަޔަކު ،ބެން. އެހެން ބަޔަކަށްލި

ޮގތަކަށް ެވްސ ޮގޅިަތްއ ނުދެޭވނެ  ެގުއސޫލުން މާރުކޭޓު ދޫކުރާކުްއޔަށް  ކުްއޔަށް ނަާގފައި ައނެކަކު ކުއެކަ

އަުޅަގނުޑެގ ރަުށަގިއ،  ،ުހރިނާގނެ. އަުޅަގނޑު ހަނދާން އެބަކެތި ނުހިމިފަދަ ތަ ،ސިޔާސަތުތައް ަބއްޓަްނެވެގން މެނުީވ



29 

 

ހުރިހާ ޮއޅުތަކެްއ ނެތް. އެ ިމއަދު  ؛އަަލއަކީ އަުޅަގނޑުމެންޮއޅުތިމަރަފުށީގައި އޮޅު ހެއްދި. އޮޅު ހުރި އިނޭގތ . 

މި މަަސއްކަްތ ނޑުެގ ާވހަަކއަކީ ކަން ކޮންެމެވސް ަވަރކަށް. އެހެންީވާމ، ައޅުަގައލަ އެބައެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން ޮއޅު

 މި ހަމައެކަނި ޑުެމންެގ މިއަދު ެވސް މިއިން ނަފާއެއް ލިޭބ ކަމަށް ަވންޏާއޭ. ައޅުަގނނީކުރާނެ ޝައުޤުެވިރކަން އަންނާ 

 ކަށް،އްދަހަސަރަ 5ެނތޭ ނިންމޭކަށް. ރާއްޖެ، މިއަދުެގ ސަރުކާުރެގ ިވސްނުްނފުޅަކީ  އްެގނެއި ާވހަކަތައް ދަްއކަ

އްދަށް ާރއްޖެ ހަސަރަ 5ފެނޭ. އެބަ ިވސްނޭ. އެ އޮްތ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ އެބަބަ ޕްލޭެނއް އެ ތަރައްޤީެގ

ދަނޑުެވރިން ުއފައްދާ ތަކެތި ެވސް ިވއްކޭެނ  ،އްދުތަކުަގއިހަެގންދާއިުރަގއި ދަނޑުެވރިކަން ެވސް އެ ސަރަކުރެވި ތަރައްޤީ

ޮގުތގައި މި މައްސަލައަކީ ހަމަ ނުޑ ދެކެން. އަޅުަގނޑު ދެކޭުޅަގއަ ގައިޮގތަކަށް އިންތިޒާމުަތއް ހަމޖެހެންޖެހޭނެ ކަމު

ަވރަްށ  ހުރިއަތޮޅުގައި ެވސް އެބަ ތ. ެގއަުޅަގނޑުމެން .ުހރިރަށްރަށް އެބަބޮޑެތި  ަވރަށް .ަވރަށް މުހިންމު މައްސަލައެއް

ށްރަށުެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ެއ ރަ ހުރި.ދީފަިއ ހުރި ރަށްރަށް އެބަޮގްތޮގތަށް ަވުރާވއަށާިއ އެހެނިހެން  .ބޮޑެތި ރަށްރަށް

ނިސްޓްރީން މި  ޚާއްޞަކޮށް ފިޝަރިޒް މިޖެހޭ، ސަުރކާރުން އެބަ ، ައަވްސކޮށްބޭނުމެއް ނުހިފޭ. އެހެންީވމާ، އަަވްސކޮށް

 ، މި ކަންަކމުެގއިދޭތެރޭގައި ިވސްނަވަ  ތިޞާދީ މިނިސްޓަރު މި ކަންކަމާދޭތެރޭަގިއ، އަިދ އިޤް ކަންކަމާ

ޖެހޭނެ ކުރަންމަސައްކަތް ުކރަންނާޢަތް ތަރައްޤީސިމި  ،ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ެދއްަވިއެގން ޝައުޤުެވިރކަން ހުރި

 ަގނޑު ދެކެން. ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ކަމަށް އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ކެލާނީ ަވއަރުރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަރތްތެ

 .ށްޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

 ވާ ހުށަހަޅުއްާވަފއި ރަޝީދު އިބްރާީހމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދިުގ ަގރާރެްއ.  ެއކުލެިވެގންާވ ަވރަށް ތިން މައުޟޫޢެްއެގ މަްއޗަށް  ޮގުތަގއިކޭރާަރކީ ައޅުަގނޑު ދެ ފުޑް ސެިކއުރިޓީެގ ަގ

ފުޑް ސެކިއުރިޓީ. ފުޑް ސެކިއުރިީޓއަކީ ރާއްޭޖަގިއ  ،އުޓްރިޝަން. އަނެއް ކަމަކީކަމަީކ، ފުރަތަމަ ކަމަކީ ނި އެއް

ުފޑް ސިީޓެގ ބަދަލުަގއި އަުޅަގނޑުމެން  ،. އެހންނަމަެވސްންދާނެ ކަެމއް ނޫިވސައްތައިން ސައްތަ ކާމިޔާބުަކމާއެކު ކުރެ 

ތުރުކުރުން. ޭއެގ ސަބަުބން އެ ބޭފުޅުން ަގންނާނެ، އިނުަވތަ ލިބޭ އާމްަދނީ  ކިޔަނީ ފުއްދުންތެރިކަްނ ިއތުރުކުރުން މި

ނުަވތަ  ތުރުކުރުންދަނޑުެވރިކަމުން ލިބޭ އެއްެޗއް އި ،ދިޔުން. އަެނއް ކަމަކީ ންތުރުެވެގކާނާ ަގންނާނެ އާމްދަނީ އި

ދީީމ ަގކުރީއްސުރެ ާރއްޖޭަގއި ަވރަށް ދަނޑުެވރިކަމަކީ  .ރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެޝަންއެްގިރކަލްޗަރ ޕްރޮޑަކް 

ދިޔަ.  ަވެރއް ެވސްހިއްާސކުރި ދުަވސް 8މަސައްކަތެއް. މި މަސައްކަުތން ރާއްޖޭެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ ާގްތަގނޑަކަށް %
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. އްސަދަށަށް ޮގ ހާރު ަވނީ ަވރަށް ބޮޑު ތަންުގޅިެގން މި ޕަސެންޓް މި ރުމާކުުޓއަރިޒަމް ތަޢާރަފު ،އެހެންނަމަެވސް

ޅިންހެން  މިއަދު މި ަވނީ މު ،މަެވސްނަހިސާބަކީ އަުޅަގނޑުމެން ނެެގމުންދިަޔ ހިސާބެއް. އެހެންސްދަނޑުެވރިކަުމެގ ތަފާ

 ބެލެންސްކޮށް  ނިއުޓްރިޝަން ށް ަވރަްށ ރަނަގޅަ އި ރީަގނޑުމެން ކު އަުޅަގ .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އެކަން ހުްއޓިފަ.

ބިންބި ިމ ، ކުދިބަތް ތެޭރގައި. ެގކާނާ  ންދިޔައިކުރަމުންޮގާވން ބޭނުން ުޅަގނޑުކަމުން ައއީ. އަ އަޅުަގނޑުމެން

އްިޗއްަސކީ އަުޅަގނޑުމެން ސީޒަންެގ ޮގތުަގއި ަކއިއުޅޭ އެްއޗެހި. ދެން ހަމަ  އެ މި ،ނަޅަދޮ ،ޒުާވރި  ،އްަސކީއެްއޗެ

ެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ކަިއއުޅޭ ެއއްޗެހި. ފަލަމަޑީެގ ޮގުތަގިއ މިފަަދ ތަކެްއޗަކީ ފުރުޓު  ،ކަރާދޮންކެޔޮ، ފަޅ ، 

ނިއުޓްރިޝަން ބެލެންސްކޮްށ  ،ސްޮގ. މިހެންންތޮރާ ކަހަލަ އެްއޗެހި އަުޅަގނޑުމެން ކަ ،ިޗޗަންޑާ ،ބަށި ،ބަރަބ 

ބޮޑަށް ދަށަށް ޮގއްސަ.  ަވނީ ަވރަށް  މިތެރިކަން މިހާރުމި އުެފއްދުން ،. ނަމަެވސްއިުއޅުނީއަޅުަގނޑުމެން ކުީރަގިއ ކަ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަބުތަެކއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެންެގ ތަޢުލީމާއިސަތި ބޮޑެ އަޅުަގނޑުމެން ދަށަށް ދިޔުމެުގ ަވރަށް

ނޑުމެންނަށް ދިޔަ ަވރަކަށް ެއގރިކަްލޗަރ ދާއިާރ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ެފންަވރަކަށް އަުޅަގށްއަދު ކުރި ޞާތިއިޤް

ޒަމާނީ ކުރަން. ދަނުޑެވިރކަން އެބަޖެހޭ  އެކު އަުޅަގނޑު ިމކަން ފާހަަގކުރަން.ޔާކުރެިވަފއި ނެތް. ަވަރށް ހިތާމަތަރައްޤީ

ފަދަ ަމސައްކަތަކަްށ ދަނުޑެވރިކަްނ  ހިތްާވއަުޅަގނޑުމެން ޒުާވނުން ކުރާ ،ބަލައިަގންނަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ުޒާވނުން

 ،ޓް ޓެކްނޮލޮޖީއަުޅަގނުޑމެންެގ ސްމާބަދަލުކޮށްެގން.  ައށްބަދަލުކުރެޭވނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީބަދަލުކުރަން. މިޮގތަށް 

އެުކ މިކަން ދަމަހައްޓަން. ހަމައެއާ ،ރަފުކޮށްޢާއެބަޖެހޭ ދަނޑުެވރިކަމުެގ ތެރެއަށް ތައަޅުަގނޑުމެން މޮޑަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

ން ނެތްކަން. ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ކުރެެވ އެަބޖެހޭ ކުރީގައި ދަނުޑެވރިކަން  އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަން

އައިސް އަުޅަގނޑުމެްނ މިހާރު ފަހަކަށް ،ކުރަނީ ދަނުޑެވރިަކން. އެހެންނަމަެވސް ެވެގން މި ފެނަށް ބަރ ސާ ހަމައެކަނި ާވރޭ

ަވޅުެގ ފެން ކުރަމުންދަނީ. ަވޅުފެން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ިގނަ އަދަދަކަށް ޭބނުންކޮށްފިއްޔާ ަވޅުފެން ބޭނުން

ަވށަިއެގން ހުންނަ  ،ހާފައި ފެން ނެުގމުެގ ސަބަބުންަވނީ ޕަމްޕްޖަ ފެން މިދިޔުމަކީ އެކަީށެގންާވ ކަެމއް. ެވެގންތަޣައްޔަރު

ަވޅުތެރެއަށް ަވންނަނީ. މި އިންފިލްޓްރޭޝަން އަިއސް ަވރަށް ައަވހަށް ފެން  ނީ.ތެރެއަށް ަވންނަލޮނުފެން މީެގ

ންޖެހޭ ބޭނުންކުރަ ަވންޏާ ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްރަށުގައި. ީވމާ، ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަމަށްލޮނުެވެގންދޭ ޕަމްޕް ބޭނުން

ކުރަން ރަފުޢާޭގޝަން ކަހަލަ ހަިއޑްރ ޕޮނިކް ކަހަލަ ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތައް އަުޅަގނޑުމެން ދަނުޑެވރިކަމުަގއި ތަރި ޑްރިޕް އި

 ކުރަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު މުހިންމު އެއް ކަމަކަށް ރަފުޢާން ތަަގނޑުމެ ެވސް އަޅު  ކެޓިްނގ ނިޒާމުއެކު މާއެބަޖެހޭ. ހަމައެއާ

 ،ކެޓް ނުިލބޭކަން. ރަނަގޅު ައގެއް ނުލިޭބކަން. މިހެން މި ެވެގންދަނީ ހައްދާ ަތކެްއޗަށް ރަނަގުޅ މާދަނުޑެވރިން ،ަވނީ

 ދިޔުން. އަނެއް ން އިތުރުެވެގއާއި ޭމާވތައް ކުރެޭވ ތަރުކާރީ ާރއްޖެއަށް އިމްޕ ޓު ،ކަމަކީ ކަމެއް އެބަުއޅޭ. ެއއް 2ތަފާތު 

 ކުރެޭވ ަވރަށް އެ ޓަަމރ ނުަވތަ ަގންނަ ފަރާތްތައް އިތުބާރު އެ އުފައްދާ މީހުންނަށް އެކަީށެގންާވ ކަސް ،ކަމަކީ

 ަވރަށް ،ނަ ކަންތައްަތއްޮގއްސަ ަވރަށް ިގކަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހެންޔަނުދިމުންބޭފުޅުންނަށް ތަކެތި އުފެއްދެ

ސިންަގޕޫުރަގިއ  ،ކަްލޗަރެގ ސިނާޢަތުގައި އެބަހުިރ. އަުޅަގނޑުމެން ހަދާނަން އަންނަނީަތއް ެއްގރިިގނަ މައްސަލަ
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ކިހިނެއް  އީޓޮމާޓ އަކީ މި  ،ުދަވހު ުސާވލުުކރަނީ ދަރިަވރަކު ަކއިީރަގއި  ދިޔަ ީޓޗަރަކު އެއްިކޔަަވމުން ަގއިސްކޫލު

ސިންަގޕޫުރެގ މި  .އިނޭގތ  އްސޭ ަގިއ އުފައްދާ ެއއްޗެ ްޓރީއެއް މިއީ ފެކް މަ،ސުާވލުކުރީ ދަިރަވރާ އެ އުފައްދާ ެއްއޗެއްތ .

އެއަށްފަހު ިމހާރު ސިންަގޕޫރުެގ ކޮންމެ  ،އިންޤިލާބަކަްށ ެވެގންދިަޔީއ. އެހެންކަމުންކޭޝަން ިސސްޓަމަށް ައއި އުއެޑި 

އެކަމަކު ސިްނަގޕޫރަީކ ެގންދޭ. ބޭސިކް ދަނޑުެވިރކަން. ސުކޫލެްއގައި ެވސް ދަނުޑެވިރކަން ސްކޫލްަގއި ިކޔަަވއިދެމުން

ތައް މޮޑަން ސިސްޓަމު ،ތައްސްޓަމުއި އެހެނިހެން ސިހައިޑްރ ޕޮނިކް ސިސްޓަމާ  ،ާވތީވެ  ތަނަކަށް ބިން ދަތި

ސިްނަގޕޫރުެގ ަރއްޔިތުން ބޭނުންީވ  ؛ިސންަގޕޫރުަގއި ބޭނުންީވ ،ބޭނުންކޮށްެގން މިކަން ކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަެވސް

ެވސް ، މިހާރުޮގަތކަށް ހަދާ ެއްއޗެްއަކން. އެހެންީވމާކޮން ،އްަސކީ ކިހިނެއް އުފެދޭާކއެްއޗެސިންަގޕޫރުެގ ޅަދަރިންނަށް 

ދަނުޑެވރިކަން ކުރަން އިނޭގނެ. ިމއީ އަުޅަގނޑަށް  ޔާ ސިްނަގޫޕރު ކޮންމެ ުކއްޖަކަށް ެވސް ޭބސިކުއް މެއް ދިމާެވއްޖެކަ

ހަޔާުތަގއި ށް މީހަކަ ުކރަން. އެތަޢާރަފު އިލްަތކުގަ ހީަވނީ ަވރަށް މުހިންމު ކަެމއް ކަންނޭނެގ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ސްކޫ

ދަނޑުެވރިކަމަކީ ބިންކޮޅެްއ  ،ގައި ެވސް ުއޅެންޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަެވސްދިމާާވ ކަމެއްެގ ސަބަބުން ކޮންމެފަދަ ހާލެއް

 ަވރަްށ  ެއއީަވންޏާ ލިބޭ ޮގތަށް ތަންކޮެޅއް އޮެވއްޖެ ަކމަށް އިރުެގ ައިވ ،ުނަވތަ ތަންކޮެޅއް އޮތިްއޔާ ،އޮތިްއޔާ

 ،ރ ކުރިއަރާފަިއާވ މިްނަވރަކީއުެފްއދުން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ދުނިޔޭަގއި ެއްގރިކަްލޗަ ކާނާ މުހިންމު ކަމެއް

އަޅުަގނޑުމެންެގ ސްޭޕސް ްސޓޭޝަންަގިއ ެވްސ އަުޅަގނޑުެމން ބޭނުންާވ ތަކެތި މިއަދު ަދނީ ދުނިޔޭަގިއ އުަފއްދަމުން. 

 ...ސްހައިޑްރ ޕޮނިކްސް، އެރޮޕ ނިކް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށް. އަރުަވނީ މަުޑއްަވރީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފައަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ޑަށް ަގބޫުލކުރެޭވ އަޅުަގނ ،އޮތީ  އި މިއް ހުށަހެޅިފަބެހޭ ަގރާރެ އާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުޑް ސެިކއުރިޓީ

ތަނުަގއި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  ޮގެތއްަގއި އަުޅަގނޑު މި ޞަޮގތުން ަވރަށް މުނާސަބު ދުަވްސަވރެްއގައި. ާޚއް

ުރ މި ަގރާ ؛ކުރެްއުވމަށްބިލު ތައްޔާރު މި ،ކަމުގައި ިވޔަސް ެވސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ނެތް

އަދި  އިރަްއަވކުބޮަޑށް އެނަލައިޒް  ަވރަށް އި،ިގނަ ދިރާާސތައް ކުރަްއވަ  ނު ަވރަށްމަނިކުފާ ކުެރްއުވމަށް އެޔާރުތައް

 މަނިކުފާނަން ަވރަށް  ަޓކައި އެއެކީަގިއ ަވރަށް ރަނަގޅު މަސައްކަެތއް ކުރަްއާވފައި އޮތް ކަމަށް މާކަަވރަށް ޒިންމާދާރު

އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު  ،ހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރުއުރިީޓެގ ާވްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފުޑް ެސކިބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. އި

ެގންެދޭވއިރު ަބއެްއ ސްކޫލްަތކުަގއި ށްއަކުރި  ފ ރުޮކށްދެމުންދާ ހެނދުނުެގ ނާސްތާ ޕްރޮްގރާމު ރާއްޖޭެގ ްސކޫލްތަކަށް

ަބއި ސްކޫލްަތކުން އަނެއް ،ދިޔަ ކަމުގައި ިވޔަސް ެވސްންކުަރމުެގންދިޔުމަށް މަސަްއކަތްށްއަމިކަން އެދެޭވ ޮގެތްއގައި ކުރި 
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ޮގތަށް ިމަކން  ށް ާވއަިދ ބައެއް ހާލަތްތަުކަގިއ ިއސްރާފަ ،ުނެގންދެިވށްއަމިކަން އެންމެ ރަނަގޅަްށ ކުރި

ށް ބަެއްއ ެއކީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނައަދި ހަމައެއާތަކުން ފެންނަމުން އެބަދޭ. އާކުރެިވެގންދާކަން އަުޅަގނޑުެމންނަށް މީޑި

 ޮގެތއްަގއި ެއކަން  ާވނުާވ ޮގތެްއަގއި ތާޒާކަން ެގްއލިފައިރުކޮށްދެޭވއިރު އެންމެ އެކަީށެގންތަކެތި ފ  ސްކޫލްތަކުން އެ

 ްށ އޮތްއަކަންކަމަީކ އަޅުަގނޑުމެން ކުރި ތަން ެވްސ ފެނިެގން އެބަދޭ. އަުޅަގނޑަށް ަގޫބލުކުރެޭވ ޮގތުން މި ކުރެެވމުންދާ

ދަްއކާއިުރ  އި ެދކެން. ފުޑް ސެިކއުރިޓީެގ ާވހަކަަގުޅކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމުަގނރަ އިތަނުގައި ިވސްނަ

 ްއލެއް ެގނެޭވނެ ަވސީލަަތކަށްޙަމައްސަލައަށް ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަށް ެއންމެ އެކަށީެގންާވ ޮގެތްއގައި މި

 ޖޭެގ ދަނުޑެވިރކަން މިހާރަށްުވރެ އިތުރަށް ެވސް ަގބޫލުކުރާ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ރާއް އަުޅަގނޑު ،ާވނީ

އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖެގ  ،ާވނަމަ ން. އެ މަސައްކަްތތަކަށް ބަލައިފި ކަމަށްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރުވދަނާހަރު

ނު ދެކުނު އް ކަމަށް ފާހަަގުކރެޭވ. އަދި މާފަންއެމަސައްކަތަށް ޝައުުޤެވރިކަން ހުންނަ ބަ ެވސް އެ އަދުިގނަ ބަޔަކީ މި 

 ،އިތުުރކޮށްލަން ބޭނުން ުކެގ ތެރެއަްށ ައޅުަގނޑުަގކުރެްއިވ ކަންަތއްތަބަރު ފާހަދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

ނަފްސާނީ   ،ބިދީބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލި ކަމަށް ަވރަށްދަނޑުެވރިކަުމެގ ސަބަބުން އިންސާނާެގ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ 

އެކީަގއި ަވރަށް  ކަމަކާ ހާހުރި ދުރަތީ ރީތި ަވޔާއި މިުގދުރަތީ ރީތިކަާމއި، ުގކަްނމަތީގައި ޮގތުން އޭނަ ަވރަށް ތާޒާ 

ކަމެއް އޭނައަްށ ލިބިެގންދާ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންަނށް ދިރާސާތަކުން ފެންނަން  އިތުރު ފުރިހަމަ

 ހަމަ މުހިންމު ބޭނުންތެރި  ސަްއކަތަކީ މަ ޮގތެްއގައި މި ޞަ ، ރާއްޖެއަށް ޚާއްއެބައޮތް ދަނުޑެވރިކަމަކީ. ެއހެންީވމާ

ބޮޑު އެއް  ރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވ އެންމެ ، ަގބޫލުުކރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްމަސައްކަތެއް ކަމަށް

 ރަްށރަށުގައި ިމކަން ކުރުމުަގއި ކޮށް ީމހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ައދި ކައިީރގައި ހުންނަ ފަޅުޞަާޚއް ،މައްސަލައަކީ 

ެއއް ފަހަރަށް މޫސުމީ ޮގތެްއަގިއ ބިން ދިނުމުެގ ސަބަބުން މުގައި ހުންނަ ބަެއއް ކަހަލަ ޮގންޖެހުންތައް. ބަ ބިން ދޫކުރު

އެީކގައި ަކއިރީަގއި ހުންނަ މި މަސައްކަތަކީ ދެމެހެއްޓެނެިވ ޮގތެްއަގއި ކުރެޭވ މަސައްކަތަކަށް ނުޭވ. ހަމަ އެއާ 

ދިމާާވ ޮގންޖެހުންތަކެއް. ަރށް ޖެހުމަކީ ެވސް ބައެއް ފަހަމަސައްކަތް ކުރަން  މިދަތުރުފަތުރުކޮށްެގން  ރަށްރަށަށްފަޅު

ކުރުމުެގ ތެރެއިްނ ލިބޭ ނަފާ ނުަވތަ އުފެއްދޭ ދަނޑުެވރިކަން  ،އިތުރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ ޮގުތަގއި މީެގ

ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ  ިވްއކުމަށްށް ކަކާނާ ނުަވތަ ަތކެތި އެހެްނ ތަނަކަށް ފ ރުކޮށްދިނުމަށް ނުަވތަ އެހެން ަބޔަ

މަސައްކަތްތަްއ ދަނޑުެވރިންަނށް ަވރަށް ޮބޑު ތަކުލީފަކަްށ ެވެގންދޭ. ަބެއއް ހާލަތްތަކުަގިއ އެތަކެިތ އެހެން ރަށްރަށަށް 

ތައް ހުންންޖެެޓއް ހ ދުމަށް ބޮޑެތި ޮގކެފޮނުުވމުެގ ދަތިތައް ކުރިމަތިޭވ. އަނެއްބައި ހާލަތްތަކުަގއި އެަކށީެގންާވ ރަނަގޅު މާ

ެރުވމާިއ، ނުކުކެޓު އަނެއްަބއި ހާލަތްތަކުަގއި އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެންމެ އެކަީށެގންާވ ޮގތެއްަގއި މާކުރިމަތިެވެގންދޭ. އަދި

ދަނުޑެވިރންނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ނުަވތަ ރަނަގޅު ނަފާއެއް ލިބޭނެ އެކީގައި  ކުރެޭވނެ ޮގތްތައް ެވްސ ނެތުމާޓުކެމާ

ށްުވރެ ބޮޑަްށ އަނޑުެވރިކަން ކުރުމުގައި ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ކުރި ރައީސް. މިހާރު ދަ ޒަތްތެރި ނުޭވ. ިއއްޮގތްތަެކއް 

ކަންކަން ކުރަންޖެހޭއިރު އެކަީށެގްނާވ ޮގެތއްަގއި  ންޓެއް އެބަ ކުރަންެޖހޭ. މިކޮންމެެވސް ަވެރްއެގ އިްނެވސްޓްމަ
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މިހާރަށްުވރެ   ،ނަމަ ނެ ޮގތްތަެކއް ރޭިވެގންދާކުރެޭވޅަށް މަސައްކަތްތައް ރަނގަ  އެ ،ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ލ ނު ލިބި

ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިމކަމަށް ދެޭވ އިސްކަން އިުތރުެވެގންދާނެ ކަމަށް ފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭެގ 

އި ުރގަ އޮތްއި ާރއްޖޭެގ ަވަށއިެގން ކަނޑު ،ާވަހކަ ހަމަ ދަްއކަމުންދާއިރުނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދަނުޑެވރިކަމުެގ 

ކަނުޑެގ ލޮނު ބޭނުންކޮްށެގން ރާއްޭޖަގިއ ލޮނު އުެފއްދުމަކީ ެވްސ ކުެރޭވނެ ކަެމްއ ، ުތންއަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ ޮގ

ެއކުަގއި  ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގައި ދަނޑުެވިރކަމާ. އެހެންީވމާކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އެބަހުރި ފެނިފަ

އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ަވސީލަތަކަށް ލޮނު ެވެގންދާއިރުކެއުމަށް ބޭުނންކުރާ  އި އަދިޮގތުގަ  އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަެތްއގެ 

ެއއީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ާވނަމަ ލޮނު އުފެއްދޭނެ ޮގތެއް ެވއްޖެ ކަމަށްއޮތް ބޮޑު ކަނުޑން ފުރެއްދެ ރާއްޖޭަގއި މި

ދެކެން. އިތުުރެވެގންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ  އްތަމީހުންނަށް ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތު ،ބޭރުން އެތެރެކުެރޭވ ލޮނު ަމދުުވމާއި

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ، މް ޢަބްދުލްޙަކީމްހީޝަهللا އަރުަވނީ ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ންބަރު.  ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެ

 

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ހީޝަهللا ރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާފަންނު ދެކުނު ާދއިރާ، މެދު ދާއިާރެގ އިބްާރހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްިވ 

ަކ ކުރާ ާވހަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުރަހަމަ އަޅުަގނޑު ެވސް ަވ ށްބެހޭ ފުޑް ސެކިއުރިީޓެގ ަގރާރަ ދަނޑުެވރިކަމާ

އަުޅަގނުޑ  ،ދަނުޑެވރިކަމުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްާކއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދުަވެހއް ފެންނަން އެބަޖެހޭ. ރަނަގޅުއަދި  އަށްުވރެޮގުތަގއި ދަނޑުެވިރންނަށް މި ަގބޫލުކުރާ

ތަކީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާައކީ ހަމަ ދަނޑުެވރިކަން ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ކުރަމުން ައންނަ ދާއިރާއެއް. ެއޮގތުން ޙަޤީޤަ

އި އެކަްނ ޮގއިދޫެގ ރަްއޔިތުންނަކީ ަވރަްށ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގަ  ށ. ގޮއިދޫ. ،ަގނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް ފާހަަގކޮށްލަންޅުއަ

އެ ރަށުެގ  ،ާވނަމަ ކަމަށް ގޮއްސި އްލުެވެގން ޙައެ ދަތިތައް  ؛ހުރި ދަތިތައް ،ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް. އެެހންނަމަެވސް

 ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑު ޝައްެކއް ކަމާ ންކުރާނެޓައެ ރައްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުން ބައް އިންރައްޔިތުންނަކީ ޭއެގން ލިބޭ މަންފާ

  އެބަހުރި.ްއކޭނެ ޮގތެްއ ނެތް. ދަތިތަކެއްިމއަދު ެވސް ުއފައްދާ ތަކެތި ިވ ،ތަކީޙަޤީޤަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ނުކުރަން.

ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް. ައުގ އިންތިހާއަްށ ހަމަ އެއާެއކުަގއި ަގސް ކާާނެގ މަްއސަލައަކީ މިއީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އި އަތޮޅަށް އަދި ކަނޑިތީމު ދާއިރާއާ ހަމައަށް ދާއިރުގަ . މާލެއިން ށ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން، ބޮޑުެވެގންދަނީ. އަދި

ށް ެވސް ިދއުމަކީ އެއީ ކަންބޮުޑާވ ކަންބޮޑުުވެމއް ކަމަކުން ނާލުެގ ޮގުތަގިއ ނަާގ އަދަދު އިންތިހާއަށް ބޮުޑެވެގންޔަބަސްތާ
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އި ޮގތްތަެކްއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި ދަނުޑެވރިންނަށް މިައށްުވރެން ލު

ހަަގކޮށްލަން. ަގނޑު ފާންދާނެ ހިތްަވރެްއެގ ޮގުތަގިއ އަޅުއެކަން ކުރުމުަގއި ލިބިެގ ދިއުމަކީ އެއީ އެ ބޭފުޅުންފަހިެވެގން

އެއާއެުކގައި ކަނޑިތީމުެގ ހަމަ ،ހަމަ އެޮގތުން ނޫމަރާެގ ރައްޔިތުންނަކީ ެވސް އަދި ބިލެތްފަހީެގ ރައްޔިތުންނަކީ ެވސް 

ކުރަމުން އަންނަނީ.  ނުޑެވރިކަންން ހަމަ ދަެވްސ ލަިއެގ ފޭދޫ  ،ެވސް  ނަކީރަުށެގ ަރއްޔިތުން 5މި  ؛ރައްޔިތުން ެވސް

 އްކަުތަގއިއެހެންނަމަެވސް، މި ބޭފުޅުްނނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތައް ލިބުމަކީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ ޭބފުޅުންެގ އެ މަސަ 

 ބޮޑަްށ ައޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް .ުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްނު ދޭތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު ަޝއްެކއް ކުރިއަރަިއެގންދާނެކަމާ

 މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްެތރި ރައީސަށް އަުޅަގނޑު ަހމަ ދަންާވލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ރައީސަށް ދޭ  ،އެދެން

 ،އިނޭގތ . ޮގއިދޫ ޓަކައި ލަތު ބައްލަވައިެލއްުވަމށްހާަކނޑިތީމު ދާއިރާެގ ދަނޑުެވިރަކމުެގ  .އިނޭގތ  މިއީ ދަޢުަވތެއް

ދެްނ އެުކގައި އެ ަވރަށް އަދަބުެވރިކަމާ ހަމަސް ދަތުރުކޮށްދެއްުވމަށް އަޅުަގނޑު ނޫމަރާއަށް ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ ރައީ

ިއްއޒަތްތެިރ  އަރުަވން ާވތީ އަުޅަގނޑު ހަމަ އެ ދަޢަުވތު ރަށުެގ ރައްިޔތުންެގ ހަމަ އެދިލެއްުވމަކަށް 2އިޭގތ . އެ 

ރަނީ މި ސަރުކާރުން ަގބޫލުކު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑު މި .ަޒތްތެރި ރައީސްއިއް  އިނޭގތ . ށްރައީސަ

ވަޒަންކުރާެނ  ކުރާ މަަސއްކަުތެގ ައުގ ކުެރއްިވްއޔާ ދަނޑުެވރިންިމ ސަރުކާރުން އިރާދަ ،ދަނޑުެވރިންނަށް އަޅާަލއި

އަިދ ހަމަ މިއާއެކުަގއި ހިެވެގންދާނެ. މިއަށްުވެރން ފުރުޞަތުތައް ފަ ،ކަމަށް ާވނަމަ ކަމަށް. އެކަން އެ ޮގތަށް ެވްއޖެ

ބަލުގައި ދަނުޑެވރިންނަށް ާވނީ ޤުމުސްތަ .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އެަބއޮތް. ބޮޑުާވ ަކންބޮޑުުވމެއްމެން ކަންއަޅުަގނޑު

އެ ރަށްރަށް   ،ސުާވލު. މިހާރު މި ދަނީ ރަށްރަށުެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދި އެބަ އެއީ އަުޅަގނޑުެމން ؟ކިހިނެއްތ 

 ؟އޮްތ ތަނުަގިއ ާވނީ ކިހިނެއްތ  ކުރާ ަފރާތްތަކަށް ދެން ކުރިއަށް ަވުގތު ރަްށރަށުގައި ދަނޑުެވިރކަން ނީ. މިދަފުރެމުން

ތަށް ބަހައްޓަނީތ  ނޫނީ އެހެން ޮގތެއް އޭެގން ޮގއުފައްދަންޖެހޭ. އެ ދަނޑުތައް ހަމަ އެ ލުވާ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ސު

ފުޅުންނަށް ާވނީ.  ބޭއްތ  ދެން އެޖެހޭ ކިހިނެމިއަދު އެބަ ސާފުާވން ންނަށްތުަގއި ެވސް ދަނޑުެވރިޙަޤީޤަެވެގންދާނެތ . 

ރު އެަތްއ އިދަނީ އެ ބޭފުޅުންެގ ހަޔާތް ފެށިެގން އަިއސް އޭެގތެޭރގައި އެބަތިބި މިއަދާ ހަމައަށް އައި އެއީ އެ ބޭފުޅުން

ެގްނ ތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ެވޑުނފުޅުންެގ ދަ. އެހެންެވ އެ ބޭއެ ބޭފުޅުން ދަނޑުެވރިކަމުގައި ހޭދަކޮށްފަ އަހަރެއް

ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންީވމާ، މި ސާފުާވން ޮގތެއްކަން އެ ބޭފުޅުންނަށްކޮން  ،ޮގތެއްތ އަންނާނީ ކޮން

 ލުކުރާގައި ތިޭބނެ ހިސާބު އެނިގެގންދިއުަމީކ އެީއ ައޅުަގނޑު ަގބޫލު ބަޤުޕްލޭން ހެދިެގންދާއިރުަގއި ދަނޑުެވރިން މުސްތަ

 ނުޑ ފާހަަގކުރަން. އެހެންީވމާ،ކަމަށް އަުޅަގ ުކރިއެރުމެއްލިބިެގންދާނެ ަވރަށް ބޮޑު ޮގތުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް 

މާ ފާަގތި ދުަވސްތަެކްއ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑު އެދެނީ ކަނޑިތީމު ދާއިާރގައި ތިބި ދަނޑުެވރިންނަށް މިއަށްުވރެ

  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ލިބުން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް

 

  ެކުވން:ާވހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން
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ބަރު. އަޅުަގނޑު އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ޮގއިދޫއަާށއި ނޫމަރާއަށް ީވ އެންމެ އަަވހަކަށް ދާނަން. ިއްއޒަތްތެރި މެން  ޝުކުރިއްޔާ

ން މީހުން ބޭލުމަށް  ކުީރެގ ސަރުކާަރކުން ނޫމަރާއި ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ؛ލަތަކީހާނޫމަރާއަށް ދިމާެވފައި އޮތް 

ނޫމަރާ މުޅި   ،ކަށް ެގންޮގއްސި. ެއހެންނަމަެވސްބަަޔކު ެއހެން ރަށަެގ ރައްޔިތުްނެގ ކޮންމެެވސް އެއް ނޫމަރާެގ ރަށު

 ރަށްރަށް ފަޅުކުރާ ސިޔާސަތު ެގންުގޭޅ ޕާޓީައކަށް ަގނުޑމެންނަކީޅުުނިވ. ދެން އަ  ރައްޔިތުންނެއް މި ކަމަކަށް ެއއްބަހެއް

ަގިއ ނދާންާވ ޮގތު ހަނޫމަރާގައި ބަނދަރެއް ައޅުަގނޑު  ރުކާރުގައިފުރަތަމަ ސަ ،ސަރުާކރުަގއި  ެގޑީ.ޕީ އެމް. ،ނުާވތީވެ 

އަންނަ. ޮގއިދޫ  ،މާ ރީތި ޅެމެއް އޮޭވ ނޫމަރާ ކަނޑުތެރެއިން ކިޔާަފއި ޮގސް ައދި  ހެދުނު. ދެން އެއަށްުވރެ

ފެށިެގން  ްއސުރެއެތަުނަގިއ ޒަމާނު ،. އެހެންީވމާރަށުެގ ނަމަކަްށ ެވްސ ޮގއި ިކޔާފަ ޮއތީ އެ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ެގންދާނެ މިނަްވރު އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ. މިހާރު މި ަގރާރަށް ާވހަކަދެއްކުމަކަށް އިތުރު ބޭފުަޅުކ ހައްދަމުންޑުނދަ

 ަގރާރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންފަެއއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި ަގރާރުެގ ފުރަތަމަ ަބހުސް ނިމުނީ. ދެން

ވ ަޓށް އަހާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލީ ސައިެގ  ދު ވ ޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި މިއަޮގތުން ުގޅޭ ބަލައިަގތުމާ

 ަގިޑއަށް. 

 

 {އަށް 11:10އިްނ  10:30 :ޅުސްަވުގުތކޮހު}

 {، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ނަީޝދުަރއީސް ލީހުެގަމޖި؛ ސަުތގައި ިއންެނީވ)ރިޔާ

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަ ތުންސަޔާރި

 ބަހުސުން. ެއއީ އީއިބުތިދާއިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ނޑުމެން އިންަޓަވލަްށފަހު ފަށާނީ އިކުްމ. އަުޅަގައއްސަލާމްޢަލަ`. 

 އީ ިއޞްލާޙާ ުގޅޭ ބިލުެގ އިބުތިދާޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ،ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އުތުރުހިތަދޫ 

 2ހަަގކޮށްލަން އެދޭ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާ  ކުރީގައިއެނބުރުމުެގބަހުސަށް  އީ އިބުިތދާ. އަޅުަގނޑު މިބަހުސް

 ،ންަނާވނެއެނިގަވަޑއިަގ ،ަވނަ ކަަމކީ 2މިހާރު ބިލުތަކުެގ މަސަްއކަތް ިހނަގމުންދާ ޮގތް.  ،ކަމެއް އެަބޭވ. އެްއ ކަމަކީ 

  ން. މި މުޒާހަރާތައް ޚާއްޞަ ބާަވތުެގ މުޒާހަރާތައް ކުރެެވމުތްަވރަށް ިގނަ ރަށްަރށުގައި އެބަދޭ ެއކި ބާަވ ރާއްޖޭެގ

ފައިާވ ބަޔާނެއް ކުށްެވިރކުރުމަށް. ރެއެމް.ޑީ.އެން ކިާޔ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނެ ،ޮގތެްއގައި އަމާުޒެވފައި މި ަވނީ

ށްފި ހުރިހާ ެވރިކޮށްަވނަ އަހަރުަގިއކަން. އަދި އެ ބަޔާން ކު 2014ަވނީ މި ބަޔާން ނެރިފައި ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 ުގޅޭ  ކާެވސް. އަދި އެ ބަޔާނުަގިއާވ ާވހަކަތަ ންަވކި ފަރުދު ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ެވސް، ރުން ެވސް ރުކާސަ .ފަރާތަކުން

 ،ޮގތުން ާފހަަގކޮށްލަން އެދޭ ުނކުތާައކީ ުގޅޭ ފުލުހުންެގ އޮފީހުން ަދނީ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރަމުން. ައުޅަގނޑު މިކަމާ ޮގތުން

ޮގތުން  ުގޅޭ އެ ރިޕ ޓުގައި ހުރި އެއްޗަކާ .ނޑުމެން ދާއިރުަގއިެގ ރިޕ ޓު ކުށްެވރިކުރަމުން އަޅުަގއެމް.ޑީ.އެން 

ދީެގން  ޓަށް ނުޮގސް ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވީނ މި މަޖިލީހުން ބާރުިވސްނާލުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެ ރިޕ 
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ިއާވ މީހުންެގ ކަންކަްނ އްލިފައިާވ މީހުންނާއި މަރާލެިވފައެީއ ގެ  ؛އެ ޮކމިޝަނުން ހެދި ރިޕ ޓެއް ިއ،ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަ

. އެ ކޮމިޝަނުެގ ރިފ ޓު  ސުޢޫދުެގ ކޮމިޝަންޒުދުެގ ކޮމިޝަން. އުސްތާޢޫސު ،ެލުވނު ކޮމިޝަންއިއެކުލަަވ ބެލުމަށް

ޑު މިއަުދ . އަުޅަގނޑްރާފްޓު ރިޕ ޓު ހައްދަާވފައި ސުޢޫދު ަވނީ އެ ރިޕ ޓު މި މަޖިލީހަށް ދެއްާވފަ ،ހައްދަާވފައި 

އޮމަދޫ  ތ. ،އިމުަޙއްމަދު މަޒީދާ 471މިދަންނަާވ ާވހަކަ. މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު  ދޭނަންލައަނެއްާކެވސް ފާހަަގކޮށް

ދުކުރުމަށް ހާއިްސެވތިބެ ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ ހިންާގ އަލްޤައިދާ ޖަމާޢަތުެގ ފަރާތުން ޖި  މުޙައްމަދު،މިތުއަތިރީޭގ ސ 

އްސަލަިއަގިއ ރުކުރާ ކަމަށް ރިޟްާވން މަރާލި މަުގރާމައަށް ދިޔުމަށް މީހުން ތައްޔާސީރިޔާއަށް ަހނ ،ތަމްރީނުކޮށް

ނުސްރާ ފަޅީަގއި މަޒީުދެގ ތުއްހަބުނޭ. ޖަބްަގއި ސާފުބަހުން އެބަާވ ކަމަށް ރިޕ ޓު ހެކިބަސް ދީފައިާވ މީހަކު ުބނެފައި

 ޕ ޓާ ކީ ސ މިތު. އެމް.ޑީ.އެންެގ ރިޚަޝޭ ކީ ސ މިތު. މި ޖަމާޢަތުގައި ލޭ ހުއްދަކުރާ މައިޚަދަށުން ހުންނަ ބޮޑު ޝޭ

މިޝަނަށް ދީފަިއާވ ކޮ 1ެގްނދަނީ. ރިޕ ޓުެގ ސިއްުރ ހެިކ  ުގިޅެގން އަެނއްާކެވސް ލޭ ުހއްދަކުރަން ޮގަވމުން މި

  އި ސ މިތު ހިންާގ ޖަމާޢަތާ ދަށް ފޮނުާވ މަޒީދާ ހާސީިރޔާއަށް ޖި ،ސީރިާޔަގއި އުޅޭ ދިެވހިންނާއި ،ބަޔާނުން އެނެގނީ

ދިެވހި ހަނުގރާމަެވރިން ރާއްޖޭަގއި ހިންަގން  ،ެވރިންދިެވހިން ހަނުގރާމަީސރިޔާަގއި އުޅޭ  ،ންނަ ކަމަށާއިުގޅުން އޮ

ޮގތުން ކުރާ  ުގޅޭ މީހުން މެދުެވރިކޮށް ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ރިޕ ޓާ ާވނީ އެ ބޭނުންާވ ކަމެއް ކުރު

ދިެވިހ  ،ާވ ދިެވހިންކަމަށް. ސީރިޔާގައި ހަަރކާތްތެރި ބައެއް  ރާަވުމން އަންނަނީ އެއްއި މުޒާހަރާތައް ހިންަގ

ންެގ ޚަބަރުތަްއ ެގނެސްޭދ ހީއަދި ސީިރޔާަގއި ހަރަކާތްތެިރާވ ިދެވ ،ހަނުގރާމަެވރިން ތަމްސީލުުކރާ ފަރާތަކީ

ބޫދުޖާނާ އެ ުގރޫުޕެގ ފައުންޑަރަީކ އަދި އެޑިޓަަރކީ އަ ،ޮގުތަގއި އިން ބުނާއާބިލާދުްއޝާމް މީޑި. އާޝާމް މީޑިބިލާދުއް

މަށް ަވރަށް ސާފުޮކްށ ކަ ނުބުނޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަލްމަލްދީފީނެްއ ންސްލު ނަމެއް އެ ުގރޫޕަކުއަލްމަލްދީފީ. އޭނާެގ އަ

ާޔމީން ނަޢީމް ކަމަށް. އޭނާ  ،އޭނާއަީކ މާފަންނު ޖ ޖިޔާ ،ަވނީ ތަކުްނ ބުނެފައިއާއެބަބުނޭ. ނަމަެވްސ، ރާއްޭޖެގ މީޑި

ހުގައި ކަމަށް. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި  މަބަރުންަވނަ އަހަރުެގ ސެޕްޓެ 2014 ސީރިޔާަގއި މަރުެވފައި ަވނީ 

ަވުގތަްށ  މި ދިެވހިރާއްޖެއަށް މި ،ެގ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ފާހަަގކޮށްދޭން ބޭނުންަވނީމެންބަރުންނަށާއި އަދި ރާއްޖޭ 

އެކަން ހިންާގ  އި،މީހުން ފޮނުަވ އެއީ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ހަނުގރާމައަށް ؛މައްސަލަ އްާސސްޚަާވ ދިމާެވފައި

 ،އެޅުުވމަށްޙުޤީޤުތަކަށް ހިޔަނިއެ ތަ  ،ން ފެށުމުންފަރާތްތަކުެގ ތަޙުޤީޤުތައް ސަރުކާރުްނ ކުރާ އެ ،ފަރާތްތަކުން

އެހެން ރިޕ ޓެއްެގ ާވހަކަ  ހަމަ މިދެންނެިވ ސީރިޔާއަށް މީހުން ފޮނުާވ ފަރާތްތަކުން  މަށް އުެގނައެކަންކަމަށް ހުރަސް

ދަނީ.   ރާއްޖޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަމުން މި މި ،އަށް ފެންމަތިކޮށްއެާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެ އި،ދައްކުވަ 

އަުޅަގނޑު  ؛ެވސް  ހުރިހާ ަފރާތަކުން، ެވސް  ހުރިހާ ފަރާތަކުން .ޑު އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ދަންނަަވންއަޅުަގނ

ހުރިހާ  ،ރުަގއިސްކުރެުވުނއިޮގތުން ބަހު  ން ެވސް މިކަމާ ުގޅޭމި މަޖިލީހުެގ ިއްއަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު ،ެވސް

ުވން. އެީއކީ ާވށް ުކޑައިމީސް ަބސް ބުނެފައިއަ م يه وسل  عل ى هللاصل   ކީރިތި ރަސޫލާ ،ެވސް ކުށްެވިރކުރޭ ބޭފުޅުން

ނޭދެން އެކަންކަން  ެވސް އެކަމާ ނުރުހުންޭވ. ައޅުަގނޑުމެނެއް ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޝައްކެތް ހިނާގ
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 ،ތަޙުޤީުޤކޮށް އި،ަތއް ބަލައަދި ދައްަކާވ ފަރާތް ،ާވ ބޭފުުޅން. އަދި އެފަަދ ާވހަކަތައް ަދއްކަ އެހެން ާވކަށް

 ،ހަނުގރާމައަށް މީހުން ފޮނުާވ ،މަރުެގ އިންޒާރުދޭ ،އެީކގައި ލޭ ހުއްދަކުރާއެޅުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް. ހަމަ އެއާފިޔަަވޅު 

 އި ާރަވ ؛އެިކ ޮގފިތައް ހިންާގ ޓެރަިރސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުެގ އެކި އި އަލްޤައިާދއާއި އަދި އެހެންެވސްދިެވހިރާއްޖޭަގ މި

ހަްއޔަރުނުކުެރިވެގން. ފުލުސް އޮފީހަށް މި އި ހިފަ .އުޅެނީ ތަޙުޤީޤުނުކުރިެވެގން ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިންާގ މީހު

ޖިލީހުން ޗުއްޓީއަށް ނުޮގްސ ާކރުން އެދިަވަޑިއަގތީތީެވ، މި މަ. އަދި ސަރުމީހުންނާ ބެހޭ ސާފު މަޢުލޫމާތު ަވނީ ލިބިފަ

އެހެންނަމަެވސް،  .ންާވ ާގނޫނުތަކަށް ބޭނުންާވ ިއޞްލާޙުތަްއ ެގނެިވފަތިބެ ތި އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ަވނީ ބޭނުހޭލާ

އެއީ ާގނޫނީ ދައުލަތެްއ  ތަން. ފިަޔަވެޅއް ނޭޅޭ އިން އެްއެވސް ކަމަކާއަންނަނީ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

، މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި ރާެގ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި އަރުަވނީ ނޫން. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޮގތެއް  ހިންޭގނޭ

ެގނައުުމެގ ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ އިޞްލާޙު

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19ަގއި ބޭްއުވނު 2019 ކްޓ ބަރުއޮ 14ަވނީ ފައި ލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ކީހުށަހެޅުއްުވމަށް. މި ބި

 .އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫަވނަ ބައްދަލުުވމުގައި. އަްއޑޫ  52މަޖިލީހުެގ 

 

 އްކެުވން:ާވހަަކދެ އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

ޢަލައިކުމް. ދިެވހި ަދއުލަތުެގ  ައއްސަލާމްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް،  .ه دوح هلل الحمد. هللا بسم 

ަވނަ ާމއްދާއަށް  231ަވނަ ާބބުެގ  8ނަމުގައި ދިެވހި ސަުރކާރުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 މި އިްއޒަތްތެރި ެގ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫުޕެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުންެގ ޑިޮމކްރެޓިްކ ޕާޓީދިެވހި ،ހުށަހަޅުއްާވ ިއޞްލާޙު

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(  231ޤާނޫނުއަސާީސެގ  .މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުެގ އުފާ ލިބިަގންނަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ދަލެްއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގެނޭވ ބަ 3 ،އަދި )ނ( އަށް ިދެވހި ަސރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ 

. އެޮގތުން އްތޮޅު ކައުންސިލު އުފެދިެގްނާވ ޮގތަްށ އަންނަ ބަދަލެއަ ،ފުރަތަމަ ބަދަލަކީއިޞްލާޙުތަކެްއ. އެޮގތުން ެގެނޭވ 

ދި އަ ،ރަށްަރށުެގ ރަށު ކައުންސިލުން ޮހޭވ ރައީސުންެގ އިތުރުން ،އެކު އަތޮޅު ަކއުްނސިލު ބަދަލުެވެގންދާނީމި އިޞްލާޙާ

 ެގމި އިޞްލާޙު  ށް.ންސިލަށް އުފެދޭ އަތޮުޅ ަކއު ނައިބު ަރއީސް އިންތިޚާބުުކރާ ޮގތައަތޮޅު ަކއުންސިުލެގ ަރއީސާިއ 

އަތޮުޅ  ،ޮގތުން ތެރެއިން އުފެދިފައިާވ ާގނޫނު އޮތް ާގނޫނު އޮްތ ޮގތުން އަދި ޤާނޫނުއަާސީސެގ ބޭނުމަކީ މިހާރު

 ޅުއަދި ހަމައެހެންމެ އަތޮ ،އިމާރު ތެރޭަގިއ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުެގޞްޞާތިޚްރަށު ކައުންިސލުެގ އި ކައުންސިލާއި

ުމޅި އަތޮޅު ަކއުންސިލަކީ އެ  ،ކުޑަެވަފއި އޮތުމުން ތަމްސީލުުކރުންސިލުން ންަކއު ެގަވިކަވކި ރަށްތަކު  ލުއުންސިކަ

ެދަވނަ  .ޒަތްތެރި ރަީއސްރަށްތައް ތަމްސީލުުކރާ ކައުންސިަލކަށް ހެދުން. އިއް  އިއިދާރީ ދާއިާރަގިއ ހިމެނޭ ެއންމެހަ

ރައީސުން  ނާއި ނައިބުންސު ކައުންސިލުތަކުެގ ރައީ ޓީކައުންސިލާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި އަިދ ސި ރަށު ،ބަދަލަކީ

 ޮގތުން އިތުރަށް ުގޅޭ ގައި ިމކަމާއެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭ  ؛ޮގތް ވާ ަގއި ޞްލާޙުމިހާރު މި އި
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ނަމަ ާވ ށްސިޓީތަކުަގއި ކަމަ ؛ނައިބު ަރއީސުން، ޮގތުން ަރއީސުންާނއި ާވމިހާރު  ަވރާކުެރެވމުންދަނީ.މަޝް

 އި އެންމެހަ އިރާއެްއެގދާއެއީ މުޅި އެ އިާދރީ  ޑެޕިއުޓީ ޭމޔަރުން ނާއިކިޔާ މޭޔަރުން ހާރު މިއަޅުަގނޑުމެން މި

 ؛މުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  މި ބަދަލު ެގނެވު ށްުވން. މިޮގތަ ެގ ވ ޓުން އިންިތޚާބުކުރެޭވ ބަަޔކަށްންރައްޔިތު

ކައުންސިުލެގ  ން، ަކއުންސިލުތަކުެގ ަރއީސުންނާއި ަނއިބު ރައީުސން އަބަދުމެ، ނައިބު ަރީއސުންނާއިރައީސު

 އިގަ ްތކަމުނެބަސް  ޮގތަކަށް ަރއްޔިުތންެގ އަދިހާ ރިީޓ ބޭނުންާވރުންެގ މެޖ ބަެގ މެންލުމެންބަރުން ރުއްސަން ކައުްނސި

ކައުންސިލުެގ ރައީސުންނާއި ނައިުބ  ،މީހުންނަކީ އެ ހަމައެހެންމެ މަޖުބޫރުެވދޭ.ކުރަން ރު ކަންަކން ފަހަ ބައެއް ،ިވޔަސް 

އަދި އެ  ،ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ އެ މީހުނެްގ ބަސް އޮންނަ އިހަރައީސުންނަކީ އެއީ މުޅި އެ ިއދާރީ ދާއިރާެގ އެންމެ

އިތުރަށް ތިންަވަނ ގެ ންކަމުން، އެއީ އެ އިޞްލާަޙކީ. އޭާވބުދާރީާވ ބަޔަކަށް ެވސް ެވެގންދޭ. އެހެޖަންނަށް ހުމީ

އަހަރު  3އޮންނަ  ހާރު މިަކއުންސިލުތަުކެގ އުމުރު މި ެގދާއިރާަތކު ދާރީއި ،އިޞްލާޙެްއެގ ޮގުތަގއި މި ހުށަހެޅިެގންދަނީ

މަސައްކަތް ެއކަމުަގިއ ގައި މި ބާބު އުފެދިެގން އައިއިރު ސީނުއަސާނޫޤާ .ރައީސްތެރި އަހަރަށް ބަދަލުކުރުން. އިއްޒަތް 5

  އި ައލުން އަނބުރާ ރައްޔިތުންނާ ކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގަ  ،އޭރުެގ ިވސްނުމަކީ ،ހައިސިްއޔަތުން ެގއްމީހެެވސް ކުރި 

ން ކުރަންޖެހޭއިރު އެ މުނިސިޕަލް  ަތކުލުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިމުހިސާބަށް ކައުންސިލަރުން ދިއުން. 

ަނއުން. ދަލުތަކެއް ެގބައަަވސް މުއްދަތެްއެގ ތެޭރަގއި  ،ނަމަކަމުަގއި ާވ ޭވރެހަމައަށް އަދާނުކުރިމަސައްކަތްތަްއ ފު

 664މިހާރު  ،ނިމުންއިރު ިމ އެނެގނީއި ކައުންސިލުތަްއ އުފައްދަ ެމންނަށް މިއަުޅަގނޑު ސް،ެވއެހެންނަމަ

އިތުރަްށ ގެ އަދި އޭ ުވމަކީ ެވސް ޮބޑު ކަމެއް.ބޭއް އްއަހަރުން ިއންތިޚާބެ 3އަހަރުން  3ަބާވ. އްކައުންސިލަރުން އެބަ ތި

ތަކީ ެއއީ ކުުރ ދައަަހރުެގ މުއް 3ކުރުމުަގއި ޒުފީތަން އިލޭންތައް ހިންގަ ޕް އަދި ސިޓީތަުކެގ ތަރައްޤީެގ ެގރަށްރަށު

ހަރުެގ އަ 5ދަނީ. އެހެންކަމުން،  މި ންލުތަކުެގ މަަސއްކަތްތަކަްށ ބަލައިލާއިރު ފެިނެގސި ކަުމަގިއ ަކއުން އްތެދަމުއް

ދި އަ ިއ،ޙާލާމި ެގނެޭވ އިޞް ލަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށްއިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޖުމުނީ. ެގނެުވމުއްދަތަށް މި ބަދަލު

ީޒ ހުގައި ބަހުސްކުެރެވމުންދާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަލީމިހާރު މި މަޖި  ހަމައެހެންމެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއިެގން

ތަކުެގ ދައުރު އިތުރަށް ަކުއންސިލު ،އަީލަގއި ށް ެގެނޭވ ިއޞްލާޙުތަކުެގއަ 2010/7 ،އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު

ކައުންސިުލެގ ބާުރެވރިކަން އިތުރުެވެގންދާނެކަމީ  ،އަދި ަކއުންސިުލން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާެވ ،ހަރުދަނާެވ

ލު މި ބި ،އެދެނީ އަޅުަގނޑު .ރަީއސް ރިތެިއއްޒަތްކީ ެވސް. ެގ އަމާޒަ ސަރުކާރު  އޮތް ކަެމއް ނޫން. އެއީ ތްޝައްކެ

، ބިލު ފާސްކޮްށ އިކޮށްދެއްވަ ، ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ައަވސް އި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވަ ަވހަކަށް މިހާެވސް އަ ީވ

 ތަސްދީުގކުރުމުެގ ަމުގފަހިެވެގންދިއުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



39 

 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ީރަގިއ އިއް ސް ފެށުމުެގ ކުހުބަރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު ބިުލެގ ތެރިއްާޔ ިއްއޒަތްކުޝު

ފަިއާވ ހިސާބު. ާގނޫނު ސްމިހާރު މަސައްކަތް ޮގ ންތުޮގ ަގއި ބިލު އެކުަލަވއިލުމާ ުގޅޭކޮމިޓީތަކު ،ދަންނަާވލަން ބޭނުން

ޓ ބަުރަގިއ ޮއކް 13އުމުެގ ބިލު. އެ ޭބފުޅުން  އިްޞލާޙު ެގނަށް( އަނުުފލުހުންެގ ާގނޫ) ެއއީ 2008/5ނަންބަރު 

 އޮފީސް، ެގރޮެސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްްސ، ޕްސައޮފް ކަރެކްަޝންސް ސަރިވ އެފެާއްޒ، މިނިސްޓަރ ހ މްރ އޮފް މިނިސްޓަ

އޮކްޓ ބަރުަގއި ނެޝަނަލް  14ިވ. ބައްދަލުކުރެއް  ކާތަފަރާތް އެ ،އާރު.ސީ.އެމް، އެލް.ޖީ.އޭ .އެން.ައއި.ސީ، އެޗް

 ރިވަސްސ، ޭއިވއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ ސަސް ްލޑިްވސް ކަސްޓަމްރޭޝަން، މ ، އިިމްގޓީތ ރިއޮރ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަ

 ަގއި އަމިއްލަ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކު، ކ ޓު ަރުގޑް، ކްރިމިނަލް ކ ޓު، ފެމިލީ ކ ޓު، ުޖެވނަިއލް ކ ޓު، ކޮމާންޑު، ހަިއކ ޓު

 14. އިގަ ޮއކްޓ ބަރު 14ީވ ން ަބއްދަލުކުރެއް ޅުއެ ބޭފު ޅުންނާމި ބޭފު ،ަވކީލުން ޫނނީާގަރއްާވ ކުޮގތުން ަވކާލާތު

ކަމަށް  ބައްދަލުކުރެްއުވމަށްފަހުގައި ިއތުރަށް އަދި ބައްދަލުކުރަްއަވްނ އެދިަވޑަިއަގންނަާވ އޮކްޓ ބަުރގައި އެ ބޭފުޅުންނާ

ރަކްޗަރއާިއ، މ ލްޑިްވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާްސޓް ،ަވނީ ފާހަަގކުރަްއާވފައި މި

 ފް އޮފް ޓްރާންސްޕ ޓްއާިއ، މިނިސްޓްރީ އޮ ނިސްޓްރީއި، މި އޮފް ޑިފެންސާ އޮތ ރިޓީާއއި، މިިނސްޓްރީމަނިޓަރީ

އެ ސަްބ  ،ކުަރއްާވ ސަބް ކޮމިޓީެގ ފަރާތުންމި ބިުލ ޑްރާފްޓު ،ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ، ީވމާންޓުއަރިޒަމް. އެހެ

އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ެވސް  ،ނެ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވ .ފްޙަސަން ލަޠީކީ އަލްއުސްާތޛު އްރިރަކޮމިޓީެގ މި ބިލުެގ މުޤަ

  ކުރުމާ މި މަޖިލީހުން ބިލު ޑްރާފްޓު ،ންެގ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް. ދެން އަޅުަގނޑުެގ ހިތަށް ަވންނަނީޅުކުރެްއިވ ބޭފުފްޓުޑްރާ

މަށް ކަމާ އްުވއިނަލްކުރެޑީެޓއިލް ކޮންސެޕްޓް ައދި ފަ ،ނީޮގތުން ބަެއއް ދެކެޭވ ާވހަކަތައް. އެ ބޭފުޅުން މިހާރު ަވ ުގޅޭ

ނާކޮށް ލޫމާތަށް ބިޢުމަލިބޭ ދަލުުވންަތުކން ދަަވނީ. ެއ ބައްާރަވމުން ެއ ެގން ުވންތައްއް ަބއްދަލުކުރެ ންހުރި ފަރާތްތަކާޅުުގ

ަވަނ  3 މަޖިލީހުެގ ،ޅުީވފީހުން ިވދާކުރިައށް. އަދި އޭ.ޖީ އޮނީ ލުމުެގ މަަސްއކަތް މިހާރުެވސް ދައިބިލު އެކުލަވަ 

އަަވހަކަށް މަޖިލީހަށް   ެގ މަސައްކަތް ނިމުނުހާބިލު ،އިށާަކމަ ކޮށްފައިާވ ބިލެއްތުސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން ަގސް އިގަ ދައުރު

  ލީހުން އެދުނީމާ އެ ލޫމާތު ހ ދަން މި މަޖިޢު ށުއެރުމެއް. ކްރިމިނަލް ކ ޓުން މަފުއެއީ  ބިލު ހުށަހަޅުއްާވނެ ކަމަށް. މިހާރު

ނީ ުކޑަ ނޫތަނަްށ ބެލިބެލުމުގައި ާގ ެވސް މިތަކަށް ޮގފަިއ އެަބއޮތް. އެއް ާވ ިލޔުއް ކ ޓުން އަދި ަވރަށް ިދުގ ިސޓީއެއް

ފެން ހިފެހެއްޓުމެއް ެވސް ުނާވ ސިޓީުފޅެއް ކްރިމިނަލް ކ ޓުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުާވފައި އޮތް.  ،ހަމަޖެހުމެއް ެވސް

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .ުކ ދަންނަަވންއެ ތިރާމާހުއިށް ތަކަށް ަވރަސާ މުައއްސަ، ކަށްެގ ހުރިހާ ުވޒާރާތަ ތު އަޅުަގނޑު ދައުލަ

ހަމައަށް ފުރިހުރިހާ އިދާރާތައް ، ހުިރހާ ވުޒާރާތައް ެވސް ،  ެވސްންއަސާސީއަށް ހުރިހާ ަވޒީރު ބޭފުޅުނުޤާނޫ

ސް އެއަރޕ ޓް ކޮމްޕެނީ ޑިްވޮއކްޓ ބަރުަގއި މ ލް 21 ެއއީ ؛ލުބިމުެގ ަގތުމަށް. ދަތުރުފަތުރުކުރުއިެވަވޑަ ކިޔަމަންތެރި

 ސް ޓްރާންސްޕ ޓްްވއެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްިވ. މ ލްޑި ލުކުރި. އަދި މ ލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއާ ޑާ ބައްދަލިމިޓެ

އޮފް ެނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  ރމިނިސްޓައެ ބޭފުޅުން ަބއްދަލުުކރެއްިވ.  ކޮންޓްެރކްޓިންގ ކޮްމޕެނީއާ އެންޑް

އެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްިވ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ކުރެްއިވ. ފުލުހުންނާއެ ބޭފުޅުން ބައްދަލު ސްޓްރަކްޗަރާއިންފްރާ 



40 

 

 މުލަކު ،އްރިރަކީ ޤަމި ބިލު ހެދުމުެގ ސަްބ ކޮމިޓީެގ މު .ބައްދަލުުކރެއްިވއެ ބޭފުޅުން  ޓްރާންސްޕ ޓް ސިިވލް ޭއިވޭއޝަނާ

އެކްސްޕަރެޓއް.  ތުަގއި ސިސްޓަމުއްލަ ހަޔާކީ އަމި ޙަސަން. އިކްރާމް ޙަސަނަދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް

ކެލާ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛ދިްއަގރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ބިލު !ކުރައްާވމާފު

 ުގޅޭ  ބިލާ ަގއިރު އޮކްޓ ބަ 27 ،މަާވފައިަވނީކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިން .ޝަރީފް އެ ބިލު ބަލަހައްޓަަވނީ

ްގރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒ ން ލިމިޓެޑް، ހައުސިންގ  ،ކ ަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑްދިރިއުޅުން ޮގތުން ފަހި 

ހައުސިންގ ިޑެވލޮޕްމަންޓު ، އޮފް މ ލްޑިްވސް ބޭންކު، އޮފް ސިލ ން ޕްމަންޓު ކ ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް. ބޭންކުޑިެވލޮ

، އާއޮފް އިންޑި  ސްޭޓޓް ބޭންކު ،ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  ކް ބޭންކު މ ލްޑިްވސް އިސްލާމި ، ކ ޕަރޭޝަންފައިނޭންސް

ލ ކަްލ ، ރބަން ޑިެވލޮޕްމަންޓުފް ހައުސިްނގ އެްނޑް އަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮ

ފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެްންޑ އޮރީ މިނިސްޓް، މާލެ ސިޓީ ަކއުންސިލު ،ަގަވރމަންޓު އޮތ ރިޓީ

 ، ބައްދަލުކުރެްއުވމަށްފަހުބައްދަލުކުރެއްުވމަށް. ިމ  އަިދ ރައީސް އޮފީހުެގ އޮފިޝަުލންނާއާއި ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއި

ޖެހޭނީ ދަންނަަވން ޔާއެކުފަހު އެ ބޭފުޅުން ބިލުެގ ޑްރާފްޓުެގ މަަސއްކަތް ހިނާގނީ. އަުޅަގނޑު ހިތާމަބައްދަލުުވންތަކަށް

އެ  ،ސްެއްއ ނުޭވ. އެހެންނަމަެވޮގސްފަެވސް ކުިރއަށްކުރުމުގައި ެއްއޮގތަކަށްރާފްޓުޝަރީ ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަްތ ބިލު ޑްޖުޑި

 ނެތް އެްއެވސް ބޭފުޅަކާ  ުގޭޅޮގތުން ެވސް އެ ކޮމިޓީައކުން ެއކަމާ .ހަާވުލެވފައި އެަބއޮްތ ކ ޓުތަކުެގ ާގނޫނު ކޮމިޓީއާ

އް. މިހާރުން މިހާރަށް އެ ާގނޫނު  ނުންތެރި ާގނޫނެއިންތިާހއަށް ބޭ ؛ތުެގ ާގނޫނުއަރާެއއް. މަދަނީ އިޖުބައްދަލުކުރަްއާވފަ

ން މިކަމުެގ މަސައްކަްތ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ،އެހެންނަމަެވސް. ންނަށް ލިބޭ ެގއްލުން އެހާމެ ބޮޑުނެތިެގން އަުޅަގނޑުމެ

 ޮގޅީ ން މައްޗަ ،އިތަމްޚަމަދު އްރިރަކީ އަޙް ޤަމު ެގބިލު މި؛ ކަރަންޓުެގ ބިުލެގ މަސަްއކަތް ފެނާއިެއއް ުނޭވ. ފައްޓަާވފަ

ތަނުަގއި  އޮތް ންެވސް އަޅުަގނަޑށް ފެންނާ އިެގ ބިލުގަ ފެނާއި ކަރަންޓު  .ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 21ކަރަންުޓެގ ބިލު  .އެއީ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލު  ؛ެއއް ނުޭވ. ކަރަންޓުެގ ބިލުމަސައްކަތް މާ ބޮޑަށް ހިންގާަވފަ

، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، މ ލްޑިްވސް ެއނަރޖީ އޮތ ރިޓީ، ަގއި ަކސްޓަމްސް 2019 އޮކްޓ ބަރު

މ ލްޑިްވސް މަނިޓަރީ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، ފެނަކަ ކ ޕަރޭޝަން، ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެންަވޔަރަންމަންޓް

ސްޓޭްޓ  ،ސްނަރޖީ މ ލްޑިްވރިިނއުބަލް އެ ، ރަިއެވޓް ލިމިޓެޑްއޮތ ރިޓީ،  މާލޭ ވ ޓަރ އެންޑް ސުަވރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕް

. ޮގތުން ބައްދަލުކުަރއްާވފަ ުގޅޭ  ކުރުމާލުެގ ޑްރާފްޓުބި ަވނީ ަވނަ ުދަވހު މި 21 މި ފަރާތްތަކާ ،އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ

 ަވނީ އެ ގައި ައޅުަގނޑުމެންނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފަރުމާކުރައްާވ ބިލެއްެގ ޮގތު ންސާފުެގ ބިލު އެއީ އެޓާލީ އިޤާއިންތި

ދެންނެިވ ބިލުަގއި ެވްސ މާ ބޮުޑ މި  ؛އް ދިނުންވަޒީފާ ހ ދާ ފަރާތްތަކަށް އެލަަވންސެ  .އަރިހުގައި ދަންނަާވފަ ެގންބޭފުޅު

 15ދޭ. މީެގ މަަސއްަކތް އެބަ ކުރިއަށް ؛ޭވޖު ކަނޑަެއޅުމުެގ ބިލު ެއއް ުނޭވ. މިނިމަމްމަސައްކަތެްއ ހިންިގފަ

. އަިދ ބައްދަލުކޮށްފަ ޮގތުން ލަފާދޭ ބ ުޑެގ މެންަބރުންނާ ުގޅޭ  އާ ޖޫރައާިއ އު މުސާރަ ެއ ބޭފުޅުން ަވނީަގއި އޮކްޓ ބަރު 

މި   ،ދަނީ ކުރަމުން މިއަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް .ެވސް ބައްދަލުުކރައްާވފަ ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓާމިނި
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ބޭ މި މަޖިލީހުގައި ށް ބިލެއް ނުލިަގނޑުމެންނަކަޅު އަ ؟ކަތް ހިނޭގތ މި މަޖިލީހުެގ މަސައް ،މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅި

، އެހެންީވމާއެއް ނޫން. ނުާވތީކީކަން. ެއއީ މި ދިެވިހރާއްޖެއަށް ާގނޫނު ބޭނުންމަސައްކަތް ެއކަށީެގްނާވަވރަށް ހިންާގ

 . ށްޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ ބޭފު ،އެކު އެދެންލާޞްތެރިކަމާެވސް ަވރަށް އިޚްއަޅުަގނޑު އަނެްއކާ

  ނޫން، ނޫން. ؛ ކްރިމިނަލް ދެްއުވމަށް.ެގްނޮގސްއްކަްތޕުޅުތައް ތިޔަ ބޭފުޅުން ބާރަށް ކުރިއަށްއި ހުރި މަސަހަާވލުެވފަ

ކަމަށް  އޮފީހުން ހައްދަަވން އުޅުްއާވއެޓާނީ ޖެނެރަލް  ތުެގ ބިލުއަ އިޖުރާމަދަނީ ؛ތުެގ ބިލުއަމަދަނީ އިޖުރާ ؛ސިިވލް

އެއީ ބުއްދިެވރިކަމެއް ނޫން. ދާ ތިބުން ން އެ ނުހައަޅުަގނޑުމެ ،ބިލި ލޫމާތު ޢުނަށް މައަޅުަގނޑުމެން

އިނިގޭރސި ބަހުން ހަދާފައި އޮްތ  ،ތެދުފުޅެއް އެބައޮތް ، އޮފީހުގައި ލްޖެނެރަ އެާޓނީ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ތުަގިއ ން ބިލެއްެގ ޮގތަރުޖަމާކޮށްެގށް ދިެވހި ބަހަ ޑްރާފްޓުެއއް ީވމަ އެ ސަފުހާސަތޭކަ އެތައް ެއއީ އެ . ޑްރާފްޓެއް

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އެދި  ކަށްއިނިގރޭސި ބަހުެގ ބިލުެގ ކޮޕީއަ ؛ތަނަށް ެގނައުން. އެ ބިލު މެން މިއަޅުަގނޑު

ދެން އަޅުަގނަޑކަށް ނުިވސްނޭ ެއޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މި   .ަވނީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުާވފަ

ކޮންމެެވސް  ،އިން ނަމަެވސް .އދ ހެއްދެިވ އެއްެޗއް ެވސް ނޫން. ފުޅުންއެ ބޭ ؛ޑްރާްފޓްންނެިވ އިނިގރޭސި ދެ

އެްއޮގތަްށ  ކުރާ ޮގތާ ކޮންމެެވސް ޤައުމެްއަގއި އެކަން ޮކންމެެވސް ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ތަނަކުން ަވަޑއިެގންެނިވ

 ބަހުން ހަމަ އި އިނިގޭރސިހަޔާެތްއަގ ހެންއެޭވ އަުޅަގނުޑެގ އަުޅަގނޑު ހަނދާން. ލިޔުްއާވފައި އޮތް ާވަހކަތަކެްއ އެއީ

 ުގޅޭ  ދިމާެވފައި ހުރި ކަންތައްަތކާ ުޅަގނޑުމެންނާއަ ،، އަުޅަގނުޑ ެއދެނީީކ ހަނދާން. އެހެންީވމާ މިދެންނެިވ ޑްރާފްޓު

ންުގމަށް  ެވހި ދައުލަތް ހިއެ ާގނޫނުތަކަށް މި ދި އި،އަޅުަގނޑުމެން ާގޫނނު ހަދަ، ޮގތުން އަުޅަގނޑުމެން ބިލު ުއފައްދައި

އިްއޒަތްތެިރ ރާެގ އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި ،ކުުރން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ބަހުސް ހުޅުާވލަނީތްނޑުމެން މަސައްކައަޅުަގ

 ށް. ލަބީބަ އިލްޔާސް މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ. ބަހުސްބިލުެގ މެންބަރުެގ 

 

 ްއކެުވން:ާވހަކަދެ ލަބީބް ސްއިްލޔާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 ،އްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްިވކުރި` ޝު

މަނިކުފާުނ ެއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅުްއިވ ިއޞްލާޙެއް. ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު 

ައޅުަގނޑުމެްނ . ދަންނަަވން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ރުނިކުފާނަން ޝުކު، ައޅުަގނޑު އެ މަހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށްޓަަކއި

އަސާސްަތކެްއެގ  ،ޮގތް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ުއޅެންީވ ،މި ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަކީ ށް ހަރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީމިއަދު 

ަވނަ 231ޒީ ބާބުެގ ކަގައި ހުިރ ލާމަރު. މި ޤާނޫނުއަސާސީއޮތީ ލިޔެފައި މި އްމައްޗަށް ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ޤާނޫނުއަސާސީއެ 

އަށް މި ެގންނަ އިްޞލާޙެއް. މިކަން ިދެވހިރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް  (ނ) ،(ށ)(، ހ)މާއްދާެގ 

 ،ބަދަލެއްކަންމި ެގނެުވނު ބަދަލުން އެ މީހުންނަށް އަންނަނީ ކޮން ،ސާފުާވންޖެހޭނެ. މި ެގނެުވުނ ބަދަލަކީ ކޮބަިއކަން

 ؛ރައީސް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.  ޖެހޭނެަކން ސާފުާވންއްުގޅެނީ ކިހިނެ ލާ މި ބަދަ އެ މީހުންނާ ،ުގޅުމެްއކަންކޮން
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ހުށަހެޅުއްިވ ިއޞްލާޙު  އަށްޤާނޫނުއަސާސީ  ،މައިަގނުޑ އިޞްލާޙު ާވ އިްޞލާޙަށް ބަލާއިރުމިއަދު ހުށަހެޅިފައި

ހުށަހެޅިފައިަވނީ.  ލާޙެއްތިން އިޞް މައިަގނޑު ،އްވި ފާހަަގކުރެ ންބަރު އިއްޒަތްތެރި މެެދްއަވމުން ެވްސ ހުށަހަޅުއްވައި

ެއ  ؛އެ އިދާރީ ދާިއރާތަކުެގ ަކއުންސިލުތައް  ،ަވނީ ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންާގއިރުފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހުށަހެޅިފައި

ކައުންސިެލއް  އަތޮޅު ،ަޔސްއް ވި ެއއީ ރަށު ކައުންސިލެ  .ތ އްކުރަނީ ކިހިނެއްޔަންޢަ ކައުންސިލުތަުކެގ ރަީއސުން

ސިޓީ ަކއުންސިލެްއ  ؛ކުާރއިރުއްޔަންޢަކުެގ ރަީއސުން ތަ ކައުންސިލުމި  ،ސިޓީ ަކއުންސިލެްއ ިވޔަސް  ،ޔަސް ިވ

އިރު މިހާރު މި އޮންނަނީ އެ ކައުންސިލަކުން ވ ޓެއް ނަަގިއެގްނ ކުރާ އްޔަންޢައެ ބޭފުޅަކު  ،އްޔާ މޭޔަރެއް. މޭޔަރު ވެއްޖެ 

ހަރު ކިރިޔާ ކަމެއް ާވއިރަށް ކައުންސިލަރުންެގ މެދުަގިއ ަވރަށް ިގނަ ފަ ތުމުެގ ސަބަބުން. އެހެން އޮ ޮގތަށް ކުރާއްޔަންޢަ

ަކއުންސިލުތަުކެގ ، ކުރުމުެގ ރޫހެއް އުފެދިފައިމޭޔަރަކަށް އިންނަ ބޭފުޅަކު ަވކި  ،ަރއީަސކަށް އިންނަ ބޭފުޅަކުއަނެއްކާ 

ޖެހިަވަޑއިަގންަނާވ ޅަކު ކުރަްއަވން އިންނަާވ ބޭފުކަށްއެ ރައީސަ ންޏާއުފެދޭ. އެޮގތަށް ނުހިނަގމައްސަލަ ތެރޭގައި 

، ިއެގން ކަންތައްތައް ކުރުން. ކަމުެގ އަސްލަާކއިރުއްސަ ޅުން ެވސް ަކއުންިސލަރު ދެން ތިއްބަާވ ބޭފުއަބަދު  ،ކަމެއް

 ؟ނޫންތ  ،ތ އްަވނީ ކިހިނެޢުތިމަންނަ ދިފާ  ެވްސ ިވސްނަންޖެހޭެވސް އަބަދު  ށް ދާއިރުއަދިމާ މަސަްއކަތްތާ، އިފ ކަސްއާ 

ަކއުންސިލުެގ  ،ކަމަކީ  ދިމާާވ ައނެއް އިމީގަ  .ފުރަތަމަ ިއޞްލާޙަކީ ، ަރއްޔިތުންނަށް އެ ބާރު ދިނުންންީވމާއެހެ

 ެއއްކަށް އަންނަނީ ކާުކކަްނ ކައުންސިލަށް މީހުން އިންތިާޚބުކުރާއިރު ަރއްޔިތުންނަށް ެއްއެވސް ަވރަކަށް ސާުފެވފަރައީސަ

ންނަ  މި ެގމިހާރު . ުވުމެގ ފުރުޞަތެއް ެވްސ ނުލިބޭއޭގައި ބަިއެވރިއެ މީހުންނަށް  .ޭގކަން ެވސް ނ ޭވއިނ. ނ ޭވ

ާކކަށްކަން ބޭފުޅެއްކަން. ކޮންކަށް ކުރިމަތިލަނީ އިނޭގ ަކއުންސިުލެގ ރައީސަ  ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ެވސް އެބަ ންބަދަލު

ސިީޓއެްއެގ  ،، ަރށުެގ އަތޮެޅްއެގއެހެންީވމާ. ނީޔިތުންަކން މި ހޮަވރައް ތެރެއިން ޭއެގ ،ކިތައް ބޭފުޅުންަކން. ދޭންީވވ ޓު

ސިީޓެގ ، އަތޮުޅެގ، ހިންުގން ހަާވލުކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތެްއެގ ޮގތުަގއި އިްނނަ ފަރާތައް ނިންމުމުެގ ބާރު ރަށުެގ

 ށް އަދި އެއަ. ފާހަަގކުރަން ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ަވރަށް ރަނަގޅު އިޞްލާޙެއް އީމި ބަދަލެއް މީ.ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެޭވ 

 އެކީ ެވސް މިމިހާރު އިޞްލާޙާ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ެގސިޓީ ކަުއންސިލު ؛ރައީސްެގ ނައިބު ،ރަން. އެހެންނަމަެވސްދުކުތާއީ

އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަަރކަށް ނޫނީ ކައުންސިލުެގ ަނއިބު  .ަވނީ ރައްޔިތުްނެގ ވ ޓުން ހޮާވ ޮގތަށް

ޖެހޭ ބޭފުޅެއް ޫނން. އެީއ ރައީްސ ނުހުންނަާވ ން އަންނަޔިތުްނެގ ވ ުޓންފުޅަކި ެއއީ ަރއްިއަގންނަާވ ބޭ ކަށް ަވޑަ ރައީސަ

ެވދިނުމަށް ަވަޑއިަގންަނާވ ބޭފުެޅއް. އެ ނޫނީ ެއ ބޭފުޅާއަށް އެހީތެރި  ،ކުަރްއަވންހިނދެއްގައި އެ ބޭފުާޅެގ ަމސައްކަތް

ިއ އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. ނަގޅު ޮގތްކަމުަގމަކީ އެންމެ ރައިން ވ ޓަކުްނ ނެުގކަުއންސިލެއްެގ ތެރެ  ،މެދުެވިރެވ ކައުންސިލެއް 

 ށް އަދި މިކަމަ ުގޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ކަމާ ،ކުރަްއވާއިރު ދިރާސާ  ންކޮމިޓީއެ ބަދަލު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  ،އެހެންކަމުން

 އަުޅަގނޑު  ،ެވސްއެހެންނަމަ ނިންމުން. ަތކެއްދޭެތރޭަގިއ ޮގތް ެއ އިޞްލާޙާ ،ެވްސ ހ ްއދަާވފައި އާއްމުންެގ ޚިޔާލު

 ،ަވނީފާހަަގކުެރިވފައި  އަނެއް ބަދަލެްއެގ ޮގުތގައިކަމެއް.  ގައި އެ ބަދަލު އެޮގތަށް އޮތުމަކީ މުހިންމު ދެކޭޮގތު 

ރު އަހަރޭ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާ ތިންއި ބުނަނީ ކައުންސިލަރުންެގ ަދއުރުެގ ުމއްދަތު. އެއީ މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގަ 
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ކުްނ އަހަރަށް ބަދަލުކުރަން. ރަށެއްެގ ކައުންސިލަ ފަސް ަވނީފައިޅިއިޞްލާޙު ހުށަހެެގންނަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

 ޮގސް  ޕްރޮޖެކްޓް ،ނަގިއަގނެއެ ކަންަތއްތައް ހި  ،އެ ކަންތައްަތކަށް ފަިއސާ ހ ދި ،ޕްލޭންުކރެިވ އި،ކަންތައްތަެކއް ރާވަ 

ންތައްތަެކއް ރަނަގޅު ކަ ،ކުެރިވޕްލޭންނަގޅަށް ރަ. އެހެންީވމާ، ހަތަރު ެވފަންނަނީ ތިންއޮ ނަޑކަށް މިނިމޭއިރު ާގތްަގ

ެއ ބޭފުޅުން  އަހަރުަގއި ތިން ،ހިްނަގން ބަލާއިރު ށްސިީޓެގ ތަަރއްޤީއަ ،ށް އަތޮުޅެގ ތަރައްޤީއަ ،ށްރަށުެގ ތަރައްީޤއަ

މަ ހަާއއެކީ އަދި އެ .ަހަގކުެރޭވމުއްދަތެްއެގ ޮގުތގައި ފާ ުކޑަވ ކެއް ކޮްށެގން އެކަން ކުރަން އެއީ  ޑްކޮންސެންޓްރޭޓެ

އަލުން  ؛ބޮޑަްށ އެ ރަުށެގ ތަރައްޤީ  އެއަްށުވރެ. ބަދު އިންތިޚާބު ާބއްަވްނީވމައަބަުހރި އަބަދުސް އެެވ ޓުެގ ދަތިކަންޖެބަ

މުޅި އެތި އަނެްއކޮޅުން ެވސް ޖަހާލަފާނެ. އެހެންީވމާ،  ،ބަދަލުޮކށް ޕްޮރްގރާމު އަންނަ ކައުންސިލަރުން އަނެްއކާ ައއިސް

ތަރައްީޤކުރުމަށް.  އެ ކަންަތއްލަރުންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ޤާބިލުކަމާއެީކ ަކއުންސި އް ދޭންއްދަތެ ެގންާވ މުއެބަޖެހޭ އެކަށީ 

ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ  .ކަމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެބިެގންދާނެ. މި އިޞްލާޙުން އެ ތަރައްޤީ ލި

ހުރިހާ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ތިބިދިެވހިރާއްޖޭެގ ން ފަރާތު.ޕީެގ  އެމް.ޑީމި ެގންނަ ބަދަލުތައް އަުޅަގނޑުމެން ެގންނައިރު

ޮގތުްނ  ކާ ބެހޭމި ިއޞްލާޙުތަ ަގިއ ެވސް އެ ވ ކްޝޮޕް  .ެވސް ބޭްއުވނު ވ ކްޮޝޕެއް ރުންނާެއކީކައުންސިލަ

ިމ ކަމުން، ފާހަަގުކރެިވފަިއާވކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެން ކަންއެ މަޝްަވރާެގ މަތިން މި ،މަޝްަވރާކުެރިވ

އިބު އެދެނީ ނައަުޅަގނޑު ހަމަެއކަނި  .ހުށަހެިޅފައިާވ އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަންމި އަށް ސީނުއަސާޤާނޫ

 ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.. ްއަވންޮގތަށް ބާ ޔަަރކީ ކައުންސިުލެގ ވ ޓަކުން ހޮވާ ިޕއުޓީ މޭރައީސުންނާއި ޑެ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ުހޅަނުގ ހެންޭވރު އަރުަވނީ ތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުްއޒަތްއްާޔ އި ޝުކުރި

 . ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު

 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ރުހެންޭވ

ަވނަ އަށް އްދާއަށް އެއީ ަނ މާަވ 231ެގ އަސާސީޤާނޫނު ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އްމަދު  ޙަމެންބަރު މުިއއްަޒތްތެރި އިރާެގ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހިތަދޫ އުތުރު ދާ ،ވނަ މާއްދާައށް 231 ؛ބާބުެގ

 ަވރަށް ިމަވުގތަށް  .އިޞްލާޙަށް ެވސް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ިތންއަސްލަމް ެއ ހުށަހެޅުއްިވ 

ެގ ޙަޤީޤަތުގައި އަތޮޅު ަކއުންސިލު ،ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްީވ. އޭެގތެރެިއން ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަކީއިޞްލާޙު  ންތި މުންމުހި

. ބަދަލުކުރުމުެގ އިޞްލާޙެއް ކޮމްޕޮޒިޝަންހިމެނިެގންާވ މެންބަރުންެގ  ،އުފެދިފައި އޮންނަ ޮގތްކޮމްޕޮޒިޝަން ނުަވތަ 
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 ޮގތަށް މަސައްކަްތކުރާނީ މިދެންނެިވ އިޞްލާޙާ ުޅަގނޑުމެްނ މި އެދޭލެއް އައުންސިއަޮތުޅ ކައަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި 

ތަކުެގ ަރއީސުން ެވްސ ބަތްާވ ހުރިހާ ރަށު ކަުއންސިލުއިދާރީ ދާއިާރއެްއަގއި ނިސް ، އެއެީކގައި އަތޮޅު ކައުންސިުލަގއި 

މަ ޮގތުަގއި ކުރެޭވނީ މިދެންނެިވ ފުރިހަންމެ އްކަތް އެމަސަ ްއެގއަތޮޅު ަކއުންސިލެ އިއަތޮޅެއްެގ ސިފަިއަގ . ހިމެނުނީމަ

ތަުކެގ ހަމައެާއއެީކގައި ަކއުންސިލު .އެ އިޞްލާޙަކީ އަުޅަގނޑު ާތީއދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ،ޮގތަށް. އެހެންކަމުން

 ެގ ދާއިރާޖެހޭ. ހުޅުދޫ ާވންއްޔިތުން ހޮާވ ބަޔަކަށް އެބަ ެއއްެގ ރައިބު ރައީުސން ެވސް އެއީ އެ ދާއިރާރައީސުންނާއި ނާ

 .މުަގއިކައަުޅަގނުޑ މުޅިން ޚިޔާުލ އެްއޮގެތއް ނޫން މި ިވދާުޅިވ ާވހަަކތަކާ އެ މެންބަރު އިލްަޔސް ލަބީބްތެރި ޒަތްއިއް 

މު ންކުރާ ބަޔަކަްށ ުވަމކީ މުހިީއސުން ެވްސ ރައީސުްނ ފަދަިއން އެީއ ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބު ރަ  އިބުތަުކެގ ނަ ކައުންސިލު

ނުކުރެޭވ ހާލަތުަގއި ދެން އެ މީހުންެގ ކަންކަމާިއެގްނ ރައީސަކަށް މަސަްއކަތް ޖެހޭެގންނށް އެބަ އި ްއޔިތުންނަކަމެއް. ރަ

ކައުންސިލަްށ  ރައްޔިތުން އެ އެީކގައި ިލއްޔަތާއޫަގއި ހުންނާނީ ކާކުކަން. އަދި އެ މަސްކައުންސިލު އެންމެ އިސްކޮށް 

މްސީލުކުރެޭވނެ ތައިތުރަށް ްށ އްޔިތުންނަރަ ،ިގނދުރާލާ އެ މީހުންނަށް  އިބު ރައީސް ހޮުވމަކީ މިދެންނެިވ ޮގތަށް އެނަ

މިތަނަށް އިަލއި އެކުަލަވ މި ބިލު މުން،ަވުރާވ ކަމެއް. އެހެންކައޮންނަކަން ކަށަ އިއްޔިތުްނެގ ިކބައިގަ އަދި އެ ބާރު ރަ 

އަހަރަށް  ފަސް  ދައުރެއްއަހަުރެގ ތިންޑު ެއއަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމައެއާއެީކގައި ނޅުަގއަ  ށްޮގތަ ހުށަހެޅުނުއިރު އޮތް

. ހަރުެގ ދައުރަކަށް މި ހޮަވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަފަސް  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އޮތީ ބަދަލުކުރުން މި

އެ މެނިފެސްޓ ގައިާވ  .ސިޔާސަތުތަެކއް އަދި އެއީ މެނިފެސްޓ އެއް ހަދަިއެގން އިލާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުަލވަ 

ީކަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސައްކަތްޕުޅު ފައްަޓަވނީ. އެ ކާޑަ އޮިނަގނކަންކަމަށް ހެދޭ ތަރައްޤީެގ

ެއ . ތަކުންތަަރްއޤީެގ އޮނިަގނޑުަގއި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދެނީ މިދެންނެިވ ކައުންސިލުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ދައުރުެގ މެދުތެރެއިން  ސީރިޔާ ، ދައްޗަކީދިމާާވއަހަރަށް ކުޑަެވފައި އޮތުުމެގ ސަބަބުން  ތިންތަުކެގ ދައުރު ކައުންސިލު

ފަހަރު   ޙަޤީޤަތުގައި ިގނަންކުރަ އާ ކައުންސިލެއް އައިްސ އަނެއްކާ އެ މަސަްއކަތް އިންތިޚާބަކަށް ދިަޔއިމާ ކައުންސިލު

 ހޫރިއްާޔގެ ސުލްޖުމްރައީ ކާިމާޔބުކުރާ ބުޚާރިޔާސީ އިންތި ،. އެހެންކަމުންއޮންނަނީ ނޭނިގފައި ުނަވތަ އެކަން ނުކުެރިވފަ

ތައް އޭރުން އެންމެ އެކަީށެގްނާވ ޮގަތކަށް އެ މަޝްރޫޢު. މުން ައހަރު ދުަވހުެގ ދައުރެއް މުހި ފަސްއް ފުއްދުމަށް ދުތަަވޢު

ރަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވ ،ތަން އަުޅަގނޑުމެންަނށް ފެނިެގންދާނީ އެ ާދއިރާަތކުަގއި. ހަމަެއއާެއކީަގއި ހިންޭގ

އްިޔތުންެގ ކިަބއިން މި ކަންކަްނ ރަ  ،ން އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިްނުގމުަގއިސޫލުޒީ އު ކަީއ ލާމަރު އެމު އެއް އަސާސްންމުހި

ކައުންސިލުެގ  އެއީ .ޖެހެނީަގއި ތިބެންކުރާ ބައެއް ަކއުންސިލުރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ،ފެށިެގން އައުން. އެހެންީވމާ 

އަދި ހަމަ އެއާ އެްއަވރަށް  ،ިވަޔސްއި ުމަގކަ ބު ރައީސްއެއާެއކީ ަކއުންސިލުެގ ަނއި އަދި ހަމަ ،ރައީސްކަުމގައި ިވޔަސް 

ުވން.  ަކުއންސިލުތައް ެއއީ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުާވ ޮގތަށް އުފެދޭ މުައއްސަސާތަެކއް ކަުމގައި ،މުހިންމު އަސާސް އެއީ 

 !ާވއްރަފުކުމާ ؛މިދެންނެިވ ޮގތަށް މިހާރު މި ބިލަށް ،ން އިތުުރެވެގން އެބަދޭުވޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުން ތަމްސީލު

އެހެންީވމާ،  .ސްމަ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީދިޔައިބަދަލުެވެގންެއްއޮގތަށް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އިޞްލާޙުތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް
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އިޞްލާޙަށް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  3ހަމައަްށ ތާއީދުކުރަން މި ދެންނެިވ އަޅުހަނޑު ަވރަށް ފުރި

 ެވސް ތާއީދުކުރަން. ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ަޙށްޞްލާއި 3ފަިއާވ ހުށަހަޅުއްާވ

 
 ރިޔާސަތާ ަހާވލުެވަވަޑއިަގުތން{هللا ސް ީއާވ ޢަްބދު ެގ ނަިއބު ަރއީހު }މަޖިލީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . މުޙައްމަދު ަވޙީދުމެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ 

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން:ަވޙީދު  މުޙައްމަދު ރުބަމެން ެގދާއިރާ  ރުއުނޫގފާ

 3 އަށްަވނަ ާމއްދާ 231ދިެވހި ުޖމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާީސެގ ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. 

 ސްލަމް މެންބަރު މުޙައްމަދު އަ ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގައއްޑޫ  ،އިޞްލާޙެއް 3އަކުަރކަށް  3އިޞްލާޙެްއ، 

އަުޅަގނުޑ  .ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ުކރާާވފަިއާވ އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުއްޅުހަށަހު

ކުރާ ޮގތުަގިއ ައޅުަގނޑު ަގބޫލު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލެއް ެގންނަނީ ކަމަކަށެއް.  އީމިަގބޫލެއް ނުކުރަން ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ެއ  ؛، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިންުގންބާބު ަވނަ 8އަސާސީެގ އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ޤާނޫނު

. ީވއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއް  3ތީ އެ ދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަށް ާވޞަމަޤް

 އަށްއެ  ،ންކުޅު ީސއާުޅަގނުޑމެން އިރުއިރުކޮޅުން ޤާނޫނުއަސާއަ ؛ކުރާ އަސާސެއް ެވސް ަގބޫލު  މެންއަޅުަގނޑު

މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ެއއްބާބު،  ހަމަ ،ކަން. އެހެންނަމަެވސްެގނައުން އެއީ އަުޅަގނުޑމެން ކުރަންާވނެ ކަމެއް ނޫންބަދަލު

އޮތް ދިެވހި ދައުލަތް ހިންަގންާވނީ ަވަނ މާއްދާގައި ަވރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ 230ަވނަ ބާބުގައި  8

ދިމާިވ  ދުަވހުއަހަރު 8ކުެރިވ، މި ިދޔަ އުސޫލު ާރއްޭޖގައި ތަޢާރަފުޒީ ރުކަމަކަމަށް. ލާލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  .އިޞްލާޙަކީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 3އިޞްލާޙެއް މި  3ތަޖުރިބާތަކުެގ އަީލގައި ެގންނަ 

ައޅުަގނޑު ެވސް އެއަްށ  ،ތައްސަލައް ހުރި މަޤަުއމުގައި މިހާރު ؛ކި ާވަހކަތައް އްދެމަޖިލީހުެގ މި ދަންފަޅި ފައްޓަަވމުން 

ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅަގނޑުމެން ހަދައިެގން މި އުޅެނީ ރީތިކޮށް، ނަާވލަން ބޭނުން. ންެއއްެޗއް ދަ އިލައިއަލިއަުޅވަ 

ނީ. އުޅޭނެ ޮގތް މި ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކުރަ އެީކަގިއ އުޭޅންެވެގން. ސުލްޙަެވރިކަމާ ،އުފާެވރިކޮްށ، ހަމަޖެހިެގން

ނުކުރެޭވނެ ކަމަށް. ތެރޭަގިއ ތަފާތު މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުޭރ އަޅުަގނޑުމެންެގ .އީސް ރަތެރިތްއިްއޒަ

 ،މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކުރޭ .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ކަމަށް.   އިލާ ބިނާކުރުމުެގ ޙައްޤު އޮންނަންޖެހޭނެ ޢާ ން. ކަނަންޖެހޭނެމުެގ ޙައްޤު އޮންހުރުކޮންމެ މީހަކަށް ދިރި 

ސުނާީމ  ؛ދިސާހާިދެވހިރާއްޖޭެގ ފަހުެގ ތާރީުޚގައި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ހިތާމަެވރި އެއް  .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ
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ާވަހަކ ޔަ ންދިެގން މަރުވެ ދިަޔ މީހުންނަށްުވރެ ިގނަ ދިެވހިންެގ ފުރާނަ ހަނުގރާމައަށް ޮގސްެގދުނިޔެ ދޫކޮށް ަގއިކާރިސާ

 ،ކަމާއިތަފާތު ،ދެންނެިވ ހަމަހަމަކަމާއިން މިަގިއ އަޅުަގނޑުމެެވްސ ފާހަަގކުރެއްިވ. ަޤއުމު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

، ކެނޑިނޭޅި ބަަޔކު ާވހަކަަދއްަކމުންދާތީ އެ ާވހަކަ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ެވސް މިއަުދ އި އެއްަބއިަވންަތކަން ނަާގލަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ނޫޅޭނެ  ،އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުން .އީސްިރ ރަތްތެޒަިވ. ިއއްފާހަަގކޮށްލެއް 

ބަތޫާތ އިބުނުިކޔާ ަވިކ ބައެްއ ެވްސ.  "ދީނީ"އަދި ައޅުަގނޑުމެްނެގ ތެޭރަގިއ ނޫޅޭނެ މާ ކިޔާ ަވިކ ބަެއއް.  "ލާދީނީ"

د حومي ب  ر هللا ޅޭނީއަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އު ،އިންްއާވފަިއާވ ފަދަލިޔު ޔާަފއި ތިބޭ ސައްތައިން ސައްަތ ކި نبيم 

ާސހިބުންނެއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،އަުޅަގނޑުެމންެގ ތެރޭަގއި ޫނޅޭނެ .އިްއަޒތްތެރި ރައީސްމުސްލިމު ރައްޔިތުން. 

 ންެގޑުމެނއް. އަޅުަގޭބފުޅުންނެ ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ނޫޅޭނެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްައޅުންނެއް.  ،ތެރޭގައި ނޫޅޭނެ

މާލޭ މީހުންނެއް.  ،ނޫޅޭނެ ޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއިއަ .އާަދއިެގ ީމހުންނެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ތެރޭގައި ނޫޅޭނެ

ދޮނާ ރާއްޖޭެގ ޮވނަ ،ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނެއް. މިތާ އުޅޭނީ މަށް ދިެވހި ލޭ ހިނާގ ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގިއ ނޫޭޅނެ

ފެއްދޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީން ަގއި ބައިަބއިުވމެއް އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ނޫތެރޭ ންެގމެައޅުަގނޑުދިެވހި ރައްޔިތުން. 

 3ޤާނޫނުއަސާސީ ނަަގހައްޓާނަން. އަޅުަގނޑުމެން މި މި ޔާ ެއކަން. އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއް ކަށަަވރުކޮށްދެނީ

ކުރުމަށް. ތުންެގ ކަންކަން ރަނަގޅުްއޔި ރަހިމަށް ިދެވ އެ ؛ެއ ރަްއޔިތުންެގ ޙަޤީޤަތުަގއި  އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ ެވސް 

އޮތް އެބަކުރުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުައސާސީން މަތިކޮށްފައި  ރަނަގޅު މަށް ދިެވހި ރައްޔިތުން ދިރުުއޅޭ ރަށްރަށުެގ ހާލަތު

 ،ތެރިނުންބޭ ަވރަށް ކުރުމަށް ޓަކައިއިމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ އުސޫލު ހަރުދަނާޤާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު މި ރާއްޭޖގައި 

ފަހަރު  ކުަރން. އަދިެވްސ ެއއްލު އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ަގބޫ 3ންޖެހޭ އަދި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ެގންނާ

 ކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާީއދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރުރި ތްތެޒައިއް  ރާެގދާއި ކެންދޫ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން:ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

މި ިދަޔ  ،ެގނެޭވ ކޮންމެ ދަނޑިަވެޅއްަގއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙު 

ުގެތްއގައި އަޅުަގނޑު ދެއްކި ާވހަަކެއއް މެ ަވކޮން ެގނެުވނުޙު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ެވްސ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާ

ޤާނޫނުއަސާސީއަީކ ހަމަ އިރުއިރުކޮޅާ ބޭނުން  ެވސް ހަމަ އެ ާވހަކަ ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުން.  އޮންނާނެ. އަދި މިއަދު

 ރިން ކުެގރު އައުމު މި ސަރުކާ ،ޖެހުނީ ދަންނަަވންންެގންނަ އެްއޗެއް ނޫނޭ. މިހެޮގތަކަށް ތަންތަން ކޮޅުން ިއޞްލާޙު

ކުރުމުެގ ާވހަކަ. ކި ާވހަަކއެްއ ެއއީ ޖުޑީޝަީރ އިޞްލާޙުެވސް އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ަގދައަށް، ަވރަށް ބާރަށް ެދއް 
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ެއކަްނ  ،ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް ޖުޑީޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ޮކމްޕޮޒިޝަން އޮތް ޮގތް ރަނަގޅު ނޫން ކަމާއި 

. ެއ އެއް ނުޑމެން ދެއްކި ާވހަކަ ެގންނަންޖެހޭ ާވހަކަ އެއީ އަުޅަގލާޙު ޞްސީއަށް އިކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާޫނނުއަސާރަނަގޅު

ީވ.  ދުަވސް މިމަސް 11ިމ ސަރުކާރު އައިާތ ާގްތަގނަޑަކށް  ،އަޑު ެކނޑިއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް ާވހަކަ މިހާރު ދަްއކާ

 އަދި އަމުދުްނ ހަކަމި ާވ ިއއިރުަގއިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ދެަވނަ ދައުރު މިއީ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު އަ 

ޝަނުެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ހަމަ އޮތް ޮގތަށް ޮއެވެގން ހަމަ ޑީޝަލް ސަރިވސް ޮކމިހެްނީވމާ، ޖުދައްކާނެ ފަރާތެއް ނެތް. އެ

ނޫނިްއޔާ ދެން އިތުރަށް ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނަށް ެގންނަންޖެހޭނެ އެްއެވސް ބަދަލެއް، ނޫނިްއޔާ  ؟ރަނަގޅުީވތ 

ށް ސުޕްރީމް ކ ުޓެގ ކޮަރނަގޅު ކުރުމަށް ޓަކަިއ ެވސް ޤާނޫނުއަސާސީ ަވކިްނ ޚާއްޞަ އް ތައްތަރީެގ ކަންޖުޑީޝަ

ނުކުރެޭވެނ ކަންތައްތައް ބަޔާްނކުރާ ބާބަށް ެވސް ެގންނާނެ ހަމަ އަދި ކާއި ތަބާރުތަކާއި އަދި ކުެރޭވނެ ަކންތައް

މިއަުދ  ،އް. އެހެންނަމަެވސްކެތަ ލުާވއުފެދޭ ސު އެްއެވސް އިޞްލާޙެއް ނެތީތ . މިއީ ހަމަ އަުޅަގނޑު ިހތުގައި

އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ހުށަހަޅާނެ އިޞްލާޙު.  ،ެވސް ައޅުަގނޑު ުހރި ނަމަ  ަހމަގައިމުިއޞްލާޙަކީ ހުށަހެޅިފައިާވ

 ކުރާ އިޞްލާޙެއް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ މި އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުަގނޑުެގ ހިތުެގ ެއންމެ ފުންމިނުން ތާއީދު

ކުިދ ަރށްތައް، ަވކިްނ ޚާއްަޞކޮށް  ؛ހަަކއެއް ހަމަ އަބަުދެވސް ިއޭވ ާވ އޮތީ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިފަހުށަހެޅި

 ކަށްއަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރއަީކ މުިޅ ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ އޮތް ާދިއރާތަކުެގ ތެެރއިން އެންމެ ިގނަ ރަށް ހިމެނޭ ދާއިރާތަ

 ބަެއއްދެން ކޮްނމެެވސް ބޮޑު ރަަށކަށް ނިްސބަތްާވ މީހަކު.  ނީދަ މިންސިލަށް އަބަދުެވސް އަތޮުޅ ކައު ،އިުރަގއި ާވ

ެގ މީހުން އަތޮޅު ަކއުންސިލަްށ ކުދި ރަށްރަށުކުިދ ރަށްރަށަށް ބޭނުންާވ، ކޮްށެގން އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތް ށްފަހަރަ

ށް އުނަދޫގ ރަަވ ކީްށ ދިޔުމަމީހަކު އަތޮޅު ަކއިންސިލަ ާވރަށަކަްށ ނިސްބަތް ޑަކު ،ީވނަމަެވސް ށްކަމަ ހޮިވ

، އި ރަށުެގ ާވހަކަ އަތޮުޅ ކައުންސިލުަގއި ދައްކަ 6ރަށް އޮންނައިރުގައި  6 މެންކަމަކަށްެވަފއި އޮންނަނީ. އެ

ށަހެޅިފައި އޮްތ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހު މިހާރު ،ެވފަިއ މި އޮންނަނީ. އެެހންނަމަެވސް ކުރުމަކީ އުނދަޫގ ކަމަކަށްތަމްސީލު

 ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ލެއް ލިބިެގންދާނެ. މެންނަށް މި މައްސަލައަށް ަވރަށް ރަނަގޅު ޙައްޑުނގަ ޅުއިން އަޢާ ރީޛައިޞްލާޙުެގ 

، އެ ރަށްރަުށެގ މީހުންނަށް އި ށްރަށުެގ ާވހަކަތަްއ އަތޮޅު ަކއުންސިލުަގއި ދަްއކަހުރި ކުދި ރަށްރަށުެގ މީހުންނަށް އެ ރަ

ށް، ކަންަތއްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުތައް މެދުެވިރކޮ ނެާވޫގއުނދަ ދަތި ލަތްތަކާއި އަދިސީބޭނުންާވނެ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަ 

ންސިލުެގ ތެރެިއން އެހެން ކައުންސިލުތައް ެވސް މެދުެވރިކޮށް ކަންތައްތަްއ އަދި އަތޮޅު ކައު ،ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމާއި

 ކަށް ންމެ ކުޑަ ރަށަތަކި ؛ެގމެ ރަށެއްންކޮ ،ކުރުމުެގ މަުގ ަވރަށް ބޮޑަށް ފަހިެވެގންދާނެ. ދަންނަަވން މި އުޅޭ ާވހަަކއަކީ 

ދަނީ އަތޮޅު ކައުންސިުލެގ ިމ  ރަށު ަކއުންސިލުެގ ރަީއސް މިހާރު ބަދަލުެވެގންކޮންމެ ރަެށއްެގ ެވސް  ،ސް ޔަިވ

ަވރަށް ިގނަ ފަހަުރ  ،ެގ ރައީސް ޮހުވމުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ިއނޭގންސިލުށު ކައު ރަމެންބަރަކަށް. އަދި 

 ފަހަރު ެވސް ރަށު ކައުންސިލުެގ ރަީއސް ހޮަވން ަވރަކަށް 10 ނުހޮިވެގން ހިެގންޖެ އި ަގރު ސީ އޮިއަވއެިކއެކި ސިޔާ

ކަެމްއ ކޮންމެެވސް ކަމެއް ދިމާެވެގން. މިހާރަކު އެ ެއހެން ހުރި ހަމަ އެްއަވރުެވެގން. ނޫނިއްޔާވ ޓުލާންޖެހިފައި އެބަ
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ަޓކުން ހޮޭވ ކީ ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުންެގ ވ ސައީ ރަ ެގއުްނސިލުރު މި އޮީތ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ރަށު ކަދިމައެއްނުާވނެ. މިހާ

ންސިުލެގ ަރއީސަުކ ުކރިމަތިލައިެގން ހޮާވއިުރަގިއ އެހެންީވމާ، ރަށު ކައުންސިުލެގ ވ ާޓއި، ަރށު ކައުމީހެއްެގ ޮގތަށް. 

 ން ތުޔިަވތަ ަރއްކުރަން ނުވ ޓުަލނީ ރައްޔިތުން ރެޕްރެޒެންޓު  ރުރަްއޔިތުން އޭ ،ރައްޔިތުން ިވސްނަަވންޖެހޭނެ

ެގ ަރއީްސެގ އެ ޮހަވނީ ރަށު ކައުންސިލުލަރު ައތޮޅު ކައުންސި ނެދާެވސް ހަމަ  ގައިންސިލުއަތޮޅު ަކއު މްސީލުކުރަންތަ

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ާލމަރުކަޒީ ާވހަކަ ަދއްާކއިރުަގިއ  ،ޮގތުަގއި. އެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ެވސް

އަދި އެ  ،ންާވނެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ާގތުން ހ ދުމުގައިރައްީޤ، އެ ރަށަކަށް ބޭނުތަ ެގއްށެސް އެ ރަކޮންމެ ރަށަކުން ެވ

އިހުސާސްތައް ސަުރކާރާއި ހިސާބަށް ެގނެސްދިުނމުގައި ނުަވތަ ސަރުކާުރެގ  ،ނަދޫގތަކާއިއު ،މީހުންެގ ދަތިތަކާއި

ށެއްެގ މީހުންނަށް ބަޔަކަށް ެވސް ދެއްކޭެނ ރަ މެންާވހަކަ ކޮ ދިމާާވ ދަތިތަކުެގ ތައް ހިންުގމުަގއިތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކްޓު

ރަށް ިގނަ ަވަހމައެއާެއުކަގިއ،  މިހާރު ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާުޙެގ ތެރެއިން ފަހިެވެގންދާނެ. އަށްޤާނޫނުއަސާސީ މަުގ 

 ށް އަނޫނުއަސާސީ މި ޤާ. ހަރުެގ ދައުަރކީ ުކޑަ ދައުެރކޭއަ ، ތިން ކައުންސިލަރުންތަެކއް ދަްއާކ ާވހަަކއެްއ ެއއީ

އެންމެ  .އަހަރުފަސް ރަނަގޅު ޮގެތއް ހ ދައިދޭ. .  އެަބ ހ ދައިދޭތަަސއްލީެއއް ެވސް ޅިފައިާވ އިޞްލާޙުން ެއއަށްހުށަހެ

  ފަސް  .ހޮޭވނެ އަހަރުެގ ދައުރަކަށް ކައުންސިލުފަސް އެހެންީވމާ، މިހާރު  .އަހަރު ފަސްއޮންނަނީ  ދިުގެވެގން މި

ްއ އެީއ ކަންތައްަތކެ .ހަމަ އެކަށީެގްނާވ ރަނަގުޅ ދައުރެއް އަހަރަކީ ސްފަ އިގަ ޮގތު ުކރާއަުޅަގނޑު ަގބޫލު ،އަހަރަކީ

އަދި މުނިސިޕަލް ސަރިވސް ދިނުމަށް ެވްސ  ،ޕްލޭންކޮށްެގން ރަށުަގއި ބޭނުންާވ ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންުގމާއި

ތަޢުލީމީ ުޒާވނުން އަިދ  ،ކުިދން މީލީޢުރަނަގޅު ތައަހަރަކީ. އަދި ީމެގިއތުރުން ފަސް އެކަީށެގންާވ ރަނަގޅު މުއްދަެތއް 

މަށް އޮތް ަވރަށް ރަނަގޅު ޔުފަންނާއި ހުނަރު ހުރި މީހުން ރަށަށް އަނބުރާ ދި ެވސް އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓްވ ދާއިރާަގއި 

ބޮޑަްށ މި ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާުޙެގ ތެރެއިން ފަހިެވެގންދާކަމީ އަުޅަގނޑު އެކަމާ ަވރަށް  ފުރުޞަތެއް

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މެއް. ކަ ރާކުފާއު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ނަސީމް އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް

ޮގތުން  އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭަވނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ 201އަސާސީެގ ނުނޫޤާ. ރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

އޮތުން އަހަރަށް އޮތް ތިންތަކުެގ ދައުރު މިހާރު ލުއެޮގތުން ކައުންސި .އަޅުަގނޑު ެވސް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވ

ރި ރައީސް، ެއއީ ަވރަށް ރަނަގުޅ ތެތްޒައްަވނީ. އި އިޞްލާޙުގައި ހުށަހެޅިފައި މިއަހަރަށް ބަދަލުކުރާ ގޮތަށް  ފަސް

އަހަރަށް ހުށަހެޅުމުން   ފަސްހަރުެގ ބަދަލުގައި އަ ންތިއަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މިހާރު  ތުގައިޮގހުށަހެޅުމެއް 
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 ،އެއާެއކުބިެގންދާނެ. އަދި ހަމަތަކުން ޕްލޭންކޮްށެގން ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރަން ަވރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ލިކައުންސިލު

ޙަކަްށ ަވހަށް އިންތިޚާބުަތއް ނުބާއްާވ. ެދަވނަ އިޞްލާއަދައުލަތައް ަވރަށް ބޮަޑށް ޚަރަދު ކުޑަެވެގންދާނެ ައަވސް ހިެވދި

މިއީ  .އިބު ރައީސުން ސީދާ ރއްޔިތުްނެގ ވ ޓަކުން ހޮުވންަތކުެގ ރަީއސުންނާއި ނަރަށު ކައުންސިލު ،އޮތީ މި

ދައުރެއްެގ  ެގއަހަރު ތިން އި،ނޑު ދެކެން. މިހާރު ދައުރެއްގަ ަގޅުއަ   ޮގުތގައިކޮންމެހެންެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ

މައިަގނުޑ  ،މަޤުބޫލު ބަދަލުެވެގންދޭއެބަ ފަސް ފަހަރަށް ރައީސުން ހަތަރު ތެރޭގައި ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި ކައުންސިލު

އޮތުމަކީ މިއީ ަވރަްށ  ންަވހޮ ެގ ަރއީސް ިތބެ ރަށު ކައުންސިލުއްޔިތުން އެނިގރަ، އެހެންކަމުން .ނެތި ޒުރެއްޢުރަނަގޅު 

ަވނަ ތިންމީހުން ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ެވސް ފެނޭ. މީސް ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ. އަދި ަވރަށް ރަނަގޅު ޤާބިލު

މިހާރު އަތޮޅު  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ލެޭވ ޮގތް.އިއަތުރަ އިޞްލާޙެއް ޮގުތަގއި ފާހަަގ މި ކުރެެވނީ އަތޮޅު ކައުންިސލު

 މުޅި އަތޮަޅށް އެންމެ ފައިދާާވ ޮގތަށް ަކމަކަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ޔަޤީުނން ެވސް ނުދެކެން. އަތޮޅު ކީތީއޮ ކައުންސިލު

އެ ރަށްަރށް ތަމްސީލުކުރެޭވ ޮގތަށް  އިއެ އަޮތޅެްއގައި ހިމެނޭ އެންމެހަ ،ަކއުންިސލަކަށް ެވެގންދާނީ ، އަތޮޅުކައުންސިލު

ރަށްރަށުެގ ރަށު  އިެއންމެހަ ،ަވނީ އޮތް އިޞްލާޙުަގއި މި އިފަޅިހުށަހެ ންއަތުރާލެުވމުން. އެޮގތު ކައުންސިލު

 ،ޮގތް ކިތަންމެހާ ެވސް ރަނަގޅު އަތުރާލެޭވ ޮގތަށް. މި ތަުކެގ ރައީސުން ހިމެނޭ ޮގތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުކައުންސިލު

ަގނޑަށް ހަމަ ަވރަްށ ޅުއަ. ނަަވރަށް ގި ޮގތުން ދިމާާވ މައްސަލަތައް  ރު އޮތްމިހާ .ުވރެފައިދާ ބޮޑު މިހާރު އޮތް ޮގތަށް

ސަރުކާުރެގ ބ ހިޔާަވހިކަމުެގ ސިޔާސަުތެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  .ފަހުން ފާހަަގކުރެުވނު ކަމެއް ދަންނަާވލަފާނަން

ެބީވ ތަުކަގއި ތިއް. އަތޮުޅ ކައުންސިލުތަކަށް ލިޔުނުތޮޅު ަކއުންސިލުަތއް ހަދަން އަނިޓުދަށުން ރަށްރަށުގައި ހައުސިްނގ ޔު

އެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރެއްީވ އެ ބޭފުޅަކު ނިސްބަްތާވ  ،ށަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރުން. އެހެންކަމުންރަށްރަ އްބައެ

ރަށަށް އެ ރަށް ،ެފއް ނޫން. ިބން ނެތަސްސާެގންދިއުމަށް. އެީއކީ އިން އް ތަރަށަކަށް ެއއްކަލަ ބ ހިާޔަވހިކަުމެގ ޕްރޮޖެކްޓު

 މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ެވސް  ދިޔައިމާ ތައް އެތުިރެގންކަުއންސިލު މިޮގތަށް ،މާީވން ންީވ. އެހެެގންދަން އެ ބޭފުޅުން ބޭނު

ރަށްރަށް ން އެންމެންެގ ަމޝްަވރާެގ މަތީ ،ފުެވރިކޮށްސާއިން، ޙައްުލެވެގންާދނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ަވރަށް ބޮޑަށް

ހިތަދޫ އުތުރު ާދއިާރެގ  ،ށްޙަ ލާޞްމި އި، ންއަންނަންޖެހޭ ތަރައްޤީެގ ަމޝްރޫޢުތައް ބެހިެގންދާނެ. އެހެންކަމު

ދުކުރާ ާވހަކަ ައޅުަގނޑު ފުިރހަމައަށް ތާއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްާވަފިއާވ އިޞްލާޙަށް

 ޝުކުިރއްޔާ. ަވރަށް ބޮޑަށް ން. ދެއްިވ ފުރުޞަަތށް ލަދަންނަާވ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ސަތުން ާވރިޔާ

 .މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ެގރާ އިދާ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް
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ށް  ާވ އިޞްލާޙަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި މި

ަތކުެގ ކައުންސިލު ،އެާއެއކު ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުންޭވ ަކ ދަންނަަވން.ހަާވ ރާ ކުސް ާތއީދުއަޅުަގނޑު ެވ

އިޞްލާުޙެގ ދަށުން ެގެނޭވ ބަދަލަކީ ަވރަށް ފުރިހަމަ  ހުށަހެޅިފައިާވ ން ހޮުވމަށް މިހާރުއިބު ރައީސު ރައީސުންނާއި ނަ 

މިހާރު އޮންނަ އުސޫލުެގ  ،ހެން މިދަންނަވާލީމި ޑުނަގަވން. އަޅުބަދަލެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަ

އިބު ރައީސުން ހޮުވމުގައި އެހެން ބާކީ ތިިބ ތަކުެގ ރައީސުންނާއި ނަސިޓީ ކައުންސިލުއަދި ތައް ދަށުން އަދި ކައުންސިލު

ޑުމެްނ ނަގޅު އަ މަކީ އެއީއިބު ރައީސަށް އޮންނަ ކައި ނަަވރަށް ބޮޑަށް ރައީސާ ،ށްޔަމެންބަރުންެގ ނުފޫޒު ަވރަށް ަގދަ

ެގ ކައުންސިލު ،ންނަކީލަ މެންބަރުސިޓީ ކައުންސިލެއްަގއި ތިބޭ ޖުމު ޙަޤީޤަތެއް. އިނގޭ އެންމެންނަށް ެވސް 

އޭެގތެެރއިން ސިޓީެގ މޭޔަރު ހޮވޭއިުރގައި ެދން ތިބޭ ދެ މީހުންެގ ނުފޫޒު  ،މެންބަރުންނަށް ެވފައި ތިން މެންބަރުންނަކީ 

  ތިން ަވރަށް ރަނަގޅުާވނެ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން.  ންސާސްކޮށްލުހުއި ސްެވބޭފުޅުން ަވރު ތި މިންއޮންނާނެ 

ބަރުންެގ ތެރެއިން ނެޭގ ވ ޓަުކން މޭޔަރު މި ނެެގނީ އިނޭގތ . މޭޔަރު ނެިގެގންާދއިރުަގިއ މެން  ތިންލަ ޖުމު ؛މެންބަރުން

ނުފޫެޒްއެގ  ންެގ ަވރަށް ބޮޑުރު ބަންމެ  ތިބި ދެޖެހެނީ ބާކީ މަސައްކަތްކުރަން މި ،ކުރަންޖެހެނީލުމޭޔަރު ޢަމަ ދެން

، ހަމައެއާެއކު .ރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއްއިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ަވ މި ެގންނެިވތެރޭަގިއކަން. އެހެންީވމާ، 

 އަހަރަށް  ފަސް ތަުކެގ މުއްދަތު ދިއުން. ކައުންސިލުއަހަރަށް އިތުރުކޮށްެގން ފަސްތަުކެގ މުއްދަތު ކައުންސިލު

ތަކުެގ އުެފއްދުންތެރިކަމާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތައް ަކއުްނސިލު އުމަކީދިންެގވެ އިތުރު

އެ ޕްލޭްނތަކަށް ޢަމަލުކުރެިވެގންދާނެ ަފދަ ޮގތެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު  އަދި ،ހަމައަށް ދިނުމުގައި ޕްލޭންތަކެއް ހެދިފުރި

އްޔާ ެވސް  ެވސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރި ޖީލީހުެގ މެންބަރުންމަ ެގންތުރަްއޔި، ދެކެން. މިހެން އަޅުަގނޑު ިމދެންނެީވ

ހުންނަނީ   ހެދިފައި މި  އިރުަގއި ސަރުކާރުެގ ޕްޭލންތަކާކުރެވޭ އްޔަން ޢަހަރުެގ މުއްދަތަކަށް. އެޮގތަށް އަ 5ނީ ކުެރެވޔަންއްޢަ

 ،ތިބި  ކުރަންތަންފީޒު ،އިފަވެ  އަހަރަށް 5އޮންނަނީ ސަރުކާރުެގ ތަަރއްޤީެގ މަޝްރީޢުތައް ހިންުގމަށް ރޭިވފަިއ 

ދިމާާވ  ާވީތ،އްދަތަށް ޢައްޔަންކުރެޭވ ބަޔަކަށް ން އަހަރުެގ މު ތިތިބި ިގނަ ކައުންސިލުތަކަކީ ތަންފީޒުކުރަން އިރަށްރަށުަގ

 ެވސް  ށްލާޙަޞްއި އެހެންކަމުން، މި ހަމަ ަގނޑު ާފހަަގކުރަން.ންޖެހުންތަެކއް ހުންނަކަށް އަޅު ަވރަށް ބޮޑެތި ޮގ

އިބު ރަީއސް ހޮުވމުަގިއ ަކއުންސިލުެގ ަރއީާސއި ނަ އަތޮޅު އެާއއެކު،ކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަދި ހަމަދުއީތާ ނޑުަގއަޅު

 ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުަރން. އަދި އަތޮޅު ަކއުންސިލު ިއސްލާޙެއް  ިދއުމަީކ ަވރަށް ފުރިހަމަމުޅި އަތޮޅުން ޮހިވެގން

ބައިެވިރުވން އަތޮުޅ ބަސްުބނުމާއި ާވތީ، ހުރިހާ ރަށެއްެގ  ސުން ކަމަށްއީރަ  ެގލުަކއުންސި ެގރަށްރަށު ،ތަމްސީލުކުރަނީ

އް ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަން. އެހެންީވމާ، ހިތަދޫ އުތުުރ ޙެ ލާޞްއިަވރަށް ފުރިހަމަ  ހިމެނޭތީ މިއީ ަގއި ކައުންސިލު 

ން. ެދއްިވ ނަަވކުާރ ާވހަކަ ދަންށް ތާއީދު އަމަހަރިަގނޑު ފުލާޙަށް އަޅު ޞްއި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ

 ޔާ. ޝުކުރިއްރު ދަންނަަވން. ޝުކުފުރުޞަތަށް 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މް. މީހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަ

 

 ކެުވން:މް ާވހަަކދެއްމީމެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

އަސާސީެގ ނޫނުޤާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ޔާއްރިކުޝު

ނޑަްށ ަގކުރަން އަޅު ދުއީލާޙަްށ ތާޞްށް ެގންނަން ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިއަމާއްާދެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(  ަވނަ 231

އިރުަގއި އަދި އަދި އަތޮޅުަތކުން ރަށްތަކުްނ ދަިތ ހާލުގައި އުޅޭ  އިަގލޭ މާ ޔިތުންއްލޮބުެވތި ރަ މަޖުބޫރު. އިއްޒަތްތެރި 

ެގންދަަވނީ މާލެ   ބޭފުޅުން ިވދާޅުަވމުން މި އްޖެހިފައި އޮންނައިރުގައި އެންަނާވ ބޭފުޅުން އަިއސް މުޅި މާލެ ތޮަވަޑއިަގ

މާލޭގައި ދިރިއުޅެން . ނޭނޫ ކުން ެވސްލެ ރީތިކަމަތިބީ. މާ ބޮޑުކަމަކުން ނޫނޭ އަުޅަގނުޑމެން މާލެ އައިސް މި

 ނީ، އެހެންެވ އަޅުަގނޑު ަހމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަަވ.  ނޫނޭކަމަކުން ެވސްއަުގހެޔޮެވސް ނޫނޭ.  ކަމަކުންހިތްފަސޭހަ

ރަށްތައް ހިންުގމުަގއި  އިފުޅުންެގ އަތޮޅުަތކާބޭ . އެޮގތް ާވށޭ ބޭނުންަވނީ އަތޮޅުތަުކެގ ރަްއތިތުންނަށް ރަނަގޅު

ޮގތަށް  ނެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ބަިއެވިރުވން އެ އިކުރުމުަގމުދާ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކަ މެންއެ ޅުންނަށްއެބޭފު

ފާހަަގީވ  މި ނޑުަގޅުކަމަށް އަ ކުރަން. އެއް ބަދަލެއްދުއީބަދަލަށް އަޅުަގނޑު ތާ އަސާސީއަށް މި ެގނެވޭ ނޫނުޤާ

 ކައުންސިލަރަކު ޖެހޭމަިހތްހަ ،މުއިގަ ހިތް .ންކޮށްލުުގހަރަށް ދިއަ 5އަހަރުން  3ކައުންސިލުތަުކެގ ަދއުރު 

ން ފައިތިަލ ބުހިލައިެގން ތިހަަމޖެދުމަތް ހ ދާލަހ ދާލާ އުފަލުގައި ތިބުން. ހަމަ އަތޮުޅގައި އަހަރު ޚި  5 ޚާބުކުރީމާއިންތި

ތޮުޅ އަ އިެވސް ަރށު ކައުންސިލަރާއި ކޮންމެ ރަށެއްގަ ، ނަނީއަން އަނެއް ބަދަލަކަށް މިސާބިތުކޮށްލަިއެގން. 

ންސިލު ަކއުެގ ރަެށއް  ެއއީ އެ .ބޭފުޅުންެގ ޮގުތަގިއ އޮތުންަވޑަިއަގންަނާވ  ސީދާ ރަްއޔިތުންެގ ވ ަޓކުންކީ ރަލަސިންކައު

ަކއުންސިލު  ހެންއެ ަރއީާސއި ރައީސާ އިބުތަން. އެތަނުަގިއ އިންނަާވ ނަ ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ދޭން އޮންނަ އެއީ އެ

އިތުބާރު  ،ށް ބިމެއް ނުދެިވރައްޔިތަކަށް މަސަްއކަތަ  ، ނުކެނޑިއްމެބި ށްއްޔިަތކަރަ ،މެންބަރުންެގ ނުފޫޒުގައި ތާށިެވ

ންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ިއންނަނަފްސާނީ ޮގތުން ކައިކައި  ބޭހެއް އްޔާ އެތައް ބަިއަވރުޖެެވއް  ނެތްކަމުެގ ބިރު ދައްކަން

އޮފީހަށް ދާއިރު  . ކޮންމެ ދުަވހަކު ޅާ އަޅާތުރުތުރުއަެވސް ިއ ދަނީ. ފެންނައިރުަގ ކުަރމުން މި މަލުކަން ތަޙައްއެގައި މާލޭ

އަނެއްާކ ކިހިނެއްާބއޭ ާވނީ. ަކއުންސިލުެގ އޮީފސް މޭޒުެގ ަވްއަގނެޑއްަގިއ ރުތުުރއަޅަައޅާ. ނުކުްނނައިރުަގއި ެވސް ތު

އަންހެން . އަދި ތީދާނެެވުމ ނ ޤާއަނެްއ ދުަވހު ދާއިުރގައި މަންނުކެރޭ، ެވސް އަންނައި ްއ ބާްއާވފަތަޅުދަނޑިއެ

 އި ެވސް ބާްއާވފަ އޭެގ ެއއްެޗއްަވތްަގނުޑގައި ހުރެދާނެ. ެވސް  ޗެހިދި އެހެން އެއްަވންޏާ އަ ކަމަށް  އުޅުްއާވކުލަނބަކަ

މާ އެކަން ނިން، ައޅުަގނޑުމެން ކަމުެގ ބިރަށް. އެހެންީވމާނެދާދެިވނއަނެއް ދުަވުހ އެ ޮގނޑީަގއި ނީ ނުކެރޭންންނައަ

އަސާސީއަށް ނޫނުޤާމި ބަދަލު  އް ދިނުމަށްޓަކައިއްކިާބެވފަިއާވ ކައުންސިލެއެ ންބު ތަޢައްޞައަތޮޅުތަުކެގ ރައްޔިތުންނަށް

 ،ނާރަނީއަތޮޅު ރަށްތަްއ ކުރިިއ، ބޭނުންާވ ކަންކަމާ ޔިުތންނަށްއް ރަ؟ ެގންނަންޖެހޭ. ދާއިރާތައް ނުިހނަގނީ ީކއްެވެގންތ 
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ބޭފުޅުްނ  ެއކަށީެގްނާވ ތުން ތުހުމަތުކުރޭޔިއްރަ . ކުާވކުރޭރައްޔިތުން ޝަ ؟ނީނާރަކޮްށެގން ކުރިތްެއކު މަސަްއކަސަރުކާރާ

އަޮތޅު ކައުންސިުލގައި ބޭފުޅުންތައް  ޭގ ވ ޓަކުންކައުންސިުލެގ ެތރޭގައި ނެ  އަންނަ ެގ ބާެރއް ނެތް.ެގ ބޭފުޅުންށުރަށްރަ

މެނޭ  ހި ށްރަ ހަ؛ މެނޭހި އް އެ އިދާރީ ދާއިރާ ެވސް އި ކަމަށް. އެހެންީވމާ، މީެގން ކޮންމެ ރަށެްއަގ ކަެމއް ާވ ތިބޭތީ

. ހުރިެވސް އެބަ ދާއިރާ ހިމެނޭންމެ ރަށެއް ހަމަ އެފަސް ރަށް ހިމެނޭ ދާއިރާތައް އެބަހުރި.  އެބަހުރި. ދާއިރާތައް

މަށް ކަ ޮތޅު ަކއުންސިލުެގ މެންބަރެއްރައީސަކީ އަކަުއންސިލުެގ ެވސް އި ރަށް އޮންނަ ދާއިރާަގ 6 އެހެންީވމާ، މިހެން

އިބު ރައީސަކީ ެވސް ރައްޔިތުންެގ ވ ޓުން އަންނަ އުންސިލުެގ ަރއީސާިއ ނަކަ ޅުތޮއަ  އި، އަދިމާދިއުހަމަޖެހިެގން

 ،އެތަނެއް ތަަރއްޤީކޮށް ،ޮއތީ ނެިގފައި އެ ދެްނ އެތަނުން ނެޭގނެ އެންމެ ރަނަގޅު ޓީމުއީ ީވމާ، އެނަށް ބޭފުޅުން

 އަށް މާލެ އެަތންތަން ތަރައްޤީީވމާ ،ސްޮގ ރޫޢުތައްީޤެގ މަޝްއްތަރަ  ،އްާޔ ވަޒީފާތައް އުފެދިކުރިއަުރަވން. އެހެންެވއްޖެ

މިއްށ  ނޑުމީދުގައި އަުޅަގއްކަމުެގ އު ދާލަން ލިބޭނެަގ ނި ބޮޑު ޖާ ރެނޑުމެންނަށް ކ ސްޓް ދަޅަކަްށުވުޅަގ. އަނެާވލުއި

 ގެ ލޭމާ ،ެގނެސް މަރުޙަލާގައި ޓީ ނޑުމެން ކޮމިަވހަކަށް އަުޅަގމި ބަދަލު ީވާހެވސް އަ .ދުކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއީތާ

ެވސް   އަދަދުެގދޮުރަގިއ އުޅޭ މީހުންގެ އަދި ގ ތިެވ، ސްޖާަގަތއް ހު އި ެލޭވ ަވރަށް މާޭލަގ ނޭާވހަމައްޔިތުންނަށް ރަ

 ްއަގއި ކުަޑ ޖާަގއެ ންނަ މިންަގނޑަްށުވރެ މާެވސް ޔޫރަުޕަގއި ކަނަޑއަޅާފައި އޮ ކުުކޅުހާލަށް ،ަވރަކަށް އެކަީށެގންވާ 

 ،އަތޮޅުތަުކެގ ޭބފުޅުންނަށް ޝަރަފުެވރިކަމާއި އިކަްނަކން ނިންމަ ކަްނ،ޅޭއުރިދި ރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން މާލޭަގއި 

 ެގ ކަމުދާނެމާ، ކަްނަކން ހަމަޖެހިެގންއިދިޔަ ބޭފުޅުން ިއންތިޚާބުެވެގންބޭ މި ތަކަށްޮގ ފަޚުރުެވރިކަމާއެުކ ުއޅެޭވނެ

ޝުކުރިއްޔާ   ދަންނަާވލަން.ކަ ހަާވ ދުކުރާއީލާޙަށް ތާޞްއި ތިންަވނަ މާއްދާެގ މި  231 މީދުަގއި އަުޅަގނޑުއްއު

 ރި ރައީސް ދެްއިވ ުފރުޞަތަށް. އިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ސާން ޙުސައިން. ޙި ޒަތްތެރި މެންބަރުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއް 

 

 މެންބަރު ހިސާން ޙުސައިން ާވހަކަދެްއެކުވން:ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ 

ލާޙަީކ ޞްހުށަހަޅާފައި އޮތް އި ަވނަ ބާބަށް ސަރުކާރުން 8އަސާީސެގ ނުނޫޤާ! ރަީއސް. އާދެ ތްތެރިޒަޝުކުރިއްޔާ ިއއް

ތޮުޅ ލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަަވން. އާދެ! އަޞްރާ އި ދުކުއީސް އަދި ތުޅާޫދ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތުން ެވސް ތާެވ އަޅުަގނޑު

ޮގތަށް ެއކުލެިވަފިއ  ާވލުސީމް ތަ ކުދި އަދި ބޮޑެތި ރަށްތައް ؛އަތޮެޅްއަގިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއް އެ ،ލަކީ ކައުންސި

މިޮގތަށް  ޮގތް. އާދެ! އެދޭ ނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާތަކުެގ ރަްއޔިތުންގައިމު އަޅުަގެއީއ ހަމަ ،ުވން ނަ އެއްަޗކަށްންއޮ

 ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބުމުންތަމްސީލު  ،ސިުލގައި ިހއްސާެއއް އޮތުމުންތޮޅު ކައުންރަށްތަކާއި ބޮޑެތި ރަށްަތކަށް އަ ކުދި

 ،ހައިން ަވކާލާުތކޮށްއްލުުކރަން ބޭނުންާވ މައްސަލަތަކަްށ ފަސޭޙަ މީހުން ންނަށް ދިމާާވ ދަތިތަކަށް ނުަވތަ އެހުމީ އެ
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މިޮގތަްށ  .ޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ! އިއް  ދާނެ.ރުޞަތު ފަހިެވެގންއްލެއް ހ ދަން ފުޙަކަންތައްތަަކށް  މިތެރޭަގއި އަތޮޅު

 ؛ސަކީ ސީދާ ރަްއޔިތުންގެ އީރަ އަތޮޅު ކައުންސިުލެގ ،ދާއިރުއެކުެލިވެގން ލުސިންެގ ހައިސިއްޔަތުން އަޮތޅު ކައުމުޤާމަ

  މިފަދަތިބޭ  ކުޔަތުން އަންނަ ބަޔަމު ހައިސިއްޤާމިޮގތުން މަ ،ންުވމު ހޮޭވ މީހަކަށް މުޅި އަތޮޅުެގ ަރއްޔިތުންެގ ވ ޓަކުން

ދާކުރާެނ އަ ތައްުގމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތުންހި ލުސިކޮްށެގން ުމޅި ކައުން ބުޚާތަުކަގިއ ރަްއޔިތުން ސީދާ އިންތިކައުންސިލު

ނޑު ަގބޫލުކުރަން. އަުޅަގ ށްނާނެ ކަމަންުގމުަގއި ހުންަވކި ފަރާެތއް ހުރުމުން އަންަނ ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެްއ ަކއުންސިލު ހި

 ޑު ނަގޅު ެވސް އައި އެންމެ ފުރިހަމަ ިވސްނުން ކަމުަގ ެގންުގޅެަފއި އޮތް ިވސްނުމަކީ އަދި ސަރުކާރުން މިކަމުގައި 

އަތޮޅު  ،ރަށު ަކުއންސިލުެގ ރަީއސާއި  ؛ކައުންސިލުަތކުެގ ަރއީސުން .ސްަގބޫލުކުރަން. އާދެ! އިްއޒަްތތެރި ރައީ

  ، ީސޓީ ކައުންސިލުެގ ރައީސް ުނަވތަ މޭޔަރުން މިއީ ސީދާ ރައްޔިތުން ހޮާވ ބަޔަކަށް ހެދުން ،ކަުއއިންސިލުެގ ރައީާސއި

ްއ. އާދެ! ޙެލާޞްތް އިންެވަފއި އޮޓަރަން ިދެވހިރާއްެޖ ބޭނުންާވ ޮގތަށް ަބއްކުޒުކަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ލާމަރުަގއެއީ އަޅު 

 ،ާވއިރު ރުންނަކީ ސީދާ ަރއްިޔތުން ހޮާވ ބަޔަކަށް ަކއުްނސިލުެގ ަރއީސުންނާއި ިސޓީެގ މޭޔަ .ރި ރަިއސްތެއިްއޒަތް

 ރަްއޔިތުން އެ  ،ދާއިރުންމުރަ ކުޙުލާޞްދާއިރު ނުަވތަ އިނުޑމެން ާގނޫނު ފަރުމާކުރަމުންައޅުަގއަޅުަގނޑު ހިތުން 

ކުާރއިުރ ފަންކްޝަން ،ދާއިރުކުރަމުންޮގުތގައި ފަންްކޝަން ގެ ކަމާިއ އަދި ކައުންސިެލއްއިމީހުންނަށް ދޭ މެންޑޭޓަކީ ކޮބަ 

ކައުްނސިލުތަކުެގ ަރއީސުންނާއި ޭމޔަރުންނަށް ލިބޭ ބާރުތަކަީކ  ،ކައުންސިލަކަށް ޭއެގ ޒާުތަގިއ ލިބޭ ބާރުތަކާއި

ފަްސ ންމު ކަމަކަށް ެވސް ާވނެ. އާދެ! ަކއުންސިލެްއެގ ދައުރު ހިތުމަކީ މުނޫުނގައި ަބާޔންކޮށްފައި އޮާގ އެ ންކައިކޮބަ

 ،ކުރެިވެގންދިނުމުގައި ޕްލޭންޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްކައުންސިލަރުންނަށް ރައް އްޚިދުމަތްތަ ،އަހަރަށް ބަދަލުުވމުން

ލަން ށްނޑު ފާހަަގކޮއަުޅަގ ؛. ނަމަެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޭވބައެ ތުދިނުމުެގ ފުރުޞަދެމެހެއްޓެިވ ޮގަތކަށް ފ ރުކޮށް 

ބުކުާރ ޚާަކއުންސިލުެގ ަރއީސުންނަކީ ީސދާ ރައްޔިތުން އިންތިރަށު  ،އިއަތޮޅު ަކއުންސިލާ ،ސިޓީ ކައުންސިލާއި .ބޭނުން

 ،ސީދާ އަޅުަގނޑުމެން މަ ހަ ސް އިބު ރައީސުންނަކީ ެވތަުކެގ ނަމި ދެންނެިވ ކައުންސިލު ،ޮގުތގައި އޮންނައިރު  ެގބައެއް 

  އޮތުން އެއީތ ަވކިން ކުރިމަތިލަިއެގން ވ ޓުދީެގން ޮހަވންޖެހޭ ބައެްއެގ ޮގތުަގއިމީހުން  އެމަށް ޤާއެ މަ ރައްޔިތުން

 ބު ނައި ،ނުަވތަ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތަަކށް ެވެގްނާވނީ. އެހެން މިަދންނަާވ ސަބަބަބީ ،ޮގތަކީ އެންމެ ރަނަގޅު

 މު ނުަވތަ ޤާތަުކަގިއ ރައީްސެގ މަަވކި ހާލަތް ،ޑެިޕއުީޓންެގ ޮގުތަގއި ތިއްަބާވ ބޭުފޅުންނަކީ ތަަވނު ރައީސުންނަކީ 

 މަކީޤާމި ދެ މަ ،އެހެންކަމުން .ާވތީ ކަމަށް ތުތައް ޓެމްޕަރަރީކޮށް އަދާކުަރން ތިބޭ ބައެއްޔަ މަސްއޫިލއް މުެގޤާމޭޔަރުެގ މަ

ނުަވތަ ރައީސުންާނއި  ،ަވންޖެހޭ ބައެއްތ ުކރިމަތިލައިެގން ހޮ ންކިަވމީހުންެގ ަވކި ެވސް ރައްޔިތުން ސީދާ ވ ަޓުކން އެ

ން ައޅުަގނޑުމެްނ ިވސްނާލަންޖެހޭ ނުކުތާއެްއ. މޭޔަރުންތ  އަުޅަގނޑެން ސީާދ ވ ޓަކުން ޮހާވނީ. މިއީ އަުޅަގނޑު ހިތު

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 
 ތާ ހަާވުލެވަވޑަިއަގތުްނ{ސަޔާ ރި ދުަޙްއމަުދ ނަޝީ}މަޖިލީުހެގ ރަީއސް، ރަީއސް މު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެދު ެހންޭވރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ  އަރުަވނީޝުކުރިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މަށް.  ޢާޡި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:ޡިޢާހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މެދު 

ނޑުމެން މި ށް އަުޅަގއަަވނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(  231 އަސާީސެގނޫނުޤާާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އްރިކުޝު

ކަމުަގއި  ކެއްތަޙުލާޞްޤަތުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންެވެގން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޙަޤީ ،ލާޙުތަކަކީޞްހުށަހަޅާ އި

ދިޔައީ ކުރަމުންސްހުެވްސ ބަ ިއއްޔެ  މެވސް ައޅުަގނުޑމެން މިއަދު ،ނީަވއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެެހން މިދަންނަ

ިއ ާވތީެވ، ެއއާ ރަށްތައް ހިްނުގމުެގ ާގނޫނަށް ބަދަލުތައް ެގންނަން ކަމުގައި މލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ާރއްޖޭެގ އަތޮޅުތައް

އަސާސީެގ ނޫނުޤާެއޮގތުން  .ެވތީ ާވ ަވރަށް ބޮޑު ުގޅުެމއް ެގންނަ ބަދަލުތަކާ މި ށްއައަސާސީނޫނުޤާއެ ާގނޫާނއި  ؛މިއާ

ިގަނ  ެގ ަވރަށްންނޑުމެޮގތުން ައޅުަގ މާއްދާތަކާ ުގޅޭ ލާއިުރަގިއ އެއިށް ބަލައަަވނަ މާއްާދެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(  321

ލަ ޖުމު ،ން އެންމެނަށް ެވސް އިނގޭ ނޑުމެއަޅުަގ ،ެގންނަ ބަދަަލކީ ށް މިއަކަަވއިފި. )ހ( ދައް ބޭފުޅުން ާވހަކަ

އަތޮޅު ަކއުންސިެލއްެގ  ؛ެގންނަ ބަަދލު އެ ،ޮގާތއި ހޮާވ ތޮޅު ަކއުންސިލެްއެގ ރަީއސް އަ ،ނާނަމަބު ށްކޮރުޮގތެްއގައި ކު

ން. ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ މަތީ ޮގުތެގ ވާ ެލިވެގންއިރަށްރަުށެގ ަރީއސުން އެކުަލަވ ރަށްރަށް އެކުެލިވެގން ،ހޮަވނީ  ރައީސް މި

އިބު ރަީއސުން އަދި މޭޔަރުން ހޮާވނޭ ނަ ނާއިެގ ރައީސުންށުރަށްރަ ،ކީބުނާ ާވހަކައަ ނޑުމެން މިގައި ައޅުަގ )ށ(

 .ދަުތެގ ާވހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއުމުރުެގ ާވހަކަ. މުއް އޭެގ ،ބުނަނީ ަގނޑުމެން މިޮގތުެގ ާވހަކަ. )ނ( ގައި ައޅު 

ކަެތއް ނޫން. އްސަ މަ ުއޅެީނ ކުޑަ މަސަްއކަތެއް. އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން މިޑު ބޮުއޅެނީ  ރަން މިއަޅުަގނޑުމެން ކު

ުދަވހަކު  ޅުަގނޑުމެން ުކއްލިއަކަްށ ިތބެެގން ނޫނީ ެއއްއަ ތްލަނީ. މިއީކީއަސާސީަގއި އަުޅަގނުޑމެން މި އަނޫނުޤާ

 ރިކަމާ ންތެޖެހެނީ ަވރަށް ިވސްނުލާންސާސީަގއި އަތްއަނޫނުޤާ ނޑުމެންަގއަރައިެގން ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުށްހިތަ

 .ޮގތަށް ދާރީ ަވރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްފައި މިހިހާޖަމިއަދު މިސްރާބު  ދިެވހިރާއްޖެ ،މިްސރާބު ންމެނޑުއެްއކޮށް. އަުޅަގ

 ؛ރުފިކު އި ތުަގއި އާަދޔާ ިޚލާފު ބާރުމިނެއްގައި. އަުޅަގނުޑމެންެގ ިވސްނުމާޤަދަނީ ޙަޤީ އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްީޤަވމުން މި

 އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،ކީޔަސްނުމުގައި. އެހެންނަމަެވސް ހިތާމަވި  ެގމުދިއުހުރީ ބާރަށް ކުރިއަށް ރައްޔިތުންެގ ިވސްނުން

އަޅުަގނޑުމެން  !ނިކަން ބައްލަާވ ؛ކަންތައް ތަންފީޒުކުރަން ތިބި ފަރާތްތައް މި ،ާގނޫނުތައް ހަދާފައި ދޫކޮށްލުމުން

ޑުމެންެގ ނަގޅު އަ ،އަޚުންނަށް ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިިވެގން މިެއންމެ ބާރަށް އަޑު މި ދުަވސްކޮޅު، މިއަދު

 ކަމުންދާ ައޑު.ޑު. މަރު ހުއްދަކުާރ ާވހަކަ ދައްޓެހިންނަށް މަރަން ޮގާވ އައްރަ ެގމެން އަުޅަގނޑު ،އެިކެވރިންނަށް

 އީ އަުޅަގނޑު ކަންބޮުޑާވެވސް މި އަޑުނާހާ ތިބޭތިބުްނ މިތިބި ފަރާތްތައް ހަމަ އެއްޮގަތކަށް  ކުރަންމިކަންކަން ތަންފީޒު
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މަރަން ކު ޚައަ ،ދިެވިހ ރައްޔިަތކު ގެ ންޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ .ސްއީ ރަ އިްއޒަތްތެރިކަމެއް. 

ންޖެހޭ. ކީއްެވެގންތ  އޭަނ ހައްޔަރުކުރަ އިމީހަކު ތަޙުޤީޤަށް ެގންނަންޖެހޭ. ފުލުހުން ހިފަ  ހިސާބުން ފެށިެގން އެއިލާޮގވަ 

އަސާސީއަށް ނޫނުޤާ ،ހަދަނީ  ާގނޫނުތައް މިތަނުން މި ންމެނޑު ަގލަންޖެހޭ. އަޅުއިބަލަ ންމެައޅުަގނޑު ކުރަނީ އެކަން އެ

ޮގްތޮގތް ހަދަން. ަވކި ުއސޫލެްއެގ  ަފސޭހަކޮށް ދިރިއުެޅޭވނެ ،އަރާމުކޮށް ޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޙަެގންނަނީ ބަދަލު

ކަންކަން މި ކީޔަމަހިތާ ،ބޭއްުވމަށް. އެހެންނަމަެވސްރާއްޖޭެގ ކަންކަން  ން މި ަވކި ހަމަތަކެއްެގ މަތީ ،ންމަތީ

  ދޫކޮށްލާފައި ދެން  ފައިނޑުމެން ާގނޫެނއް ހަދާނުދާތީެވ. އަުޅަގތިބި ފަރާތްތައް އެޮގތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ކުރަންތަންފީޒު

 ،ކަންކަން އެބަހުރި. މި މަޖިލީހުެގ އެކިެއކި ކޮމިޓީތަކުން ޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެކަންކަން ޒިންމާކުރުަވން އަ .ތިބެނީ

ެވސް ތަންތަނަށް  ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ައދި އެހެންޖުިޑަޝލް  ،މަޖަލީހުން އެިކއެކި ތަންތަނަށް މި ންމެއަޅުަގނޑު

އުޅެނީ.  ނުެވެގން މި ފޮނުާވފައި ތިބި މެންބަރުން އެބަޖެހޭ މިކަންކަމާ އެއްކޮށް ފުންކޮށް ިވސްނަން. ކީްއެވެގންތ  މިކަން

ބަލާންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެްނ ބިރު ެއއްކިބާކޮށްަފއި އެބަ އެބަ  ޅެނީ އު މި ކޮންަކމަކާ ހެދިތ  ބިރުން ،ހުރެތ  ކޮން ސަބަބަކާ

ްނ ދޭންޖެހޭ. އެކަންކަން ނުކޮށް އަުޅަގޑުމެ ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް އަދަބުބުނަންޖެހޭ. އަދަބުކަންޖެހޭ. ނުކުމެ ބަސްދައް ާވހަކަ

އަުޅަގޑުމެން  ،ކާ ޖެހެމުންކަ ނެއަ ދަނީ ފަސާދަަވމުން. އެަކކު މުޅި މުޖުތަމަޢު މި ،ނަމަ ދޫކޮށްލައިެގން ތިބޭ

ލޮލަްށ  ެގކުން ބުނާ ެއއްަޗކުން އަުޅަގނޑުމެންޔަ ޖެހެނީ ބިރުން. ދައްކާ ާވހަކަތިބެން ނުކޮށްލެިވ މިރަށްޓެހިންނާ ބައްދަލު

ކަންކަން ހުއްޓުމަކަްށ  ނެތީެވ. މަރާލަން ބުނާތީެވ. އެހެންީވާމ، މިޮގތަކުން އަުޅަގނުޑމެން މަރާލަފާ ލާހަދާ

 ،ިވދާުޅިވހެން ެވސް ހެދިދާނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ަކއި ކިތަންމެ ާގނޫނުތަެކއްެގނައުމަށްޓަ  ންމެޑުނޅުަގއަ

. ންހުށަހެޅި ކެއްލާޙުތަޞްނޑުމެން އިާގނޫނަށް ައޅުަގ މިތާ ހޭލާތިބެެގން ޓެރަރިޒަމްެގ ،ތިބެެގންނޑުމެން ހޭލާއަޅުަގ

އެޮގތަށް ެގނެސްދިނުމަށް އެދެމުންދާތީެވ.  ކަންއެ އްތަސާސަ ސަރުކާރު ބޭނުންާވީތެވ، އަިދ އެާއ ުގޅުންހުރި މުއައް

 ކޮންކަެމއްތ  ،އެހެންނަމަެވސް .ެގންތިބެއަދި  މިކަންކަން ހުއްޓުުވމަށްޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން ޗުއްޓީ ދުަވްސަވރު ނުކުމެ

ޑުމެން އެަބ ަގނޅުއަ މެދު އެހެންީވމާ، މިކަންަކމާ ؟ޢަމަލީ ސިފައެއް ޖެހިއްޖެތ ؟ ތ ެއއަށް ޢަމަލެްއ ައއިްސފި؟ ީވ

ކަމަށް  ެވސް ކުުރަވންޖެހޭދާރު ނިމިެގން ޒިންމާ އިހަދަޑުމެްނ އެބަ އެފަރާތްތަްއ ާގނޫނު ނިވސްނަންޖެހޭ. އަުޅަގ

 ރި ރައީސް. ތެއްޔާ އިްއޒަތްާވހަކަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ހަމަ ދަންނަާވލީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި  އެދެކޭތީެވ، 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އަރުަވނީ ގައްދޫ ާދިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝު

 އަޙްމަދު ޒާހިރަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު 
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 ،މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރިިއއްޒަތްތެއުތުރު ދާއިރާެގ ދޫ ޅުހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ދުކުރަން. އީލާޙަށް އަުޅަގނޑު ެވްސ ތާޞްއި ތިން  ަވނަ މާއްދާއަށް މި ހުށަހަޅާފައިާވ 31 އަސާސީެގނޫނުޤާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހިތަދޫ އުތުރު.  !ތިނަދޫ އުތުރު. މާފުކުރަްއާވތި ؛ންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:އަ ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު

މި  އަށް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޤާނޫނުއަސާސީ  ،ހުށަހަޅުއްާވަފއި އްމަދު އަސްލަމްޙައުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު ތަދޫހި

ެއ  ،ކުރާއިރު އަލަށް ކޮންމެ ކަމެއް .ނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަން

ަކމުެގ ތަޖުރިބާތަކާ އެއްކޮށް ކަންކަން ބަދަލުކުރަން ބައިަވރު ކަންކަން ހުންނާނެކަން  އެ ،އެއްކޮށް  ކުރުމާ އްމެކަ

އެންމެ ރަނަގޅު ޮގެތއްަގއި  ،އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން. އަދި އަލަށްކުރާ ކޮންމެ ކަެމއް ޭއެގ ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި 

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ދެކެން. ކޮންމެ  ށް އޮތުމަކީ ެއއީ ނާދިރު ކަމެއްކޮމަެއންމެ ފުރިހަ ،ށްަފއި އޮތުމަކީ އެކަން ކޮ

ހުރި ކަންކަން ރަނަގޅުުކރުމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެްއެގ  ރަނަގުޅކުަރން ،ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ެވސް ތަޖުރިބާކޮށްފައި

އިްއޒަތްތެިރ  ަގނޑު ދެކެނީ.ޅު އަ އްޔަެތއް ކަމަށްސްއޫލި މަެގ ެވސްއްކޮންމެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ މެންބަރެ ،ެވސް

ހުރި އިޞްލާޙުތަކަީކ  ނޫނުއަސާސީއަާށއި ެގެނއްސަޤާށާިއ ކަމިދިަޔ ސަރުކާރުން ާގނޫނުތަ ،ތަފާތަކީ  .ރައީސް

އްޖޭެގ ރައްޔިތުން އެ ރާމުޅި ދިެވހި ،ނޫންކަން ހުރި އިްޞލާޙެއް ޮގތަށް ެގނެއްސަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާާވނެ

ެވިރކަން  ،ތަކަކީ ޙުޚިާލފަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންަނ އިޞްލާ ޔާަކން އެނިގެގންދާނެ. އެއެ  މާލާޙުތަކަށް ބަލައިލީއިޞް

ރައްޔިތުންނަށް މަންފާތަކެްއ  ،ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަން ން ފަސޭހަކުރަން ެގްނނަ އިޞްލާޙުތަކެއްހިންަގ

ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ށް ލިބިދިނުމަށްނަން މިނަްވރު ރައްޔިތުޤުއްޙަޖެހޭ ންރައްޔިތުންނަްށ ލިބެ ،ހ ދައިދޭން

ެވްސ ޕީއަކީ އަބަދު .ޤާނޫނުއަސާސިއަާށއި ާގނޫނުތަކަށް ެގންނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަނީ. އެމް.ޑީ

ން ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ދެެނެގން ރައްޔިތުން ބޭނުްނާވ ކަްނކަ ސާސްަތއްހުރައްޔިތުންެގ ިވންާދއި ަރއްިޔތުންެގ އި

ކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުާރ ބައެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަީކ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޖާހަތާިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޖީބާިއ ރުފ 

ނޫންކަން ދިެވހި ހުރިާހ  ނޫނިއްާޔ ބޮޑުކުރަން މަަސއްކަްތކުރާ ަބއެއް  ،ތައް ފަލަކުރަންއެކަުއންޓު އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭްނކު

އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްފައިާވ ހުރިހާ ކަެމއް ކޮްށފައިަވނީ ަރއްޔިތުންނަށް ޭއެގ  ށް ަގބޫުލކުރާނެ. މިހާތަނަރައްޔިތުން ެއކަން

ލާމަރުަކޒީކޮްށ  ؛ފުރިހަމަ މަންފާ ހ ދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކޮށްަފއިާވ މަަސްއކަތްތަކެއް. އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ތަކަށްޙަޤީޤަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީން މިކަން ނުސްިވން ިވސްނި މަ އެމް.ޑީ.ޕީދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިްނުގމަކީ އެންމެ ފުރަތަ

ހަދައިދީފައި މި އޮތީ. މި ކަންކަން ރަނަގުޅކުރަން ެވސް މަސައްކަތް މި ކުރަީނ އަުޅަގނޑުމެން. އަުޅަގނުޑ 
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ހުރި   ،ދެންމެއެ ކަންކަން ިހނިގ ޮގތް. ތެ ރުއިތަޖުރިބާކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލުތައް އުފެދިެގްނ އައި

ރަށު ކައުންސިލުތަާކއި  ،ޮގުތން ކޮމްޕްޒިޝަން އޮތް ިސލުެގެގތެެރއިން އަތޮޅު ަކއުންޖެހޭ ކަންކަން. އޭންރަރަނަގޅުކު

. އަުޅަގނަޑށް މި ކަންކަން ފާހަަގީވ ފާހަަގިވ ށްއޮތް ުގޅުން ަވރަށް ކުޑަކަން އަުޅަގނޑަ އަތޮޅު ަކއުންސިލުތަކާ

ކައުންސިލުތަކާއި އަޮތުޅ  .އްކަތްކުރަން ހުރީމާސަމަ އުމީ އިދާރާެއއްަގއިޤަެވސް އެ ދުަވސްަވރު  އަޅުަގނޑު

މުެގ ނަސީބު އަުޅަގނޑަށް މި ތަޖުރިބާކުރު ދިޔައިމާކައުންސިލުތަކާ ަވރަށް ާގތުްނ އަޅުަގނޑު ެވސް މަަސއްކަްތކުރަމުން

ންސިލުަތކުެގ އުކަ ކައުންސިލު ެވެގންދިޔައީ ޮގތުން އަތޮޅު އަޅުަގނޑަށް ލިބިެގންދިަޔއީ. ެއހެންކަމުން، އޭރު އެކަން އޮތް 

ަވރަށް ިގނަ ފަހަރު ކައުންސިލުތަކުން އެދޭ ޮގތާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ެގ ހުރަހަކަށް. އްމަސައްކަތަށް ކޮންެމެވސް ަވރެ 

ޝަނަށް ޒި ހެޅިފައި އޮތް ކޮމްޕޮހުށަޚިޔާލު ތަފާތުެވެގންދޭ. ެއހެންނަމަެވސް، މިހާރު  ،ކަންކުރަން ބޭނުންާވ ޮގތާ

ެއއީ ސީދާ ރަށު ކައުންސިލުެގ ބޭފުޅަކު އަތޮޅު ަކއުންސިލުަގއި ިއންނަާވނެ ކަމަށް މި އޮތީ މި  . ންއަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަ

އަހަރަްށ ކައުންސިލުތަުކެގ ދައުރު ިދުގުވމަީކ އަުޅަގނޑު ަވރަްށ  5އިތުރުން ޮގްއސަ. ޭއެގއިޞްލާޙުަގއި ހުށަހެޅިެގން 

 ،އި މަރުކަޒީ ާގނޫަނށް ެގންނަ ބަދަލުތަކާލާ ންއަހަރަކުން ައޅުަގނޑުމެ 3އެއީ  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް.

 ކަށްއެ ކައުންސިލުތަ  ،ޮގތުގައި ބޭނުންކޮށް  ބާރުތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރިހަމަ އިދޭ އިޚްތިާޔރާ ކައުންސިލުތަކަށް

 ، އިތުރަްށ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަންގެ ދިުގކޮށްެގން. އޭއަހަަރަކށް  5 ،ރަށްތައް ކުރިއެުރޭވނީ ދައުުރ ދިުގކޮށްެގން 

 ކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބާ އިއިންތިޚާބާ ހުެގއަހަރަށް ދިުގކުރުމާ އެްއކޮށް ރައްޔިތުްނ މަޖިލީ 5ތުގައި ޤީޤަޙަ

 ފަސޭހަތަެކްއ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގއި ަވރަށް ބޮޑުކީ، ސަބަބަ އެުކއެީކގައި ެގންދިއުމަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.

 ޮބޑު ލުެޔއް ލިބިެގންދާނެ. ޕާޓީތަުކެގ ށްސޭހަތަކެއް ެވެގންދާނެ، މާލިއްޔަތަށް ަވރަފަ ލަތަށް ަވރަށް ބޮޑުއުެވެގންދާނެ. ދަ

ަކށް ެވެގންދާނެ. އެހެންީވމާ، ޔަރައްޔިތުްނނަށް ަވރަށް ބޮޑު ފަސޭހަމަސައްކަތަށް ަވރަށް ބޮޑު ުލޔެއް ލިިބެގންދާނެ. 

އަދާކުރަން.   ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއިކަޓަން މި ހުށަހަޅަނީ. އަޅުަގނޑަށް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށްއަޅުަގނޑު މިހެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ އިހަަވންދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 . ށްމުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 ބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:ންމެ އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ

ަވނަ ރަްއިޔތުން މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ   19އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ޝުކުރުއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އި 
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ަވރަށް ބޮޑަްށ ރަްއޔިތުންެގ  ،ަވން. މި މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިމ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކަކީ ނަންދަ

 ެވރިކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ،މި އިޞްލާޙުތަަކކީ ިއ،އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލާފަހަމަ ިވންދާ ުގޅިފަިއާވ އިޞްލާޙުަތކެއްކަްނ 

ންނަށް އުފާެވރި ތުމިއަދަކީ ހަމަ ރައްޔި ،މީދުކޮށް ތިބި އިޞްލާޙުތަކަކަށް ީވހިނދުއްއު ،ރައްޔިތުން އެދިެއދި އްސުރެއައި 

މައިަގނޑު ޮގތެްއގައި ހުށަހެޅިފައި ިމ  .ެވސް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތްޝައްކެ މާ މެދު ދުަވހަކަށް ެވެގންދާނެކަ

ަބދަލުކުރުން. މިއީ ހަމަ އެންމެ  އަހަރަށް 5 ރުއުތަކުެގ ދަކައުންިސލު ،ބަލާއިރު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުށް ޙައިޞްލާ 3އޮތް 

އަހަރުެގ ދައުެރްއ  3ތަކީ ޙަީޤޤަ .ބަސްނުެވ ބޭނުންެވފައި އޮތް ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދެ ދިވެއްަސކު ެވސް

ތު ުގވަ ހުންނަ ކަންތައްތައް ކޮށްލެޭވހާ   ެވސް ކުެރެވންކައުންސިލަރުންނަށް ދިނީމާ އެ ކައުންސިލަރުންެގ ކެޕޭސިީޓަގއި

ފައި އަހަރުން ރަނަގޅު ޕްލޭނެްއ ހަދާ 3 .ދައުރު ނިންމާފައި ދާން މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ،ނުލިބި

ރެްއ އަހަރުެގ ަދއު 5 ،. އެހެންކަމުންދާންާވއިރު އޮންނަީނ ދައުރު ހަމަެވފަ  ހަމައަށްޖާއިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ސްޓޭ

ިސޓީތަުކެގ  ،އަތޮޅުތަުކެގ ،ލުކުރާ ޮގުތގައި ރަށްރަުށެގބޫ ަގމި ެގނެޭވ ިއޞްލާޙާއެކު އަުޅަގނޑު  ،ދީފިނަމަ

އިްއޒަތްތެރި  ބިލު ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާނެކަން ކަށަަވރު.ޤާ ތުަގިއ މި ކަމަށް އެކަށީެގންާވ ޙަޤީޤަ ކައުންސިލުތަކަށް

ތައް ހުރި ދަރިންނަްށ ރުކުެގ ިޚޔާލާތާިއ ފިޤީއުމުެގ ތަަރއްޤަމި  ،ެރޭވނީކުޤީތަރައް އުމުޤަަގނޑުމެނަށް މި އަޅު  .ރައީސް

މު ންމިއީ ަވރަށް މުހި ،ފުރުޞަތު ލިބޭނޭ ޮގތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ޤާނޫނުއަސާީސ ެވްސ ބައްޓަންކޮްށެގން. ެއޮގތުން

ައތޮޅު ކައުންސިލު ފ މުެވެގން  ،ތީަވނައަށް މި އޮ 2 .އިޞްލާޙެްއކަން އަުޅަގނޑު ާފހަަގކޮށްލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ޮގތުގައި އަތޮޅު ަކއުންސިލަށް  ައޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގނެޭވ ބަދަލެއް. ށްތައަންނަ ޮގ

އެ  ެވސް އިކޮންމެ އަތޮުޅ ކައުންސިލެްއަގ ،ފެންނަ އެންމެ ޗާލު ރީތި މަންޒަރަކީމިހާރު މި ެގންނަ ބަދަލުގައި 

މިީއ . ތަމްސީލުެވެގންދާ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ން ެގެވން ދިރިއުޅޭ ޮކންމެ ރަށެއް ރެޕްރެޒެންޓިއަތޮޅުަގއި މީހު

އިންތިޒާުރކުރާ ބަދަލެއް.  ،ޚާއްޞަކޮށް ކުިދކުދި އާބަީދތަކަށް ނިސްބަތްާވ ރަށްރަުށެގ ރަްއޔިތުން ނުހަނު އެދޭ

ުޅެގ އަތޮ ،ތުން ޮގއެީނ އަތޮޅުެގ ހުރިހާ ރަށެްއެގ ަމއްޗަށް. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބިނާެވެގންާވްނާވ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޮތޅު ކައުްނސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުަގއި  ،ހުރިހާ ރަށެއްެގ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ފުރިހަމައަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުަގއި

ތީ މިއީ އަޅުަގނޑު ަވރަށް މި އިޞްލާޙު އެކަމަށް މަުގފަހިކޮްށދޭ ،ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރަން. އެޮގތުން

ހަމަ އެާއއެކު  .ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރަން. ެގމު އިޞްލާޙެއް ންމުހި ،ަވރަށް ރަނަގޅު ،ރާ ކުދުބޮޑަށް ތާއީ

ރަށު ކައުންސިލުަތކުެގ ަރއީސުންނާއި ނައިބު ަރއީސުން ސީދާ ރައްޔިތުންެގ ވ ަޓކުން  ؛އިޞްާލޙުއަނެއް އޮތް  ދެން މި

ަވނަ އަހަރު  2010 .ެގނައުން. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްޞްާލޙުއި ށް އަޮގތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ ން އަންނައްޔަންެވެގޢަ

ބެހޭ ާގނޫނަށް އަޅުަގނުޑމެންެގ މި މަޖިލީހަށް މިހާރު   ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމާއިފާސްކުރެުވނު އިދާރީ ދާ

އުޅޭ މަސައްކަތް  މި ންތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރާޙަޤީޤަ. އަސްލު ެވސް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެްއ އެބައޮތް ހުށަހެޅިފަ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ،ަވނީ މި ދެންނެިވ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙުތަކާއި ެއކަްއޗަކަްށ މިއެކީ ،ފުރިހަމަަވނީ
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ތަޖުރިބާތަކަކަށްފަހު  ެއކީަގއި ފުރިހަމަކޮްށލެުވނީމާ. ދާ އިޞްާލޙުތަކާޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގނައުމަްށ ާވހަކަދެެކެވމުން

ާގނޫނަށް  ކަން އަޅުަގނޑުމެނަށް ަގބޫލުކުރެިވެގންުކރަންޖެހޭލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންުގމުގައި ރަނަގޅު  އްކެ ކަންތައްތަ

އީސުން ެވސް ލުތަކުެގ ރަ ަކއުްނސި ،ޤާނޫނުައސާސީއަށް ެވސް މި އުޅެނީ އިޞްލާޙުތަެކްއ ެގނެިވެގން. ެއޮގތުން ،ެވސް

އިރު ދެ ދަަޅއަްށ މު ކަމެއް. ދެންދެކޭޮގުތަގިއ މުހި ނޑު ރައްޔިތުްނެގ ވ ޓަކުްނ އިންތިޚާބުުވމަީކ އަުޅަގސީދާ 

ތުގައި އެ ަރށަކަށް ފުރިހަމަ މަންފާއެއް ޙަޤީޤަ ،އްޖެ ކަމުގައި ަވީނނަމަވެ ކައުންސިުލެގ ރައީސް ބަދަލުާވން

 މިއެހެންނަމަެވސް،  .ދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްެނއް ލިބިެގެންއ ނުކައުްނސިލަރުންެގ ކިބައިން ،ކައުންސިލަކުން 

 ނޫން  ރަނަގޅު އެންމެ ށްމި ަވުގތަެއއީ . އަޅުަގނޑަށް ތްޞްލާޙާެއކު އަުޅަގނޑަށް ފާަހަގކޮށްެލޭވ ެއއް ތަންކޮޅު އެަބއޮ އި

ާގނޫނަށް ަކއުންސިލަރުްނ ތިބޭ ކައުންސިލުތައް އެބަޮއތް. އަުޅަގނޑުމެން  3 ،ކަމަށް ަގބޫލުކުެރޭވ ެއއް ަތންކޮޅަކީ

ކައުންސިަލރުން ތިބޭ ކައުންސިލުތަކުަގއި އަންހެނުންނަށް ަވކިން  3 ރު ެގންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ެއއްޮކށް މިހާ

 ؛ޮގނޑި 2ންނަ އޮއެާއެއކު ބާކީ ަވކާލާތުކުރަން. ހަމަ ންދުމަށް އެބަބޭ އްޚާއްޞަކޮށްފައި ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ޮގނޑިއެ 

ދާ ަވކިަވިކން ސީ ނީީވާމ ކޮންމެ ޮގނޑިައކަށް ެވްސ މި ޖެހެ އަށްޮގނޑި ސްެގ ޮގނިޑއާއި ަނއިުބ ރައީސްެގ ރައީ

 ަކއުންސިލުެގ ަރއީްސ ށްފެނުމުގައި ެއންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ މި ަވުގތަކެނޑިޓޭޓުން ާވަދކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ

ނައިބު ރައީސް އެއީ ހަމަ  ،އިޮގުތަގއި ހަމަޖައްސަވ ޓަކުން އިންޚާބުކުރެޭވ ބޭފުެޅއްެގ  ެގދާ ރައްޔިތުން އެއީ ސީ

ބުާވ ފަރާތެއްެގ ޮގުތަގިއ ޚާމެންބަރުންެގ މެދުގައި ނެޭގ ވ ަޓކުން އިންތި ކައުންސިލު ،ޭގެގ ތެރެއިން ނެކައުންސިލު 

ެއއީ ސީާދ ެވްސ ެގ ރައީްސ ކައުންސިލު ޮގތް.  ަވުގތަްށ ފެންނަ އެންމެ ރަނަގޅު ބޭއްުވން. ެއއީ އަުޅަގނޑަށް މި

އޭެގ ނަތީޖާއަށް  ،ބާޮކށްލާފައިރިޖުބުާވ ފަރާތެްއެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ތަޚާްނތިރައްޔިތުންެގ ވ ޓަކުން އި

މަލުކުރެޭވނެ ޮގތެްއ ައޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުާރ ޮގުތަގިއ ޢަދޭތެޭރަގިއ  ލާަފއި ފަހުެގ ސްޓޭޖެއްަގއި ަނއިބު ރަީއސާއިިވސްނަ

ެގންނަނީ  ޑުމެން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މިެވސް އަޅުަގނއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑަެއިޅދާނެ. ާގނޫނަށް މިހާރު

ތަކަށް އަޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙު .ށްފަހު ކަންތައްތަކެއް ރަނަގުޅކުރަން ބޭނުންެވެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަކަތަޖުރިބާތަ

 ަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭ  ިއ،ދޭތެރޭގައި ކޮމިީޓެގ މަރުޙަލާގައި ެވސް ިވސްނަ މިދެންނެިވ އިޞްލާޙާ ،ެވސް ތާއީދުކޮށް 

ެދޭވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ށްއަ ކުރިށްކައެޮގތަ  ،އެންމެ ރަނަގޅުޮގަތކީ ކޮބައިތ  ބަލައި

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދުނު އަޅުަގނޑު މަޢުލޫމާތު މިއަދު ހެނ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން އެބަޖެހޭ

ނުލެިވ އޮތީ. ފަނިޑޔާރުންެގ އި ތުން ހިނަގމުންދާ މަސަްއކަތް އަުޅަގނޑަށް ދަންނަވަ ޮގ ޅޭ ުގ ބިލަކާ 2އެރުިވއިރުަގއި 

ތުޅާދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،އްރިރަކީ ޤަމި ބިލުެގ ސަބް ކޮމިީޓެގ މު ؛ެގނައުމުެގ ބިލުާގނޫނަށް އިޞްލާޙު 



60 

 

ީކަގއި ފެނާއި ނެ ކަމަށް. ހަމަ އެއާއެމޭނި އަށް ބިލުތާމިއަންނަ ހަފު ،އްިރރު ިވދާޅުަވނީ ޤަން. މުޙިސާން ޙުސައި

ދެކުނު ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޅީމަްއޗަންގޮ  ،އްރިަރކީޤަެގންދާ ކޮމިޓީެގ މުލަމުންއިނަރުދަމާެގ ބިލު ެއކުލަވަ 

 4ބޮޑަށް ގ ހުން.  ހިނާގ ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ދެންނެުވީނ ަވރަށްއިތަމް. އެްއެވްސ މަސައްކަތެއް ނުޚައަޙްމަދު 

ެއ ސަބް ކޮމިީޓެގ ފަރާތުން  ބޭފުޅުންނާ އިުގޅޭ އެންމެހަ ަވނަ ދުަވހަްށ މިކަމާ 27ދަލުުވން ާބއްަވަވއިފި. އަިދ އްބަ

.  ަވނި ލިބިފަ މިހާރުިސޓީެގ ކޮޕީެއއް ެވސް އަުޅަގނޑަށް  . އަދި އެބައްދަލުކުރެްއުވމަށް ަވނީ ސިޓީ ލިޔުއްާވފަ

ޮގތަށް  ނުދާށްއަ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ރިޕ ޓް ކާޑުަގއި ކުރި . އެހެްނީވމާށްއަދަނީ ކުރިމިދެންނެިވ ބިލުެގ މަސައްކަތް ެވސް 

ބޮޑަށް   ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ަވރަށް ޅީފާހަަގކުރެެވން އޮތް ބިލެއް ނެތް އިނޭގތ . މައްޗަންގޮ 

 ލިބިހުރި މަޢުލޫމާތު ފާހަަގކޮށްދީފިން.  ށްނޑަތުން މިހާރު އަުޅަގޮގ ުގޅޭ ބޭފުޅާެގ ބިލާ ާޔ. ައޅުަގނޑު ދެންމެ ތިޝުކުރިއް

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ޅުއްާވފައިާވ ހަށަަވނަ މާއްދާއަށް ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހު 231ނޫނުއަސާސީެގ ޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްިވ  ،އިޞްލާޙު ސްޕޮންސަރކޮށް

މި އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުްނ  ،ިއޞްލާޙުތަކެއް. އެހެންނަމަެވސް  ޑަށް ތާއީދުކުރާބޮ އިޞްލާޙަކީ ައޅުަގނޑު ެވްސ ަވރަށް

 ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ަވރަށް ށްރަީއސުންނަ ނައިބު ،ތަުކެގ ރައީސުންާނއިސިލުންއުއަތޮޅު ކަ ،ބޮޑެތި އަތޮޅުތަުކަގއި 

އަުޅަގނުޑ  ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުުކރަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތަކެއް ހުރި 

އި ރަީއސާ ެގތޮުޅެގ ައތޮޅު ކައުންސިލު އަ .ކޮށް ގއޞަޚާއް ، އަދިއަޮތޅު ަކހަލަ ބޮޑު އަތޮޅެްއަގއި ފާހަަގކުރާނީ ހުަވދޫ

 ކުރުމަކީ ަވރަށް ޚަރަދުުކރަން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުްނ މުޅި އަތޮުޅގައި އެްއކޮށް ެކމްޕޭނުބު ޚާއް އިންތިނައިބު ރައީސެ 

ދާ  ށްކެމްޕޭނަ މިކަްނ މިޮގތަށް ކުރުން އެއީ ރަނަގޅު ކަމެއް. މި ،ަގުކރަން. އެހެންނަމަެވސްބޮޑު ޮގތެއް ކަމުަގއި ފާހަ

 ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދޭނެ ބީ ދާިއރާއަކަށް ކުރިމަތިލާ ޕާޓީއަކުްނ ޚާޚަރަދުތައް އެ އިންތި

އިޞްލާޙުެގ ތެެރއިން އެންެމ  3ހުށަހެޅުނު  މި ،ތުަގއިެވސް އަުޅަގނޑު އުްއމީދުކުރަން. ދެަވނަ ކަމެްއެގ ޮގ މަށްކަ

އަހަރަށް  5އަހަރުން  3ތަކުެގ ދައުރު ކައުންސިލު ،ުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަނީއަ މުހިންމު އިޞްލާޙުެގ ޮގތުަގއި

. އެދުމެއްބޮޑަށް އެދެމުންދާ ތަކުން ަވރަށްނިސްަބތްާވ ަކއުންސިލު އަށްެވސް އަޮތޅުތެރެއެއީ މިާހރުދިޔުން. ބަދަލުެވެގން

ައދި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެވްސ  ،ށް ކޮސާބޮޑަށް ދިރާ ނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ ަވރަށްޤާއަޅުަގނޑުމެން 

މިފަދަ މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެްއ ، އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަމުންދާ ދަނޑިަވޅެއްަގއި. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

އެބަޖެހޭ މިކަން އެންމެ ފަސޭހައިްނ  ެގނައުުމަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންެގންނަ ނޫނުއަސާީސއަށް ޤާއަޅުަގނޑުމެން 

ނައިބު ރައީސުން  ތަކުެގ ަރީއސުންނާއިރަށު ކައުންސިލު، ތް ެވްސ. އެޮގތުން ޮގ މެންނަށް ކުރެެވން އޮތްޑުނއަޅުަގ
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 ،ިއޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަެވސް  ެވސް މުހިންމު އިޞްލާޙަކީރައްޔިތުންެގ ވ ަޓކުން ހޮާވ ޮގތަށް މިހާރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ 

 ލުގައި ކައުންސިލަރުން ހޮާވ ޮގތަށް އޮތުން އެއީ ރަނަގޅު  ބަދަެގމު ުވރައީސް ސީދާ ަރއްިޔތުންެގ ވ ޓުން ހޮ ނައިބު

 5ަކއުންިސލަރުން ތިބޭ ދާއިރާތަްއ  3އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު ޮގތެްއ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ެވސް ފާހަަގކުރަން. 

ސީއަްށ ނުއަސާނޫބަދަލުކޮްށލުމަކީ ެވސް މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޤާ ކައުންސިލަރުންނަށް

އަޅައިެގން ތިބޭ ކަންަތއްތަެކއް ފަސޭހައިން ކުރަން ހިތު އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުެގންނަިއރުގައި މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ެއހާ

ެގނައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްެގ  ބަދަލު  ަވުގތުަގއި އެބުއެ މުނާސަ ،ކުރުމަކީ. އެހެންނަމަެވސްނޫން ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު

 ؛ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލު ،ނީ. އެޮގތުން ކުރިން އަުޅަގނޑު ދެންނެިވހެންދެކެ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު

ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން އަޮތޅުތެރެއާއި އަދި މާލޭެގ ެވްސ   ެގނެޭވމިބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ހުށަހަޅަމުންދާ ދަނޑިަވޅެްއގައި 

ލު ންކުރަން. ދެަވނައަށް އަތޮޅު ަކއުންސިޤީކަމަށް ޔަ ންާދނެެގކައިރިން ލިބި ނާންހިންުގންތައް ފަސޭހައިން ރަްއޔިތު

ތަށް ބައްޓަންެވފައި ޮގ ކައުންސިލަށް ލިބޭޅު ތޮރިހަމަ އެްއބާރުލުން އައްެގ ެވސް ފުށެހުރިހާ ރަ ،ޮގތުން ތްފ މްެވފައި އޮ

 ާވ ެގމަނަފުށީތްނިސްބަ ެއ ދާއިާރައކަށް ދެެކން. އަުޅަގނޑު ަގއިކަމެއްެގ ޮގތު މުންއޮތުން އެއީ ަވރަށް މުހިއޮތް

 ށް ލަެވސް އަތޮޅު ކައުންސި ން، ކަނޑުހުޅުދޫ، ދެްއަވދޫއާދެ! ކޮނޑޭ ؛ެވސް ރަށްތަކުން އި ހިމެނޭ އާބާދީ ކުޑަ ގަ ދާއިރާ

ން  ރެ ކައުންސިލަށް މެންބަޅުދާނެ. ހަމަ އެޮގތަށް ެގމަނަފުށިން ެވސް ހަމަ އަތޮންބަރުން ޢައްޔަންެވެގމެން

ަކއިރި  ،ހަކަ ދަންނަަވމުން، އަދި އަަވސްާވރާ ދުކު ތާއީށް ބަދަލަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަޔަ މުންހިހިމެނިެގންދާނެ. މި މު 

ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާސްެވެގންދާ ކޮމިޓީއަށް ޮގސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު ބަލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންނިއަރުަވނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއިޝުކުރިއްޔާ 

 ސިން ޙަމީދަށް.  ޢަބްދުލްމުޙް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިން ޙަމީދުޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމު

 އުތުރު ދާއިރާެގ ދޫނުއަސާސީއަްށ ހިތަނޫ ޤާެގޒަތްތެރި ރައީސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ އް އްޔާ އިޝުކުރި

ށް އަރިހަމަެވސް ފު އޮތް އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ފައިމް ހުށަހަޅުއްާވލައަސް ރި މެންބަރު މުޙައްމަދުއިްއޒަތްތެ

ކައުންސިލުތަކުަގއި  ؛ެވެގން މި އަންނަނީޙުަވނަ މާއްާދެގ )ހ( އިޞްލާ 231ސާީސެގ އަޤާނޫނު ،ރަން. އެޮގތުން ތާއީދުކު

 ޓީ ކައުންސިލުތަާކއި، ސި ރަށު  ،ނިެގންާވ ޮގތް )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްދީަފއިޭވ. )ށ( ގައި މި އޮންނަނީބަރުން ހިމެ ންމެ

 ަކުއންސިލުތަކުެގ ރަީއސުންނާއި، ނައިބު ރައީސުން އިންތިޚާބުކުރެޭވނެ ޮގތް. )ނ( ަގިއ ޅުކައުންސިލުތަާކއި، އަތޮ
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 މުރުެގ ާވހަކަ. ައޅުަގނޑު ަގބޫުލކުާރ ޮގތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ އުކައުންސިލުތަުކެގ  ،ަވނީ ބަޔާންކޮށްދީފައި މި

 ،ޒީ ާގޫނނު ެވސް ިއޞްލާޙުކޮށް ހިންުގމުެގ ލާމަރުކައް ތަށް އަދި ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާކޮއިޞްލާޙު

ނަަވސްކަމާިއ ތަ  އެބަެޖހޭ މާލީ ތަނަަވސްކަން ފ ރުކޮށްދޭން. އެށްކައުންސިލުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރާއެކު ަކއުންސިލުތަކަ

އަށް ދިމާެވފަިއާވ މާލެ ،މެނުީވ ެގންއާދެ! ާރއްޖޭެގ ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް  ؛ލުތަކަށް ީދެގން މެނުީވސިރު ކައުންބާއެ 

ަގބޫލެއް ުނކުރެޭވ. އެހެންކަމުން، މި  ކަށްްށ އަޅުަގނޑަކަކަމަ ލެއް ލިބިެގންދާނެޖެހުމުެގ މައްސަލައަށް ަޙއްއްތޮ

މި ހުށަހެޅިފައިާވ  ،ފަހިކޮށްދޭން. އެޮގތުން ފ ރުކޮށްދޭން، ށް ނަ ަރއްޔިތުން ބިެގ ރަށްރަށުގައި ތިޖޭފުރުޞަތު އެބަޖެހޭ ރާއް

 ؛. ާއދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ންކަމުގައި ފާހަަގކޮށްލަ ޙެއް ށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާއަރިހަމައިޞްލާޙަކީ އަުޅަގނޑު ފު

ފިޝަރީޒް  ،ާވތީ ތެރެއިން އައި އެްއޗެްއ ކަމަށް މޫދު އީއެ ލެްއީގމާެއއް ލަކުިޑ ުގޅިޮގނޑުދޮށަށް ށު ރަރަށް

ާވީތ  ށްއްދަކުން ފެނުނު އެްއޗެއް ކަމަހަސަރަ ޅުންހުރިޓާ ގު ށްތިމާެވ ،ދަ ނަަގްނޖެހިފައިއްހު ެގރުމިނިސްޓަ

ެގ ރުޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަ ،ާވތީ އޭރިާއއެއް ކަމަށްުޓއަރިޒަމް  ،އްދަ ަނަގންޖެހިފައިހުމިނިސްޓަރުެގ  އެންަވޔަރަންމަންޓް

އްދަ ހު ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުެގ  ،ާވތީ ެއއްެޗއް ކަމަށް ިވްއކާލެޭވ ަލުކޑި ުގޅިައކީ ،ފައިއްދަ ނަަގންޖެހިހު

އްދަ ހު ންސް މިނިސްޓަރުެގފިނޭ ،ާވތީ  ކަމަށް ނީ ފައިސާއާމި ހުރިހާ ކަމެއްެގ ުގޅުން މި އޮންނަ ،އިފަނަަގންޖެހި

 ންމާެވެގއް ނޫން. މިއަދު ރާއްޖޭެގ ރަށްރަުށެގ ކައުންސިލުތަކަށް ދިރުމެކު ޒީމިއީ ލާމަރުކަ ،ާވނަމަ ށްކަމަ ނަަގންޖެހޭ

ުނަވތަ  ؛ލާމަރުކަޒީ ާގނޫެނއް އަުޅަގނޑުމެން އީ.ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ، މަްއަސލައަކީ ެވސްޑުއުޅޭ އެންމެ ބޮ

ހަމަ  ،ާވނަމަ ށްރަށްރަށު ކަުއންސިލުތަކަށް މި ބާރުދޭން ބޭނުން ކަމަ ،އިޞްލާޙުަތކެއް ެގނެސްޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

ަވރަށް އެބަޖެހޭ  އިންަމރުޙަލާ ޒީލާ، ތަންފީކުރެޭވ މަރުޙަޒު ތަންފީ ެއއްކޮށް  ރަނަގޅަށް ެވސް އެބަޖެހޭ މި ބާރުތަކާ

  ކަން ފ ރުކޮށްދޭން. މާލީ ސްރަނަގޅަށް މިކަމަށް އެއްބާރުލުންދޭން. އާދެ! ކައުންސިލުތަކަށް އެބަޖެހޭ ފައިސާެގ ތަނަަވ

ތަރައްީޤ  ންާވެވދޭން. އެހެންކަމަށްާވނަމަ ެއ ކައުންސިލުތަކުން އެ ަރށްރަށަށް ބޭނުރި ތުން އެބަޖެހޭ އެހީތެޮގ

ޞަތު ފުރުއްޤީކުރުމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަކުރުމަށް ރަނަގޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާނެ. އަިދ އެ ރަށްރަށް ތަލުސިހާ

އިރާއަކަށް ެވސް މި މައްސަލަތައް ަވރަށް ދާ ހުރިހާ ެގއަދި ރާއްޖޭ ،މެންެގ ދާއިރާއަށް ެވސް ލިބިެގންދާނެ. އަޅުަގނޑު

ރިހާ ރަށަކަށް ެގ ހުކުނީެގ ަމއްސަަލ ރާއްޖޭ ،ބުނާކަަމށް ާވނަމަ ލަކަށްމިސާ ؛ ބަަލއިލާއިރުށްާދއިރާތަކަ އްބޮޑު. ބައެ 

ޅޭާތ އު  ޙައްލުުނެވެގން ެވސްލާއިރު ބަލައިށްމެން ދާއިރާއަކުނީެގ މަްއސަލަ އަުޅަގނޑު  ެވސް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަެވްސ،

ށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެަތކެްއ ފަހަރު ރަަވޔަރަންމަންްޓ މިނިސްޓަައހަރު ަވނީ. އެން ހަތަރު ަވރަކަށް ތިންމިހާރު 

، ނުދޭ. އެހެންީވމާެލްއ ލިބިެގންއްޙައަށް ޖެ. އެަތކެއް ަފހަރު ބައްދަލުކުރެވިއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް، މިއްސިޓީ ލެިވ

ކަތްތަެކއް ކުރަން. އާދެ! އެއީ އެންމެ ކުރުމަށް ޓަަކއި އިތުރު މަަސއްޒުހޭ މިކަން ތަންފީޖެއެބަ ން މަރުޙަލާއިޒީތަންފީ

އެބަޖެހޭ މާލީ  ތަކަށްލާުޙެގ ދަށުން އެ ކަުއންސިލުޞްޭވ އިނެ ޒީ ާގނޫނަށް މި ެގކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ާލމަރުކަ މުންމުހި

ޮގތެއްގައި ޤާނޫނުައސާސީއަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ  ލަ، ޖުމުދޭން. އެހެންީވމާށްރުކޮފ ތަނަަވސްކަންތައް ަވރަށް ބޮަޑށް 
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 އް ހ ދައިދިނުމަށް ޓަކައިތަީޒ ާގނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްެގްނ ރައްޔިތުންނަށް މި ފަސޭހަލާމަރުކަ ،ޞްލާޙުތަކާއި އި

 .ތަށް ޝުކުރު ދަންނަަވންޞަަވމުން ދެއްިވ ފުރުދަންނައީދުކުރާ ާވހަަކ އިޞްލާޙުތަކަްށ އަޅުަގނޑު ތާ  ާވހުށަހެޅިފައި

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ފުޅުެގ ާވހަކަ އިނޭގތ . މިހާރު އަުޅަގނޑު މި އްބޮނދަ އިފުޅާ ބޮނޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެީއ އަ

 .  ށްރަޞީއަރުަވނީ މުލަކު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ރުޞީންބަރު އިްބރާހީމް ނަމެމުލަކު ދާއިރާެގ 

ަވނަ ބާބަށް މި  8ނޫނުއަސާސީެގ ެވސް ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ޤާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު

ރު ހިތަދޫ އްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަޅު ހުށަހެ އިޞްލާޙު ރަން. އަިދ މިށް ތާއީދުކުއަމަރިހަފު އިޞްލާޙަށް  ހަޅާފައިާވހުށަ

 .ށް ެވސް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމަދު އަސްލަމައް މުޙަމެންބަރު ރި ތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެއު

 ؛ެގނެސްދޭ މި ޓަކައި ުގން ހަރުދަނާކުރުމަށްންހި ޓަކަިއ އަދިުގމަށްންލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާީރ ދާއިރާތައް ހި

ކަުމަގިއ  ޙުތަކެއްބޭނުންތެރި އިޞްލާ ަވރަށްމު ންަވަރށް މުހި ޙުތަކަކީތުން މި ެގނެސްދޭ އިޞްލާސަރުކާރުެގ ފަރާ

ޔަށް  ބަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ( މި ތިން ަވ 231ަވނަ ބާބުެގ  8ޤާނޫނުއަސާސީެގ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެޮގތުން 

ރު ދައު ށްރައަހަ 5 ރައީސް، ރިތެްއޒަތްެއއްކޮށް އި މު އިޞްލާޙެއް. ހަމައެއާންމުހިަރށް ކީ ަވެގނެސްދެޭވ އިޞްލާޙަ 

ްނ ހެމެން އެަތށް އަުޅަގނޑުމި ަވުގިއއްަޒތްތެރި ރައީސް،  ެވްސ ކީެގނެސްދެޭވ އިޞްލާޙަ ށްދިއުމަދެމިެގންދާ

ދެކެން. ރަށްރަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  މުގައި އަުޅަގނޑުކަ  ރަނަގޅު އިޞްލާޙެއް  ،އިންތިޚާބުތަކެކޭ އެއްފަަދއިން

ެއ  ،ހިނދު މަތިކޮށްފައިީވ ކައި ަކއުންސިލުތަކާޓަުރމަށްކު ންކަންކަ މި ،ޭއެގ ބަލަދުެވރިކަމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި

ން ތަންދޭންޖެހޭކަން ެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ސާސީއަ ޓަކައި ޤާނޫނުކަްނަކން ކުރުމަށްމި ސިލުތަކުން ކައުން

ަކއުންސިލުތަކަށް  ކުންނަަވނީ ާގނޫ މެން މިޑުމި ެގެނޭވ އިޞްލާުޙެގ ތެރެއިން މި ިބލަށް އަޅުަގނ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ެގ ފައިދާ 40ނޭ ބިމަކުން %މެއްަގއި ހިމެނޭ ބިމަކުން ުނަވތަ އެ ރަށެްއަގއި ހިދެއް ހަބޭ އާމްދަނީ އެ ސަރަލި

، ސް ެއއްކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީެއއާ ެގނެިވފަ. ހަމަިއޞްލާޙު ށްޓަކައި ޤާނޫނުައސާސީއަބިދިނުމަށްލުތަކަށް ލިކައުންސި

 ިއސާ ފަ ށްެގ އަދަދަކ5ަޓަކަިއ %އުންސިލުތައް ހިންުގމަށްކަން މި ޓުން، މުޅި ބަޖެޓުބަޖެޅި ދައުލަތުެގ މު

ދެކޭޮގުތގައި ަކއުންސިލުތަުކެގ  ަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުއްެއއްކޮށް އި އެއާ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިެގން ެއބަދޭ. ހަމަ 

ތަކެތިކަމުަގިއ ންނަ ްނެވންޓްރީކުެރިވފައި ހުއި ތަކެއްޗާ މި ކަންކަމަކީ ެވސް  ތެޭރގައި ހިމެނޭ މުދަލާއިެގޞްޞާތިއިޚް

  މެނޭެގ ތެރޭަގއި ހިޞްޞާތިަކއުންސިލުތަުކެގ އިޚް  ،ތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވައިފިަޒތްއްން އެބަޖެހޭ. ބައެއް އި ާވ
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ށް ީހަވނީ ޑަެގން އުޅޭ ާވހަކަ. އަުޅަގނނގި ފަރާތެއް ނޭތަކެތީެގ ރަޖިސްޓްރީެގ ބަލަުދެވރި ؛ރަޖިސްޓްރީގެ  ުކެގތަންތައްކަ

 ކައުންސިލުތަކުން ިއސްނަަގިއެގން އެ ރަށެއްަގއި ހިމެނޭ ސްކޫލަކީ ެވސް އެއީ  މެން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނެގއަޅުަގނޑު

ީކ ނުަވތަ ކަރަންޓުެގ ކަެވސް ބަލަން. އަިދ އެ ރަށެްއަގއި ެއޅިފަިއާވ ނެޓްވ  ްސކޫލެއްތ ސްބަތްާވ  ނިށްތަނަކަންކޮ

ކައުންސިލުތަުކެގ .  ހިނާގ ކަމެއްތ  ެވސް ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަްނ އެބަޖެހޭންދަށު ގެ ތަނެއް ޚިދުމަތަކީ ެވސް ކޮން

ެއްއކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ެއއާ މަހޭކަން ފާހަަގކުރަން. ހަޖެނަންންއިން އެކަމުެގ ަރޖިސްޓްރީއެއް އޮތެރެބެލުމުެގ 

ދު ެވްސ އިހިންާގ ަގވާ  ެގންސިލުަތކު އުކަ ،ދޭ ބާރުތަކުެގ ތެރެއިން  މިށްމެން މިކަމުގައި ކަުއންސިލުތަކައަޅުަގނޑު

 ،ފަިއަވނީމާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށް ަވނަ 235ފާހަަގކުރަން. ޤާނޫުނއަސާީސެގ  ރަންޖެހޭކަން އަުޅަގނޑުއިޞްލާޙުކު

ންމާުވމުެގ ބާރު ޒި ޏަށްންރަ، ދަ ލްުކކުރުމާއިމިދާއިާރެގ ތެޭރގައި މުދާ ެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ާގނޫުނެގ ރައްޔިތުން

ބާރާތުން އިަވނަ މާއްދާަގއި ޞަރީޙަ  235ދޭންޖެހޭ ާވހަކަ. މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ލިބިއިދާރާތަކަށް  ޒީލާމަރުކަ

ންމާ ަވރަށް މި މާއްާދއަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރުަގއި ަކުއންސިލުތަކުެގ ޒި .ަރއީސްތެރި ޒަތްއްބަޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްދާެއއް. އި 

ލުަތކުން ބޮއްުސންލާފަ. ބަލަދުެވރި ފަރާތެއް ަވނީ ކައުންސި ކަން މިންކުރުމުެގ ކަފަހަރަށް ފައިސާ މެނޭޖު ބޮޑު. ިގނަ

އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ަކއުންސިލުތަކަށް  ،ނީއެއްކޮށް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަ ، މި ެގެނޭވ އިޞްލާޙުތަކާ. އެހެންީވމާ ނ ޭވ

ކައުންސިލުތަުކެގ  ،ބަދަލުެވ އަހަރަށް  5އަހަރުެގ ބަދަލުގައި  3ބާރުތައް ލިބި، އޮތް ދައުރަކީ  އިލިބިދޭ އެންމެހަ

ޞަތަށް ެގްނދިއުން. ދެއްިވ ފުރުނިމި ެއކަން ންތުންެގ ިސއްރު ވ ޓަކުޔިނެުގމުަގއި މުޅި ރައް ންނައިބު ަރއީސު އިރައީސާ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޒަތްތެރި އްއަރުަވނީ މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ އި ތުޞަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރު

   . ށްޡިމަމެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ންނަ ެގޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ،ެވސް  ުގޅުަވއިެގން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ މައުޟޫޢާ

ުގޅުަވިއެގން ެވސް އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ އަުޅަގނޑު މިާވހަކަ ދައްކާެލިވދާނެހެން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑަކަްށ  ބަދަލާ

 ަރއީސްގެ  .ާވހަކަ ަދްއކާނީ. ރައީާސ ސަިއކޮޓަރީން ކަމެއް ދަްއކާނީމި ނޭނޭގ ނިޒާމީ ނުކުާތއެްއ ނަާގފައި ކަމެއް 

ލަްއަވއިފި އިމިއަދު ހެނދުނު ރައީސް ފޮނުަވ ،ންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ހިތަށްއެރީހެކޮޓަރިން ކަމެއް ދައްކާނީކީ. އެ
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ޮގުތގައި އެ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭަޓކީ  ބޫލުކުރާަގ ކޮމިޓީއަށް. އަޅުަގނޑުއެ ޖުޑީޝަލް ކޮމިޓީން އައި ިރޕ ޓު އަނބުރާ 

ެއއްޮގތަށްތ  ހަމައެކަނި ބެލުން  އާަވނީ އެ ޕްރޮސެސްން ކޮށްފައިޙަޤީޤަތުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ކަންކަ

އަނބުާރ އަނެއްކާ އެ ކޮމިޓީއަށް  ،ބޫލުކުރަނީަގއަުޅަގނޑު  ،މެންޑޭޓަކީ. އެހެންކަމުންާވ އެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައި

ދެ  ،ންއަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީ ފަނޑިޔާރު ؛އިޖައްސަފޮނުަވިއެގން އަޅުަގނޑުމެން މިެވނި ނަމެއް ކުރިއަށް

ދޭތެރޭގައި ޮގެތްއ   ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުާވފައި އެބަޭވ. އެ ެދ ނަންފުޅާޅުފަނޑިޔާރެްއެގ ނަންފު

 ،ިވދާުޅަވނީ ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ޮގތެއް ނިންމަން. އެހެންނަމަެވސް، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަނެއްކާ އަނބުރާ އެ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވައިެގން ޮގެތއް އެަބ  މާޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި ތަޅުމަށް ފޮނުީވ އީއެ

ޮގުތގައި އެީއކީ ެއކަްނ ޙަޤީޤަތުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ޮގތެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން  ބޫލުކުރާގަ . އަޅުަގނޑު އޭނިންމަންޖެހެ

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް  އެ ކޮމިޓީން ބަލާނީ ،ހަމައެކަނި ބޭފުޅުން ބަލާނީ  އެ .ޮގތެއް ިނންމާނީ ކިމި ތަޅުމުން ަވ

 ؛ންޤީޔަ ،ކަންކަންކަން ފުރިހަމަެވފައިޭވތ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ފޮނުިވ ނަންފުޅު ފޮނުުވމުގައި  ންނާއިކޮމިޝަނު

ތްތެރި ރަީއސަށް ދަންނަާވލަންެވެގން ހަމަ ިމ ާވަހކަ ިއއްޒަ ން. އެހެންީވމާ، އެޤީޮބޑަށް ޔަ އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް

 ކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުފުރުޞަތުެގ ބޭނުންހިފީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މެންދުރުެގ ފަރިއްކޮޅަށް ހުރަހަކަްށ އަޅުަގނޑު ނުާވނެ ކަމަށް. 

ުޅިވ ނުކުތާ އަޅުަގނޑަށް މި ދާިވ ޔައެީކގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ކިޔަނީ ކޮއްތު. އެރިއިރާ

ޮކށްދެއްާވ. ދެން އަުޅަގނޑު ިމކަން ބެލިއިުރގައި މަޖިލީހުެގ ެވސް އެަބ ފާހަަގ އެހެން ަތންތަނުން ،މަޖިލީހުން ެވސް

ރުހުން  ؛އެކުަގއި ޖެނެރަލާއި މަޖިލީހުެގ އަމީންޢާއްމާ ލްޖިލީހުެގ ކައުްނސެ އަދި މަ ،ަވނަ މާއްދާ  200ަގާވއިދުެގ 

 -1ޮގެތްއ ކޮމިޓީއަކަށް ހެދިދާނޭ.  ދެ ،ބުނަނީ ަވނަ މާއްދާ. ީމގައި ޭއެގ )ރ(ގައި މި 200ރާތްކުރަނީ ޝާދިނުމަށް އި

ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ރަ  -2ނުަވތަ  ؛ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ިވދާޅުުވން 

އިން ކޮންމެެވސް އެއްޮގތަކަށް އެބަ ސާފުާވންޖެހޭ. ިއ މިގަ ދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ިވދާޅުުވން. ކޮމިޓީެގ ރިޕ ޓު

އެ ކޮމިޓީން ތަްއޔާރުކުރާ  ،ފެނުމުަގިއ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޮކމިޓީެގ މަސަްއކަތް ނިމުމުންއަޅުަގނޑަށް ފެނުނު

ން އޮތް އެންމެ ެވއެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރެ  ،އެކު އެ މަްއސަލަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަރއީަސށް ލިބުމުންކާރިޕ ޓަ

މީގައި ކޮމިީޓެގ  ،ފެނުނީ އެޖެްނޑާަގއި އެ މަްއސަލަ ހިމަނަންޖެހޭނޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް މި އަަވސް ޖަލްާސއެްއެގ

ެވފަިއ އޮތީ ޖުޑީޝަލް ސަރިވަސސް ކޮމިޝަނުން ކަންތައްތަްއ ިވދާޅު  ؛ފަރާތުން ރުހުން ދިނުމަށް ނަުވތަ ނުދިނުމަށް

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރުއަރުާވނަން ތުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަ ޅަށް ކަމަށް.ަގކުރިއަްށެގންދަާވފައި އޮތީ ރަނ

 ރަށް. މެންބަ
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 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙަސަން ލަޠީފް ދާއިާރެގ މެންބަރު ހެންޭވރު ހުޅަނުގ

ާގނޫނެއްަގިއ ޮގތަަކށް ޢަމަލުކުރުމަށް  ަވކި ،ަވނަ މާއްދާގައި ުބނެފައި އޮންނަނީ 200ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ދިނުމުގައި. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ާގނޫނުަގިއ ރުުހން ަތއްޮގތް ނުާވ ހާލަތްތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާނެބަޔާންކޮށްފައި

އަކަްށ އެ  ޮގތް. އެހެްނީވމާ، ފަނިޑޔާރުން ނެުގމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ،ކަމެއް އެއީ  ށް ބަޔާްނކޮށްފަިއ އޮންނަަވރަށް ސާފުކޮ

ންަޓކަްށ ޑެސީއެީއ ަވަރށް ނުބައި ޕްރެ .ޮގުތަގިއ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީންނެްއ ޮގތެއް ނުނިންމޭނެ ބޫލުކުރާަގއަޅުަގނޑު 

ފޮނުާވ ނަންތަކަށް އަނެއްކާ ނިންމާފައި ިވސް ކޮމިޝަނުން ެވެގން ހިނަގއިދާނެ. ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ޖުޑީޝަލް ސަރ 

 .ކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ މި މަޖިލީހުން އެކަން ،ށްެގން އެ ނަންތައް ބަދަލުެވކޮ ކަމެއް އިންޓަިވއުކޮށް ނުަވތަ އެހެން 

 ،ޮގަތކީ ކުރިްނެވސް ޭއަގއި ޢަމަލުކޮށްފައި އޮންނާނެ ޮގުތގައި ޖުީޑޝަރީ ކޮމިޓީން މީެގ ބޫުލކުރެޭވަގއަޅުަގނޑަށް 

ތްތައް ހުރީ އަާގ އިޖުރާންހި ތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފަިއ އޮތްތ  ބެލުން. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުންއައިޖުރާ

ކޮށްަފއި ނެތް ކަމަށް ަވންޏާ ެއެވސް އަުޅަގނޑުމެން ރިޕ ުޓަގއި  ާގނޫނުަގއިާވ ޮގތަްށ ފުރިހަމަކޮށްފައިތ  ބެލުން. ެއކަން

ފޮނުުވން. އެހެންީވާމ، އެއީ އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގިއ މި މައްސަލަިއަގިއ ެވސް  އެކަން ފާހަަގކޮށްފައި ފްލ ައށް

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ޮގތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ްނާވނެަވޢަމަލުކުރައް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .  މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ތުޅާދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ޙިސާން ޙުސައިންތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ެވސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ޝުކުރިއްޔާ

ތާއީުދކުަރން. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ިމ އޮޕީިނއަނަށް  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ާދއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ ލަޠީފުެގ

މަކަށް ޢައްޔަްނކުރަން ފޮލ ކުރަންޖެހޭ ަވކި ޤާ. ާގނޫނުގައި ަވކި މަނެނުހިންޭގ ެއއްމަޖިލީހަކުން ދެ ޕެރަލަލް ޕްރޮސެސް

އް ކަންތައްތަ  އަދި ޖުީޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ާގނޫނުަގއި އެ ،ތްތަެކއް ބަޔާންކޮށްަފިއ އޮންނަ ހާލަތުަގއި އައިޖުރާ

 މަޖިލީހަށް އަނެއްކާ އެ މި އިންަޓވިއު ޕްރޮސެސް ނިންމާފައި ،ކުރިއަްށެގންދާނެ ޕްރޮސެސް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއއްވާ 
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ޝަރީ ޮގުތގައި ޖުޑި  ބޫލުކުރާަގއަުޅަގނޑު  ޕެރަލަލްކޮށް ދެ ޕްރޮސެސް ނުހިނޭްގ ކަމަށް ަވންޏާ އް ނުހިންޭގނެ.ޕްރޮސެސެ

ޝަރީ ޮކމިޓީން ކުރިން ޢައްޔަްނކުރި ކުރިްނެވސް ުޖޑި ރަނަގޅަށް. އަދި ީމެގ އްާވަފއިކުރަ އޮތީ ޢަމަލު ކޮމިޓީން އެ

ެވސް  އުސޫލުން މިއަދުޢަމަލުކުރައްާވފައި ޮއތް  ދެ ފަނޑިާޔރުންެގ މައްސަަލއިަގއި ެވްސ ހަމަ ެގސުޕްރީމް ކ ޓު

 އޮތީ.  ޢަމަލުކުރައްާވފައި އެ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު އެހެްނީވމާ، މިކަމުަގިއ ތި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންެގ ނިޒާމީ 

 އަދި ކޮންމެެވސް ،އިެވސް އަުޅަގނޑު ބަލައެމް.ީޑ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕުެގ ލީޑަރުެގ ޝަުކާވ  ލައި،ލަތަކަށް ބަސަމައް

ެވސް އެ ފާހަަގކުރެއްިވ ނުކުތާތަކަށް އަުޅަގނޑު  ަގންނަާވ ބަެއްއ ބޭފުޅުންއެނިގަވޑައި އެެހން ަވރަކަށް ާގނޫނީ ކަންކަން 

އެުކަގިއ އަުޅަގނޑަށް މަޖުބޫރުަވނީ މި ރިޕ ޓު  ޖެނެރަލްެގ ެވސް ލަފާފުޅާ ލްއުންސެކަ  އަދި މަޖިލީހުެގ ،ބެލުމަށްފަހުގައި

ތުލީ ޮގތަށް ތި ބޭފުޅުންެގ ކޮޅަށް މި ރިޕ ޓު  އަޅުަގނޑު ހި ؛އެޖެންޑާަގއި މާދަމާ ހިމެނުމަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަކަށް

ތަނަށް ެގނެޭވކަށް އޮތް  އެީކަގިއ މި މުެގ ބަހާުވތި ބޭފުޅުން އޭނާ ރަނަގޅޭ ނުަވތަ އޭނާ ގ ހޭ ިވދާޅު ިއ،ފޮނުއްަވަވ

ަގިއ މާދަމާެގ އެޖެންޑާ  އި،ނުކުރެޭވ. އެހެްނީވމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް ެއކަން ނިންމަ ކަމަކަށް އަުޅަގނަޑކަށް ލަފައެއް 

 ދަނީ މެންދުރުެގ ކެއުމަށް. އަުޅަގނޑުމެން މި އި،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މައްސަަލ ހިމަނަ

 

 {އަށް 13:05ްނ އި 12:35 :ޅުުތކޮުގސްަވހު}
 ދު(ޝީ އީސް، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ނަހުެގ ރަ ަމޖިލީ؛ ީވންނެ ުތގައި އި ޔާސަރި)

 

 ތް އްކަ ސަނުނިމި ހުރި މަ   .8

 

  ން:ެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

. ންއި 8ފަށަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު  މަސައްކަތް މި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުޢަލައިކުމް.  އަްއސަލާމް `.

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫަރ  ،ާވފަިއާވއެއީ ުދާވފަރު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަހްމަދު ހުށަހަޅުއް

ަވނީ  ހުށަހަޅާ ަގރާރުެގ ބަހުސް. އޭެގ ބަހުސް މިހާރު މި  ށްޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭ

އަރުަވނީ ކެންދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު ( ހު)ަވުގތުކޮަޅކަްށފަ. ެލިވފައިހުޅުަވ

 ށް.ޢަލީ ޙުސައިނަ
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 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ާވހަކަެދއްެކުވން:

ެގ ން ތުން ރައްޔިތުޮގ ުގޅޭ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ!

 ، ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީޮގތުން ާވހަކަަދއްާކިއރުގައި ފުރަތަމަ އަުޅަގނޑުމެްނ ހަނދާން ުގޅޭ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާފައިާވ ަގާރރާ

 ،މަސަްއކަތްުކރާ މީހާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކަމެއްތ .މަސައްކަތްތެރިާޔއަށް ކުެރޭވީނ ކޮން ،މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް 

 4ޖަހަންދެން ނޫނިއްޔާ  3 ؛އެ އޮންނަ ،ން ފެށިެގންއި 8އިރުަގއި މަސައްކަތަށް ނިކުމެ ހާޖަ 8 ފަތިހާ ހޭލައިެގންފަތިހު

އޭަނއަށް  ،ޖެހޭ ޮގތަކީ ދެްނ ާވން ކުރީމާމަސައްކަތް ައަވދިނެތި މަސަްއކަތްުކރުން. ،ޖަހަންދެން މަސައްކަތަށް ޮގސް

އެެހން މީހަކަށް އަޅުދާސްތުނުެވ  އި،ނުދަރަ ށްއެީކގައި މީހަކަ އިލާއަށް ފަސޭހަކަމާޢާއޭނަެގ  އިންޖެހެނީ އޭނައާލިބޭ

ކުރާ މީހާއަށް ކުރެޭވނެ ކަމަކީ އެއީ. ކަނަޑއެޅިަފއިާވ މަސައްކަތް ،މީހާއަށްއާދެ! ރައްޔިތު އުޅޭނެ މިންަވރުެގ އުޖޫރަެއއް.

އެކަީށެގްނާވ ށް އައޭނަބިލުގައި ޤާޭއެގ މު ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ަގީޑަގއި މަސައްކަތްކުރުން. ،ަގިޑއަށް މަސަްއކަތަށް ހާޒިުރވެ 

 އެ ،ނޫނިއްޔާ އެންމެ ުކޑަމިނުން ދޭ އުޖޫރަ އެބަޖެހޭ ޭވޖު ކިާޔ ލިިވްނގ  ައުޅަގނޑުމެން މި ،މިންަވރެއްެގ އުޖޫަރއެއް 

އެ އިންސާީނ  އް.ޤެއްޙަށް ލިބިފަިއާވ އިްނސާނީ މީހަކަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެީއ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އޭަނއަ

ކޮށްފަެއއް ނުަވތަ ދުރުކޮށްފަެއއް މަސަްއކަތްކުރާ ެއްއެވސް އިންސާނަކު ބާކީ  ،އިންާސނަކު ސްން އެްއެވޤުއްޙަ

ކުރާ މަސައްކަތް  ،މަސަްއކަްތތެރީންނަށް ،، ރަްއޔިތުންނަށް ކުރެޭވެނ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުބެހެއްޭޓނެ. އެހެންީވމާ

މީހަކަްށ  އެ ، ފަރާތުެގ މައްޗަށް ާވޖިބުކަމެއް ެއއީދޭކުރުން. މަަސއްކަތް މީހުންނަށް ކުރެޭވނެ ކަމަކީ މަސައްކަތް

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭ އުޖޫރަ ޭވޖެްއ ނުަވތަ އެންމެ ުކޑަމިނުން ދެޭވ އުޖޫރަެއއް ދިނުން.  އެކަީށެގންާވ ިލިވްނގ 

.  ރަށްޅޭމީހަކު ދިރިއު  ެވސް އެބަހުރޭ. އެ ންޖެހޭނެ އެހެން ަކންތައްތަކެއްޔަތްކުރަޢާދިނުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ރި

 ރަށެްއަގއި އެ  ،ރިސ ޓެްއގައި މަަސއްކަތްކުާރ މީހަކާއި ،މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ މީހަާކއި ،އުޅޭ ާވަހކަައކީ  ދަންނަަވން މި

ދިނުމުގައި ކޮންމެެވސް ަވެރއްެގ ތަފާތުތަެކްއ ދޭ އުޖޫރަ  އެންމެ ކުޑަމިނުން ،ދިރިއުޭޅ މީހަކާދިރިއުޅުން މީހެއްެގ 

އުޖޫރަ ކަނަޑއެޅުމުަގއި ެވސް  ެއކީަގއި ެއކި ދާއިރާތަުކަގިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންެގއާއެއަދި ހަމަ  .ެގންނަންޖެހޭނޭ

ބައެްއ  ،ކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަ ތަފާތުތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން ެގންނަންޖެހޭނެ.

 ޑަިއޒްކޮްށެގން ކުރިއަރުަވންޖެހޭ ކަންތައްތައް.ސިސަބް ،ދައުލަތަކުން ަވަރށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ދީެގން ދާއިރާތަކަކީ

ަވަރށް ބޮޑެތި ހަމަ ފައިދާގައި ހިންާގ ދާއިރާތަކެއް. ހަމަ މިޮގތުން މާލޭެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،އަނެއްބައި ދާއިރާަތކަކީ 

 ތެޭރގައި މާލެ އެަބ ެގދުނިޔޭެގ އެންމެ ކުލި ބޮޑު ިސޓީތަކު .ކަން ިއންތިހާއަށް ބޮޑު ކުްއޔެއްއިނޭގ މާޭލެގ ުކއްޔަކީއެބަ 

، މާލޭަގއި ުއޅޭ ދަރަޖައިެގ ެތރޭގައި މާޭލެގ ކުލި އެބަ ހިެމނޭ. އެހެންީވމާ ނިއުޔ ކް، ޓ ކިޔ  ހަމަ މި ،ހިމެނޭ. ލަންޑަން

މީހަކާިއ  ަވންޏާ އެ  ަވުގުތަގއި މަސަްއކަތްުކރާ ކަމަށްމީހަކު ަރސްމީ  އެ ،ަވންޏާ ެވސް މަަސއްކަތްކުާރ ކަމަށް މީހަކަށް

މިހާ ބޮޑު  ،ދެން ުއފެދޭނެ ސުާވލަކީ ަވުރެގ އުޖޫަރއެއް ދޭން އެބަޖެހޭ.ވޭ އިލާ އެުކަގިއ ޮގަވިއެގން ުއޅެޢާެގ އް މީހެ އެ

 .ރައީސްނުަވތަ އުޖޫރައެއް ދޭނީ. އިއްޒަތްތެރި  ބޮޑު މުސާރައެއް ދޭނީ ތަނެއްގައި ކިިހނެއްހޭ އެހާ ކުއްެޔއް ދޭ
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 އެީކަގއި  ެވސް ފަސޭހަކަމާ އެހެން ރަށްރަުށަގއި  ޒީ ކުރަންޖެހޭ ާވހަކަ.ކަދައްކަނީ ލާމަރު އެހެންެވެގން އަުޅަގނޑުމެން މި 

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން  ،ެވސް މާލެޭގ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނެ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މިދަންނަަވނީ.ންއުޅެެވ

 ފަސޭހައިން ދިރިއުޅުުމެގ އިއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުގަ  ،އެންމެ ރަނަގޅު ޮގަތކީ ެވސް ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް

އަިދ ަވކިން  ،ޮގތުަގިއ ދައްކަންޖެހޭ މިންަވުރ ކުަޑާވ ޮގތަކަށް ެލޭވނެ ޮގތަކަްށ ކުީލެގއިކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސަ

އަިމއްލަ ަވޒަނުަގއި ެގ ައޅަިއެގން އުެޅޭވނެ  ،މީހެއްެގ އަމިއްލަ ެގދޮރުަގއި ކޮށް ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އެޞަޚާއް

 ދިއުން. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ކުޑަމިުނން ދެޭވ އުޖޫރައިެގ ާވަހކަޅުުމެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިެގންއުޮގތަކަށް ދިރި

 ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ބިދޭސީންނަށް މި އުޖޫރަ ހިނަގއްޖެ މިއިިވެގންނަށް އަޑު ދައްކާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން

ތަީކ މިހާރުެވްސ ރަނަގޅަށް ަގވާއިދުން ިމ ޙަޤީޤަ . ަނމަެވސްފިދިނުމުގައި ަބއެއް ފަރާތްތަކުްނ ކަންބޮުޑުވން ފާޅުކޮށް

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ އެންމެ މަދުެވެގްނ އަުޅަގ ،ާވނަމަ  ކުުރާވ ކަމަށްކު ލަްއާވ މަސައްކަތްޔަ ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީ

މީހަކު  އެ ،ނަމަާވ ށް ކަމަކު ދޭސީއަ. ބިކަށް ޚަަރދުކުރަން އެބަޖެހޭޔަށް ުވރެ ިގނަ އަދަދެއްެގ ރުފިޔާ ބިދޭސީހަ ހާހަ

 ،ާވނަމަ ށްދިރިއުޅެން ހުންނަންޖެހޭ ެގދޮރު ނުަވތަ ނިާދނެ ތަނެއް ދަްއކަން އެބަޖެހޭ. ބިދޭސީއެްއ ކަމަ ،ހުންނަންޖެހޭ

 ައސާސީ މިހާރު އޮތް ޮގތުންޮގުތަގއި ޤާނޫނު ދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ފުޑް އެލަަވންސް ،އެބަޖެހޭ

 ،ެވސް އެތަނުަގއި މަސަްއަކތްކުރާ އެންމެންނަށް ކަށް ހަމައެކަނި ދޭންޖެހޭ އެްއޗެއް ޫނން. އެއީޔަސީދޭކޮންމެހެން ބި

ެއއީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ެވސް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެްއ އެއީ. އެންމެންނަށް ހާލަތެއްގައި ތިބި ކުރާ ެއއް  އެއް މަސަްއކަތެއް

 ،އުޅޭ ާވހަކައަކީ  ދަންނަަވން މި އްެވސް މީހަކު ނޫޅޭނެ.އެ  ނޫޅޭނެ ހަމަ ހިލޭ ކާބ ތަކެތި ލިބޭ، ހިލޭ ެގދޮރު ލިބޭ

ދޭ އުޖޫރަ ކަނޑަެއޅުމުަގއި ންމެ ުކޑަމިނުން އެ ، ކޮންމެހެން. އެހެންީވމާއޭެވސް ިމަވރަށް އެބަ ޚަރަދުކުރެ  ބިދޭސީންނަށް

 ތަފާތު ކުރާ ޮގުތގައި އެލުތަފާތުކުރުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް. އަުޅަގނޑު ަގބޫ ރައްޔިތުންނާ އި ކޮންމެހެން ދިެވހިބިދޭސީންނާ

ހަދާނެ މީހުން ެވްސ މިކަމަށް ދެކޮޅު ދައްާކއިުރގައި ެވސް ނުާވނެ. އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ މިހެން ާވހަކަން އެޮގތަށް ކޮށްެގ

 ...ފާސްކޮށްަފއި އޮތް ާގޫނނުަގއި  2008 ،އެހެންނަމަެވްސ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް. ތިބޭކަން

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ތުޅާދޫއަރުަވނީ އަުޅަގނޑު ިމހާރު މި ފުރުޞަތު ތްެތރި މެންބަރު.އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަ

 ށް.އަލްއުސްތާޛު ޙިސާްނ ޙުސައިނަމެންބަރު 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްލއުސްތާޛު ޙިސާން ޙުަސއިން ާވހަކަދެއްެކުވން:

. އާދެ! މި ަގާރރުަގިއ މި ބުނެފައި އޮތް ޮގތަށް، ދިެވހި ަރއްޔިތުްނެގ ސްޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީ އާދެ!

ެގ ތެރެއިން މަސަްއަކތްތެރިންނަށް އެންމެ ކުޑަ ުއޖޫރައެއް ައޅުަގނޑުމެން ދޭނެ  19ން އެޖެންާޑ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
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ދި އެއީ މި ސަރުކާރުެގ އަ .އަުޅަގނޑުމެން ާވނީ ަވޢުދުެވފަކަމަށް ނުަވތަ މިނިމަމް ޭވޖެއް ކަނޑަައޅާނެ ކަމަށް 

ދިޔަ ދާއިރާ ބައްދަލުުވމުަގއި އަުޅަގނޑު  އާދެ! އަުޅަގނޑު އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނުޑެގ ދާއިރާއަށް ސިޔާސަތުމެ.

މި ސުާވލު  ަގނޑާތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ިގނަ ކުދިން ިގނަ މުވައްޒަފުްނތަކެއް އަޅު ޓުރިސ  ،ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ 

މެންނަށް ެއއީ ތިމަންނާ ؟އިަރކުން ހެްއޔޭކަނޑައަޅާީނ ކޮން އެންމެ ުކޑަ ުމސާރަ ނުަވތަ މިނިމަމް ޭވޖު .ކުރިމަތިކުރުިވ

އަޅުަގނޑު މިއަދު ދަންނަަވން  ؟މިއީ އަސްލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަދައިދޭނެ ަވޢުދެއްތ  ނޫނިއްޔާ ؟ ދެއްކި ހުަވފެނެއްތ 

ެއީއ  އާދޭހޭ. މިނިމަމް ޭވޖަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަެތކޭ. ،ންދެންނެިވ ފަދައިހަމަ  އެރޭ އަުޅަގނޑު އަދި  ،ބޭނުމީ

ކުރުމާއި ޢުަތއް ދިފާޤުއްޙަރަްއިޔތުންނަށް ދައްކުަވއިދޭ ހުަވެފނެއް ނޫނޭ. މަސައްކަތްތެރިްނެގ  އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހި

މު އެްއ ންންމެ މުހިއެ ެގ ސިޔާސަތު ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން އިސްަކންދޭރައްކާތެރިކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީ

އިންސާނުންނަށް ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ައޅުަގނޑުމެން  ،މިދަންނަާވ ާވހަަކައކީ . ައޅުަގނޑުމެން ައބަދުެވސްސިޔާސަތު

ލިބޭ . އޭނާއަށް އާހ ާދ އާމްދަނީ އޮންނަނީ އޭނާ މަސަްއކަތަށް ޮގސް ހ ދައިދޭނަމޭ. އެ ތާހިރު ދިިރއުޅުން ުގޅިފަިއ މި

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް . އޭނައަށް ދިިރއުެޅޭވނެ ޮގތާއޮންަނނީ އޭނަެގ ދިރިއުޅުުމެގ ފެންަވރާއި މި އިުގޅިފަ  އާމްދަނީއާ

އަުޅަގނޑުމެން މިނިމަމް ޭވޖެއް  ،ެގ ާވހަކަަދއްކާއިރު ޤުއް ޙަމަސައްކަތްތެރިންެގ  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުމީ

 ާވ ދިެވހި ޤައުމަށް ނިސްބަތް މައެކަނި އަުޅަގނޑުމެންެގ މިހަ  މި ދައްކަނީއަޅުަގނޑުމެން  ،ދައްާކއިރު ކަނޑައަޅާ ާވހަކަ

ދައްކަނީ ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އެއީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ   އަޅުަގނޑުމެން މި ނޫން. ރައްޔިތުންެގ ާވހަކަެއއް

ނޑުމެން މިދަންނަާވ ަގއަޅު  ހަމަ. ެވސް ބަޔާްނކުރަނީ އެ އަސާީސަގއިއަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނު ްއެގ ޮގތުަގއި.ޤެއްޙަ

. އެީއ  އުޖޫރަ ލިބެންޖެހޭނޭޤުއް ޙަކުރާ މަސައްކަަތކަށް މީހަކު  އެ ،ބިދޭސީެއއް ިވޔަސް ،ިދވެއްެސއް ިވޔަސް  ،ާވހަކަައކީ

ުގޅިފަިއ  ކޮށްދޭނެ ކަެމކޭ. ޓުއަިރޒަމަކީ އަުޅަގނޑުމެްނ ދިެވހިންެގ ލޭނާރާއިން ކަށަަވރުޢާރީޛަ އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނެްއެގ 

އަޅާބަލާއިުރ މި  މީހުން ކުރާ މަަސއްކަުތެގ ނިސްބަތާ އެންމެ ދަށް އުޖޫަރެއއް އެ  ،ނާއަެތއް ކަމަށް ުބނާއިރުސި އޮންނަ

މިއީ އިްނސާފެއް ނޫން. މިއީ ހަމައެއް  .ލިބެނީ އެ ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަކާއި ނުަވތަ ތަފާތު އެިކ މަސައްކަތްތަާކއި ނުަވތަ ެއ ޢަޅާއިރު އެ ިސނާއަ ކަނޑަ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިނިމަމް ޭވޖް

އެންމެ ުކޑަ އުޖޫރައަކީ ކޮބަިއކަން ާގނޫުނަގިއ  ުގިޅެގން ދެޭވެނ ނުަވތަ ެއ މަސަްއކަތުެގ ދާއިާރއިން ދެޭވނެ މަސައްކަތާ

 ،ނިންމާލަމުން ދަންނަަވން ބޭނުމީ ކަ ނޑުެގ ާވހައަުޅަގނުޑ ހަމަ އަޅުަގ ؛. އާދެ! ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްނެބަޔާންކުރާ

 ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހުިރ ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަމޭ.އަޅުަގނޑު މި ަގރާުރަގއި 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ކަަށަވރު ތިއްަބާވނެ ށްޑަްނކޮށް އަުޅަގނޤީއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތުޅާދޫެގ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން ޔަ

ޮގތުްނ  ުގޅޭ  މަޖިލީހުން ހިންާގނެ މަސައްކަެތއްކަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައާ މިނިމަމް ޭވޖަކީ މި
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ންނަށް މި އުޖޫރަ ކަނަޑއެޅުްނ ެއއީ މި ާގނޫނުަގއި ނުކުންާނނެ ނުކުތާެއއް. އިްއޒަތްތެރި މީހު ާވހަކަދަްއކަާވއިުރގައި ބޭރު

. ީވމަމީހުން އަުގހެޔޮ ތިބެނީ އެ މީހުން މަސައްކަތުަގއި ިގނަެވަފއި އެބޭރު ،ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެބަރުންނަށް އެމެން

ހިންނަށްުވރެ. އެހެންީވމާ، ދިެވހިންނަށް ަވޒީފާެގ މީހުން އަުގޮބޑުާވނެ ދިެވ އެ އެންމެ ކުަޑ އުޖޫަރއެްއ ކަނޑައެޅީމަ

އިތުރަށް ދަންނަާވލަްނ އަޅުަގނޑު  ކަމަށް އިޤްިތޞާދީ މާހިރުން ދެކޭ. ބާޒާރުަގއި ފުރުޞަތު ބޮުޑެވެގން އަންނާނެ

 ށުންެގ ދަަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 148އަާސސީެގ ިދެވހިޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނު ެއއީ ؛ން ހުށަހަޅާ ިރޕ ޓްކޮމިޓީ ،ބޭނުން

ޅުދޫ ހު ސ.އި ހިރާުޒ ޢަލީ ޒާހާއަލްުއސްތާޛު މަ ނާަކމުެގ މަޤާމަށް ގދ. މަޑަެވީލ މޭ ކ ޓުެގ ފަނޑިޔާރު މްސުޕްރީ

ޮގތުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުްއާވފަިއާވ މަްއސަލަ  ުގޅޭ ކުރެްއުވމާްއޔަންޢަގ ރަންިވލާ ޢަްލއުސްތާާޛ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ 

ހުެގ ދުަވ 3ކުެރޭވނީ ަގާވއިުދަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީން ދިރާސާކޮށް ނިންމުނު ޮގތުެގ ރިޕ ޓް އެޖެންޑާން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ

ައޅުަގނޑު މާދަމާެގ އެޖެންާޑަގއި ެއ ރިޕ ޓް ހިމަނާނެ ކަަމށް އަުޅަގނޑަށް ދެންނެުވީނ  މަށްފަހުގައި.ދިނު މުއްދަތު

ހެންޭވރު  !މާފުކުރައްާވ ؛ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫމަހިބަ ،އަރުަވނީމިހާރު މި ފުރުޞަތުއަުޅަގނޑު ކުށަކުން. 

 ފް.  ންބަރު ޙަސަން ލަޠީހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެ

 

 ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ިޓކް ޕާޓީ ުވޖޫދަށް އައުމުެގ ރެދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ ޑިމޮކް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އްިވ އެްނމެހައި ބޭފުޅުން އެންމެހައި   ފަހުން ތާއީދުކުރެކުރިންެވސް އެ ޕާޓީ އުފެއްިދ ބޭފުޅުންނާއި އަދި އެ ޕާޓީއަށް

ެވހިރާއްޭޖަގިއ ދި ،ކަމަކީ ކުރަމުން ައއިެވސް އެންމެ ބޮޑަށް އެޕާޓީ އުފެދުމުެގ ކުރިންެވސް ަވކާލާތު ރައްޔިތުން

އި ރެއިން އުފެދިފަެއާވހަކަިއެގ ތެ ާވހަަކ. ތައް ހ ދައިދިނުމުެގ އެ މަސައްކަތް. އެޤުއްޙަމަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ަވނަ  2013 ،ެވސް  ަވނަ އަހަރު 2008ރަްއޔިުތންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓއަކީ. އަޅުަގނޑުމެން  އޮތް ޕާޓީެއއް ިދެވހި

އުޖޫަރއިެގ  ިދޔަ ަވޢުދެއް ެއއީބެއްަގއި ަވމުންޚާެވސް ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތި ނަ އަހަރުވަ  2018ެވސް އަދި  އަހަރު

ތުަގއި ޙަޤީޤައަދި މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު  ،މަެވސް. އެހެންނަޮގތުަގއި ދެޭވ އަދަދު ކަނޑަެއޅުން

ޭވތުެވދިޔަ ކުރު މާޒީަގއި  ެވސް އެީކަގިއ. މި ންނާކަމުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުެގ ުބރަނެތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

ޭވ އެންމެ ކުޑަ އަދަދު ޮގތުަގއި ދެ ނުލެިވ އަދި އުޖޫރަިއެގއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމަ

މިހާރު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  ،އެހެންނަމަެވސް ނެތީ.ކަނޑައެޅިަފއި

ެވސް އެބައޮތް. އަިދ  ބަށް ީވ ަވޢުދުތަކުެގ ތެރޭގައިޚާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތި ،ބަށް ޚާޑުމެން މި އިންތިއަޅުަގނ

 ކަމެއް އެއީ އުޫޖރައިެގ ޮގުތގައި ެދޭވނެ އެންެމ ކުޑަ އަދަދު ކަނޑަެއޅުން. ެވސް އޮތް ސްޓ ަގއި އްޖެ މެނިފެޖަޒީރާ ރާ

ންނަްށ އިންތިހާއަށް ިގނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގން އެބަޭދ. ދިެވހި ،ަކން ކުރާއިރުމި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ުތަގިއ ދެޭވ އެންެމ ކުަޑއަދަދު ކަނޑައެޅުނީމަރައިެގ ޮގުއޖޫ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ާސފުކޮށް އެނޭގ ކަެމއް އެއީ 
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މީހުންެގ  އެ ،ިވޔަފާރިތަކަށް ،ކުުރާވ ފަރާތްތަކަށްުނދެޭވނެކަން. އަދި އެހެންީވމާ، މަސައްކަތް އަްށުވރެ ކުޑަ އުޖޫރަެއއްއެ

ުޅަގނޑުމެން އަ ،މަކީައޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނު ،. އެހެްނނަމަެވސްކަންމަސައްކަުތެގ ައުގ ތަންކޮެޅްއ ބޮޑުެވެގންދާނެ

މަސައްކަްތ  ިވޔަްސ، އިންސާނުން ލައްާވއެންމެ ރަނަގޅޭ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް އަުގ ބޮޑު  ،މިދަންނަާވ ާވހަކައަކީ 

 ،ނަމަ ނުާވނޭ. ައޅުން ެގްނުގެޅެގން މަސައްކަތް ކުުރާވކުރުަވންޖެހޭ ޮގްތޮގތަށް ނޫން ޮގތްޮގތަށް މަަސއްކަތް ކުުރަވިއެގން

 ިވޔަފާރިތަަކުކން. ހިލޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ،މީހުންެގ އަތަކުންނެއް  މެ އެ  ދޭ ެވސްުނެވސްއަދި ެއއްެވސް ޚަރަދެއް 

ަވަނ 21މި  ،ޒަމާނުަގއި  މި ެއއީކީ ،ޮބޑުޭވ. އެހެންނަމަެވސް ހެޔޮޭވ. އަދި ފައިދާ މާ ކުެރޭވ. އޭރުން އަދި އަުގ މާ އެބަ

ިޓކް ޕާީޓން ަގބޫލެއް ނުކުރޭ. ެއއީ ޑިމޮކްރެ ގެ ަރއްޔިތުން  ިދެވހިކަން ކުރެޭވެނ ޮގތް ކަމަކަށްކަންަގރުނުަގއި 

 ދިޔަާވހަކަ ދަްއކަމުން  އެންމެ ކުޑަ އަދަުދ ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި އަބަުދެވސް އެއަޅުަގނޑުމެން އުޖޫރަިއެގ ޮގުތގައި ެދޭވ

 އަާޅއިރު ެއއާދު ކަނޑަމަފްހޫމަކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އުޖޫަރިއެގ ޮގުތގައި ދެޭވ އެންމެ ކުޑަ އަދަ

ތަކެއް މުެވހިންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭނެ ޕްރޮުގރާެވސް އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ. ދި ހުރި އެހެން ކަންަކމަށް ުގޅިފައި

ދިޔަ މަސައްކަތްތަެކއް އެ ން ކުރަމުންހިންަގން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެން މި ރިޕްލޭސްކުރަނީ މި ބަދަލުކުރަނީ ބިދޭސީ

ެގ ަގވާއިދުަތކަށް ެއީކަގއި ސަރުކާރު ެއއާ އަދި ހަމަ  ެވހިން ލައްާވ ެއ މަސައްކަްތ ުކރުުވން.ލުަގއި ދި ބިދޭސީންެގ ބަދަ

 މަަސއްކަތްުކރާނެ ދިވެއްަސކު ހުރި ކަމަށް ެވސް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ެއއީ ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ެއއީ ައދި ާގނޫނަށް

މީހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ މަސައްކަްތކުރާނެ ދިެވހި .ޮގތް ހެދުންންޏާ އެ މަސަްއކަތަށް ބިދޭސީއަކު ުނެގނެޭވނެ ަވ

ެވްސ  ކަން އަޅުަގނޑުއެކަީށެގންާވ ހުނަރެއް ލިބިފައި ތިބި ދިެވހިން މަދު ؛ދިެވހިން ،ނޫނިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށްެދުވނީމަ

 ނެރުމަށްޓަކައި އުލަށް ޙައެހެންީވާމ، ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ެއއީ ދިެވހިން މަސައްަކތުެގ މާ ަގބޫލުކުރަން.

ެއކުެއކީަގއި ކުރަންޖެހޭ  ކީ ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމާއި އަދި ހުނަރު ދަްސކޮށްދިނުމަ

އެ  ަވރަށް ިގނަ ރަްއޔިުތންނަކީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ެވސް އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ދާއިރާަގއި .ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؟އިރަކުންތ  އުޖޫރަިއެގ ޮގުތަގއި ދެޭވ އެންމެ ކުަޑ އަދަދު ކަނަޑއެިޅެގންދާނީކޮން ންދާ ަރއްިޔތުން.ެގކުރަމުން ސުާވލު

މަޖިލީހުގައި ާވދަކުރި ެވސް އަދި ރަްއިޔތުންެގ  ތުގައި ދިެވހިރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީެގ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށްޙަޤީޤަ

ކަމުެގ  ރަްއޔިތުން ވ ޓުދިނީ އަުޅަގނޑުެމން މިކަންކަން ކުރާނެެވސް އެ ށްކެންޑިޑޭޓުންނަ ،ެވސް މެންބަރުންނަށް

ފުރުޞަތެއް  ސްމިއަދު އަުޅަގނުޑމެންނަށް މިކަން ނުކޮށް ނުަވތަ މިކަން ފަހުން ކޮށްލުމަށް ބޭއްޭވނެ އެްއެވމީދުަގއި. އްއު

ތިބީ މި   މި މަޖިލީހަށް ަވދެ މިދައިެގން ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ވ ޓް ހ  ގައިމުތުގައި ހަމަޙަޤީޤަ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި މަަސއްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ކުރާނަން. ުދާވފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

. ސަރުކާރުން މި މަށްތް ސަރުކާރުން އަަވސްކޮށްެދއްުވަވނީ މި މަސައްކަ  މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރުގައި

ސަރުކާރުން މިކަމަްށ  ،ުކރަންޖެހޭ. އަދި އަުޅަގނުޑ މިހެން ދަންނަާވއިރު ފާހަަގުކރަން ސް އެބައްކަތް އަވަ މަސަ

 ،އެދޭ ކަމަކީ ެވސް މި އަުޅަގނޑު  ،ެމ. އެހެންނަމަެވސް ެވސް ކުރަްއަވމުން އެބަެގންަދާވ ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް
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 މު އަދި އިސްކަމެއްންމިއީ ަވރަްށ މުހި ،ާވތީ ށްމަމަސައްކަތަީކ ލަސްކުރެެވން ނެތް މަސައްކަތެއް ކަ ާކެވސް މިއަނެއް

އަދި މި ބިލު މި  އި،މި މަސައްކަތް ައަވހަށް ނިންމަަވ ،ދީެގން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްެގ ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން ެދކި

ެވސް  މަކީކުރުުގޅޭ އެކަީށެގްނާވ ދިރާސާއެއް  ކުރުުމގައި އެކަމާޓުމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިެދއްުވން. އަދި އެ ބިލު ޑްރާފް

ެގންާދ ޮގތް ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ޮގތުން  ކުރައްަވމުން ދިރާސާ މިހާރު އަދި މު ކަމެއް.ންމުހި

ެގ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ. އަަވސްކޮށްލަން އެހެންނަމަެވސް، ސްޕީޑު. ޔާ ފުރިހަމައަށް އެބަ ކުރަްއާވއްވެއްޖެ 

ހުރި ަދއުަލތުެގ ެއކިެއކި އިދާރާތަުކގައި. ހުރި ާވހަކަަތއް އެބަ ހޭ މާހިރުން ދައްކަާވފައި ބެ ކަމާމި ން.ކަންކަ އެބަޖެހޭ މި

އުޖޫަރއިެގ ޮގުތަގިއ ދެޭވ އެންމެ ުކޑަ އަދަުދ  ،ިމކަން ކޮށް އިނޫނެްއެގ ސިފަިއަގާގ އެ ކަންކަން ކުރަްއަވިއެގން

 ށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ޑަމު ކަމެއް. ަވރަށް ބޮންނޫނަކުން ކަނަޑއެޅުމަކީ ަވަރށް މުހިާގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  މަހިބަދޫރުަވނީ އަފުރުޞަތުމި އަުޅަގނޑު މިހާރު . ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް.ޠާރިޤަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޤްޠާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ޮގނޑި އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ހިބައިްނ  65ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަީނ ދިެވހި ރައްޔިތުން 

ރާރު އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ކީއްކުާރ ހުސް ަގ އިރުބަލާ އެޖެންޑާ މިތާ ،ނޫނުތައް ފާސްކުރުމެުގ ބަދަލުަގއި ާގ ދިނީމާ

 19ގަޑިއިރު. އެޖެންޑާ  ިތން ކަށްރާރަރާރު އެބައޮތް. ކޮންމެ ަގަގ ހައެއްކަ .ހުސް ަގރާރު؟ ތައްރާރުޗެއްތ  މި ަގއެއް 

  ، ފެންނަނީ ލިބުނު ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 19ދަނީ. ެއޖެންޑާ  މި 19ަވރަށް ތަފާތޭ. ަވރަށް ތަފާތުކޮށް އެޖެންޑާ 

 ފުރަތަމަ. ތަން ނުެވެގން އުޅުނުސަލާމަތް ަގއިންއޭނަ  ،ޑު ާބޣީބޮ ެގ3ބަރު ންެވނޮ ،ލުޠުފީهللا އަބްދުހެންޭވރު ހާޖަރާޭގ 

ދޮޅުމަސް ފަހުން ރައްޔިތުންެގ ލާރިން ރަނަގޅަށް ކޮއްތު ކާންދީެގން ލަންކާަގއި  ،އޭނަ ފޮރުަވިއެގން އެއްމަސް 

 ނަނީ ކުޑަ އުޖޫރަބު ން. ދެން މިމައްޗަށް ނިކުތް ހިސާބުމަގު  ،ޭއެގން ސަލާމަތްެވުވނީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ،ފޮރުާވފައި

މެންބަރުން  65 ؟ތިބެނީ ހަދާ ތިނަ އެކީއްެވެގންތ   .ޫނންތ ނޫނު ހަދންީވާގމި  .މި އުޖޫރަ ކަނަޑއަޅަން ން.ޑައަޅަކަނ

ހުށަހަޅަނީ. ދިރާސާގައި މިހާރު އުޅެނީ. ދިރާސާކޮށް  ރާރުތަކެއްަގތަނަށް  މި  ހަދާނު ނުނޫާގއެ  ރައްޔިތުން ދިނީމާ

އޮތީ  މިހާރު މި .ެވސް  ހެނެއްހިފެހެއްޓޭނެދެން ިހއެއްުނޭވ  . މި ެވރިކަންއަަހރު ޮގސްފަ ފަސްނާނީ އޮން މޭއިރުނި

 . އި..ގަ ަގއި  އެމް.ޑީ.އެން ،އިން ނެއްޓުނުއިރު . ލުޠުފީ ަގއެމް.ޑީ.އެްނަގއި އަަޅިއަގނެފަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ތާއެއް ނަންަގަވއިފި.މީ ނުކު ނިޒާމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 ؛މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ދަްއކަާވ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުާވހަކަފުޅުމިހާރު ، އީސް ތްތެރި ރަްއޒައި

ެއ  ،ބޭފުޅާ ެވސް މުން އެނަށް ހުށަހެޅުތަ ަގރާުރ މި ،ންޖެހުނު ސަބަބަކީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް އަުޅަގނޑު މި ނަަގ

ވާއިުދަގިއ ފާްސކުރީ. އެހެންީވމާ، މަޖިލީހުެގ ގަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވްސ ވ ޓުެދއްަވއިެގްނ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު

މި ބަހުސްކުރީ އެ ބޭފުޅާ  އި އްެޔގަ އި ، އަުޅަގނޑުމެން އިހަށްދުަވހު ؛ތަނުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކުރީމާ އޮންނަ ކަމެއް މި

ިނޒާމީ  މިއީ އެހެންީވމާ، އެ ަގީޑގައި. ަގއި ެވސް ނެތްހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަކަށް ެވސް. އެ ބޭފުޅާ އެކަަމކު ފްލ 

އޮންނަ ހުއްދަ  ،ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ބަލަިއަގންނަން. ެއއީ ކުެރޭވ ކަމެއް މިތާނަގއި އަުޅަގނުޑމެން ކުރާތީ އްސަލަެއއްމަ

 ޑުމެން މިތާނަގިއ މި ކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާނަކމެއް އަުޅަގދެއްިވ  ވ ޓުއެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ؛ބޭފުޅާ އެ .ކަމެއް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ދެްއެކުވން:ކަާވހަތުން ރިޔާސަ

ެވްސ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ލަފާކުރާ ޮގތުގައި މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވ. ދެން އެހެންނަމަެވސް، ކޮންެމެވސް ެއއްެޗއް އެ ބޭފުޅާ ިވާދޅުާވްނ 

 .މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ ދާޅުަވނީ.އެހެން ވި  އެދިަވޑަިއަގންނަާވތީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

 65ނުދަންނަަވން.  ެއއްަގރާރު ހުށަނޭޅޭ ާވަހކަމި ަގާވިއދުގައި ތްތެިރ ރައީސް. އަުޅަގނޑު  ިއއްޒަޝުކުރިއްޔާ 

ދަނީ ަވުގތުތައް ބޭކާރުކޮށްލާަފއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ރައްޔިތުން ދިނީމާ  ެއކު އ19ާމެންބަރުން އެޖެންޑާ 

. ނިޒާމީ ނުކުތާ އަންނާނެ ުޅަގނޑު މިދަންނަާވ ާވހަކަ ެދއްކީމާ އަ އިެގން އުޅެނީ.މިތާ ަގރާރު ހުށަހަޅަ އިނޫނު ނަހަދަާގ

. ދެން އަަޅިއަގނެފަ އި ަގިއަގ ދާއޮތީ މިހާރު ޝަހިން މި .ުދަވހު ކަށްލުޠުފީ ގައިން ެނއްޓުނީ އިހަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތެދުެވޭވ ހަމަ  .ންރައްަވނަމާދުކު ަވނީއިންނަ އަބަދު ތި ެވސް ހަމަ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .މީެގން ނެއްޓެޭވކަށް ނެތް

ތްތެރި ިއއްޒަ ؟ރައްޔިތުން މި ާވަހަކ ަގބޫލުކުރާނީދެން ކިިހނެއްތ  ނެތޭ ތި ޮގާވލަނީ.  ަވރެއްަގީޑގައި ޝަހިންދާ 

؟ ނޫންތ ނޫނެއް އަަވހަށް ފޮނުަވންީވާގއެންމެ ކުަޑ އުޖޫރަ ދެޭވނެ  ،، އަުޅަގނޑުެގ ާވހަަކއަކީ އެހެންީވމާ .ރައީސް

 ރެއް ހުށަހަޅަިއެގން ރާބެހޭ ަގ ކުޑަ އުޖޫަރއާ ނެ.ބެހޭ ަގރާރެއް ހުށަހަޅާ ށް ަމސްެވރިކަމާނަތަ ކީއްކުރަންތ  މި
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 އްނޫނެާގ ނޫންތ މާ ރަނަގޅު ެއއަށްުވރެ .ަގރާރު އެއްކަހަ އިތުރުހުށަހަޅާނެ  އަެންއކާ ބޮންޑާ ،އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޚް 

 އެހެންީވމަ... ނެ ނޫންތ .ސޭހަާވފަ މާރައްޔިތުންނަށް  .ން ނިންމިއްޔާމިކަ ހުށަހަޅައިެގން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .  މުޣުނީ މެންބަރުިއްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ބުކުރާއިރު އޮންނަ ހަމަެއއް ޮއޭވ. ޠަމުޚާ މެންބަރުންނާ އަދި އިރު ދަްއކާަގއި ާވހަކަމަޖިލީހުެގ ފްލ  .ތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަ

 .ހަަގކޮށްލީޮގތުަގއި ފާެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ހަމަ އެ އުސޫލުން ބޭރުާވތީ 

 

 ރިޔާސަތުން ަވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިަގެނވިއްޖެ. 

 ،ިއއްޒަތްތެރި ިވދާުޅެވފައިދެްނ  ،ދާއިާރ ިވދާުޅެވފައި  ،އެ މެންބަރެްއެގ ނަން  މުޚާޠަބުކޮށް ިވދާޅުާވނީ ރުންނާމެންބަ

 . މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫދެން މެންބަރުެގ ފުރިހަމަ ނަން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ިނޒާމީ މައްސަލަ  ،ޮގތަކީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ކޮންމެ ދުަވހަކު ާވހަކަދަްއކަްނ ފަށާއިރު ާވ މި އިމީގަ ތެރި ރައީްސ. އިްއޒަތް

މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް  .އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ފާހަަގކުރެޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަކން ަވރަށް ިގަނއިން އެބަ އަންނަ

ނަަވނީ މިހާރު މި ދިމާެވެގން އުޅޭ އެމް.ޑީ.އެންެގ . ައޅުަގނުޑ މިދަންހިނާގ ކަންތައްަތއް އެަބ އިނޭގޤައުމުަގއި 

 ެގން އުޅޭ ކަންތައްތަކެްއ. މި ެވޮގތުން ދިމާ ދީނީ އީޙަޤީޤަތުގައި މައްސަަލއެއް ނޫން. މިމައްސަލަ މިއީ ސިޔާސީ 

އި އެ ރިޕ ޓު ެވްސ ކޮންމެ ދުަވަހކު ކޮންމެެވސް ހެޑްަލއިނެްއ އަޅާފަ އީސްެވސް ހަމަ އިއްޒަްތތެރި ރަ ންތައްކަ

މިހާރު  ،ާކއިރުބަރެއްެގ ާވހަކަދައްމި ާވހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ މެން ށްދެން އޭގެއިތުރަ .ދަނީތިޔަ ޢުކުރެޭވތޭ ބަލަމުން ދިފާ

ބި އެތައް މެންބަރުންނަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ލް އައިސް މިތާ ތިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަ

މިހާރު  ،މަތުކުރެޭވ ކޮންމެ މީހަކުހު ހަމަ ތު .ކޮށްފަަގމެނޭ މެންބަރުންކަން ފާހަޚިޔާނާތުގައި ހި

އޮތީ  ންނާެނ ކޮންމެެވްސ މީހެއްެގ ނަމެއް. އެކަހަލަ ޮގތަކަްށ މިލާފައި ނަގާއިުރ އޮ ްއަޔށްސުންބު  އައްޔާުރެގ މަރުޢު
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 ލާ ޭއެގތެރޭަގއި އިނަންޖަހަބޭނުންާވ މީހެއްެގ  ސަރުކާރުން މަ މަނިކުފާނު ނުވަތަހަ .ެވސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ލިސްޓު 

 ...އަްއޑޫ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒާމީ ނުކުތާއެްއ.ެގ ނިމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހަަކދެއްކެުވން:ާވ މްހީޝަ ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ންފުޅު  ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނަމަހިބަ ،އްސަލައެއް މި ނެީގުޅަގނޑު ނިޒާމީ މައަ ،އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  . ެއ މަޢުލޫމަތުމި މަޖިލީހުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ިޚޔާނާތާ ުގިޅެގްނ ަވނީ މަޝްަވރާކުެރިވފަ

ކު ނުދެއްކޭނެ ތު ހިމެނޭ ކަމެއްެގ ާވހަކަ މިތާޙަލަޞްމަަލ . އެހެންީވމާ، އަިމއްތަނަށް ދެއްާވފަ ޖެނެރަލް ަވނީ މި

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

ތު ހިމެނޭ ޙަލަޞްމަްއެގ އަމިއްލަ މި މަޖިލިހުގައި ެއއްެވްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެ .ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލަިއަގނެިވްއޖެ

 އިރި މެންބަރުެގ މައްޗަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސެގ ޚިޔާނާތުެގ މައްސަަލިއަގުނާވނެ. އިއްޒަތްތެާވހަކަެއއް ދެެކިވެގން

 ދެކުނު ދާއިާރެގހެންޭވރު މެންބަރު، ކުރެިވަފއިާވ ކަމަށް ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ރިޕ ޓު މަތުެގ އިނިގލި ދިްއެވފަިއާވހުތު

ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަރިހުން އެދެނީ އެ   ފާހަަގކުރަްއާވ. އެހެންީވާމ، އަުޅަގނޑު ެވސް މެންބަރު އެބަ އިްއޒަތްތެރި

  ން. އެތެެރައށް ަވދެަވަޑއިަގނަްނަވން ތިއްބެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެން އެއްެޗއް ިވދާޅުނުާވދެން ޟޫޢުގައި އުމަ

 ދެަވޑަިއެގންނެުވްނ އެދެން. ެވ އެތެރެއަށް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ެގދާއިރާ މަހިބަދޫ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސެގ ޚިާޔނާތޭ ކިޔައިެގން މޮޅު ާވހަަކތައް ދައްާކއިރުއިްއޒަ

 ޙް  މަލީުކރާނެ ޮގތެއް ނެތިެގން ކޮމިއުިނކޭޝަން މިނިސްޓަރުމި ސަރުކާުރެގ ތިިބ ބައެއް މިނިސްޓަރުން ބޭރު ؛ރައީސް

  ..ބޭުރކޮްށލަން. ފައިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ އޭެގތެރެއަށް ލާބޭރުކޮށްަލން. ފި އޭެގތެެރއަށް ލާފައި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނޫން ތި  ؛ޟޫޢަކު އުތި މަ ނޫން. .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ނޫން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ނޫން

އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި  ،އް ނުދެއްެކޭވނެޟޫޢަކު ާވހަަކއެއުޟޫޢަކު ާވހަަކއެއް ނުދެްއކޭނެ. ތި މައުމަ

 ! ންނަާވއިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިށީ !އިށީންނަާވ !ޟޫޢަކު ާވހަކަެއއް ނުދެއްެކޭވނެ. އިީށންނަާވއުމެންބަރަކަށް ތި މަ

އެއްެވްސ  .ނޫން ،ނޫން ؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު )ަވުގތުކޮޅަކަްށފަހު( .ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހު()ަވުގުތކޮޅަކަށްފަ

ެވްސ ނޫން. މި  އަދި އަުޅަގނޑު އެޭދނެ ޮގތެއް  !ަވޑައިުނަގްނނަާވތިރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ަމޖިލީހުން ބޭ

ޅުަގނޑު ، އަޖެހޭނެ. އެހެންީވމާސް ހިންަގންއެކީަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީ މެންބަރުންނާ  87މަޖިލީހުެގ 

ރު މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫށް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރަ އަނެއްާކެވސް ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 މަހިބަދޫ. ީވންނުދައްަކާވތު ހިމެނޭ އެއްެވސް ާވހަަކެއއް ޙަލަޞްާވހަކަަދއްަކވާއިުރގައި އަމިއްލަ މަ ،ކޮށްދެއްަވްނީވ ކަމަކީ 

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ތަކަށް އަރާނެ. ލިސްޓު ޮގތަކީ ތަްނކޮޅެއް އަުޅަގނޑުެގ އަނަގަގދައީ. އަނަގަގދަީވމާ ާވ މީަގއި މި، ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ

މިނިސްޓަރު  ޒަހާއާއި ޔޫތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުއި ޙާމިނިސްޓަރ މަލީ މިހާރު ކޮމިއުނިކޭޝަން  ،ޮގަތކީ އެއީ ާވ

ދުމުެގ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން މި ޮގތެއް ހ ނެ .އެމް.ޕީ.އާރް.ީސެގ މައްސަލަިއެގ ތެރޭަގއި ބޭރުކޮށްލާއެމް ،މަޚްލޫފް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  ،ާވފައިއަޅުހަޑި ނަމެއް  ؟ެގނީންއިސްތިޢުފާދޭން ނޭ ކީއްެވތ . ކުރަނީ. ބޭރުކޮށްލަންީވނޫންތ 

މުެގ މަސަްއކަތް ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ތެެރއިން މިހާުރ ކޮށްލުމިނިސްޓަރުން ބޭރު 3ތެރޭަގއި މި ދެންނެިވ ލިސްޓު 

މި  .ްތާވ މިނިސްޓަރުންތަކަކަށް ުނާވތީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްބައަށް ނިސްެވދާނެ އެމް.ޑީ.ޕީ ެއއީ ދަނީ. ކުރަމުންމަސައްކަތް

ބަރު  ރި މެންޒަތްތެއް އި  ބާރަށު ދާއިރާެގ ެގ އަްޚ،ގައި ައުޅަގނޑުމެންކުރީ ،ދަންނަާވ ޮގތަށް ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނަރަލަކީ

މިއީ ނޫންތ  މި  ަކއްކާލަ މި އިންނަނީ. ކަށް މިހާރު ދަޢުާވތައް ލައިެގން ދެކޮޅަށް ކައްކާލަދޮލަނގަ  ،ިވދާޅުިވހެން ސުޖާޢު

މި ސަރުކާރަކީ ހާޖަރާޭގ ބޮޑު ލުޠުފީ  . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ންކުރާ ކަމަކީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ާވހަކަ ނިންމާލަ

ެގން ނުވެ ަގއި ލިޔުނު ޝަހިންދާމެން ކައިރިން ސަލާމަތްނުިވ ސަުރާކރެއް. މި ސަރުކާަރކީ އެމް.ީޑ.އެންމަތްލާކައިރިން ސަ

 ސަރުކާެރއް. އުޅޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .އެއްެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޙަސަން ބަރު މެން ދާއިރާެގ އިނުގަރއިދޫ

ެއ ބަދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޅުަވން މަހިއަަގިއ ބަދުނާމުެވސް މި ސަރުކާުރެގ ބޮލު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަބަދު

ކަން ންށް ކަކަށި އިބާާރތުން ކުށްެވރިކުރަން. މި ސަރުކާރަކީ އ ާގތެރި ސަރުކާރެްއ. ރައްޔިތުންނަދައްކާ ާވހަކަ ހަރު

މަތީން ހިންާގ ސަރުކާރެއް. މި ސަުރކާރުެގ މިނިސްޓަރުންެގ ބޮލުަގިއ  ެއއްޮގްތާވ ޮގތުެގ ާގނޫނާއި ަގާވއިދާ ށްކުރުމަ

 ތެރި މެންބަރު...، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްއި ބަނދުނާމު އަޅުަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދޫމަހިބަ

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  .މައްސަލަ ގެއްިލެގންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގމިހާރު އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހެން ހަދާތީ މިތާ ނިޒާމު

 ...ނޑުންނަނީ ދީފަ. އަޅުގަ ދަމުން ޮގާވލިޔަސް އޮކައިރިން މިހެން މެންބަރަކު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މި ތަނުެގ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ނުެގއްލޭ އިނޭގތ . ިމއީ ރީތިކޮށް ހިނާގ ރަްއޔިތުންެގ  ؛މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ަވރަށް ބަލާޣާތްތެރިކޮށް އީދުނިޔޭ މިްނަގނޑުތަކުން ަބއްލަަވއިފިްއޔާ މި ،މަޖިލީހެއް. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ބައްލަަވއިފިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.މަޖިލީހެއް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  ހިނާގ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

 ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ދައްކާ ާވހަކަައށްުވރެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިތާ  ،ާވނެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބަލާޣާތްތެރި

އޮންނަ ކަންތައްތަކަްށުވެރ  ސް، އެޖެންޑާަގއި އީކުރާ މަރުޙަލާގައި ިއއްޒަްތތެރި ރަހުސްބަދައްކާ ާވހަކަ ިގަނއީ. 

ދެކޮޅު  އޭެގެތރޭގައި ިއސްލާމްދީނާމުން ތިޔަ ެގންދަަވނީ. ްއވަ ކުރަިގނަ ަކންތައްތަކުަގއި ބަހުސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނީ އަބަދު ސަޖިދަިއގައި. ަވތި އޮންނަ  .ރައީސް ތެރި. އިްއޒަތްެގނޭަވރަށް ފަސޭހައިން ހަމަ ްއޔާ ާވހަކަެއއް ވެއްޖެ

ހަމަ  ؟ދައްކާ ާވހަކަ ޝަހިންދާ ބަރާބަރޭ. ދެން ކިހިނެއް މި ދިމާކުރަނީ އަުޅަގނުޑމެން މިޮގާވލަނީ ތެދުެވޭވ ަގޑީަގއި 

 ..ނެއްކާ ެވސް ނިޒާމީ މަްއަސލަ.އަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ިވދާޅުާވން ތިޔަ ަމހި އިނާރުވަ  ިނޒާމީ މައްސަލައިހަށް ދެން އަޅުަގނޑު 

ހިބަދޫ ދާއިރާެގ މަ !ެގންދަާވކުިރައށް !ިވދާުޅެވދެްއާވަވަޑިއަގންނަާވ ހުރިހާ ާވހަކަފުޅެއް މި ތަނުގައި ސާފުކޮށްބޭނުންެވ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ން:ެކުވާވހަކަދެއް ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ާވހަަކ  ާވކެތްތެރިކަމާއެކު އަޅުަގނޑު ދަްއކަހަމަ މީގައި އަުޅަގނޑު އެދެނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް 

 ެވސް ައޑުއަހާލަން. ހަމަ އިުރއިރުކޮޅާ ނިޒާމީ މަްއސަލަ ނެީގމަ ހަމަ އުނދަޫގާވނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ަވރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ށް ުޝކުރިްއޔާ. ަވރަށް ބޮޑަ

 ށް.ސަޢީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ މާަވށުއަރުަވނީ ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުބަރު. އަޅުަގމެން

 

 ކަދެއްެކުވްނ:ާވހަ ޢީދުސަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

އޮތީ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމއަދު މި ާވހަކަ ެދކެޭވ މައްސަލަ ެއއީ ަގރާރު ހުށަހެޅުމެއް. ަގރާަރކުން ހުށަހަޅާފައި މި

ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ެގނެސް މިކަން  ،ސަރުކާރުން މިކަން ުކރަން ބޭނުން ނަމަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޭވޖު މިނިމަމް

ދާއިރާެގ  ބަދޫމަހި އަޅުަގނޑަށް ލަާފކުރެެވނީ ކަމަށް ބޮޑަށް  އުުޅއްިވކަ ިވދާޅުެވޭވތ މުނީ. އެ ާވހަނިންމީމަ ނި 

ިއއްޒަތްތެިރ މިލިއަން ިދެވހިރާއްޖެއިން އެބަ ބޭރުކުރޭ.  500މިހާރު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެވސް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ަވރަށް ޭރިވެގން ކުރާ ކަެމއް. މިނިމަމް  ޓަކައިޑާލުމަށްސިނާޢަތް ފުނމިއަދު ދިެވހިާރއްޖޭެގ ފަތުރުެވރިކަމުެގ  .ރައީސް

ބާެގ ޠުއެބަ ތިބި ޚު  ވަޒީާފގައިރައީސް އޮފީހުަގިއ، ރައީސް އޮފީހުެގ .ކީ ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޭވޖަ

ޓްބާ. މި މީހުންނަށް  ހޮްޓބާ، ހޮ މި ބުނަނީ، ަގއި ޖަހައިެގްނ، ސ ޝަލް މީޑިއާަގއި 2013އަށް ނަން ހޮޓްބާ

ނުާވނެ. މިއަދު އެމް.ީޑ.އެްނެގ ާވހަކަ ދަްއކާތީ، އެކަން  އްކުރެިވެގނެއްޔާެގ އޮފީުހގައި މަަސއްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ން އެއީ އިްއޒަތްތެރި އުެގންދިމި ަގރާރުތަކުެގ ބަހުސް ކުިރއަށްއަންނަނީ. ޓަަކއި ަގރާރުަތއް މި ތަނަށް އޮއްބާލުމަށް

ކުެރެވނީ ަސރުކާރުން ކަމެއް ނުކުރާީތ އެއީ ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލު ަރއްާވ ކަމެއް.ނިޔަެތއްަގއި ކު ރައީސް، ރަނަގޅު

 ..މި މަޖިލިސް ހިންަގންޖެހޭތީ ކުރާ ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި ޮބޑަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ވ ޓަށް އަހާ  މިއީ އަޅުަގނޑު ؛މެންބަރުން . އިްއޒަތްތެރިއެއްއިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަ

ހިނާގލެއް ފުރިހަމަކަުމން އަޅުަގނޑަށް ެވްސ މި ަކމުގައި އިނދެެވނީ. އިަހަވންދޫ  ،އެހެންނަމަެވސްަވުގތު ެވސްމެ. 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

 ނީ ަވއެ ިވދާޅު ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރެގ މާަވށުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި 

 500ަވރަށް މުހިންމު ާވހަކަފުޅެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިނޭގތ . އެއީ ރައީސް ޔާމީން ދޮންނެިވ ފައިާސެގ ތެރެއިން 

، އެ ހ ދަން އިރުނުެވ ހުރި ާވހަކަ އެ ިވދާޅުީވ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ފާރަލައަން އަދި ޤައުމުން ބޭމިލި

 މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގުތަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން. ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާެގ މާަވށު

ިތޞާދު ފުނޑިއްޖެ އިއްޒަތްެތރި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު ފުނޑިއްޖެ. ޤްދިެވިހރާއްޖޭެގ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ަސއްކަުތެގ މިއަުދ ެވްސ، މިއަދު ެވްސ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މައީސް. މަްސެވރިންނަކަށް ފައިސާެއއް ނުލިބޭ. ރަ

 ...ދާއިރާަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒާމީ ނުކުތާއެއް. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ނި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ
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ފިނިފެންމަލުެގ ަގރާރެއް.  ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ  ކުންޔަމި ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާުރެގ ތެރެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޮން މައުޟޫޢަކަށްތ ،  ާވ!ްއަވަބލަަރއީސް ިވދާުޅެވދެ .މިސްކިތުެގ ާވހަަކއެއްއަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ބުރިޖުެގ ާވހަކަެއއް. 

ކުާރ ެވސް ބަހުސްެގންދަަވނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮޅިއްޖެ އިނޭގތ . އަުޅަގނޑުެމން ގައިމު ކުިރއަށްމި ކޮން ަގރާެރއްތ  

 .ނީއެހެންީވމާ، އެ ާވހަކަ ފާހަަގކޮށްލަދި ދަނީ. ރާރެއް ނޫންަގ

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ބުޭނ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ،ޕީގައި މި އޮތީ. މި ކޮޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅަގނުޑ އަތުގައި އޮތް ކޮޕީައކީ

ކުރެޭވނީ މާތްެވެގްނާވ އިސްލާމްދީނުެގ އަސާސްތަުކެގ މަީތަގޭއ. ޒު މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީއި ދިެވހިރާއްޖޭގަ 

ިމއީީކ ާވލަން. މަޖުބޫރުާވެނ ެއމް.ޑީ.އެން އު ށްއަމުރައްޔުލްދިެވހިާރއްޖޭެގ ަވލި  ،ާވނަމަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއެހެންކަމަށް

ބޭފުޅުންެގ އަތްޕުުޅގައި ެވްސ  ތި ؛ޮގތްޮގތަށް  ާވހަކަ އެކިއެ ، ެއާވހަކަހެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންީވމާފަލަހެއް

ތަނަށް ވައްދަނީ.  ާވހަކަދައްކާތީ ނިޒާމީ ނުކުތާތަްއ އިތުރުަވނީ. ފާޑުފާޑުެގ ަގާރރުތައް މި އޮންނާނެ މި ކޮޕީ. މި 

ިއްއޒަތްތެރި  ،ދު ފުނޑިއްޖެޞާ ތިޤްދު ފުނޑިްއޖެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޞާތިޤްސް. ދިެވިހރާއްޖޭެގ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީ

  ...ރައީސް. މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ާވހަކަދެްއކެުވން:ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެ

ދެން ާދއިރާެގ  ،ޖަހާއިުރ މަޖިލީހަށް ަވޑައިުނަގނެ ތިއްބަާވފައި  12ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް. 

ބޭނުންތެރި  ނޫން ޮގތަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވައިިފއްޔާ ރަީއސް މި ބަހުސް މި ،ރައްޔިތުންނަށް ތިމާ އައިކަން އަންާގލުން

ކޮށްލަެދއްަވްނީވ ނޫންތ  މިެވނި ދާއިާރެގ ތަކަށް ހިނަގއިދާނެ ކަމަށް ފެނޭ. އެބޭފުޅަކު ަވަޑއިަގތީމަ ރައީސް އިޢުލާންޮގ

 ފަހުން.  12މެންބަރަކު ަވޑަިއެގންފިއޭ 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މި ނުކުތާ   ،މައްސަލަ ނުޑ މިއަޅުަގ !ދަންނަަވންތ  !އަޅުަގނޑު ެއއީ ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިަގންނަމޭ. ދަންނަަވންތ 

ބުކޮށްފައި މި ތިބެނީ. ޚާމެންބަރުން ރައްޔިތުން ިއންތި 87ށް މަޖިލީހަ ހުރީ. މި މި ފާހަަގކުރަން މިއަދު ހިތު ެވްސ ލާ

ާވދަެވރި ޕާީޓެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،އަރަނީށްމެންބަރުން އަބަދުހެން މިތާ އެބަ ތިއްބަާވ. އަޅުަގނޑު މި ހިތަ 65ތިބޭއިރުަގއި 

 ،ފުޅުންެގ ރައްޔިތުންތިބޭ ިއ،ކުަރއްވަ ބަހުސް އި،މެންބަރުންނާ ޖަދަލުކުރަްއަވ 65ތަނަށް ަވޑައިެގން މި  ބަރުން މިމެން

މާަވުށ  !ަގިޑއަށް ަވަޑއިެގން ދެްއާވށޭ !ތިބޭފުޅުން ތަމްސީލުކޮށްދެއްުވޭމ މި މަޖިލީހުެގ ނިޒާމަކީ. އެހެން ނުހައްދަާވށޭ

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  މިިގލީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޤާދާއިރާެގ މެންބަރު  މާމިިގލީ

އިދާރީ މޭޒުން ރަނަގބީލު  ،ރިޔާސަތުން  ،މަނިކުފާނު ެވސްއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ 

، ަވއިފި. މިއަދު ނުލާހިުކ ރީތިކޮށް ހިނަގމުންދާ މަޖިލީހެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ެވްސ ަގބޫލުކުރަން. އެހެްނީވމާޖައްސަ

 5ލު ޖެހުމަށްފަހު ވ ޓުލަިއ ނިންމާލަދެއްާވށޭ. ރަނަގބީ ،ެއކު އެދެނީމަނިކުފާނު އަރިހުން އަުޅަގނޑު އަދަުބެވރިކަމާ

، އިރު ެދއްާވަފއި ވ ޓުލައިދެްއާވށޭ. އެހެްނީވމާމިނެޓު 5، ހެންީވމާ ންނަނީ ަގާވއިދުގައި އިނޭގތ . އެއިރޭ އޮމިނެޓު

 އެކަންތައް ކޮށްލަާވށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެއީ ާވދަެވިރ  ،އުއްީމދުކޮށް ހުރީދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްާޔ، ޝުކުިރއްޔާ މާމިިގލީ

ފުޅުންނަށް  ބޭ  ތަމްސީލުާވތަން ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ނުފެންނަކަން ތިތަނުގައި ޕާޓީތަކުެގ ބޭފުޅުން މި

ދެމެދުަގިއާވ ަވުގުތކޮޅު.  އ1:30ާާއއި 1، ތިބޭފުޅުން ަވޑަިއަގންަނާވ ަވުގތުކޮަޅކީ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ. އެހެންީވމާ

ސް އެދިަވޑަިއެގންފައި އެބައޮްތ. ހުންނަނީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެވ ކޮށް މިތުަގސްއަޅުަގނޑު 

ދާއިރާެގ  މާމިިގލީ ،، އެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ެވސް ާވހަކަދެްއކެީވމާ ވ ޓަށް ދާން. އެހެންނަމަެވސްއެހެންީވމާ

 އިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ިވދާޅުީވ ތެދުފުޅެއް. ާމަވށު ދާ

 

 މަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:މުޙައްމާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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 އިމްޕ ޓު މި  25ދިެވިހރާއްޖޭެގ %، 25. %ަވނީ ފުނޑިފަ ދު މިޞާތިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤް

ނެްތ  ދޭނެ ފައިާސއެއް . ދިެވހިރާއްޖޭެގ މުާސރަަދޖެހިފަނަވނީ އި . ވަޒީާފެގ ާބޒާރު މިއްސަ ަވނީ ދަށަށް ޮގ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކަމުން މި  އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނަ ސަލައެއް އެބަ ނަންަގާވ. މެންބަރުނިޒާމީ މައް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ މައްސަލަ.ހ ދަނީ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެުވން:ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް

 ،އަބަދު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކީ އަުޅަގނުޑެގ ނަން ެވސް އޮޅިފައި ހުންނަ މީހެއް އަބަދުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަީއސަ 

ނުދަްއކާ އިނދޭ. ާވހަކަ ،ޭއ އީވާ  ؛ާވހަކަެއއް. ކޮންމެހެން އަުޅަގނޑުމެން އިދިކޮޅު މެންބަރުންެގ ަވުގތުަގއި ބުނަންތ 

އޭ މައްސަލައަކީ. ތިޭއ މައްސަލައަކީ ކަލޭމެންެގ. ތި ؟ކަމެއް ްއކަން. ތީ ކޮންންނަށް ފުރުޞަތުދީ ާވހަކަދައަހަރުމެ

 ؟ަވުގތު ލިބޭތ  ާވހަކަދައްކަން !ބަލާބަލަ !ދޭންީވ ާވހަކަދަްއކަން. ފެނެއެްއނު. ބަލާބަލައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު

އްކާނެ ކަެމއް ނެތް. ދަ ންނަކަށް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ާވހަކަބޭފުޅު  ހަޖަމެއް ނުޭވ ތި ،ބުނަނީ މިހެން ެވެގން މި

ޒިރުަވން. ކޮންމެހެން ހާކޮމިޓީތަކަށް ެވސް އަުޅަގނޑުެމން  .ގައިނހުންނަނީ މިތާ އަޅުަގނޑުމެން ހެނދުނުއްސުރެ މި

އޭ ކިޔަިއެގްނ ނުކުރެގައި މަޖިލީހުެގ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ތަމްސީލުނއަޅުަގނޑުމެންެގ ާވހަކަަތއް ދައްކަިއެގން މިތާ

ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. ބ ދިުގ މުޙައްމަދު ެވސް ދޮުގހަދާނެ ދޮުގ ؟މެއް ނެތް. ކޮން ދޮގެއް ހަދާކަށްާވހަކަދަްއކަން ހަދާނެ ކަ

ާވހަކަ. ކޮންމެހެން  ހަމަ އަޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭުނންޭވ މި .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ؛ކަމެއް ނެތް އެނގިއްޖެ

މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތައް ެވސް ހިނާގއިުރ  ކަމެއް ނެތް. ލުަގއި މި ަބނދުނާމުތައް އަުޅަވން ހަނދާނެއަޅުަގނޑުމެން ބޮ

 އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުން ެއބަތިބި. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު ތިޔަ ބޮޑަކަށް ނުފެނުނު އިއްޒަތްތެރި  ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއެގ ޮގތުަގއި މާ އީއާދެ! އަުޅަގނޑަކަށް ެވސް ތިޔަ

 ާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ދެއްކެިވ ާވހަކަ. ާމަވށު ދާއި
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 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 ަވނީ ފުނޑިފައޭ.  ދު މިޞާތިދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤް !އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނުޑ މިދައްކާ ާވހަކަ އަުޑއައްަސާވ

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ދެއްާވ!އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މަޑުކޮށްލަ ؛ަވުށ ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުމާ .އިނޭގތ  ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ބަސް ިވދާުޅވެއްޖެ. އަުޅަގނުޑ  ފަހަރަށް އެ 7ލަ މުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާަވުށ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖު

ތިބޭފުޅުން ހަމަ  ށް އޮީތ ފުނޑިފައި ކަމަށް. ދެން އެހެން ހަމަ ިވދާޅުާވއިރަދު ޞާތިޤްއްޖޭެގ އިރާ ުގނަން.  ނަނީމިއިން

 ޭއެގ ސަބަބުތައް. ާމަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންަގާވ. އަުޅަގނޑު އަުޑއަހާލަން ބޭނުން

 

 ުވްނ:މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްކެ 

 ؛އިން ފެށިެގން ދިެވހިރާއްޖޭެގ މިނިަވން އެއް މުއަްއސަސާ 9:30އީސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިއަދު އިްއޒަތްތެރި ރަ

ަތއް ދިޔަ. އުއިން ފެށިެގން އިންޓަރިވ 9:30އްޔަންކުރުުމެގ މަސަްއކަތުަގއި ޢައް ޖެނެރަލެ މީރާއަށް ކޮމިޝަނަރ

، އެްއޮގތަކުްނ ން އެނިގަވޑައިުނަގތީަމ. އެހެންީވމާށް ެވްސ އެކަރައީސަ އަޅުަގނޑު ހައިރާންެވއްޖެ އިއްޒަތްތެރި

ތަނަށް އަންނަ މީހެއް، ދާ މީހެއް،  އިންނެީވ ިނޒާމަކު ނޫން. އެއީ މި ދަންނަަވންޏާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެވސް ތި

 .ސްއްޒަތްތެރި ރައީއިން އިނެގނީ. އިނުަގންނަާވކަން އެ ށް އެނިގަވަޑއިސަމިތާ އުޅޭ މީހެއް އިއްޒަތްެތރި ރައީ

 .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް !ދު ފުނޑިއްޖެ. ުގނުްއާވޞާތިދިެވހިރާއްޖޭެގ ިއޤް ދު ފުނޑިއްޖެ.ޞާތިދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤް

 ދަންނަަވނީ.  ަވނަ ފަހަރު މިހެން މި 10ީވ  ދު ފުނޑިއްޖެ. މިހާރު މިޞާތިދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަުޅަގނޑު ދިޔުމުެގ ކުީރގައި ަނއިފަރު ށްވ ޓުެގ ަވުގތަ ،ވ ުޓެގ ަވުގތު މިހާރު އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން

 އަުރާވނަން. ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 ެކުވްނ:މް ާވހަކަދެއްނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާ

ވ ޓު  ،ކަމެްއަގއި. ފުރަތަމަ ކަމަކީ 2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ނެީގ 

ކޮށް މެންބަރުން ރިޕީޓު 65ގައި ނދިުޔން. ދެަވނަ ކަމަކީ މިތާށްއަނުލާ ކުރިއަުޅަގނޑުމެން ވ ޓު ަފއިރަނަގބީލު ޖައްސަާވ

އަޅުަގނޑުމެން މިތާަގިއ . މެންބަރުންނަށް މެންޑޭޓު އެބައޮތޭ ީދފަ 65އްޔިތުން މިއަދު ނީ ެއ ރައެތައް ފަހަރަކު ިތިވދާުޅަވ

ތަނަށް ަވދެެގން  އެކީަގއި ސުޕަރ މެޖ ރިޓީއެއް މި މެންބަރުންނާ 65މައިނ ރިޓީއަށް ެވެގން ތިބެެގން އެ 
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ންނާނެ ބަރާބަރަށް ގަޑިއަށް. ަގނޑުމެން އަ ާވހަަކ ދައްކަނީ މި. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅު  ނުކުރާތީ އެމަސައްކަތް

. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން އެބައޮްތ އެ މެންޑޭުޓ ހަާވލުކޮށްފަ ބަރާބަރަށް މަޖިލީހަށް އަންނާނެ

، އެހެންީވމާ އް.ބަޔެ  ކުރިޒުޮގތަށް ތަންފީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިތުން ހަާވލުކުރި މެންޑޭޓު ސީދާ ަރްއޔިތުން ބޭނުންިވ

ނުކުރަންޏާ ެވސް. ވައްކަެމއް ނޫނޭ. ޒުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގނެ އެ މެންޑޭޓު ތަންފީ

 ދުަވސް ީވ. ރައްޔިތުންތަކަށް ީވ ކަމެއް ނެތް. އަހަރު 1މިހާރު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ވެއްޖެ އިނޭގތ . މާަވށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަގޑިަހމަ، މާަވށު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ފުރުޞަތު

 ދިަޔއީ.  ަގޑި ހަމަެވެގން އެ

 

 ންކަމަށް ވ ޓަށް އެހުން . ވ ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަ 10

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވމިހާރު މިއަދުެގ ފުރަތަމަ ވ ޓު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ބެހޭ ފުްޑ ސެކިއުިރޓީ ަގރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތުމާ ެވރިކަމާދަނޑު

 އެދެން.  ދެއްުވންފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓު

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 ބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެން  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން 

 00 ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ 
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   67     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއީވ. 71؛ ކީދަ ހާޒިުރެވ ިތްއބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ެނތް. ަވިކ ޮގަތކަށް ވ ޓު ނުދެްއާވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. މެންބަރުން 67

، އެހެންީވމާ. 34؛ ކީފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދަ. 67؛ ކީ މެންބަރުންެގ އަދަދަ ަވޑަިއެގންެނިވިއެވިރވެ ވ ޓުަގއި ބަ

އަުޅަގނުޑ  .މަޖިލީހަށް ބަލައިަގެނވިއްޖެ ފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުެގ ފުޑް ެސިކއުރިޓީ ަގރާރު މިމާ

ދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްެޖކަމުަގިއ ޞާތިޤްމި ަގރާރު ދިރާސާކުރުމަށް އި ،އެހެންކަމުން ؛މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ

 ދަންނަަވން.

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް .  8

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ިވލުފުށީ

 

 މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފް ާވހަކަދެއްކެުވން: ިވލުފުށި ދާއިރާެގ

 އެންމެ ކުޑަ އުޖޫަރ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި ެގންދަނީޝުކުރިއްޔާ 

މަސައްކަްތކުރާ  .ޮގތުން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ޮގތުން ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ަގރާރާ ބެހޭ ުގޅޭ ކަނޑައެޅުމާ

ަގނޑުމެން ޅު އަމު ކަމެއް. ންކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް އަބުުރެވރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެޭވަވުރެގ އުޖޫރައެއް ދިނުމަކީ އެއީ މުހި 

ފަހަރު މަޖިލީހަށް   ނެތް. ނަމަެވްސ، އަޅުަގނޑުމެން މި ެއއްޑަެއޅިފަކަނ ެއއްޖޫރައު ުރަގިއ ެވސްއިއައި ށްބަމިހާހިސާ

ނިންމާލި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގިއ ެވސް ަގނޑުމެން ޅު ަގިއ އަ 2018ފަހަރުެގ  އިރުަގއި ެވސް އަިދ މިކުރިމަތިލީ

 ުކޑަ އުޖޫަރއެްއ އްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވ އެންމެިދެވހިރާއްޭޖގައި ަމސަ ،ަގނޑުމެން ދެއްކި ާވހަަކެއއް މިއީޅުއަ

. ަގއި މި ކަންތައްތައް ަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެިވފ19ަކަނޑައެޅުން. ާޚއްޞަ ޮގތެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެޖެންޑާ 

 ޅުުމެގ ާވަހކަކަނޑައެ ކުޑަ އުޫޖރައެއްދެޭވ އެންމެ ަގނޑުމެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޅު އަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭދައްކާއިުރަގއި ައޅުަގ
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ިދއުން. އަިދ ނުކުރާ ޮގތަށް އެ އުޖޫރަ ކަނޑަެއޅިެގން އްދަށް އޭެގން ނޭެދޭވ އަަސރެޞާތިޤް އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭެގ އި

ނޫނިއްޔާ އެކި ިގންތިއަްށ  ،ޓް ރޭޓެްއތ ލެަގނޑުމެން މި އުޫޖރަ ކަނޑަައޅާނީ ފްޖެހޭ އަޅުެއބަ ލަންއަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާ

 ެގއަުޅަގނޑުމެން .ދެޭވ އެންމެ ުކަޑ އުޖޫރައެއްތ . އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްކަށް ޔަިގންތި ބަހާލައިެގން ކޮންމެ 

އެާއއެުކ  އަުގ. އަިދ ހަމަމަސަްއކަތުެގ ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހޭ ެއ މީހުން ކުރާ

ހަާވލުކުެރޭވ  މަސައްކަތްތެރިންނާ .ތްއްކަތްތެރިންެގ ެވސް ޒިންމާއެއް އެަބއޮމަސަ ،އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން ެއބަޖެހޭ

އެބަދޭ   ފެނިެގންރު  ިގނަ ފަހަށްަވުގތު ދިނުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަ ،އެކު ކުރުންފަރުާވތެިރކަމާ ،ކުރުން މަސައްކަތް

ތަން. އާދެ! މި ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ   ަވަރށް ބޮޑުތަން ދަށްެވފައިާވޤުމަސައްކަުތެގ އަޚްލާ

އިޞްލާުޙާވްނ.   މަަސއްކަތްތެރިން ެވސް އެބަޖެހޭ ؛އިޞްލާޙުުކރަން އެބަޖެހޭ. ެއ ކަންތަްއތައްއިޞްލާޙުކުރަން. 

 ،އްކަމުންމެ ކުޑަ އުޖޫަރއެއް ކަނޑަެއޅުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ާވހަކަދަ ން އެއަުޅަގނޑުމެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ާރއްޖޭަގިއ  ،ަޑއެުޅމުެގ ސަބަބުން މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާެވފައިާވ ެއއް މައްސަލައަކީ ނއެންމެ ކުަޑ އުޖޫރަ ކަ

އްކަތްކުރަމުންާދ  ޮގތެްއގައި މަސަ ޞަޚާއް ދިރިއުޅެމުންދާ ނުަވތަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އަދި ަގާވިއދާ ޚިލާފަށް

ެވެގންތ  މި ކިހިނެއް  ،ަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިަލންޅު ބިދޭންސީންެގ ކަންތައްަތއް. އާދެ! މި ކަންތައްަތއް އަ 

 ...ކަންތައްތަެކއް ފެށުނީ ކޮންއިަރކުތ . އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ކަންތައްތައް ފުރަތަމަ ފާހަަގެވެގން ައއީ

 

   ާވހަކަދެްއެކުވން:ތުންރިޔާސަ

 މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ދީ  ޞާތިޤްންޖެހިދާނެ އިނުކުމެލަދީ ކޮމިޓީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ޞާތިޤްމި ަގީޑގައި އެަބއޮތް އި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކޮމިޓީަގއި ަބިއެވރިާވން. އެހެންީވމާ، މި މައްސަލަ މި ނެީގ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތިރ  ފުށީނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ބަލައެއްުނަގނެޭވ. މި މަޖިލީހުަގިއ އިންނެުވން ބުއްިދެވރި. ިވލު

 މެންބަރު.
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 ާވހަކަދެއްކެުވން: ބަރު ަޙސަން ޢަފީފުރާެގ މެންދާއި ިވލުފުށީ

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެިވ ޮގތަށް މި މައްސަލަ ފެށުނީ ކޮންއިރަކުތ  އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން 

 އާދެ...އިނޭގތ . 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެއްކެުވން:ޡިމް ާވހަކަޢާމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

ުތގައި ެވްސ ހަމަ ބޮޑު ނިޒާީމ މައްސަލަެއއް އިނޭގތ . މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ހިނާގ ޙަޤީޤައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 ނެ. އަުޅަގނޑުެގ އަޚް ކެލާ ދާއިާރގެ ާވ ކޮންމެ ކަމެއް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް

އިންނެިވ. މާމިިގލީ  ޮގނޑީަގއި އެބަ ،ސްކޮށްތުަގއި ެވސް ހަމަ ސީރިއަޙަޤީޤަ. ފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނބުރައިެގން

 ހޭއަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ހަމަލާދިނީމަ. އެހެންީވމާ، މިއީ ަވރަށް ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް ދާއިރާެގ

ނުކުރަން.  މަކަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލެއްތެރޭގައި ހިނގައިެގްނާވނެ ކަ މައްސަލަެއއް. މިކަހަލަ ކަންަކން މި މަޖިލިސް

ެގ ުގރޫޕު ރީޕާލިމެންޓް ،ޓަކަިއ މި ާވހަަކ ދެންނެީވއިްއޒަތްތެރި ަރީއސްެގ ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް އެހެންީވމާ،

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ލީޑަރެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން. ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.  ފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ިވލު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ިވލުފުށީ

 ..ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން. އާދެ!

 

  ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ބޭރަްށ ނުކުންނަަވިއ ކެލާ ާދއިރާެގ  ،ހުން އެދެންއާްމސް އަރި-އެޓް-ޓްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސާޖެންއަޅުަގނޑުމެން، 

 ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ދާއިރާެގ ށީފުާވލު ބައްލަާވލަެދއްުވމަށް. ިވލުހުއަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހާލު
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 ާވހަކަދެއްކެުވން: ފީފުދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޢަ ިވލުފުށީ

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތތެރިންނަށް ދޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުަގއި އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަޭއ  މެންބަލަން މި ޖެހެނީ އަޅުަގނޑު  އަުޅަގނޑުމެން  !އާދެ ؛ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކެގ ތެރޭަގއި 

ީއ މި. ަތއް ެވސް ހިމަނައިެގންތ ނޫނިއްޔާ މުސާރައާެއކު ދެޭވ އެލަަވންސް ،ސާރައަށްތ މި ބުނަނީ ދެޭވ އަސާސީ މު 

 ؛މެްނެގ ާގނޫނެއްޑުެވސް އަުޅަގނޑުމެން ިވސްަނލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަާވލަނީ އަޅުަގނ

އެަބޖެހޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ެވްސ  7ެގ %ޮގތުން މުސާރައި  ާވ ޕެންަޝނާ ބެހޭ ާގނޫނުގައި އޮންނަމިހާރު ފާސްެވފައި

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައަީކ  ،ން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ދެޭވ އެންމެ ުކޑަ އުޖޫރަ ކަނަޑއަޅަމުންދާއިރު ޕެންޝަނަށް ދައްކަ

ޒީފާ އާދޭ ވަ އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް އެބަ  އިފިއްޔާ ޭއެގ ސަބަބުން މި ދަންނަާވ ޮގތަށްޅަ ދެޭވ އެންމެ މުސާރަ ކަމަށް ަކނޑައަ

ެގއަށް  ؟އެއީ ެގއަށް ެގންދެޭވ މުސާރަތ  ،އުޅެނީ މާނަކުރަން މި ދޭ ފަރާތްތަކަށް ެވސް. ނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން

ހުރިހާ ެއއްެޗއް  ޫނން. އެއީ ލިބޭ އެަލަވންސްަތކާއި މި ެގންދެޭވ މުސާަރއަކީ ހަމަެއަކނި އަސާސީ މުސާަރއެއް

ިވސްނަމުންެގންދާއިުރަގިއ  ަކށްކޮމިޓީން މި ކަންތައްތަ ނަޑއެޅުމުަގއިހިމެނިެގން. އެހެންީވމާ، އެްނމެކުޑަ އުޖޫރަ ކަ

ޭދން. އަދި އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ޖެހޭ މިއަްށ ަވރަށްއެބައަޅުަގނޑުމެން 

އެުކ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެވޭ އެއާކަމާ ުގޅޭ ާގނޫނު ަވރަށް އަަވހަށް ހުށަހެޅިެގންދާނެ ކަމަށް. އަދި ހަމަމަޖިލީހަށް މި

މަޖިލީހުން ފާސްކުރެިވެގްނ ދާނެ ކަމަށް އުއްީމދުކުރަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަްށ މި އެންމެކުޑަ އުޖޫރަ ަވރަށް ައަވހަށް 

 ބޮޑަށް ުޝުކރު ދަންނަަވން.  އަޅުަގނޑު ަވރަށް

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 .މުޙައްމަދު ސިޔާމް ޙްމަދުއަ ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މީދޫ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

ެގންދަނީ  ޢަލައިުކމް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާއދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ` އަްއސަލާމް

މިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަެއއް ކަނަޑއެޅުމާ ބެހޭ ޮގތުްނ މަަސއްކަތްުކރާ މީހުންެގ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

ދައުރުކުރާ ެއއްެޗއް. ކީ އަަބދުެވސް ސަޕްލައި އެްނޑް ޑިމާންޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ާވހަކަަތކެއް. އާދެ! އިޤްތިޞާދަ

ކަމީ ެވެގންދާނެއެ އިޤްތިޞާދު ހަލާކު ،އިޤްތިޞާދުެގ އެްއެވސް ެއއްެޗއް ކަނޑަައަޅއިފި ކަމަށް ާވނަމަޮގތަށް  މިނޫން

މިހާހިސާބަށް ދައްކަަވނީ  ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔޭެގ ިވޔަފާރިއާ ބެހޭ ާމހިރުންނަށް ތަޖުރިބާކުރި މާހިރުން ޝައްކެތް އޮތް

އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަްށުވރެ މާ ުމއްަސނދި ޤައުމުތައް އެބަހުރި.  ،ެވސް އެޮގތަށް. މީެގކުރީަގިއ ދަންނަާވ
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 ތްރިލިއަނުން ޑޮލަރު އަދި ދިެވހި ފައިސާ ެގންުގޅޭ ބައެއް. ހަމަ، މިއީ ބިލިއަނުން ،މިސާލަކަށް އަބޫދާބީ، ދުބާއީ

ައކީ ެވސް ޭއެގ ބަެއއް. ަހމަ އެހެންނޫނަސް ދުނިޔޭެގ ކުރިއަރާފައި ހުރި ޮބޑެތި ރަބިްއޔާޢަދީ ޢޫއެޮގތަށް ސަ

. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން އެަބ ނުވޭ  އިޤްތިޞާދުތަކުަގއި މިނިމަމް އުޖޫރައެއް އަދި މިހިސާބަށް ކަނޑައަޅާފަެއއް

އޭަނެގ  އިންނާއޭނަެގ އަނބިދަރީ ،ެގ ޙައްޤުަތއްބޫލުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުާރ މީހާއަށް އޭނައަށް ރަނަގޅަްށ ދިރިއުޅުމުަގ

ބާދީއަްށ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތަަކށް ކުރިއަްށެގންދިޔުން. އެހެްނނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އާ

 70ކަށް އުޅެނީ ާގތްަގނޑަ  ަލްއކަެއއްހާ މީހުން. އޭެގތެޭރގައި ވަޒީފާ ާބޒާރަށް ނިކުމެެގން މި  3ުއޅެނީ  ލާއިރު މިއިބަލަ

ވިއްަސކަށް ހާސް މީހުން.  ،ުއޅެނީ ާގތްަގނޑަކަށް ތިރީހަކަށް ކަމަށް ނިކުެމެގން މިހާސް މީހުން. އޭެގތެރޭަގއި މަސްެވރި

 ،ުއޅޭ ތިރީހަކަްށ ހާސް މީހުން. ހަމަ އެޮގތަށް އެކި ާދއިރާތަުކަގއި ރިވްސގައި އެބަހަމަ އެޮގތަށް ިސިވލް ސަ

 ީވހަކަށް ހާސް މީހުން. އެހެންީވމާ، އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދިެވހިންނެއް މިއަރިޒަްމެގ ދާއިރާަގއި އެަބުއޅޭ ބާޓު

ވަޒީާފ ބޭނުންެވެގން ުއޅޭ ކޮންެމ  ،ނަމަ ނަާވޮގތަކަށް ނުޭވ. މިހާރުެވސް ދަން ރާއްޖެއަކުން މަަސއްކަތަކަށް ލިބޭ

 އި  ރާއްޖޭގައި އެަބއޮތް. ރާއްޖޭގަ ވަޒީފާތައް ހަމަ ހެސްކިޔާފައިނެތް. މީހަކަށް ވަޒީފާ ލިބޭ. ވަޒީާފ ނުލިބިެގނެއް 

 އިދާަގާވ ،އާދެ! ނުޙައްޤުން ؛ކުރާ ބިދޭސީންދިޔަިއނުންޮގސް ރާއްޭޖގައި މިހާުރ މަސައްކަތްވަޒީފާތަްއ ިގަނެވެގންިދޔަ

 ،އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ އެއްޗަކީ ލައްކަެއއްހާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އެަބއުޅޭ.  1ފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ލާޚި

ޮގތުން އެންމެ އަުގހެޔޮ  މިހާރު އަޅުަގނުޑމެންެގ ޑިމާންޑު ސަޕްލައި އޮންނަ ،ނަމަ ނިމަމް އުޖޫރައެއް ކަނަޑއަަޅއިފިމި

އަުޅަގނޑުެމން ބަންާގޅީން މި ެގންނަނީ   ،އަުގހެޔޮ ލޭބަރުންދަނީ ބަންާގޅީން.  ން މިލޭބަރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެމު

ޑިމާންޑް އެންްޑ  ،ާވތީ ާވތީ. ެއއީ ޑިމާންޑް އެންޑް ސަޕްލަިއއަަކށް ށްެއއީ ިވޔަފާރީެގ އުސޫލުތަކަ؟ ކީްއެވެގންތ 

. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ައުގހެޔޮ ކޮށްފިއްޔާ އެ ިވޔަފާރިެއްއ ހަލާކުާވނެތީސަޕްލައި ނޫން ޮގަތކަށް ިވަޔފާރި

މިސާލަކަށް ބުާނނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑުމެން ކަންމަތީ ފިާހރައަކަށް ޮގްސ ަކއިރީަގއި ދެ  ؛ތަންތަނުން

ރަައކުން ައުގހެޔޮކޮށް ިވއްކާ ފިހާ ތަނަކުން އެންެމ އަުގެހޔޮކޮށް ިވްއކަންޏާ ެއއް ބެެޓރިއެއް އެއް ޔާ ފިހާރަ ހުރެއްޖެއް

 ، ވަޒީާފއަށްއެހެންީވމާ، ވަޒީާފެގ ބާޒާުރަގއި އަޅުަގނުޑމެން ވަޒީފާއަށް ؟ ނޫންތ  އަޅުަގނޑުމެން ެއ ބެެޓރި ަގންނާނީކީ

ކޮށްެގން ބާޒާރު. ބަންާގޅީަގއި މީހަކު މަސައްކަތް ކުން. ެއީއ ބަންާގޅީެގންނަ މީހުން ެގންނާނީ އެންމެ އަުގހެޔޮ ބާޒާރަ

 ޑޮލަރު. އެ  5ކަން. ހަމައެކަނި ޑޮލަރު 5ީމހުންނަށް ލިބެނީ  އެނިގަލއްާވތ  މަހަކު އެ އީސަށް މިހާރު އިއްޒަތްތެރި ރަ 

ރޭ އިނޭގތ . ދިެވހިާރއްޖެއަްށ މީހުން ހަމަ މެނޭޖުކު ންބުއިން ބަްނާގޅީަގއި އެމީހުންެގ ކެއި އެ ންޑޮލަރު 5މީހުން އެ 

ލިބޭ ލާރި އެއް  ންއަހަރު 3؟ ނަނީ ކީއްެވެގންތ އަން މީހުން މި އެ އިދުއިސަްއތަ ޑޮލަރު ދީފަ ،ސަތޭކަ ފަންސާސް

ދު މިނިމަމް  އަ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިންމަހުން ހ ދަ އަހަރުން ލިބޭ ލާރި އެއް 1. ނޫނިއްޔާ ންމަހުން ހ ދަ

އުޖޫރަ   މިނިމަމް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،ާވނަމަ ުޅަގނޑުމެން އެ އުޖޫރަ ކަނަޑައޅައިފި ކަމަށްއުޖޫރައޭ ކިަޔިއެގންޮގސް އަ

އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑެގ ؟ ނޫންތ  އެްއޗެއް ދޭންދޭ ނޫނިއްޔާ  ،ސަތޭކަ ޑޮލަރު 8ކަނޑައެޅެނީ ބަންާގޅީންަނށް  މި
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މީހުންނަށް  އެ ،މީހުންނަށް ވަޒީާފެގ ދެއްާވށޭ  އެ  ދިެވހިރާއްޭޖެގ ަރއްޔިތުންނަށް ިއސްތިސްނާާވ ޮގތަކަށް ،ހުށަހެޅުމަކީ

ނަށް ވަޒީފާެގ ބާޒާރުަގއި ެއޮގތަށް ހަދައިފިއްޔާ އިޤްތިޞާދު ހަމަ ންހުރިހާ އެންމެދެޭވނީ މިޮގތަށޭ. އެކަމަކު ުމޅި 

ސް މުޅި މިހާރުެވ !އެނިގލަްއާވތ  .ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ހަލާކުެވެގންދިޔުމަކީ ަވރަށް ކައިރިކަެމްއ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އައްަސާވ  ؛. އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާިރެވރިންނަާގ އެބަނުަނާގ ަވަރށް މި ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ޓެްކސްދުނިޔޭަގިއ ޓެކްސް

މިއަުދ ދައްކަންޖެހެނީ ދައުލަތަށް.  70% ާއއ65ިިވޔަފާރިކޮްށެގން ލިބޭ ެއއްެޗއްެގ % .ހުރިހާ ިވޔަފާރިެވރިން ަކއިރީ

ެގ ޓަލުެޓއް ނޫނިއްޔާ ހޮޓަލެއް ހަދައިެގން އެ ހޮސ  އަޅުަގނޑުމެން މީެގކުރީގައި ރިއެހެންީވމާ، މިއަދު ބޭންކަކަްށ ޮގސް

އެކަމަކު ިމއަދު ިއއްޒަތްތެިރ ތިން އަހަރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަަވުރެވެގންދޭ.  ،ދެ އަހަރާ ަބއިން ޕީރިއަޑް ޕޭބެކް 

 ރައީސް...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގ ރުުވމުށް ފުރުޞަތު އެމެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު 

ފަށް އެދެންޖެހޭ. މަުޑއްަވީރ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި ކުރީަގއި މަުޑއްަވީރ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު މާ

އަިދ މަޖިލީހުގައި ަވުގތު ދެްއާވ  ،ސީދާ ގަޑިއަށް މި މަޖިލީހަށް ަވޑައިެގން  ދުަވހަކު ހެނދުނު މެންބަރަކީ ކޮންމެ

 . މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރެގ ނައިފަރު. ބަރެއްާވދަެވރި އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ޮގތުަގއި ރައްޔިތުްނ  ބޫުލުކރާަގީއސް، އަުޅަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަ

ަވތަ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއާްވ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ެވސް ވައްދާ ނުމި މަޖިލީހަށް  އިމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ހަާވުލކޮށްފަ

ާވ ހެޅިފައި ހުށަ .އެީކަގއި މި މަޖިލީހުަގިއ ތަމްސީލުކުރަްއާވނެ ބޭފުޅެއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ަވރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ

ަގރާރެްއ. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިއާވ ުދާވފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފަ ،ަގރާރަކީ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވނެ އެންމެ ުކޑަ އުޖޫަރައކީ ކިހާަވެރއް ކަމަށް ނޫނީ އުޖޫރަ ކަނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި 

ފާޭވ ިމ އަުޅަގނޑުމެން އު .އޮީތ ައއިއްސަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އިލްތިމާެސއްެގ ޮގތުަގިއ މި ަގރާުރ މި ށްސަރުކާރަ

 ،ސަރުކާުރެގ ނާޤާބިލުކަން ދެނެަގނެ ،ރުކާރަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފުޅުން ަވކިން ޚާއްަޞކޮށްސަ ،ހުންމަޖިލީ

 ،ދުަވސް ާވތީ ިގނަ އިެވަފިއ ހުރި ކަންތައްތައް ނުކޮށްދެްއަވނުަވތަ ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްަވން ިވދާޅު

  ތީެވ، އެކަމާ ކަންބޮޑުެވަވަޑއިެގން ިމ މަޖިލީހުން މި ުދަވްސ ނަާގ ިގނަކޮށްދެްއަވން  ،ދުަވްސ ނަާގީތވެ  ނުަވތަ ިގނަ 

ށް ސާުފ މީެގ ަވރަމިއީ ކުރަްއާވ މަސަްއކަތްތަކަށް ހަމަ އަުޅަގނޑު ޝުކުުރ އަދާކުަރން. އެޮގތުން މި ަގރާރަކީ ެވސް 

ުކން ކަނޑައެޅެންޖެހޭ އަދަދެއް ާގނޫނަ މިސާލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިނިމަމް ޭވޖު ނުަވތަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައަކީ
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ނީ ންނަމި ކަންތައްތައް އޮ ަގއި ެވސްރިއަރާފައި އަދި ކުިރއަރަުމން އަންނަ ޤައުމުތަކުދުނިޭޔެގ ކުދަދުތަކެއް. ނުަވތަ އަ

ހަތަރު ުނާވނެ ޤައުމެްއގައި ތިޭބ ތިންއުުމެގ ރަީއސް ނުަވތަ ސަރުކާރު ެވެގންޤަ .ށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްޮގތަމި

 ނުެގެނޭވނެ. އެންމެ އް މިނިމަމް ޭވޖެ ،ނަމަ ށް ަވނީ ަޗކަހެން އޮންނަ ެއއްއެކަށް. ޗަންެގ ޖީބުގައި އޮންނަ އެއް ހުޖަނުމަ

އެކީގައި ެވސް ޔާ ންނަނީ. ހިތާމަމި ފެ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށްކަނަޑއެްއ ނޭޅޭނެ. އެހެންާވ ކުޑަ އުޖޫރަެއއް

މިއަދު  ، ަގބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭންއަުޅަގނޑުމެ ؛ިރ ރައީސްއިްއޒަތްތެ ދަންނަަވންޖެހެނީ އެޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް

 މަދު ޞާލިޙް އްަވަޑިއެގން ހުންނެިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއބްރާހީމް މުޙަ ރަީއސްކަމަށް ،ަވަޑއިެގން ހުންނެވި 

ރަށް ބޮޑު ަވޢުދެްއ ްއޞަކޮށް ދިެވހި ޒުާވނުންނަށް ެވަވަޑއިެގންނެިވ ަވަވކިން ޚާ ،ހިރާއްޖޭެގ ަރށްތަކަށްއެމަނިކުފާނު ދިެވ

 ތަކެއް ޔާސަތުއަހަުރެގ ދައުރަކަށް ަވޑަިއެގން ައދި ަވކިން ސި 5މިނިމަމް ޭވޖް ކަނޑައަޅުއްާވނެކަމުެގ ަވޢުދަކީ. 

އަހަުރެގ  5ްނ އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުަރން ެވރިކަމުެގ ެގއެ ސިޔާސަުތތައް ިވްއކަާވަފއި ަވޑައި  ،ހިއްޕަަވިއެގން

ަވަޑިއެގންނެޭވނެ ކަމަކަށް. އެހެން  އިނުކުރަްއވަ ޒުއަހަރު މި ކަންތައްތައް ތަންފީ 1ަވތަ މަސްުދަވސް ނު  12ތެރެއިން 

ބާދީ. އާ މެ ބޮޑުޓު ދެއްާވނެ އެން ެވސް ވ ންފާނަށް ޔަޤީނުމަނިކު ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ޒުާވން އާބާދީައކީ އެ ،މި ދެންނެީވ

ޮކޅުތަުކގައި ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ ޒުާވނުްނެގ ކަންެގ ެއކި . ދިެވހިާރްއޖޭއިތިބީ އެ މާޔޫސްކަންމަތީގަ މިއަދު  އެ ުޒާވނުން

 މެންނަށް އަުޅަގނޑުތުެގ ކުންފުނިތަކުން ލަ. ަދއުއިމާޔޫްސކަންމަތީަގ ށްަވރަށް ބޮޑަ ތިބީމި  ދިެވހި ަރއްޔިތުން ،އިތުރުން

ބަރިއަށް މީހުން ވަޒީފާއިން ރިން ބަތަން. ުވޒާރާަތކު ތު މީހާ ވަޒީފާއިން ަވކިކުރާނީ އާދައިެގ ރައްޔިފެންނަމިއަދު މި 

ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި  ކަމެތި ރައްޔިތުން ވަޒީާފއިން ަވކިކުރާ ފުނިތަކުން ބަރިބަރިއަށް ދިެވހި ނިންތަން. ކު ވަކިކުރާ 

 ށް ރެއްކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ސަރުކާުރން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކާރުފެންނަނީ. އެހެންނަމަެވސް، މަތި ބަރު ސަ

 ޮގތުން ކޮމިޓީތަކާއި  ނީ ސިޔާސީނަނުަވތަ ބޭފުޅުންތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންށް ނިަވޑަިއަގންނަާވ ބޭފުޅަކަފެ

ތަން  ދަާވންެގންކުރައްަވމުން އެ ބޭފުޅުން ތަންތަނަށް ޢައްޔަ ޝަންތައް ހައްދަާވަފއި ބޮޑެތި މުސާރައިަގއިމިކޮ

ެގ މުސާރަ ންފުޅުބޭބެިވ އްޮގތުން ލައްާވފަިއ ތި ޔާސީގައި ތިއްބެިވ ސިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ކުންފުނިތަކު

  ނީ މި ނަ މި ފެންށްއަޅުަގނުޑމެންނަ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެކަމަކު،ަތން އަޅުަގނޑު އިންތިހާއަށް ބޮޑުކުަރއްާވ

މި ސަރުކާރު  ން. މިއީތަ ރާ ިއެގ ވަޒީފާަތކުަގއި ތިއްެބިވ ިދެވހި ރަްއިޔތުން އެ ަވޒީފާތަކުން ަވިކކުދަންނަާވހެން އާދަ

ކަމަށް ކަނަޑއެިޅެގްނ  ާވނެރައް ތައް. އެޮގތަށް ކަންތައްތައް ުނކުޅުފުކަަކމަށް ިވދާޅުިވ ާވހަ ޓަަކއި ނުކުރާނެެގނައުމަށް

އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތްތަްއ  ސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިމާެގން އެހެންނަމަެވއިަވޑަ  ،ތަކުރާރުކޮށް ިވދާުޅެވފައި

ބަރު ެވސް އެ މެންެގ އިްއޒަްތތެރި އިރާމެގައި މާަވށު ދާންހަމަ ދެ ،ތަން. ސިނާޢަތްތައް ދަާވންެގރަްއަވމުންކު

ޮގތެއް ނެތް. ރަނަގުޅ ފުނޑިއްޖެ. މަސްެވރިންނަކަށް ރަނަގޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭެނ ހެން އެްއކޮށް ،ިވދާޅުިވހެން

. އިސް އެ ހާލަތުަގެވ އްކަތެއް ެވސް ނެތް. ދަނޑުެވރިންޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސަމަށްދުމްދަނީއެއް ހ އާ

  ނދަޫގ އޮތީ ަވރަށް އު މަސައްކަތްތެރިން ތިބީ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތީަގިއ މި
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ތަެކްއ ދަތި ދުަވސް ތިޞާދީ ޮގތުްނ ަވރަށްއިޤް .ފެނޭ. ބަނަ ދުަވސްތަކެއްބަނަށް އެދުަވސްތަެކއްކަން ައޅުަގނޑުމެން

ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކޮށްެގން ނުަވތަ މި  ތަށްމިޮގ ންމި ފެންނަނީ. މި ސަރުކާރު  އަންނަތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކުރަންޖެހޭ އްޤީެގ މަުގގައި ަތރަ ގައިއުމުއަދި ޤަ އި،ބަދަލުނުެގނެސް ދުނިޔެއަށް މި އަންނަ ބަދަލާކަށް ސިޔާސަތުތަ

 ،ނަމަ ތަްއ ހޭދަކުަރންވެއްޖެ ކަމަށް ަވނީުދަވސް އިީސޮގތުން ބަދަލުހިފުމުަގމިޮގތަށް ސިޔާ ،މަސައްކަތްތަްއ ނުކޮށް

ަވރަށް އުނދަޫގ ކަޅު ތިޞާދީ ޮގތުން އިޤް ،ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކުރިމަިތާވ ހި ރައްޔިތުންނާެވދި

ކީ މި ސަރުކާރު ެގނައުމަށް ޓަަކއި ޖަޭވލަން މިނިމަމް ، ިމއަދުެގ ސަރުކާރަށް އަުޅަގނުޑ ޮގާވމާީވދުަވސްތަެކއް. އެހެން

 ށް މި ކަންތައްތައް ީވހާެވސް އަަވހަކަ ،ާވތީވެ  ަވރަށް ިގނަ ރަްއޔިތުން ަވރަްށ ިގނަ ޒުާވނުން ވ ޓުދިން ކޮްމޕ ނަންޓަކަށް

ަގނުޑ އީ ައޅުއެ ޮކށްދެއްުވމަކީ ޒު ނުަވދެ މި ކަންތައްތަްއ ތަންފީހަތަރު މަހުޖަނުންެގ ޖީބަށްންތިދެ އި،ކޮށްދެްއަވޒުތަންފީ

 މިއަުދ ކަައޅުަގނޑު މި ާވހަ .ސްެގ ަރއްޔިތުންެގ ަވރަށް ޮބޑު އެދުެމއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީރާއަދި އަުޅަގނުޑެގ ާދއި

 ްނގ ޔުނިޓުެގ ާވހަކަ. ހައުސި 100 ހަށް އެރި ނައިަފރު ދާއިރާެގނޫޔެ އިއް  ،ފާހަަގކޮށްލަންހަމަ ދައްކާއިުރަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު ބަރުަވނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންއަމިހާރު މި ފުރުޞަތު އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުޝުކުރި

 ޢަލީ ރިޟާއަށް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ާވހަކަދެއްެކުވން:

އެކީަގިއ  ަވރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާރު ބަ މެންރިއްޒަތްތެއި ދުާވފަރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ 

ކަމަށް ލުމި މަޖިލީހުެގ ސަމާ ނަށް ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށްންއެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ީވހާެވްސ އަަވހަކަށް ދިެވހި ރަްއޔިތު

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ  އެއްބާރުލުން އޮންނާނެ. އާދެ! އިެގ ފުރިހަމަ ތާއީދާންއަޅުަގނޑުމެެގންނަން ހުށަހެޅި ަގރާރަށް 

ެގ ތެރެއިން ެވސް ދިެވހިާރއްޖޭެގ ނު ެގ ކެމްޕ19ޭ އެޖެންޑާ ދި އަ އިޒީރާ ކެމްޕޭނާޖަޖަޒީރާ އިންިތޚާބަށް،  ؛އްޔިތުންނަށްރަ

ންމެ އެއަުޅަގނުޑމެން ދާދި އަަވހަށް  ،ކީހަކައަ ދިޔަ ާވށް ދަންނަަވމުންކަޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަ

މުަވނީ ންޑަ އުޖޫރަެއއް މުހިކު . އެންމެ ސައްކަތްކުރާނޭމަެގ މުެއކަ .އަޅާނޭ، ކަނޑަ ކުޑަ އުޖޫަރއެއް ކަނޑަެއޅޭނޭ

ބަތިިބ އެސް ެވލާއިުރގައި އަުޅަގނޑު ހިުތން މިއަދު އިެވ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތ  ިވސްނައް ކީ އީކީްއެވެގންތ ، އެ 

ރަްށ ލަޑޮ 200ބި ތިާވުނން އެބައެބަތިބި ިދެވހި ރައްޔިތުން، ިދެވހި ޒު  ެގ ވަޒީފާތަުކަގއިކުރިސ ޓުތަ  ،ތަުކަގއިވަޒީފާ

ހުރި ތަފާތުކުރުންަތއް.  ފެނޭ އެކި ރިސ ޓުަތުކގައި އެބަށްތްކުރާ ކުދިން. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މަސައް ރަޑޮލަ 250ނުަވތަ 

 1000 ލީމާއިށް ބަހައަފުރިހަމަ 9ނުަވތަ % 10ަބއެްއ ރިސ ޓުަތކުން % ،ލިބޭއިރުަގއިމިސާލަކަށް، ސަރިވސް ޗާޖް 

 ޑޮލަރު ެވސް ނުޖެހޭ ރިސ ޓުތައް. މުސާރަާއއި 200ަތުކން ަބއެއް ރިސ ޓު ،ތިން ޖެހޭ ރިސ ޓުތައްމަ ޑޮލަރަށްުވރެ
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ޖެހެއޭ. މިއަުދ ރުފިޔާއެްއ ނު 5500ީކ އަޑޮލަރަކަށް ނާރާ. އޭެގ މާނަ 400ެއއްކޮށްލީަމ  ސަރިވސް ޗާޖާ

ކާ އެކީަގއި ުގޅިަފއި އޮތް ތަދިެވހި ރައްޔި  ،އި ަގއެކީ  ކޮންމެ ދިެވްއސަކާ ދުތަކާއި އަދިރަދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުރަންޖެހޭ ޚަ 

 ހާސް ރުފިޔާ ށްރޫރީ ބޭނުންތަަކށް މަދުެވެގން ބާރަ، ފަނަރަ ަވރަކަޒަެގ ންއަޅުަގނޑުމެންެގ ދިެވހ ަރްއޔިތު

 ކަމަށް ަގއިެގ ރަެށއްޖޭރާއް ، އަދިިވަޔސް އި ހޭދަުކރަން އެބަ ބޭނުންޭވ ެއއީ ާމލޭގައި ކަމަށްއެީކަގ އަނބިދަރިންނާ

ންނަށް ތުދިެވހި ރަްއޔި ،ށް މާ ކުރިން ިވސްނިފައި އޮތީނައަުޅަގނޑުމެން ، އެހެންީވމާ .މާލޭަގއި ަވރަށް ބޮޑު  .ސްިވޔަ

ތީ އެނިގަފ. އޮއިން އެކަން  19ން އެބަޖެހެއޭ. އެޖެންޑާ ދައޭ. އެކަމަށް ޮގތެއް ހ ބެން އެބަޖެހެލިޒީފާތައް ވަ  ޚާއްޞަކޮށް

 ކަމެކޭ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭެވ  މު ންހިމު، ނިގފަ. އެހެންީވމާއެ ން އޮތީތިޚާބުގައި ެވސް އެކަންއަދި ޖަޒީރާ އި

ެވސް ބޮޑަަކށް ފަހިކުރެޭވނެ ޮގތަކަްށ ހާނަށް ީވންައދި އެ ވަޒީފާަތކަކީ ދިެވހި ،އުޖޫރައެއް ކަނަޑއެޅި

ކުށަކަށް  މާތުެގމަޢުލޫ ،ފަހުން ފެނުން  ދާދިށްތިޒާމުކުެރިވެގންދާ ވަޒީފާަތކަކަށް ާވން އެބަޖެހެއޭ. އަުޅަގނޑުމެންނައިން

. ހުންެގ ޮގުތަގިއ ދެިވެގންދިަޔ ތަނެއް ފެނުންމީހުން މަސައްކަތު މީ ޮކންމެެވސް ަވަރކަށް ބޭރުށްސިލުަތކަނުާވނަމަ ކައުން

ތައް ެވސް އަނބުރާ ިދެވހިންނަށް ދެޭވނެ އިންިތޒާމެއް ފާަގޅު ޮގެތއް ނޫން. އެ ަވޒީއަޅުަގނޑު ހިތުން އެއީ އެންެމ ރަނ

 އެބަ ދެެވންޖެހޭ. ށްއެ ވަޒީފާަތއް ެވސް ީވހާ ައަވހަކަށް ދިެވހިންނަ ،ނަމަ ތްއެފަދަ ކަެމއް އޮ ؛ށްކަހަ ީވހާ އަަވ

މަސަްއކަތު މީހެއްެގ  ،ްއަގއިއެޒީފާ ސްޓެލްކ ެގ ަވ ،ހަމައެއާެއކީަގއި މިސާލަކަށް، ހަމަ ދަންނަާވލަން އެބަޖެހޭ

ރުފިޔާ. އިތުރު ަގޑީެގ  3500މުސާރަ ވަޒީާފެގ ްއޖެއްެގ ވަޒީާފއެްއގައި ުނަވތަ ފެނަަކިއގައި ހުންނަ މަސަްއކަތު ކު 

 ޖެހެނީ. އެއީ  މި ޔާރުފި ކަށް ަވރަ  5000ހުރިހާ އެއްެޗއް ލީމާ ާގތްަގނޑަކަށް ިމ އަރަނީ  އިއެލަަވންސާ 

. ށްރައްޔިަތކަށް އޭނަެގ އަނބިދަރިން ޮގވައިެގން ުއޅެޭވަވރުެގ އަދަެދއް ކަމަކަ މެންނަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެޭވއަޅުަގނޑު

ެއންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ދިެވިހ  ،ޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި. އެހެންީވމާ ހުރި ައުގތަކާ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ތަކެްއޗާއި

ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ލިބޭނެ ބާޒާުރަގއި މަސައްަކތް ެގވަޒީފާ ގެ ދިެވހިރާއްޖޭ  ،ރައްޔިތުންނަށް

، ިޅެގން ާދން އެބަޖެހޭ. މިކަން ކުރުމުަގއި މި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކުްނ ަވރަށް ދުރާލައި ިވސްަނއިއިންތިޒާމެއް އެކަަށއެ

ެގ ތެރެއިން ެވސް 19އިނޭގ އެެޖންޑާ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ. ެކއް ކުެރިވފަެވސް ހުރީ ިގނަ މަސައްކަތްތައަދި މިހާރު

ަގނޑުމެންެގ އިދިކޮުޅ ަބއެއް ފަހަުރ އަޅު  ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވިގނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރެިވަފއި ހުރިކަން. ައޅުަގނުޑ 

 12 ،އަހަރު 11، އަހަރު 10މީެގ . ުއޅޭކަންއެނުގުމގައި ަވރަްށ ފަހަތުގައި  ،ފަރާތްތަކަށް ކަންކަން ރިލަިއްޒުވމުަގއި

 ެވރިކަުމގައި ެއއް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ ،އުޅުނު ކަމެއްދުަވހު ކުރަން އަހަރު ކުރިން އަޅުަގނޑުމެްނ އެ

ރި ދިނުމަށްޓަކައި ކުފުރާޅެއްެގ ދަށުން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ައުގހެޔޮކޮްށ ކަރަންޓު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހ ދައި

ިވުއަގ ރަނަގޅަށް  ކަރަްނޓުެގ ފެނޭ މިއަދު ާރއްޖޭެގ ރަށްތަުކަގއިއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ. މަސައްކަތް

 ،ފެނޭ ޭއެގ ފަސޭހަތަން. އަުޅަގނޑުމެންަނށް އެބަ ދާރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ މަުގފަިހެވެގން ،ސްއިންތިޒާމުކުެރިވެގން އައި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،އުޅެނީ ެވސް މި ތަން. ެއކަމަކު އަދި މިއަދު ދާެގންހެޔޮ އަުގަގއި އެ ކަރަންުޓެގ ަވސީލަތް ލިބި
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އުޅެނީ.  ުނެވެގން މިކަށް އެކަންކަން އަދިެވސް ރިޔަލައިޒްއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުަވތަ އިދިކޮޅު ފިކުރުަގއި ތިބި ފަރާތްތަ

ކިތަންމެ  ، މިހެން ހުރި ކިތަންމެުގމާއަދި އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ނެ އެންމެ ކުޑަ އުޫޖރަ ކަނޑައެޅުމާ، އެހެންީވމާ

ެގ 19އެޖެންޑާ  އަރަނީއަޅުަގނުޑ ހިތަށް ،، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެ ބަސްެވޭވ ފަހަރު އަންނާނެ. އެހެންނަމަެވސްކަމަކާ

ަގއި އިރު ޮގސް ތަރުތީބުެވެގން އަންނަެވެގންޒުތެރެއިން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިވްސނުމުގައި މި ކަންކަން ރަނަގޅަށް ތަންފީ

 ންކިހާ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަ އީމި  ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދާދި އަަވަހށް މި ބޭފުޅުންނަށް ެވސް މިކަންކަމުެގ މުހިންމުކަމާއި

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ނެއަޅުަގނޑު ހިތުން އެނޭގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށް.މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ މަކުނުދޫއަރުަވނީ ަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ުވން:ާވހަކަދެއްކެ  ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި  ،ކޮމިީޓއެއް ެވސް އިންނަ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ަގރާރަކީ އަުޅަގނޑު

ކުެރިވ ަވރަށް ަބއިަވރު މެންބަރުން ތިބެމެ، އިއްޒަތްތެރި ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ފޮނުާވފަިއ މަސައްކަތް

 މީެގ އެންމެ ،ހަމަ ދިރާސާކޮށް ލުންޅުމުެގ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން އެކި ދިމަދިމާއޮތް ަގރާެރއް. ދެން މި ަގާރރު ހުށަހެ

އިރު އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެނުނު މީގައި ހަމަ  މެދު ިވސްނިން. ިވސްނި ފުރިހަމަ ޮގތުގައި މި ަގރާރު ެގނެޭވނެ ޮގަތކާ

ޭއެގ ބޭރުން  .އް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަންަވރަށް މުހިންމު ކަންތައްތައް. އެ ކަންަތއްތަުކެގ ތެރެއިން ަބއެއް ކަންތައްތަ 

 ދިެވހި ؛ތެޭރަގއި އޮތް ދެ ކަެމއް ެގ19ެދއްިކއިރު އެޖެންޑާ  މި ސަރުކާރު އަންނަ ާވހަކަފުރަތަމަ އަުޅަގނޑުމެން . ެވސް

އެްއ  ދޭނަން.ެވސް ުއއްމީދުކުރި ަވރަްށ މުހިންމު ދެ ކަމެއް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަ މުޅި ާރްއޖެ ،ރައްޔިތުން ެވސް

ކަމެއް ލާމަުރކަޒުކުރުން. ދެަވނަ ކަމަކަްށ ތް އޮލިސްޓު ހަދާލިއިރު އެންމެ ކުރީަގއި  ؛ޭއެގތެރޭަގއި ހުރި އެންމެ ،ކަމަކީ

 ،  ަވަރށް ިގނަ ދިެވހި ރައްޔިތުންއެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން މިއީއެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެުޅން. ޚާއްޞަކޮށް 

ުގޅިފަިއާވ  ގައި މަސަްއކަތްކުރާ ުޒާވނުންެގ ދިެވހި ޒުާވނުންެގ ަވރަްށ ބޮޑު އުއްމީދާތުޢަޚާއްޞަކޮށް ރިސ ޓް ސިނާ

 ށްޮގނޑި ލިބުމަ 65މަިޖލީހުެގ  ،ކަމެއް. ހަމަ ެއޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ބޮޑުތަނުން ިއންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވި 

އޮތް އޮްތހާ ދުަވހު އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ން. މިއެންމެ ކުޑަ އުޖޫަރ ކަނަޑއެޅު އީ ކަމެއް މި އެިޅެގން ައއިެވސް ބާރު 

ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުަވހަކު ަގލޮޅު  ؛ހާރު ދިެވހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ މަންޒަރެއްމި މިކަންތައް ނުކުރެުވނީމާ

ށް. ަވޒީފާެގ ނެއް ނޫން. އެީއ ަވރަްށ ބޮޑު މިސާެލއް އަޅުަގނޑުމެންނަފުޓުބ ޅަ ބަލަން ައއިްސެގ، ދަނޑު ފުރިެގން އެބަދޭ

ދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ޮބޑު ލ ކުރިމަތީގައި ޖަރީމާެއއް ެފނިެގންތަނުގައި އެ އޮތީ. އެންމެންެގ  ކަޅު ބާޒާެރއް އުފެދިފައި މި

 ،ލާފައިއިެގތައް އަަޅއި ނަގަ  .ހީލާމި ކަންތައްަތއް ހިންާގފައި ތިބި މީހުން އެ ތިބީ ހަމަ އުފަލުން ހީލަ. ޖަރީމާއެއް
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 ިއ،ަނަގެދޭވނެ ޮގެތއް ެވސް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެން އެ މީހުންެގ ފައިދާ ށް ެގނެސް.ތަނަ ކޮށްލާފަިއ މިބަޔަކު މީހުން ބިކަ

. މިކަހަލަ ބަިއަވުރ ޫދކޮށްލާފަ އިރާއްޖެ ިޑެވލޮޕްކޮށްފަިއ ެއ މީހުން އިހާނެތިކޮށް ހަދަ ،ޭގ ބުރިބުރިއަްށ ނަަގއި

ތަނުގައި ބައެްއ  ބޫލުުކރަން މިަގޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ . ދެން އަ ންކަންތައްތައް ހުރީ އަުޅަގނުޑމެންނަށް ފެންނަ 

 ، ަގރާރަކަށް ެވެގން ައޅުަގނޑުމެން މީަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންެޖހޭ މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްިކ ޮގތަށް

ސީންނާއި ހުރިހާ  އިރު ދިެވހިންނަށް ރަނަގޅު ޮގތްތަްއ ުވން. މުޅި ވަޒީފާ ބާޒާރުަގިއ އުޅޭ ބިދޭާގނޫނަކަށް ެވެގން އަންނަ

 ،ތްތައް ަވކިކޮށް ޢަތަށް ބުރަކަމެއް އަުތެވދާނެ. އޭެގ ބަދަލުގައި ސިނާދިެވހިންެގ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަ އެންމެން ލައިފިއްޔާ

، އަދިެވސް އެހެން ކަހަލަ ކަންތައްތައް ބުރަކޮށް ރިސ ޓުތަކުަގއި އުޅޭ ބޭފުޅުން، ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ީޓަޗރުން

ކީ އަޅުަގނުޑ ޔަންެގ އުޖޫރަ ހަމަ ބޮޑުތަނުން ރަނަގޅުާވން އެބަޖެހޭ. މިސޮސައިޓީއަށް ިޚދުމަތްކުރާ ބޭފުޅު ،ކޮށްޚިދުމަތް

މީެގ ، ނަމަ ަވނީނުކުރެިވްއޖެކަމުގައި ައުޅަގނޑުމެން މިކަން  ،ސަބަބަކީ .އި އުސޫލަކީޔާ ބޫލުކުރާ ހަމަަގ ެވސް ހަމަ

ންނާނީ މިހާރު ަގލޮޅު ަފހުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ ިގނަ ދުަވސްާވ މިއަށްުވރެފަސް އަހަރު ފަހުން އަދި 

ދިެވހިން ެވސް އައިްސ ޭއެގތެރެައށް  ،މާ ބޮޑުތަކުން ބޮޑުެވެގން ދަނޑުގައި އެ ތިބި ބިދޭސީންެގ އަދަދު އެއަްށުވރެ

ުޅަގނޑުމެްނ އިރު އަ. ދެން މި އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ ތަން ފެންނާނެ. އެ ަވރަށް އޮތީ މިކަން ނުރައްާކެވފަ ަވދެފައި ތިބޭ

ކިރިާޔެވްސ ޝައުޤުެވިރާވނެ ވަޒީާފއަކަށް  ،ދިެވހިން ަޝއުޤުެވިރާވނެ ،ންކޮމިޓީ ްށ ދިރާާސކުރިބެލިން ަވރަށް ބޮޑަ

އެ  އްޔާޤުެވރިކަން ހުރެއްޖެ އު އެހެން ޤައުމަކުން މީހަުކ ނުެގނައުން. އެ މީހާެގ ޝަ  އްޔާ ބިދޭސީން ނޫިނއްޔާ ވެއްޖެ 

ރިސ ޓުތަުކގައި ުއޅޭ ކުދިން އަުޅަގނޑަށް ެވްސ  ،މަ ދިނުން. ތެދެއްރާތުން ެވސް ފުރަތަދޭ ފަ، ަވޒީފާމީހަކަށް އެ ވަޒީފާ 

ދުަވހަކަށްތ . މިހާރު ދާއިރު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނަޑއެޅޭނީ ކޮން  ،ތިބީ ހަމަ މަޑުކޮށްެގން މިކަމަށް އެ .މެސެޖުކުރޭ

ޑޮލަރު މަހަކު.  200 .ނި އެ ެގންދަނީ މުސާރަކޮޅުދާއިރު ހަމައެކަ  އިހަތަރު މަހުން މަސައްކަތްކޮށްލާފަ ،ތިން މަހުން

ެއކަމަކު މިހާރު ެއކަން  ؛ކުނުދޭ. ިގނަ ރިސ ޓުތަުކން ނުދޭ. ަވރަށް މަދު ފަހަރަ ްއޗެއްއެ ކިޔާމި ޖޭ ސަރިވސް ޗާ

 ކަަމކު ތަންތާ އެބައެއް  ؛ޮގތްޮގތަށް އި އެކިޔާބަެއއް ރިސ ޓުތަކުން ިޓޕްސްެގ ޮގުތގަ  އެބަ. ެވސް މަޑުމަޑުން ރަނަގޅުޭވ

ކަންތައް އޮންނަ ޮގތެއް. ދެން  ސް ރަނަގެޅއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބޮޑުތަނުން އަދެިވ ެވސް ހަމަ

 ެވްސ ތްމީކީ ޝައްކެ ؟ތ މި ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ުކރާނެ ،އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ާވަހކައަކީ 

 ން. އަުޅަގނޑު ތެދުެވ މިތާ ާވހަކަ އް ނުކުރާނަމި ބަހުސެ އިން މިތާނަގނޫންނަމަ އަޅުަގނޑުމެއޮތްކަމެއް ނޫން. އެހެން

އުޭޅ  ާވނަމަ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން މި ކަމަށް ކަމެއް ނުކުރާނެ  ،ެވސް ނުދަްއކާނަން

ހަމަ  އީ، މި ަގރާރަކީ މިންީވމާދިމާާވެނ ކަންތައްތައް ެވސް. އެހެ އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މިކަން ނުކޮށްފިއްޔާ ،ކަންތަކާއި 

ަގޅު ަގރާރެއް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ބޮޑުތަނުން ތާއީދުކުރަން. އަދި އަުޅަގނޑުމެން ދާއިރާެގ ުޒާވނުންނަށާިއ، ރަނަވރަށް 

 އީެވސް ުގޅިފަިއ ޮއތް ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް މި  އަދި ާރއްޖޭެގ ުމސްތަޤްބަލާ ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ާދއިރާެގ ުމސްތަޤުބަލް
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، މިކަންތައް ެވެގންިދއުމަކީ އަުޅަގނުޑެގ ހަމަ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދު. މެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެުޅމަކީ. އެހެންީވމާއެން

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަްށ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .އިބްރާހީމް ޤާސިމްއޮނަރަބަލް  މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ލީމާމިިގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މާމިިގލީ

ކަެމއް.  އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިމަމް ޭވޖުެގ މައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންެވފައިާވ

 ، ނަމަ ހިނގައްޖެ ކުެރިވެގންާދއިރު އެކި ެސކްޓަރުަތކަށް ތަފާތު އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިެގން ެއކަން ،އެހެންނަމަެވސް

ކަމަށް  އެީކަގއި އެކަން ކުރަްނޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ބެހޭ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ިވސްނުންތެިރކަމާ އެކަމާ

ބޫލުކުެރޭވ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ަގޅުަގނޑަށް ޔާ އަ އްކަމަށް ވެއްޖެ ބޫލުކުރަނީ. އާދެ، އެހެން ނޫންަގއަޅުަގނޑު 

އަދި އަުޅަގނޑުމެން ިއޤްތިޞާދަށް ަވރަށް ބޮޑެތި  ،ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ިގނަ ބަަޔކަށް އޭެގ ނޭެދޭވ އަސަުރޮކށް

ްއ ޭވޖެ މިނިމަމް  ،، މިަކން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަކީ. އެހެންީވމާ  ެގއްލުންތަެކއް އަތުެވދާނެ ކަމެއް

 ،އެީކަގއި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އުޅެމުންދާއެއާދިއުން ެއއީ ަވަރށް މުހިންމު ކަމަކަށް ެވެގންދާނެ. ދެން ހަމަކަނޑައެިޅެގން

ިއ ޔާ އެ ،ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންެގ ކަންަތއްތަުކެގ ާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ަދއްަކމު. ދެން ދައްކާއިރު  ަގާވއިދާ

ކަމަށް   ދިއުަމކީ ަވަރށް މުހިންމު ކަމެއް ހިނާގ ކަމެއްތ  ެވސް ބެލިެގންއްިއ، އެއީ ކިހިނެ ރި މިންަވރާުގޅުންހު މިއާ

ަވރަށް ިގނަ ޭގޭގގައި ެވސް އަދި އަމިއްަލ މީހުންެގ ޑްރައިަވރުންނަށް  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން. އެހެން މި ދެންނެީވ

ރާއްޖެއިން  އެހެްނީވމަ ؛މީހުން އެބައުޅޭ. އުޭޅއިރުަގއި ބޭރުެވސް ަވރަށް ިގނަ މީހުން ރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ަވޒީފާތަކު 

މިނިމަމް ޭވޖެއް  ،އެހެންނަމަެވސް އިންސާނިްއޔަތަށް ިވސްނާއިރު ؛ނުދާނެ ޮގތަކަށްަވރަށް ބޮޑު އެްއެޗއް ގެއްިލެގން

ން. އިލާނަަވަގނޑު ދަންނަެގ ަމއްޗަށް އަޅުދިއުމުއޮތުމުެގ ބޭނުންތެރިކަން ހާސިލުކުރެޭވނެ ޮގތަށް އެކަން ަކނޑައެިޅެގން

  ޢާޡިމް  ޢަލީ  މެންބަރު އިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު ،ުގިޅެގން ން މި ާވހަކައާއިާލނަދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަަވ

ކުިރ  . އެހެންނަމަެވސް،ފާހަަގކުރެްއިވ އަުޅަގނޑު މީހެްއެގ ަގއިަގއި ޖަހައިފިއޭ. ައޅުަގނޑު ޖެހީކީ ނޫން އަކުދެންމެ

ސޭޓޭ ބުނީމަ ދެން އަޅުަގނޑު ލިފްޓުެގ  އަށްދިމާ ެވސް ައުޅަގނޑާ އޭނަ ؛ެގ އަތުންސަމާސާއެްއގައި އަުޅަގނޑު 

ތަނުން ޮގްސ މަޑުމަޑުން ޖެހިލީ. ދެން   އަތް ހަދާލިއިރު ައޅުަގނުޑެގ އަުތެގ މި ންހެކުރިމަތީގައި ހުރެފަިއ މި

ނޑު މީހެްއެގ ަގިއަގިއ އަޅުަގ ،ެވްސ ދަންނަާވލީ. ދެން ރައްޔިުތންނަށް ހީފުޅުާވނެ މިހާރު އެހެންީވމަ، އެ ާވހަކަ

ކުރުމުަގއި ކުރި  ށްއެހެންނޭ. އެހެނެއް ނޫން. ސަމާސާއައެހެން ،މިހެންނޭމިހެން ؛ތަޅައިަގީތއޭ. ަވރަށް ަގސްުތަގއި ކުރި 

އެއީ ަވރަށް މަޑުމަޑުން ޮގސް ޖެހިލީ.  ،އެހެންނަމަެވސް .ތެދު ާވހަކަެއއް .އަޅުަގނޑުެގ އަތް ޖެހުނު އޭނަެގ ބޮލުެގ މިތާ
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، ދަނީބަރުން އަަރއިެގންނއެބޫލެއް ނުކުރަން. އެއީ ބޮލަްށ ގަ މެއް ކަމަކަެށއް ައޅުަގނޑު ކަ  ުގިޅެގން ާވ ކާން އެކަމަދެ

، ެވސް މައްސަަލއަކަށް އިނޭގތ . އެހެންީވމާނޫންރެގ މައްސަލަައކަށް ެވސް ނުަވތަ އެބްލަޑް ޕްރެޝަ  އެހެންެވދާނެ

ކަންޏެއް ނޫން. މި އިންނިެވ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ެވސް އަޅުަގނުޑ އެ .ނެއްތަ އަދި އެތަނަކީ ަވރަށް ިގނަ ޭބފުޅުން ތިބި

ންނެިވ. ަވަރށް ިގނަ ބޭފުޅުން ތިއްބެިވ. އަޅުަގނޑު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓ އިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް އެތާ  ،އިންނެިވ

  ާވހަކަ ދެއްކެީވމަ އެ ރު ޢަލީ ޢާޡިމްމެންބައިއްޒަތްތެރި  ،އެހެންީވމާ  .އިރު ދިމާިވ ކަމެއްެގ ާވހަކަތްނިންމާފައި ނުކު

ދެން ައޅުަގނޑު  ކޮށްާލނަމޭ. އާދެ، ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ.އެރީ އެ ާވަހކަ ައޅުަގނުޑ މެންޝަންއަޅުަގނޑު ހިތަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ،މަކަެށއް އިނޭގތ  ކަ ކުޅޭ ތަނެއްފިލްމު  އީބޫލެއް ނުކުރަން މިަގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު ހަދާ މަޖިލީސް. ާގނޫނު މިއީ  ެނތް ޮގތުަގއިތްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެްއެވސް ަޝއްކެ

 ށް.މެްނބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަވއިކަަރދޫއަރުަވނީ މި ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

ތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ، ދުާވފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިާވ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ަގރާރަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް މުހިންމު ަގރާރެއް. ިމ ަގރާރަށް ފުރިހަމައަށް އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. ސަބަބުތަކެްއ 

ކަެމއް ނެތިެގން ަގރާރުތަކެއް މަޖިލީހަށް  ، މި ިއޭވ ާވހަަކއަކީ ންނަށް އަބަދުެވސްނެތިއެއް ނޫން. ދެން އަުޅަގނޑުމެ

ައޅުަގނޑުމެން ަގރާރު މި ލަނީ ަވރަށް ިގނަ  ،ތަެކއް ބޭކާރުކުރާ ާވހަކަ. އެހެންނަމަެވސްހުށަހެޅިެގން ަވުގތު

މިއަދަށް އެކަނި  ،ތުރުންކޮށްލުމުެގ އިސްލޫމާތުތަކެއް މީެގން ލިބޭތީ މަޖިލީހުގައި. ބިލު އެކަނި ލައިެގން ެއއަށް ބަހުޢުމަ

ދެއްކީމަ ދެ ިއްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރު މިތާ ާވހަކަ، ާރއްޖޭެގ ފުްނނާބު އުސް ދެ ިވޔަފާިތެވރިޔަކު ،ލިޔަސްއިބަލަ

އަޅުަގނޑު ސޭޓެޭކ  ؛މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާމިިގލީއަޅުަގނޑަށް ެވސް އާ ކަްނކަމެއް ފާހަަގކުރެުވނު. 

ަވރަށް ިގަނ  ، އިބްރާހީމްެގ ާވހަކަފުޅުން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުެރުވނުޤާސިމް .ނަންނުދަންނަާވ

ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ީމަގިއ ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ބަލައި ދިރާސާތަެކްއ ކުރެިވެގން ކުރަްނާވަވުރެގ 

 ،މާ ރަނަގޅު  ުވރެލާފައި ކުރާ ަވރަށް އިސް އަރުވަ ައަވ ،. އެހެންނަމަެވސްއީ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ަވޢުދެއް މިއީކަމެއް މި

ކުރަނީ  ؛ކިހާަވރެއްގެ  . ޤައުމުެގ ިއޤްތިޞާދަށް މީެގ ސަބަބުން އަންނަނީއީމާ ިގނަ ކަންތައްތަކަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް މި

ފާ އަދާކުރާ އަދި ވަޒީ ،ދެޮކޅުން ެވސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. ިވޔަފާރިެވރިްނެގ ފަރާތުން ެވސް ކިހާަވރެްއެގ އަސަެރއްތ 

 އެންމެ ކުޑަ އަދަެދއް އަުޅަގނޑުމެން ،ފަތަކީ ައުގހެޔޮ ާގމިހާރު އޮތް ސަ ެގބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ެވސް. ައޅުަގނޑުމެން

 .ކަނޑައެޅުމަށް. މުސާރައިެގ ޮގުތަގއި ދެޭވ އެންމެ ުކޑަ މުސާރަެއއް ކުރަނީ ކަނޑައަޅަްނ މި ިވސްނަނީ. ަމސައްކަތް މި
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އެ ެއްއޗެހި އަންދާ މީހުންެގ  ،ސާފުކޮށް އި ޮގނޑު ބަލަހައްޓަ ،ޑުމެންެގ ދާއިާރެގ ރަށްރަުށަގއި ަގނއަޅުަގނޑު ދުށިން ައޅު

މީހުން ެގނެސްެގން . ބޭރު، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްމުސާރައެއް ނޫން އީރުފިޔާ. މި ތިން ހާސް؟ މުސާރައަކީ ކިހާަވެރއްތ 

މީހުން ބޭރު ީވމަ، ިގނައިން ަދއްކާ ާވހަކަެއއްދެން ާރްއޖޭގައި މާ އީ އަޅުަގނޑުމެން ބިދޭސީން ިގނަ ާވހަކަ މި

ކުާރއިރު މުސާަރ ކުރަނީކީ ނޫން. އަޅުން މަސައްކަތްފުންެގ ޮގުތަގިއ މަސަްއކަތްދީެގން ުމަވްއޒަެގނެސްެގްނ މުސާރަ

ޖެހޭ. ނުއަންނައުނު ދޭކަށްނުއު، ނުޖެހޭ. އެހެންީވމާމެން އެއްތަނެްއގައި ނިންދަާވަފއި ާކންދޭކަށްންނުޖެހޭނެ. އެދޭކަށް

ތަނަށް އައިސް. އޭެގ  ކުރަނީ މިމަސައްކަތް ކުރާީތ އެ މީހުން ނުޖެހޭ. އެ އުސޫލުން މަސައްކަތްށްެވސް ދޭކަ ފ މުޔުނި

ުނކުރެިވ ނުލިބި އޮތީ. އަނެއްކޮޅުން ދިެވހި ބޮޑު ޖީލެއް ަވޒީފާއަށް އަހުލުެވރި ސަބަބުން ދިެވހިންނަށް ލިބެނާްވ ވަޒީފާަތއް

ހެން އޮތީމަ. މެީގ ކުރީަގއި ެވސް ެވރިކަންތަެކއް ހިނިގ. ދެަވނަ ފަހަރަށް  ްނދެން މިކަން މި ހިނގައްޖެ. ަވރަށް ޒަމާންަވ

ުޒާވނުންނަށް ފުރުޞަތު އޮތް ާވހަކަ  ،ެވސް މިިނމަމް ޭވޖެއްެގ ާވހަކައަނެްއކާ  ،އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމަށް އެނބުިރ އަިއސް

ެވްސ  . އަުޅަގނޑުމެން މީެގ ކުރީަގއިިއ ނިޔަތެްއ އޮތީމަދޭން އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވްސ މީަގއިހ ދަ

އިލާަގިއ ޢާ. ހާސް ރުފިޔާއެއް ލިބޭނޭ ިވހި ،ެގނހާސް ރުފިޔާއެއް ކަންނޭ އަުޑއެހީމެއް ނޫންތ . ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަ

ނުދައްކަން. އެއީ . މި ާވހަކަތަކެއް އަުޅަގނޑުެމން މިހާރު . ރިސ ޓުތަުކެގ ޝެއަރ ޒުާވނުންނަށް ދޭނޭޑޮކްޓަރުން ތިބޭނޭ

 ކު ބަޔަ ންނާނެ. ބަޔަކު ެވިރކަމަށް އަންނައިރު އެބިލެއް ެވސް ނާ ،ެވސް ުގިޅެގން ަގރާރެއް ހަމަ ހުސް ާވހަކަ. އެއާ

 ،އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ށް.އަޅުަގނޑުމެން އައީ އެޮގތަ .ެވރިކަެމއް ކުަރން ބޭނުންާވ ޮގތް ލިޔެެގން އަންނާނީ އެ

ސާރަެއްއ ކަނަޑއަޅައިދޭނަމޭ. ީޓޗަރުްނނަށް ޙައްޤުާވ މުސާރަ އެ ަނމޭ. އެންމެ ުކޑަ މުޒުާވނުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭ

ިގނަ މުއައްސަސާތަެކއް  ކުރީަގއި އަުޅަގނުޑމެން ެވރިކަމަށް އައިސް މާދޭނަމޭ. މީެގއިމީހުންނަށް ެވސް ހ ދަ

. އިނޭގެނ ނެގންޖެހޭ ސާފުޮކށް އެއައިމަ އެ ެވިރއެްއެގ ނިޔަތް ަވރަށް ށްކަޔަނުޖެހޭ. ެވރިޔަުކ ެވރިށްބަދަލުކުރާކަ

 .މިދިޔަ ެވރިކަމަްށ އައިްސ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަދަލުކުރީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ،. ައޅުަގނޑުެމން ދުށިންޮގތް މަލުކުރާޢަ

އެހެން  އީ ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ތިޖޫރީއެްއެގ ތަޅު. ަގރާެރއް ނުާލ. ބިލެއް ނުލާ. މި، ެއމް.އެމް.އޭ ،ޕީ.ޖީ ،އެންޓި ކޮރަޕްޝަން

  ނަާވރަ އެޖެންޑާ ،ސާފު ހިތަާކއިެގން ޮގތް. އަޅުަގނޑުމެން މިއައީ  ރަްނ އައިމަ ާވނިޔަތެއްަގއި ެވރިކަން ކު

ިގނަ ަގރާުރ  ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކަށް އެްއ ަގރާރަށްުވރެ ނަށްއަުޅަގނޑުމެން ންސަރުކާރު ،ހުރި ކުރަން. މީގައިޒުތަންފީ

އަުޅަގނޑުމެްނ  އިލޫމާތާއި އޭެގ އަލީގަ ޢު ކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ މައެ ަގރާރުތަ ،އަޅުަގނޑުމެން ލާނަން. ސަބަބަކީ

އަުޅަގނޑުމެން ޮގްތ  .މިކަން ކުރަން ބޭނުންާވތީ. ީވހާ ބޮޑަކަށް ރައްޔިތުން މިކަމުގައި ަބއިެވިރކުރަން ބޭނުންާވތީ

ންެގ ހިއްސާ ޮއެވެގްނ ރައްިޔތު ،ކުރެވި މަޝްަވރާ ނިންމާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ނިންމަނީ ރައްޔިތުންނާ

ުއޅެނީ.  ތީ އަޅުަގނޑުމެން ިގނަ ަގރާރުަތއް މި ލަނީ. ލައިެގން ޭއެގން ނަތީޖާ ނެރެން އަޅުަގނޑު މިނިންމަންޖެހޭ

ެވސް އެޖެންޑާ ނޫންދެން އަދި މި .މިކަން ެވސް ކުރާނަން ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުެމން މާ ލަސްތަކެއް ނުެވ

ެވސް  ދަނީ ަގރާުރ ލައި ކޮމިޓީތަުކަގއި ެވސް މިޮގތުން އަުޅަގނޑުމެން ިމހާރު ެބހޭ ހުރިހާ ަވޢުދުތަކާ ަގއ19ި
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ނުޖެހޭނެ. އިރާދަކުރެއްިވްއާޔ ށްޒުާވނުން މާ ކަންބޮޑުާވކަ ، މިކަމާކުރަމުން. އެހެންީވމާބިލުތައް ޑްރާފްޓު ،މަސައްކަތްކޮށް 

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަްށ ބޮޑަ .އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކޮށްދޭނަން

 

  ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ދެކުނު ފުަވއްމުލަކުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 . ށްމުމްތާޒަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ދެްއކެުވން:ާވހަކަ  މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

މިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރައެއް ކަނޑަެއުޅމަށްޓަކައި ަގރާެރއް ހުށަހެޅި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ކުޑަ

ދަންނަަވން.  އެ ަގރާރު ހުށަހަޅައިދެްއިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ،ކަމަށްޓަކައި 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސެގ  ،ހުން ނިމުމަކަށް ެގނައީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުންޖެޓަށް ސަލާންިލސްފޮތް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްެގ  ،ޖެހުން ނިމުމަކަށް ެގނައީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއިފަރުާވއަށް ސަލާންެވރިކަމުަގއި. ޭބސް

މިނިމަމް ޭވޖު  ،ސަރުކާރުަގއިއެމް.ޑީ.ޕީ  ހަމަ ެވރިކަމުަގއި. ައސާސީ ބޭނުންތަކަށް ސަލާންޖެހުން ނިމުމަކަށް ެގންނާނީ

ރިސ ޓުތަކުެގ ެވރިން މަލްިޓ  .ނުަވތަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ މުސާރަ ކަނަޑއެޅިެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ފުންނަށް ތިންުމަވްއޒަދާިއރުގައި ިރސ ޓުތައް ިޑެވލޮޕްކުރަމުން ،މިލިއަނަރުންނަށްެވ ޤައުމުން ޭވރުަގއި ޕްރޮޕަޓީސްަތއް

 ،ކޮށް ދުަވހު ިރސ ޓުތަކުަގއި މަަސއްކަތްދެނީ. މުޅި އުމުރު ތޭަކ ޑޮަލރު މުސާރައިެގ ޮގުތގައި މިސަ ހަތަރު ،ތޭކަސަ

އަސްުލ ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިނިމަމް   އީ ، މިދާއިުރަގިއ ެގއެްއ އަޅާެލޭވ ަވރެއް ުނޭވ. އެހެންީވމާމުސްކުޅިެވެގން

ސަރުކާރުން  .ޖެހޭ ސަބަބުތައް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅަންމުސާރަ ކަނޑަ އެންމެ ުކޑަމިނުން ދެޭވނެ ން،ޭވޖު ކަނަޑއަޅަ

ުކަޑ ތަަކކީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވހާ ޓީޗަރުން އަދި ސަރުކާރު ބަެއއް ކުންފުނިތަކުެގ މުސާރަ ،ފުންޒަމުަވއް 

 ،ޑު ހިއްާސކޮށްލާނަންައޅުަގނ .އީސްއިއްޒަތްތެރި ރަ މުސާރަތަކެއް. ލަދުަގންނަށްޖެހޭ ަވރުެގ މުސާރަތަކެއް. އެަބދޭ.

  2800. ފުން ަވޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފެނަކަ ކުންފުނީެގ ބައެއް މުސާރަަތއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމުަވްއޒަ 2900

ފެނަކަ ކުންފުނީެގ ކު ރުފިޔާ. ފުވައްމުލަ 3025ެއްވރެޖް މުސާރައަކީ  .އަކީރުފިޔާ މަސައްކަތު މީހަކަށް، ބޭސިކް މުސާރަ

ރުިފޔާ. ފްލެޓަށް ދައްކަްނ  2800މުސާރަައކީ  ްއެގމުަވްއޒަފެއިން ކޮންމެ މުަވްއޒަފުން، އެ  8ކުރާ ހުގައި މަަސއްކަތް އޮފީ

ޭވޖް ކަނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެންމެ  ރުފިޔާ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީ. މިނިމަމް 3500ޖެހޭ އެބަ

 41 ،ކުާރއިރުަގއިުމަވްއޒަފުން މަސައްކަތް 79އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ ޖެހެއޭ. ަކނޑައަޅަން ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ މުސާރަ 

ޭވޖް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސަބަބަކީ.  ށް މުސާރައަކީ. މިއީ މިނިމަމްކޮރުފިޔާ ެއްވރެޖު 3025ފުންެގ މުސާރައަކީ މުަވްއޒަ

ދިން  ންސަރުކާރު ؛ތައްން ފްލެޓުފަހު ޖެހޭ. މި ފަހަރު އެންމެއެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ މުސާރަ ކަނޑައަޅަން އެބަ
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ީކ މުސާރައަ  ރުފިޔާ. ބޭސިކު 3800ީލެގ ޮގތުގައި ދަްއކަންޖެހޭ ތަކުެގ ކުފްލެޓު އަދި ފްލެޓްތަކުެގ ަޑއުން ޕޭމަންޓާއި

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ާވހަަކއަކީ. އެންމެ  ؟ރުފިޔާ ދަްއކާނީ 3800ރުފިޔާ ލިބޭ މީހުން ކިހިނެއްތ   3025

ދި ޚާއްޞަކޮށް ން އަފުުމަވްއޒަ ެގސަރުކާރު .ޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްކުޑަމިނުން ދެޭވނެ މުސާރަ ކަނޑައަޅަން އެބަ

ނުބައްދަލު  މު ދިރިއުޅުުމެގ މި އުޅޭ ހާލަތްތަކާއްއާ ، ކތަކަ ކުރާ މީހުންެގ މުސާރަތަކުަގއި މަަސއްކަތްއަމިއްލަ ކުންފުނި

ދާއިުރގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ މުސާރަތަކަކީ، ެގންޭވޖް ކަނޑައެޅި މުސާރަތަކެއް. އަުޅަގނޑުމެްނ މިނިމަމް

ދެއްިވ ާވހަކަ ދަންނަަވން.  . ީވމާ، މިެވެގންދާނެ ފުދޭަވރަށް އެކަށީެގންާވ މުާސރައަކަށް އްނުންތަރޫރީ ބޭޒަމުސާރައަކީ 

 ަދންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ.ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ  ބިލެތްދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޙަލީމަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:ޙަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 ؛ ދޭތެރޭަގއިޭވޖާ ނީ. އަޅުަގނޑު ެވސް މިނިމަމްަވރަށް ފަުހެގ ަވުގެތްއަގއި މި ލިބުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 ،ގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް ކުރަން މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެން ެވސް ރާއްޖޭ ޝައްކެތް ެވސް ނެތް. ަގބޫލު 

އާދޭ. ކުރަމުން އެބަްށ ިގަނއިން މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން ަމސައްކަތްރިސ ޓުެގ ސިނާޢަތަށް ބަާލިއރުަގިއ ަވރަ

ބިދޭސީން އެަބ ަވރަްށ ިގނައިން ޚާއްޞަކޮށް ުޓއަރިޒަްމަގިއ ައދި އެހެން ކޮންސްޓްރަކްޝަްނެގ ދާއިާރަގިއ ެވސް 

ކުރާ ޮގުތަގިއ ަގނޑު ަގބޫލުައޅު ެއއް މައްސަަލއަކީ ކުރޭ. ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވނެ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް

ފުދޭަވަރކަށް މުސާރަތައް  ގައިެވސް ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަރޚިލާފަށް ކުޑަކޮށް. ިމހާރު ީރ އާދަޔާހިސަރުކާރުެގ މުސާރަތައް މި

އެކީަގއި ނޫނީ މިކަން   ކުާރ ޮގތުގައި ަވރަށް ިވސްނުންތެރިކަމާބޮޑުކޮށް މި ެގންުގޅެނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލު

 ،ކުރަން ތިޞާދަށް މީެގން އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުުނާވނެ. އަުޅަގނުޑމެންެގ އިޤްއް ނެކޮށްެގ

ކަމެއް މިއީ.  ހޭއަުޅަގނޑުެމން ކުރަންޖެ ،ރާސްލާފައި މިކަން ކޮށްފިްއޔާ. އެހެންނަމަެވސް މީގައި އަުޅަގނޑުމެން ނުބަލާ

ނަށް މިހާރު ދިެވހިންނަށް ެވސް ރަނަގޅު މުސާރަ ލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ ކޮންމެ އަުޅަގނޑުމެން ،މީެގން އިނޭގ ޙަޤީޤަަތކީ

ެވމްކ ގައި ަވރަްށ  ،އަުޅަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަށް ފާހަަގކުރަން ،ތުން ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ެވސް އެބަ އަންނަކަން. ެއޮގ

ކުނީެގ  ،ކުެރުވނީައއިއިުރަގއި ަގބޫލުކުރޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވމްކ  އުފެދިެގން ބޮޑަށް ދިެވހިން އެބަ މަސައްކަތް

 ، އުފަލާއެކީ ފާހަަގކޮށްލަން  ،އެހެންނަމަެވސް .މީހުން އޭެގތެރޭގައި ހިެމނޭނެ ކަމަށްަވރަށް ބޮޑަްށ ބޭރު މަސައްކަތް ީވމަ

ެގ ލިއިުރަގއި ެވްމކ އިބޮޑަށް ެވސް ިގނަީއ ދިެވހިން. ައޅުަގނޑު ބަލަ މިއަދު ެވމްކ ަގިއ ިގަނއިން މި ތިބީ ދިެވހިން. މާ
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ދޭތެރޭަގިއ އެންމެ އާދަިއެގ މީހެްއެގ ެވސް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ  ހާހާ 10ހާހާއި  8އުޭޅ އެްވރެޖް މުސާރަ އެބަ

 ،ކުރާ ޮގތުަގއި ރަނަގޅު މުސާރައެއް ލިބޭ ކަމަށް ަވްނޏާ ދިެވހިން މަސައްކަތަށް ެނރެިވދާނެ. އެހެންނަމަެވސްަގބޫލު

މަަސއްކަުތގައި ަވރަށް ބޮޑަްށ މި އޮތީ، ާޚއްޞަކޮށް ކޮންްސޓްރަކްޝަންަގއި ަވރަށް ިގަނ އެންމެ އާދަިއެގ ލޭބަރު 

ކުންފުނިަތކަށް ދިމާެވފައި އޮތް އެންމެ  ިގނަ ާމެވފައި އޮތް،ދި ެވސްކުޭރ. މިހާރުމީހުން އެބަ ަމސައްކަތްއަދަދެްއެގ ބޭރު

އޮތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިެވފަ. އަޅުަގނޑު  ެވސް މިމިހާރު ؛ރަނަގޅަްށ މުސާރަ ނުދެޭވ މައްސަލަ ،ބޮޑު މައްސަލައަކީ 

  ކަށް ކުްނފުންޏަކީ މި ކަހަލަ މެދު ތިރީހަކަށް ކުންފުނިން، ފަންސާހަާގތްަގނޑަކަށް ކޮންމެ ކުރާ ޮގތުަގއި ަގބޫލު

. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ތައްފަރާތްއުނދަޫގާވ  މަށްއުޅޭ ކުންފުނިތަކަކީ ަގވާއިދުން މުސާރަ ދިނުމި ފަންތީގައި 

ޖް ކަނޑައަޅާއިުރ، އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަާޅއިރުަގއި މުސާރަތަްއ ދެޭވނެ އުޖޫރައެއް ެވްސ ޭވ މިނިމަމް

އިތުރުން މިއަދު ޖެހޭ. ދެން މީެގއެބަ ރަންކުހޭ. ަވރަށް ޮބޑަށް ދިރާސާޖެަވރަށް ބޮޑަްށ ބަލަން އެބަ ންއަޅުަގނޑުމެ

ފާހަަގކުރެުވނު.  މެންނަށްދިޔަކަން އަުޅަގނޑުޅެއް ބޮޑަްށ ހަލަބޮލިެވެގންދުަވހަށް ުވރެ ތަންކޮމަޖިލީހުގައި އެހެން ދުަވސް

އަުޅަގނޑު ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަާވލަން  ،ނުލިބުނީ. އެހެންނަމަެވސް އްއެ ަވުގތު އަުޅަގނޑަށް ެވސް ފުރުޞަތެ

ެއްއެވްސ  ަވުގުތ އަުޅަގނޑުމެންނާބޭނުން. މި  ެވސް ންދޭަވރަށް ބޮޑަށް މި ެވެގން ުއޅޭ ޮގތް ޮއޅުންފިލުަވއި  .ބޭނުން

މި  ބޮޑު ުގޅުމެއް ނެތް ރިޕ ޓެއްެގ ާވހަކަ ެވސް މާ ެވސް، ދިެވހި ރަްއޔިުތންނާ އާުގޅުމެއް ނެތް، އަދި އެމް.ީޑ.ޕީ

ުއޅޭ ރިޕ ޓެއް މިީއ.  ެގންދައްކަނީ. މި ރިޕ ޓަކީ މިއަދު ނިކުމެފައި އޮތް ރިޕ ޓެއް ެވްސ ނޫން. ަވރަށް ކުރީްއސުރެ ނިކުމެ

ކޮށްފައި ހުިރ ާވހަކަތަކެއް ެވސް ނޫން.  ރިޕ ޓުގައި ހުރީކީ ހުސްއެކަނި އަދި ދީނާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަމި

ދީނުގައި ކަންކަްނ ހުރި. އިސްލާމްހުރި. ހަރުކަށި ާވހަކަތަކެއް ެވސް އެބަރަށް އަދި އެހެން ާވހަކަތަކެއް ެވސް އެބަތުއިއޭގެ 

ހުރި. މި ާވހަކަތަެކްއ ާވހަކަތަްއ ެވސް އެބަ ހުރި  ހިންާގ މީހުންނާ ބެހޭ ޮގތުންާގންޖެހޭ ޮގތްޮގތަށް ަކންކަންންނުހި

ކުރާ ޮގުތގައި މި ާވހަކަަތއް އަުޅަގނޑު ަގޫބލު ،ފަތުރައިެގން މިހާަވރަށް ީމަގިއ ހިފައިެގން މި ާވހަކަތަެކއް މި ދައްކަނީ

ބަރު ންނޮެވ ،ޑަިއަގންނަާވނެވަ ޅުންނަށް ެވްސ އެނިގެގ ފަހުން. ހުރިާހ ބޭފ5ުބަރު ންދެއްކުން ނިމުމަކަށް އަންނާނީ ނޮެވ

ކުާރ ޙުކުމް ަފހުެގ ނިންމުން، އެންމެ އޮތް ރަީއސް ޔާީމންެގ ޝަރީޢަތް. މި ޝަރީޢަުތެގ އެންމެ ފައިނަލްަގިއ އެބަ  5

 ޤާސިމް ންބަރުމެ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރެގ މާމިިގލީ ދުަވސް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވްސ އެބަ އިނޭގ. އަިދ މިއަދު ައޅުގނޑާ 

މެން ެވސް މި ތިބީ ަވރަށް ކަންބޮޑުެވފައި މިކަން ހިނާގތީެވ. ދެކެުވނު ާވހަކަިއަގއި ެވސް އަުޅަގނޑު އިބްރާހީމާ

އަދި  ،ކުރެވި  ތައްމަތުހުަވރުެގ ތުހުންނަ ބޭފުޅަކު ެވސް ަވްއކަމުެގ އެ  ާރއްޖޭެގ ަރީއސްކަން ކޮށްފައި  ،އެހެންނަމަެވސް

 ކުރާކަށް ށް ޙުކުމްކަކުރާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ދެރަޭވ. އެީއ ރައީސަރީނާ ފެނުނީމާ ޙުކުމްަގއްާކިއ ، އެ ަވުރެގ ހެއި އަރަފަޅާ

 ..ެވސް މި ދެއްކީ އެ ާވހަކަ. ައުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. ނޫން. މިއަދު އަޅުަގނޑު ޤާސިމާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ، އެހެން ިވދާޅުޭވ. ޤާސިމް އިބްރާހީމްއޮނަރަބަލް މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  މާމިިގލީ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:ޙަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ހެދޭނެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަމަށް ، ަވރަށް ިދުގކޮށް .ާވހަކައެ  މިައދު ެވސް މި ދެެކުވނީޤާސިމް އިބްރާހީމާ ެވސް 

އިންސާުފ  ،އޮތްތ . ދެން ެއހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން ދެ މީހުންނަށް ެވސް މި ދެކެުވނު ާވހަަކއަކީ އްލެއް އެބަޙަ

އަންނަނީކަން. އެހެންީވާމ، ިމ ސަރުކާރުަގއި ޤާސިމް ެވސް ހިމެނިެގން، ޖޭ.ޕީ ެވްސ ހިމެނިެގން މި ެގނެުވނު 

އެހެންީވމާ،  އިނޭގތ . ކުރެޭވ ަގބޫލުކަންނޑުމެންނަށް ލިބެމުން އަންނަސަރުކާރުަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް އިންސާފު އަުޅަގ

ދެންމެ ދަމުން ެވސް ައޅުަގނޑު ކައިީރަގއި އެ ާވހަކަ މެްނބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  މާމިިގލީ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫޭނ. ެވސް މި ާވހުރި ކަމެކޭ. އަުޅަގނޑު ެވްސ އެްއޮގތަކަށް ދެއްކެިވ. ަވރަށް ހިތާމަ

ެވސް ދީނީ ކަމެއް ނޫނޭ މި އުޅެނީ. މި އުޅެނީ ަތކަށްޮގއްޔާ މި ާވހަކަ ދަންނަާވލަދެްއާވށޭ. ެއއްފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެ

، ރައްޔިތުްނެގ ފ ކަސް އެހެން ދިމާލަކަށް  އިޔާމީނަށް ކުރާ ޝަރީޢަތުގައި އެއަށް ހިޔަންޏެއް އެުޅޭވނެ ޮގތެއް އޮތްތ  ބަލަ

. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ތި ޅޭ. އެހެންީވމާ، ހަޤީޤީ ދިނީ މައްސަލައެްއ މި ރާއްޖޭަގެއއް ނޫއޭލުކޮށްލެޭވތ ބަދަ

ބަރަކީ ންނޮެވ 5 ،އްޖޭެގ ރައްޔިުތންނަށް ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންދަންނަާވލަން ބޭނުން އަދި ރާ ބޭފުޅުންނަށް

 .ކަމުެގ އިހުސާސްކުރެޭވނެ ދުަވހެްއކަންދިެވހިރާއްޭޖެގ އިންޞާފު ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ފަށާ ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

އްޭޖެގ ރައީްސކަން ދުަވހު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ޓީީވ ދޮށުަގއި ތިއްަބަވއިެގން ރާ އެހެންީވމާ، އެ

ން ފެންނާނެ. ތަ ކުރެިވެގން އަންނަުޙކުމް ،ސާބިތުެވ ަގއިކުރެްއިވ ބޭފުޅަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑު ވައްކަމެއް 

ާވހަކަ ެވސް މުޅިން ނިމުމަކަށް އަންނާނެހެން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ މި ދީނީ ކަންތައްތަކުެގ ، އެާއއެީކަގއި 

 ..އި ބަލަ ޙަޤީޤީ މިކަން ނިމުމަކަށް އަންނަ ދުަވހަކީ އެއީ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެްއކެުވން:ާވހަކަ ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ޮގތުަގއި ެއ  ެގއެްއޗެއް  ެގ ރިޕ ޓު ަސއްޙަންލާދީނީ އެމް.ޑީ.އެހަމަ  ؛ކަނަޑެއޅިެގން އެ ހައްަދަވނީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ... ޚިލާފު ދީނާހައްދަަވނީ. މި ތަޅުމުގައި އިްސލާމް
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 ދެްއެކުވން:ހަކަރިޔާސަތުން ާވ

  ؟އަކުރުތަެކްއތ  މީަގއި މި ހިމެނެނީކޮން  ؟ތ މް.އެޑީއެމް.

 

 ެގްނދެުވން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް 

 

 ާވހަކދެްއކެުވން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 އްޙަ ސަ އީއެ  .ލާދީނީ ޖަމާޢަތުެގ ާވހަކަ .ދަންނަަވނީ އަޅުަގނޑު މިކުރުކޮށް ދަންނަަވންޏާ  ،ލާދީނީ ޖަމާޢަތް

ތަނުގައި ުމިޅ  ކަނަޑއެޅިެގން މި އެއީ ފާހަަގކުރައްާވތީ މަޢުލޫމާތުތަކެއްެގ ޮގުތގައި ެއމް.ޑީ.ޕީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ކުިރއްޔާ.ޝު .ާވތީ މަނިކުފާނުެގ ސަމާލުމަކަށް ެގނައީ ފަދަ ާވހަކައަކަށް ޤައުމުެގ ނިޒާމު ެގއްލޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

މާ، އަދި އަުޞރަކަށް ނުޮގާވ. އެހެންީވ ،އަޅުަގނޑު ދެންމެ މެންދުރު ނަމާދު ެވސް ކޮށްލައިެގން މި އައީ އިނޭގތ 

ެވސް  ބައްޕަާއއި މަންމަައކީއިސްލާމެއް. އަުޅަގނުޑެގ ެވސް ަހމަ އަުޅަގނޑަީކ  .އަޅުަގނޑަީކ ލާދީނީ މީހެއް ނޫން

 ޮގތުަގއި ލާދިނީއޭ އެ ބޭފުޅުން... އިސްލާމުން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދުެގ ަވނީ ަވކި ަގޑިެއއްެގ ަވކި މިނެޓަކަށް ާވަވރަށް ފުރުޞަތު. މިއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަ 

ޟޫޢަށް ާވހަކަދަްއކަން އެިދަވަޑއިެގްނ އުދި މި މައަ .އައިސް މި ެޖހުނީ ނަށްައޅުަގނޑުމެންޖަލްސާެގ ަގޑި ެވސް 

 .ަވުގތު މިހާރު އިންނެީވ ެއންމެ މެންބަރެއް ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންެގ ތެެރއިން މި

 

 ނިންމުން 

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން
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