
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިީލހުގެ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ 
 

 ވަނަ ޖަލްސ  52ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   19

 

15 B 1440 
 2019 އޮކްޓޯބަރ 14

 (ދުވަސް ހޯމަ)

 

 

 

 

72/ 2019ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:    

 

 09:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 14:22: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 ( އްަމދު ނަޝީދުުމޙަ ރައީސްރައީސް،  ަމިޖލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަ ދެ ސްސާންފަެގ ވަަނ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހު 19

 (ދުވަސް ޯހަމ) 2019 ބަރުއޮކްޓޯ 14

 

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވީ ހޯމަ  2019އޮކްޓޯަބރ  14 ،ބައްދަލުވުން. މިއަދަކީފަންސާްސ ދެވަަނ ވަަނ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ  19މިއީ 

 ސް. މިވަގުުތ ޖަލްާސއަށް ވަޑަިއގެންދުވަ ވަނަ  1441ޞަަފރު  15ވަނަ ދުަވސް.  11ހިަތ ނަކަތުން މިއީ ދުވަސް. 

ަލ މެންބަރުން. މުިޅ ޖުމު 5މެންަބރުން. ރަސްީމ ދަުތރުފުޅުގަިއ  4މެންބަރުން. ަސލާމުގަިއ  36ތިއްބެވީ އިއްޒަތްތެިރ 

 މަޖިލީހަށް ިމއަދު ވަޑަިއ ނުގަނެޭވ ގޮަތށް ތިއްބެވީ. މެންބަރުންނަށް މި  9

 

 ން ކުރު ން ލާ ޢު އި   ޑާ އެޖެން  .3

 އްެކވުން:ާވހަކަދެ ރިޔާސަތުން

 . 2019/52ދުގެ އެޖެންޑާއަީކ އޖ/އަމި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .5

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ލަުތގެ ގާނޫުނ އުމުން ދަންނަވަން ބޭނުން ވާހަކައެއް ނޫން މިއީ. އެއީ މިއީ ދިެވހި ދަޓަށްމަޖިލިސް ފަ އަޅުގަނޑު މި

ވަަނ  70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދަންނަވާލީ.  ވެ އަޅުގަނޑުއޮވެާދނެތީ ބޭފުޅަކަށްސް ވެންފައި އެއް އޮޅިވަޑައިގެ ހޭ.ހަދާ މަޖިލީ
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ވަަނ  70. މިދެންނެވި ށްމަޖިީލހަ ޖެހެނީ މިންދިވެހިާރއްޖޭގައި ގާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހާ މަަސއްކަތް ކުރާ، މާއްދާގައި

ނަށް ބަަދލުގެނައުމާއި، އަދި ގާނޫުނ ގާނޫާވލުމާއި، ގާނޫނު އެކުލަ ،ވަނީއަދި  ވަަނ ނަންބަރުަގއި 2ގެ މާއްދާގެ )ށ(

، އެހެްނވީމަ، އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް .ކަމަށް މަޖިލީުހން ންޖެހެނީ މި އުވާލުމުެގ އެންމެާހ މަސައްކަްތ ުކރާ

ހަދާނީ. މަޖިީލހުންނޭ ގާނޫނު  ިމއީ ގާނޫނު ހަދާ މަިޖލިސް އޭ. މި، ްއރިރުންނަްށ ވެްސ ދަންނަވާލަންޤަށް މުކޮޞަޚާއް

ނައިުބ އޮފީހުްނ ހައްަދވަން ބޭނުންެވވަޑައިގަންަނވާ ގާނޫނެްއ ިމ މިމަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅުމަކަްށ އެއްެވސް  ންޑާރަބަ

ލަތުެގ އެިކއެިކ އުމަޖިލީހުން ހަާދ ގާނޫނެްއ ހެދުމުަގއި ދަ   މިލެްއގައި. އަދި ޙާލެއްގަިއ ުހރަހެްއ ނެތް. ެއއްވެްސ ޙާ

ވުޒާރާތަާކއި، އިދާރާތަްއ ބޭނުްނ  އާދެ! ވަެދވަޑައިގަންނަާވ އިސްމާޢީލް.، އްއައްސަސާތަވުޒާރާތަކާއި، އިދާރާތަާކއި، މު 

ެއކީގަިއ  އާ ާހުރ މަޖިލީުހގެ އިދާރާުމ ަކމެއް. އަޅުގަނޑު ވާނެ މިމުހިންއަްށ ހާކުރުން އަދި މަްޝވަާރ ހޯދުްނ ެއއީ އިންތި

ލަތްތަްއ ޞީމަޖިލީުހގެ ވަ އިގަންަނވާ މި ވިސްނިވަޑަޅުންނަށް . ިމ ބިލެްއ ހެދުމުަގއި ަބއެްއ ބޭފުތެއް އެކުަލވާލާފަރާޢައިޖު

މަޖިލީުހގެ  ވެސް ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ. މިއަކު އަދި ެއެހން ޕާޓީ ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ދިވެހި

. ން އިނގޭތޯކާ އެްއޗެއް ހޯދާކަށް ނޫ ންގެއަށް ލައި  ލަތްތައް ބޭނުން މިކުެރވެނީ ތީގެ ެއއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ގެޞީވަ

ގެން ބޭފުޅެއްގެ ލައިން ްނ ގެއިތީ ތްތެރި ކަާމއި ގުޅިފައި އޮންނާނީޙަޒާން. ބިލު ޑްރާފްޓް ުކރަން. ނަދަގާނޫނު ހަ

ލަތްތަާކއި މިތަނުގެ ބޭނުންތަްއ ބޭނުންކުރީމަ. މިއުޅެނީ ގާނޫުނ ޞީއެއްޗިއްސަްށ ނުވަތަ އަންނައުނަށް މިތަނުން ވަ ކާ

ލަތުްނ އިންތިޒާމުކޮށްފައި އޮންނަ އުދަ ލަތްތައް. ދިވެހި ޞީނުގެ ވަ  މިތަކުރަނީ   މި ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުން

 ފެންނަ ފެނުމުގައި ލަތްތައް ބޭނުންުކރާނީ ގާނޫނު ހަަދން ކަމަށް. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށްޞީމިތަނުގެ ވަ، ގޮތަކީ

 މަސައްކަްތ ދާނީ ގެ ކުަލވާލުމު ގާނޫނު އެަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތް. އެްއވެސް އޮޅުމެއް ނެތް. 

ފު ކުރަންޖެހޭ ިބލުގެ ެތރޭގައި ިމއަދު އެބަ އައްޑޫ ހިތަދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހަށް ތަޢާރަ ށް.އަކުރި

. ީސއަށް އިޞްލާެޙއްއެބަ ހުށަހަޅުްއވާ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުއަސާ، ރު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުހިތަދޫ އުތު

ލާޙެްއ ގެަނއުމަކީ ޞްެގ ތެރޭަގއި ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިލަތުެގ ނިޒާމުއު ގާނޫނީ ދަ ވާެނ މިއެނގިވަޑައިގަންނަ

ން. އުއްލު ކުރުމަކީ ދެން ޑޮކްަޓރަށް ދިޙަ، ާއއްމު ގާނޫނަކުން ރޖަރީއެއް. ބައިޕާްސއެއް ހެދުން. އާދަިއގެ ގާނޫނަކުންސަ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހިފައި މިވަީނ ެއހެންވީމާ، އެްއ ާކލުން. ޕެނަޑޯްލ ގުޅަ މަކީުކރުއްލުޙަ ގަވާއިދަކުން 

ލާޙު ގެނައުން. ޞް ލަތުގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިއުރޖަރީއެްއގެ ާވހަކަ ދައްކަން. ެއއީ ދިވެިހ ދަސާ

ސީއަްށ ރީަގއި ޤާނޫނުއަސާވަނަ ައހަުރގެ ޤާނޫނުއަސާީސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުމުގެ ކު 2008ގަންނަވާނެ އެނގިވަޑައި

ބު ުކރާ މަޖިީލހެއް. ޚާމަޖިލީހަީކ އަލުްނ އިންތި ޞަމަޖިލިސް ެއއްކޮށްގެން. ާޚއްަޞ ލާޙު ގެެނވޭނީ ޚާއްޞްއި

ލާުޙ ގެނައުމުެގ ޞްވަނަ އަހަރުެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ކުީރގަިއ އި 2008 ، މި އެހެންވީމަ، ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ އޭުރގައި

ވަނަ އަަހރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ  2008 ،އް ނޫން. އެހެްނނަމަވެސްމެ ވޭ ގޮތަށް އޮތް ކަތަކީ ލުިއކޮށް ކުރެ ޢަޖުރާއި

ލާޙު ުކރުމުގެ މަަސއްކަތް ުކރުމުގަިއ ދިގުލާަފއި އޮްތ ޞް އި ތެރޭގަިއ އަދި ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 
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ްށ ސާސީައކީ އެއްގޮތަކަސާސީ، ެއ ޤާނޫނުއަވަނަ އަަހރު އޭރުަގިއ އޮްތ މޫންަލއިޓް ޤާނޫނުއަ 1979ެއއީ ، މިންވަރުން

 ރެްއވުމާވަނަ ައހަރު ރައީސުލްޖުްމހޫރިްއޔާ ހުވާ ކު 79 ،ށް ކަމުނުދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވެގެންވެސް ދިވެހިންނަ

ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ކަމުނުދާ  ހުވާުކރެއްވުމާ !ދެވަޑައިގަންނަވާރޮޒޭނާ ވެ ،އާދެގުޅިގެން، 

ވަަނ ައހަުރ  97ލާުޙ ގެންނަން. ސް ިދގު އަަހރު ނެިގ ެއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އި 17 ،ންނަމަވެސްމަށް ވިދާޅުވި. ެއހެކަ

އަަހރު.  3ިދގު ައަހރަށް ފަހު. ެއ ނޫ ޤާނޫނުއަާސސީ ދެމި އޮތީ  17ޤާނޫނުއަސާސީ.  ނޫ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ

ިއ ތީ. ނޫ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އުޫސލުތަކާމި އޮނޫ ޤާޫނނުއަސާސީ ދެހަަމއަށް އަޅުގަނޑުމެން  ވަަނ އަަހރާ 2008ނުވަތަ 

ެގ ލިސް އެއްުކރެވި ރައީސް މައުމޫނުއަނެއްކާ ވެްސ ގާނޫނު ހަދާ މަޖި، ނުގަނެވި އިހަމަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލަ

ނަވާ! ިއގަންވަޑަވެދެ ،، އާދެމިއަދުމިއޮީތ ރިފޯމް އެޖެންޑާެގ ދަށުްނ ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާުޙ ކުރެވި، 

. ބައެްއ ބޭފުޅުން މިއަްށ އިާޝރާތް ކުރަީނ މުޒާހަާރ ފެންނަން އޮްތ ޤާނޫނުއަސާީސ ލިިބފަ މިނަށް އަޅުގަނޑުމެން

ވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް  ޅުގަނޑަށް އިނގޭ ރައީްސ ޔާމީންޤާނޫނުއަސާސީގެ ގޮުތގައި. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން، އަ

، ދިެވހިާރއްޖޭގެ ބިމުެގ މިލްުކވެރިކަްނ ގެލަތުއު ތަ ިދވެހި ދައެީއ ބިން ިވއްކުމުގެ ުނވަ. އިޞްލާޙު ގެންނަވާފަ

ޅޭގޮތުން ރައީްސ ގު ޠާބުގަިއ ބައިެވރިވެވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ ޝަރު ޚާއެއާއި އަދި ރިާޔސީ އިންތި، ބަދަލުކުރުމުގައި

ވަީނ  ލާޙު ޞްއި 2 ގަިއ އެ ބަށްފަހު ޚާރިޔާީސ އިންތި، ގެންނެވި. އެހެންނަމަެވސް އް ލާޙެޞް ޔާމީން ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ އި

ވަނަ ައހަރު އޭތި  2008ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ އެެހންވީމަ، . ކުެރވިފަ އިހު ުހރި ގޮތަށް ައލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަ

ލާމަރުކަޒީ ބާބަްށ ، އުުތރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުަށހަޅުއްވަނީއައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އޮތްގޮތަށް. މިއަދު 

އަޅުގަނޑު ދެޭކ  ،ކިޔުމަށްފަހުަގއި ިކޔުން މިކިޔޭ އިޞްލާޙު  މިއަުދ ފުރަތަަމ . ލާމަުރކަޒީ ބާބަށްމަށްއިޞްލާޙު ގެނައު

 ހަފްތާ އަޅުގަނޑުމެން އެްނމެނަށް ވެސް ލިބޭެނ ވޯޓަްށ އެހުމުެގ ުކރީގައި. ރާއްޖޭެގ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ރީތި ދެތިން

އެބޭފުޅުންގެ ވަީކލުން އުޅުއްވަީނ  ،ވަރަށްބޮޑަށް އެދެންރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް 

ގުޅޭގޮތުްނ ވިސްނަވަްނ ުހިރ ވިސްނެވުްނ  ، އެކަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙެްއ ގެންނަްނ ކަމަށް. ެއހެންީވމާ

 މި ަބހުސްގައި ، ކީްށ ގެންދެވުމަީކ ަވރަްށ ބޭނުންތެިރ ކަމެއް. ހުރިާހ ރަްއޔިތުން މިކަމުގަިއ ބަިއވެިރވެވަޑައިގަތުމައަކުރި

 އެްއވެްސ އަްށ ބޭނުންތެިރ ކަމެއް. ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ބަަދުލ ގެންނެވުމަީކ ުލއިކޮށް ހާ ޑައިގަތުމަީކ އިންތިބައިވެރިެވވަ

ލަތަކުން ކޮްށގެންވާެނ ކަމެއް ނޫން. އެއްވެްސ މުޖުތަމަޢުއަކުން ވެްސ ުލއިކޮށް ެދކިގެންވާެނ ކަމެްއ ނޫން. އައްުޑ އުދަ

، ލާޙަކީޞްރު މުޙައްަމދު އަސްލަްމ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ހުށަހަޅުްއވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ އުތުުރ ދާއިާރގެ އި  އަތޮޅު ހިތަދޫ

ލާެޙއް. އެހެންވީމަ، އެ އިްޞލާޙުެގ ފުރަތަަމ ޞްްނ ބޭނުންވެވަޑަިއގަންނަވާ އިވަރުާކރުން ގެންނަލާމަރުކަޒީ ބާބަށް ސަ 

ްށ މިއޮތް ދެތިން ހަފްތާެއއްގެ ެތރޭގައި ވޯޓަށް އަކުރި ެއއަށްޑު ކިޔާނަން. އެުކގައި މިއަދު އަޅުގަނކިޔުން ލާމަރުކަޒީ ިބލާ

ރަްއޔިތުންެގ ކިބައިްނ މި އެދެީނ އެްއގޮތަކަްށ ވެްސ ، ތުންނަށް ެވސްއެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭެގ ުހރިާހ ަރއްޔި

، މިވަނީ ގައި . އޭްނ ސިޓީއެްއ ލިބިފަުނލެއްވުމަށް. އަޅުގަނޑަށް އެބައޮްތ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ އިމިކަމަށް ނަޒަރު ަނގަ
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ރެއް ދިމާެވގެން މެޑިކަްލ ޒު އުމެންބަރުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ އާއި ރިސެސްގަިއ އުޅުއްވާއިުރ އަދި މަޤުބޫލު 

އިނގޭތޯ.  ޒިުރވި ކަމަށޭ ބެލެވޭނީ ހާޒިުރވި ކަމަށާއި، ކޮމިޓީއަށް ހާބެލެވޭނީ ކޮމިީޓއަށް ، ނަމަސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅައިފި

ޒިރުިވ ހާތިއްަބވާއިުރ ކޮމިީޓއަށް ިއ ންަގވާ ޗުްއޓީގަ ާއއި ސަލާމުގަރު ެތރޭަގއި ނާއު  ދަމެންބަރުން ، ސްހެންނަމަވެއެ

ޒިރުވުމަކީ. ހާޖިސްމުްނ ފެންނަން އިނީމަ. އެީއ ޒިރު ވީމަ. ހާޒިުރީވ ކަމަްށ ބެލެވޭީނ ހާށް ނެޭތ ބެލެޭވކަށް. ދެްނ ކަމަ

ްއރިުރ ޤައެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މުންޖެހެނީ. ނާފެން ޒިރުހާ ކެން. ޖިސްމުން ށް ދެކަމަ ޒިރުހާރޫޙުން ަވރަށް އުނދަޫގ 

މިކަމުގަިއ ވޯޓަކަްށ އެހުމަށް. ދެން ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ، ްއރިރުޤަ ކޮމިޓީެގ މުއެދިވަޑައިގެންފަިއ މިއޮތީ، ާމލިއްޔަތު 

ނުޑ ދަންނަވަން ފޮނުާވއިުރގަިއ ވެްސ އަޅުގަ ންދެއާއްުމ ކޮިމޓީއަށް. އެަބ ފޮނުވަްނ މި މަޖިލީހުން. އާދެ! އަޅުގަނުޑ 

މަޖިލީުހގެ ކަންކަމުަގއި  ޒިރުވުން އެބަ ހިމެނޭ. މިހާޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި، ރޫޙާނީ ގޮުތން  ،، ޖިސްމުންރޫޙުންނާއި

 ްއރިުރ ވެސް ޤަަރއިޓްސް ކޮމިޓީގެ މު ޒިރުވުން އަޅުގަނޑު ހިތުން އެއީ އޮންަނ ގޮތަކީ. ހިއުމަންހާޖިސްމާނީ ގޮތުން 

މިާހރުެގ އެކޮމިޓީަގއި ، . ވިދާޅުވަނީސްއްޞާޚަ . އެބޭފުޅާެގ ަމއްސަަލ މާ ފަފުޅެްއ ފޮނުއްވަވާއަޅުގަނޑަށް ސިޓީތް އެބައޮ

ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަން، އާދެ! ދިެވހިާރއްޖޭެގ  އަލްފާިޟލް މޫާސ ައލީަކލޭފާނު ހިއުމަން  ،ހުންނެވި މެންަބރަުކ އިނގޭތޯ

ން. ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ  ިހއުމަންުޔއްާވފައި އޮތީީޓ ލިޑަށް ސިއަޅުގަނ، ަރއިޓްސް ކޮމިޝަން ހިއުމަން

ަރއިޓްްސ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެްއެގ  އެބޭފުޅާ މިހާުރ ހިއުމަން ، މޫާސ ޢަީލކަލޭފާނު ،ވިދާޅުވަނީ .ްއރިރުޤަކޮމިޓީގެ މު

ތަްއ އެބަ ޝަުކވާއްެގ ފަރާތުން އެ ރައިޓްްސ ކޮމިޓީއަށާިއ އަދި އެކޮމިޓީއަށް އެަތއް ބަ ގޮތުގައި ހުރުމަށް، ހިއުމަން

ކޮމިޝަންަގއި ހުންނަވާކަމުން. ެއހެންވީމަ، މިހާުރ މަޖިލީުހގެ ަގވާއިުދ ަރއިޓްސް  މި ބޭފުޅާ ިހއުމަން ނަ ކަމަށްވަނީއަން

މަޖިލީުހެގ ިމ ރައިޓްްސ ކޮމިޓީއަްށ ުކރުމުެގ ވާަހކަ ިމ  އޮންނަ އުޫސލުްނ މިކަން ެބލުމުެގ މަސައްކަްތ ިހއުމަން

ށް އަންވީމަ، މޫސާ ޢަލީަކލޭފާުނ ވަިކ ުކރުމާިއ ގުޅޭގޮތުްނ ކުރި ްއވަންޖެހޭ. ެއހެ އަޅުގަނޑުމެްނ އިގައި އެބަ ތަޅުމު

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ. ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  މަށް ިހއުމަންއުށް ގެންދިއަތަްއ ުކރިތްޢަގެންދާންޖެހޭ އިޖުރާ

 

 ށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަ  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ސަރުާކރުގެ ަފރާތުން ހިތަދޫ އުުތރު ދާިއރާެގ ، ންނެވިހެންނޑު ދެއަޅުގަ، އްކަތަކީސަވަނަ މަ 4ހުެގ ލީގެ މަޖިމިއަދު

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ މުޙައްމަދު އަސްލަްމ ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް 

 ވުން. އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލުެގ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިއް 

ޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. އަޅުގަނޑު ިމ އިއްީވ ިމ ބިުލގެ ނުއަސާީސއަށް އި ޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމް -{ 4.1} 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން. 
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އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކިޔުން އެބަ ފަށަން. އެއީ ސަރުާކރުގެ ަފރާތުން ހުޅުމާޭލ  -{ 4.2} 

ާވ ލާމަުރކަޒީ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ިބލު. ވާފައިހަޅުއް އާދެ! ަޢީލ ނިޔާޒު ހުށަ، ރި މެންަބރުއްޒަތްތެ ދާއިރާެގ އި

ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުްނ  2010/7އެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. މިއަުދ ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ންނަވާެނ ހިތަޫދ ޑައިގަނގިވައެޑު މިކީ އޭގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން. ގަނއަޅު .ލުހިންގުމުގެ ގާނޫނަްށ އިޞްލާުޙ ގެނައުމުެގ ބި

އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރާއި، ހުޅުމާލޭ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ަސރުކާުރގެ ަފރާތުން ެއކުެވ ެއ 

ނަންޖެހޭ ބަަދލުތަކެއްެގ ންގެްށ ލަހުށަހެޅުއްވަނީ ެއއްކަމެއްެގ ވާަހކަ ތަކެއް. ލާމަޒުކަޒީ ިބލު، ލާމަރުކަީޒ އުސޫ

 މަށް ފެނޭ.ވުށް ގެންދެއަިމ ދެކަންތައް އެކުގަިއ ުކރިވީމާ، ންއެހެއެއް. ވާހަކަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. މެންޓް ޑޮކްޓަރ ހުސައިން ރަޝީދުންއެކުގައި މިއަދު މިތާ އެބަ އިންނެިވ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަ ނާއަޅުގަނޑުމެ

ްލ ޟުހީްމ ފަފެިލދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިްބރާީވ ރ ހުަސއިން ރަޝީދު ވަޑަިއގެން އެ އިންނެޑޮކްޓަ

ފެލިދޫ ދާިއރާެގ ުކރައްވަން ބޭނުްނވެވަޑައިގަންނަާވ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް ޓަކައި. ރާ ރަޝީދު އެ މިނިސްޓަ

 ިމހާުރ ބަޖެޓު  ިއ ވ.ފުލިދޫެގ ކުނިކޮށިޕްޮރޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި.ޕީެގ ޕީ.އެސް.އަ، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ވިދާޅުވަނީ

އް އިއްޒަތްެތރި ވަޒީރަްށ ޚެވާލުުކރެވޭނެ ާތރީޙަގެ އުސޫުލން ބަޔަކާއި ، މިއަަހރު މަސައްކަތް ކޮންްޓރެކްޓުކުރެވިފައިާވއިރު

ިއ  މިއަަހރުގެ ތެޭރގަސައްކަތް ކުނިކޮށި މައުޅުއްވަނީ. ވ. ފުލިދޫ  ސުވާލު ކުރަްއވަން އެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ

ލު ތަކަީކ ޞީ ކުރުމަށް ަޓކައި މިހާރު ުކރެވިފައިވާ މަަސއްކަތްތަކުގެ ތަފުގައި ކުނިކޮށި ގާއިމުވ. ފުލިދޫ؟ ފެށޭނެތޯ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރެގ  ްށ މިނިސްޓަރ އަިރހުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންނެވިފައިހުިރ ވާަހކައަކުރި އީމި؟ ކޮބައިތޯ

ކުނިކޮށީެގ މައްސަަލއިގަިއ ައރުވަީނ ވ.ފުލިދޫ  އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މިާހުރ ފުުރޞަތު .ން ގުޅިގެސުވާލާއި 

 ށް.މެންބަރައިއްޒަތްެތރި  ާދއިރާގެ ވ.ފެލިދޫ ސުވާލުުކރުމަށް 

 

 ާވހަކަެދއްކެވުން: އިބްާރހީމް ފަުޟލް ރަޝީދު ފެލިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ 

އަޅުގަނޑު ތަންކޮޅެއް ެއ  ގަނޑުގެ ސުވާލު. ެއހެންނަމަވެސް،އިފި އަޅުށްދެއްވަ ކޮލުޞީ ޝުކުރިއްޔާ. ރައީސް ަވރަށް ތަފު

 ސުާވލު ުކރުކޮށްލާނަްނ އިނގޭތޯ. މަިއގަނޑު ގޮތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން ގެއިން ނޫނީ...  3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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 ވެވޭނީ. ަމ ކުެރއް ފުރަތަސީދާ އަުކރުން އަކުރަްށ ކުަރއްވާފަިއ އޮތް ސުާވލު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަެދއްކެވުން: ރަޝީދު  ފަުޟލް އިބްާރހީމް ރު މެންބަ ދާއިާރގެ ފެލިދޫ

އާދެ، ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުެގ ގޮތުގަިއ ވ.ފުލިދޫގަިއ ކުނިކޮށި މިައހަުރ 

އަިދ ؟ ތޯވާލުުކރެވޭެނ ތާރީޚެްއ އެނިގލައްވާޙަޔަކާިއ ލުްނ ބަކޮންޓްރެކްުޓ އުސޫިމ މަސައްކަތް ، ީވއިރުކުރެވިފައިބަޖެޓު

ކުނިކޮިށ ގާއިމުުކރުމަށް ޓަަކއި  ގައި ވ.ފުލިދޫ ،ސައްކަްތ މިއަަހރު ެތރޭގަިއ ފެޭށނެތޯއާއިވ.ފުލިދޫ ކުނިކޮށީެގ މަ

ުޑ ގޮތެްއގަިއ މައިގަނ އެީއ އަޅުގަނޑު  ؟ފާނަންތޯލު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވަޞީ ަފއިާވ މަސައްކަތުެގ ތަފުމިހާހިސާބަށް ކުރެވި

އަޅުގަނޑަށް އެނޭގ . ްޕލީޓުކުރުމަށްމްޕްލީޓުުކރުމަށް އިނގޭތޯ. މުޅިން ކޮމްކަްތ މުޅިން ކޮ ސުާވލު. ިމ މަސައްމިކުރެވުނު 

. ދި ފެންސުޖަހާ ިމ މަސައްކަތް ުކރެވިފަިއ ުހރިކަންއައި، ސިމެންތި ޖަހަ އި،މި މަސައްކަތް މިާހރު ވަށާާފރު ރާނަ 

 ނޑުެގ ސުވާަލކީ. ޝުކުިރއްޔާ.ެއއީ އަޅުގަ؟ ވިފައިވޭތޯކިހާިހސާބަކަށް ެގންދެ ތައް ހުިރ މަސައްކަތްށް ދެން ޕްލީޓުކުރުމަމްކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ރަންމަންޓް ޑރ.ޙުސައިން ަރޝީދު. ންމެންބަރު. މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން ޙުސައިން ަރޝީދު  ޑޮކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް

 ފަޟުލް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވ.ފުލިދޫ ކުނިކޮށްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ެފލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް 

ށް ިނއު ާވލުކުރުމަޙަމި މަސަްއކަތް ، އަޅުގަނޑާއި ުކރި ުސވާލުެގ ޖަވާބުގަިއ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަން އޮތީ ރަޝީދު

ަގއި. ދެން އެ ސުވާލުގެ ެދވަނަ  2017ސެޕްޓެމްބަރ  28ޮސއިކުރީ ކޮށް އެއް އަރ މޯލްޑިްވސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑާހި

 .ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ަބލަނީއި އެ ޖަވާުބ ެއއޮތީ ދެވިފަ ،  ފެށޭެނތޯިމ ކުނިކޮށީެގ މަސައްކަްތ މިއަަހުރ ތެރޭަގއި، ބައިގައި

ނޫްނ  ެރއަކުންވީމާ، މިއަަހރު ތެގަިއ ފެށިފަ. އެހެ 2017ސެޕްޓެމްބަރ  28ން ންނެިވހެއެ މަސައްކަތް އޮީތ ކުރިން މިދެ

 9 ރީމެންޓަށް އިޞްލާޙެްއ ގެެނވުނު. ދެން އެ ެއގްކުީރގެ ާތރީޚެއްަގއި ެއއޮތީ ފެިށފަ ައހަރު ގެ ދެ ފެށޭނީކީ. މީ

ަގއި.  2018އޮކްޓޯަބރ  6ްތ ިއ އެބައޮާވލުކުެރވުނު ަމސައްކަތް ނިންމާފަޙަ، ގައި. މުޅި މަސަްއކަތް 2018އޯގަސްޓު 

ުލ ދީފާނަންތޯ ޞީ މަސައްކަުތގެ ތަފުިއ އޮްތ ވިފަމުކުރުމަްށ ޓަކަިއ މިާހރު ުކރެަބއިގަިއ ކުނިކޮިށ ާގއިދެން ތިންވަނަ 

 23ވާުލކުރެވުީނ ޙަލުެގ އިތުރަށް ިމ ކޮންޓްރެކްުޓގައި ބިްނ ޞީ ކުރިްނ ދެންނެވި މި ތަފު، ދަންނަވާނ ސުވާލުުކރީމަ

ިމ ، ކީމާ. މަަސއްކަްތ ނިންމަންޖެހޭ ާތރީޚަކީއްދެ ށްނައަޅުގަނޑުމެންބިން ކައުންިސލުްނ  އި ގަ 2018 ޖުލައި

 20އެްއކޮށް  ވާލުުކރުން ލަސްވުމާއި ގުޅިގެންނާޙަބިން ، ނަމަވެސް .ުދވަސް ެތރޭގައި 75ގޮތުްނ އެގްރީމެންޓުަގއި އޮތް

 ތް ކަދުަވހުގެ ތެޭރގައި މަސައް 95ފެށިގެން ން ނު ާތރީޚުވާލުުކރެވުޙަދުވަސް އިތުރުކޮށްދެްއވުނު. އެހެންވީމާ، 
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ާލރި. ދެްނ ެއ އަގަްށ  86ރުފިާޔ  6ތޭަކ ސަ 1ހާސް  56މިިލއަން  1ނިންމަންޖެހޭ. މުޅި މަސައްކަތުެގ ައގަީކ 

 86 ރުފިޔާ 6ހާސް ސަޭތކަ  91މިިލއަން  1 ،އެއްކޮްށ މުޅި ކޮންޓްރެކްުޓގެ އަގަކީ އާ ހާްސ ރުފިޔާ 35އިތުރުކުެރވުނު 

ތީ އޭގެ ރިޓެންޝަނަށް ާވ ފައިސާ އިނގޭތޯ. އެީއ ެއ ފައިާސ އޮ އި . ދެން މިައހަުރ ތެރޭަގއި ބަޖެޓުުކރެވިފަލާރި

ރުިފޔާ. ދެން ުކރިން ދެންނެިވހެން ެއއީ  55 ސަތޭކަ 5 ހާސް  54 ،ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އޮތްގެ 2019

ެވއްޖެ ިއ ފަށްވާލުކޮޙަ . ދެްނ ަކއުންސިލާިއ ކުނިކޮިށ  ވަރެއްރިޓެންޝަންެގ ގޮތުގަިއ މިައހަުރ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފަިއ އޮތް 

ތްތެރި މެންބަރު މިުސވާލު ުކރެއްިވއިުރގައި ވެްސ ގަސްުޓގަިއ އިއްޒައޯ 7 ،ގައި. އެހެންކަމުން 2019ފެބްރުައރީ  28

މާ، އެހެްނވީ. ުދވަސް އޮތީ ފާއިުތވެ ގޮސްފަ 160ވާލުުކރިފަހުްނ ޙަ މަސައްކަތް ނިންމާފަިއ ރަުށ ކައުންިސލާއި 

ރީ އޮްފ އެއްވެސް ކަހަލަ އޮޅުމެއް އުޅޭތޯ އަޅުގަނޑު ބެލުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓް ންތްތެރި ރަީއސް، މިކަމާއި ގުޅިގެއިއްޒަ

، ގުޅޭގޮތުން ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލުެގ ރައީާސ އަްށ ގުޅުމުްނ އެކަމަާނ ވިދާޅުވީ އެންވަޔަރަންމަންޓުެގ ަފރާތުން މިކަމާ 

ކުނިކޮށްާޓ ބެޭހ ގޮތުން ަކއުންސިާލ  ދޫވ.ފުލި ރަޝީދު ފަޟުލް މެންބަުރ އިބްރާހީްމ ތްެތރި ފެލިދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަ

މިސުވާލުކުީރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅިގެން ެއއްވެސްކަމެްއ  ނެތް ކަމަށް. އަޅުގަނޑު އެއްވެސް މަްޝވަރާެއއް ކޮށްފައި 

 ޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮ ންނެވީ.ދެމިދިޔަގޮތް އިއުޅޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މިކަްނ ހިނގަ 

 

  ކަދެއްެކވުން:ހަވާ  ރިޔާސަތުން

 ުޅގަނޑަށް ޔަޤީން ކަށަަވރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ އަުރވަންއައޮޅުމަކަށް. ޖިޒާތަކަށް މިވީ އިނގޭތޯ. ޢުވަރަށްބޮޑު މުމިއީ 

ފުލިދޫގެ ަކއުންސިލަަރކީ ، މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެފެލިދޫ ށް. މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެޖެހެނީ ފެލިދޫ 

އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ކައުންިސލަރަކަށް ހުންނަވަނީ ، އި ހުންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، އެތަނުގައްޅެއަންހެން ބޭފު

ދާއިާރގެ ފެލިޫދ އަންހެން ބޭފުޅެއް. ވަޒީުރ މިާހރު ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެްއ ައަރއިގެން މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، 

 . މެންބަރުތެރި އިއްޒަތް

 

 ާވހަކަެދއްކެވުން: ރަޝީދު  ފަުޟލް އިބްާރހީމް ރު މެންބަ ދާއިާރގެ ފެލިދޫ

ޖިޒާތެއް ނޫްނ އިނގޭތޯ. ދަންނަވާލަްނ ޢުޖިޒާތެއް ޫނން އިނގޭތޯ. މުޢު، މިީއ ެއއްވެސްަވރަކަްށ މުރައީސް އިއްޒަތްތެރި 

ީނ އިނގޭތޯ. އިންޖީނު ގެއެްއ އަޅަްނ ކުރަވާލު ޙަ މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ އިންޖީނު ގެއެްއ އަޅަްނ އަޅުގަނޑުމެން

 ންޖީނުގެ ވަށާާފރު ރާނާ... ވާލުކުާރއިުރގައި އިޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު، ކުނިކޮށްެޓއްެގ މައްަސލަ ދިާމވެގެން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ސީދާ ކުިނކޮށީގަިއ 

ކުިނކޮށްޓެއް ނެތް. އި ގަތު ތްެތރި މެްނބަރު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ގޮޒައިއް، ކީމިާހރު މިާވގޮތަ !ދެްއވާއިހިފަހައްޓަ

ާވލުކޮށްފަ. ޙަވަީނ  ަކއުންސިލާ  ހަދާ ނިންމާފައި  އްއިއްޒަތްތެިރ ވަޒީުރ ދެކެވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތުަގިއ ކުނިކޮްށޓެ

  !މައްސަަލ ދެން ގެންދަވަން ނުހައްދަވާ މިއެހެންވީމާ، އިންޖީނު ގެއަކަްށ 

 

 އްކެވުން:ކަދެ ހަވާ  ރަޝީދު  ފަުޟލް އިބްާރހީމް މެންބަރު  ާރގެދާއި ދޫފެލި

އަށް. ދަންނަާވލަން މައްސަަލއެއްނެތް އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ޝުކުރިއްާޔ ވަރަށްބޮޑަށް ިތ ދެއްިވ ލަފައާދެ! 

އެފަދައިން އަދި . ހަމަމަވެގެންމިއުޅެނީ ކުނިކޮށްޓެއް މިނިމެނީ އޭގެޒާތުގައި އެތަނަށް ބޭުނންވާ ވަޞީލަތްތައް ުފރިހަ

ރާޅު އެޅުނުކަމުގައި ިވޔަސް އަދި ފެންސު ޖެހުނު ކަމުގަިއ ވިޔަސް ކުނިކޮށްޓެއްެގ  ފު ދިއަ ވަށާފާރު ރޭިނއަސް

ވެސް އެްއޗެހި އެތަނަްށ  މީގެކުރިންއެީއ މަސައްކަތެއް ނުނިމޭ އެތަނަށް ބޭނުންވާ ވަީޞލަތްތައް ނުލިޭބހާ ހިނދަކުއެއް. 

 ... މަވެސް، ވަޞީލަުތގެއެހެންނަޖަމާކުރެވޭ. 

 

 ެކވުން:އްދެާވހަކަރިޔާސަތުން 

ހަމަ  !އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އެސުވާުލ ުކރެއްވިނަމަ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ުކރިއަށްގެންަދވާ

   ...ސާފުކޮށް

 

 ާވހަކަެދއްކެވުން: ރަޝީދު  ފަުޟލް އިބްާރހީމް މެންބަރު  ދާއިާރގެ ފެލިދޫ

 ...ލުކޮށްދެމުން ދާއިުރގައިސީތަފު  ތިމީަމ އަޅުގަނޑު ސުާވލުކުރަމުންދާިއރުަގއި ހަ، އީސްރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ... މެންބަރު މިާހރު ސީދާ ސާފުކޮށް ިއްއޒަތްތެރިއަޅުގަނޑު ދޭންވާނެ. ނޫން ނޫން 

 

 ން:ާވހަކަެދއްކެވު ރަޝީދު  ފަުޟލް އިބްާރހީމް މެންބަރު  ދާއިާރގެ ފެލިދޫ

. ތިހެްނ ގޫުކރަނީ އަޅުގަނުޑ ސުާވލުކުާރއިރުަގއި މިނިސްަޓރާނދަ އުަރއީސް ިތ  ،އަޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ ކޮށްސާފު

ނުހައްދަވަން އަޅުގަނޑު ަވރަށްބޮޑަށް އިލްތިމާސްުކރަން ރަީއސަށް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުްނ 

ނޫން މިއުޅެނީ.  ށް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އޮޅުވާލާކަ އޮޅުާވުލން އުޅޭތި ން ރައްޔިތުންނަށް ތިބޭފުޅުން ިތ އޮޅުވާލަ

އިކުއިޕްމަންޓު އައިްސގެނޭ ކުނިކޮށީެގ ، އެތަނަށް ބޭނުްނވާ މެޝިނަރީޒް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ
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 ވާހަކަ  ގެއެއްގެޖީނުމާ، އިންވާނީ. އެހެްނވީ ރަކާތްތެރިޙަ. އެތަން މަލީ ގޮތެްއގައި ފެށޭނީ އިނގޭތޯޢަމަސައްކަތްތައް 

ހަަމއަކަށް އަޅުގަނުޑ ނުދާނަން. އެހެންނަމަެވސް، ކުޑަކޮްށ  ގެއާ ރީ. އެކަމަުކ އިންޖީނުކުގަ ވެސް އަޅުގަނުޑ ފާހަ

ޭއގެ  ވެސް  ެއއް ގެއިންޖީނުދަންނަވާލަންޖެޭހ ކަންނޭނެގ އިއްޒަތްތެިރ ރައީްސެގ މަޢުޫލމާތަށް ޓަކަިއ މިާހރު. އެީއ 

އްދާފައި ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ަކރަންޓު ދެޭވގޮތް ވަ ރުނިމުނީކީއެްއ ނޫން. އެތަނަށް ޖަަނރޭޓަ ދިއައެއް ފާރު ރޭނީމަކާ ވަށާ

، ދުަވހެއް ނޫިނއްޔާމު ،ވަގުތެއް މިކަންވަީނ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، މިދަންނަވަީނ ހަމަ ވަޞީލަތްތަްއ އަންނާނެ ވީމާ

ފަިއ ނިރޭ ގަނޑަށް ވެސް އެނޭގ ފުލިދޫގަިއ ވަށާފާރު އަޅު؟ ނީރީޚެއް ކޮންްޓރެކްޓު އުޫސލުން ކޮންިއރަކުތޯ ނިންމޭތާ

ސީލުތަެކއް ނޭނގެނީކީއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މަލާމާތުގެ ރާގުން މިނިސްޓަރު ވިޔަސް އަިދ މިުހރިހާ ތަފު، ހުރިކަމާއި

ސީުލ ތަފުންވީމާ، ދާން މިޖެހުނީ. އެހެމިޙަޤީޤަުތގައި މިހިސާބަށް  އްސާުކރީމާޙިމިވާހަކަަތއް ، ރައީސް ިވޔަސް އިނގޭތޯ

އެތަނަށް ބޭނުންވާ ވަީޞލަތްތައް އަންނާީނ ؟ ތްތައް ނިމޭނީ ކޮންިއރަކުންތޯކައްކޮށްދެއްވާ އަޅުގަނޑަށް މި މަސަ

 ފަންކްޝަްނ ވާލުުކރެވިފަިއ އެތަނަށް ފުލީ ޙަތޯ ކޮންޓްރެކްުޓ އުސޫލުްނ މިކަންކަން ންކޮްނއިރަކު؟ ތޯންކޮންއިރަކު

  ަރއީސް. ޒަތްތެރި ޝުުކރިއްާޔ އިއް؟ ތަނަކަށް ވާނީ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު.

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަންޙުސައިން ަރޝީދު ޑޮކްޓަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް

 އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮްށ ޕީ.ޕެސިފިކްސްއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސުވާލުގަިއ 

 ، ވާހަކަ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގ2019ެމިއަަހރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ، ާއއިއޮތް ވާހަކަެއވާހަަކ  އިގޮތުގަ

ނޫން.  ަބރަކަށް މަލާމާތް ަރއްދުކުރުމަީކ އަޅުގަނޑުެގ ވަޒީފާެއއްއިއްޒަތްެތރި މެންެއއްވެްސ ވެްސ  އެއްގޮތަކަށް 

ނގައި ދަންނަވަްނ ޖެހޭީނ ޙަޤީޤަތް އޮްތގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، ތާމި ދިމެއް. އަޅުގަނޑު ައއިސްޚާރަްއޔިތުންގެ ގަނޑަކީ އަޅު

. ދެްނ މިއީީކ އަޅުގަނޑުމެން ެބހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ޖަވާބުދިީނ އިނގޭތޯކުނިކޮށީގެ ވާހަަކ ދަްއކަވާފަިއ އޮތީާމ އެއާ

އޮތް ާވހަަކ ހިމަނާފައި  ސާ އިފަިއ އޮތްގޮުތން މިއަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ފަކުަރއްވާއެއްވެސްގޮތަކަްށ މިދެންނެވީ އެސުވާުލ 

އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސްކުރީ ހަމައެގޮތަށް. އެހެްނީވމާ، ކުނިކޮށި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައިފި. ނިންމާފައި އެ ، ހިމެނޭތީ

  ..ވާލުކުެރވިފައި އޮތީ.ޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ށްަޓކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ކުނިކޮ، މައްސަލައަކީ ޅޭއުޒަތްތެރި ވަީޒރު، މިހާރު ދިމާެވެގން މިއްއި  ޒީރު،އިއްޒަތްތެރި ވަ

ގުޅޭގޮތުން ދިާމވެގެްނ އުޅޭ ަމއްސަލަ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ދެކެވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތުަގއި ވަށާފާރާިއ އަިދ ާދ ާއ ކޮބައިތޯ

ިއ ކުނިކޮށްޓަކަްށ ގަ ނު މެްނބަރު އެބަ ދެެކވަޑައިގަންނަާވ އެތަޒަތްތެރިޖެހީމާ ކުނިކޮށްޓަކަްށ ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، ިއއް

އެކުަގިއ އިއްޒަތްތެިރ ވަީޒރު ށް ވަޞީލަތްތަކެްއ ބޭނުންާވ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ނުކުާތއާއެތަން ބަދަުލވުމަ

 ކުރިއަށްގެންދެވުްނ އަޅުގަނޑު ަވރަށްބޮޑަށް އެދެން. 

 

 :ންާވހަކަދެއްކެވުޙަސަން ޙުސައިން ަރޝީދު ރ ޑޮކްޓަ ޓްމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަން

ަގއި ހިމަނާފައި އޮްތ ފައިސާ ރިޓެންޝަްނ ފައިސާެގ ގޮތުަގއި އެހެރީ. އަންނަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިައހަުރގެ ބަޖެޓު

ވެސް އަދި ާރގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދާއި ،މި ިއއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުން ހިމަަނއި ދެއްވީމާބަޖެޓުގަިއ ފައިާސ  އަހަރު 

ާވލުކުެރވޭނީ. މިހެްނ އަޅުގަނޑު ޙަނުންާވ ިއކުއިޕްަމންޓާއި ެއއްޗެިހ ގަެނ ތަނަށް ބޭންތައެވެްސ އެހެން ދާިއރާތަކުަގއި 

ވެްސ އަޅުގަނޑަށް އެނޭގ ރާއްޭޖގަިއ ރަށްަތކެއްގަިއ އެބަުހިރ ކުީރ ަސރުކާރުަތކުން އިކުއިޕްމަންޓާިއ  ދަންނަވާއިރު 

ުށގައި އެއްވެސް އެއްެޗއް ނެތް ދެންނެވީ އެ ރަމި އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ، ހެންކަމުންށްފަ. އެ ަހވާލުކޮ އިއެއްޗެހި ގަނެފަ

 ުހރި ދަންނަވާކަށެއް. އެކަްނ އަޅުގަނޑު ބެލީމާ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭނީ. އެކަމަކު ެއކަންތައްތައް ަތރުތީބުކުެރވިފައި  މެއްކަ

އި ނެްތ ގަށު ނގޭތޯ. އެކަމަުކ އެރަތްރީފޭސް ކަރަންުޓ އިންވަނީ ހިްނގަން ބޭނުއިން ވުޑްޗިަޕރމިސާލަކަށް  ،ގޮތުން

މެޝިން އެަބހުރި ުނހިނގާ. އެީއ އެރަުށގަ ބަެއއް ތްރީފޭސް ކަރަންުޓ ލާފައެއް. އެހެންވީމާ، ުކރިން ގަނެފަިއ ހުރި 

ަބއިވަުރ ސާމާުނ  ، ަވރަށް. ެއހެންވީމާލިބެންހުިރ ކަރަންޓަްށވުެރ މަތީ ަކރަންުޓ ނަގާ އެއްެޗހި ގަނެފައި ުހރީމާ އިނގޭތޯ

. އެކުަރއްާވ ސުާވލުކުެރއްިވ ރަުށގަިއ އެކަންކަްނ ކިފަހަރުމަތީްނ ަހވާލުުކރެިވފައެ  ރި  ރަށްރަށަްށ އެަބހުއެކި

އެއްވެސް އިުކއިޕްމަންޓެއް ނެތްކަމެއް ނޭނގޭ. އެކަމަުކ  އިއެރަށުގަ ، ތަރުތީބުކުރެވިަފއި އޮތީ ކިހާމިްނވަރެއް ކަމެއް

ހުރިާހ ރަށަކަްށ ، ތަންތަނަށް ބޭނުންވާމި ވަނަ އަަހުރގެ ބަޖެޓުގައި 2020ނަ އަހަުރ ތިބީ އަންނޑުމެން މިއަޅުގަ

 ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންުޓ ގަތުމަށް... 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރާެގ ފެލިދޫ ދާއި ުދވަހުގެ ނޯޓިްސ ސުާވލަކަށްފަުހ ލިބިވަޑައިގަންނަާވ އިނގޭތޯ. ވ.އަތޮޅު  14އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު، 

ުދވަހުެގ ނޯޓިްސ  14 ،އެކުްއ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރަށް ނޯޓިސްއާ ލެވާ ސާފުކޮްށ އެއްެސވި ސު އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

އަށްފަހު އިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު މިތަނަށް ވަޑައިގެންނެވީ. ެއެހންވީމާ، އެތަނުގައި މެޝިނެއް އެތަނަށް ުހރިތޯ ނެތްތޯ 

 ރަށްބޮޑަށް އެދެން. ވަ  ން ހަމަ އެ ަޖވާބު ދެއްވުނުެވވޭނެ އިނޭގތޯ. ދާޅެއް  މިއަުދ ވިއެނގިވަޑައިނުގަންނަާވ ކަމަށް
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 ާވހަކަދެއްކެވުން: ންޙަސަ ޙުސައިން ަރޝީދުޑޮކްޓަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް

ކްަޓރ އެކަމާ ބެޭހ ޑިރެ، މަޢުލޫމާުތ މިހާރު ލިބިފައި އޮްތގޮތުންއިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގައި ހިމެނޭ ބައެްއ  3ުހގައި މިހިރީ. ވ.ފުލިދޫ އާއި ޒޯން ލީޖިެއއްކޮށް އަޅުގަނޑު ައއިސް މި މައާ ނެރަލްޖެ

ންޓެްއ ނެތް ހޯިދފައެއް. އޭގެެތރޭގަިއ ފުލިޫދ ވެްސ ހިމެނޭ. ެއހެންކަމުން މަްށ ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެރަށްރަށުގަިއ މިކަ

ށް ެއ ޚިދުމަތްތައް ކަށަ ސާ ހޯދައިގެން ހުިރހާ ރަަނއިގެްނ އެފައިަގއި ހިމަ ބަޖެޓުގ2020ެއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ 

 ވ.އަތޮޅު ވެްސ ހިމެނޭގޮތުން.  ،ފޯރުކޮށްދޭން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަޅުގަނޑު ހިތުްނ ފެލިޫދ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަްށ ސާފުެވވަޑައިގަންނަަވއިފި

ްށ ެޖހުން. މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ިއރާދަކުރެްއވިއްޔާ އެތަނަދާ އިގެ ބަޖެޓުަގއި އޮތީ ކުނިކޮީށގެ ވަށާފާރާމިއަހަރު

މެޝިަނީރ އާިއ ެއހެނިހެްނ ވަީޞލަތްތަްއ އިރާދަކުެރއްވިއްާޔ މިއަންަނ އަހަުރެގ ބަޖެޓުގަިއ ޖެިހގެން ، ބޭނުންވާ ސާމާނު

ިމ ފުރުޞަުތ ައރުވަނީ ހަނިމާދޫ  ރުްށ މިނިސްޓަުރ އެވިދާުޅވީ. އަޅުގަނޑު މިހާ ާވ ކަމަލިބޭނެ ކަމަްށ އުއްމީދުުކރައް

 އަށް.މޫސާ ދުލްޣަޫފރުޢަބްދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ

 ން އެހެއަދި މިފަދަ ބޮޑެތި  ވަނީ ހަނިމާދޫއާ ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްަލން

  ..ރަށްތަކުގަިއ ކުނި ނައްާތލުމުގެ މަަސއްކަތްކުރަމުްނ ގެންދަނީ ކައުންސިލުތަކުން އަމިއްަލއަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ިރ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ެދއްކެވުން:ކަހަވާ މިރު އާ އަޙްމަދު  މެންަބރު ދާިއރާގެ ދޫކުޑަހުވަ

އިތުުރ ސުާވލުކުރުމަްށ  އި ސުާވލުކުރީމާ ސުވާލަްށ ޖަވާބުދީފަ، އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަަލއެއް މިނެގީ

މެންނަށް މިތިބީ އަޅުގަނޑުުފރުޞަތު ހުޅުާވލާ. އެހެންވީމާ، މިައދު އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ުނލީމާ ރިޔާސަތުން އަބަދުވެސް 



12 

 

ސަމާުލ  އިުތރު ސުާވލާއި ުފރުޞަތަށް އެދެންވީ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ންކައޮޅިފައި ކޮން ވަގުަތކު

 ކަމަށް... 

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ތުުރ ސުާވލަށް އެދި މިއޮީތ ގަިއ އިއަޅުގަނޑު ބަލާލިިއރުގަިއ ޕޯޓަލު  !އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު، ަވރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުުކރައްވާ

. މިާހރު އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު، އިތުުރ ސުާވލުެގ ނެްއ ގޮްސ އެދިފަންރުއެތައް މެންބަ

އަިދ ހަމަ އިތުުރ ސުާވލު ވަޒީުރ ޖަވާބު ދެްއވުމާއި އެުކގައި.  .އެކީަގއި ާވލުކުރުމާ ފުރުޞަތު އޮތީ ހުޅުާވލެވިފަިއ އެސު

ްއލަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑު ޖެހޭީނ ހޯދަން. ޙަެދން އެކަމުެގ  .ން، ނިޒާމީ ނުކުާތއެއް ކަމަށް ަބލައިގަންނަނަމަވެސްއެހެން

 އާދެ! ވިލިނގިީލ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙުަސއިން ސަޢުދު މެންަބރު ދާިއރާގެ ވިލިނގިލި 

ންދަީނ ވެްސ އަިދ ގަވާއިދުަގިއ ވެްސ އޮންނަީނ މުނގަިއ ކަްނކަން ހިމު ގޮތެއްގަިއ މަޖިީލހުގަސް، ާއއްއިއްޒަތްތެިރ ރައީ

 ން. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރުން އިުތރު ފުރުޞަަތށް އެދު އިތުރު ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލީމަ

މިހާުރ  ން . ޖާގަދެވިގެކުީރގައި ުފރިފަ މިއޮތީ ޭއގެޓަލްބާ ޕޯތިއް .ހުޅުވާލަންދެްނ އިންތިޒާރުަގއި ށް އިތުރު ފުރުޞަތަ

 . މެންބަރުންނަށް ސުވާލުުކރުމުެގ ފުރުޞަތު ިމއޮތީ ހުޅުާވލެވިފަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ،ބަރުތެިރ މެންވަރަށްބޮޑު ތެދުފުޅެއް އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑު ތެދުފުޅެއް. އަުޅގަނޑު އެދެނީ އިާދރާއިން މިާހރު އިއްޒަތް

އަޅުގަނުޑ ، އެސިސްޓެންްޓ ސެކެޓްީރ ޖެނެަރލް؟ ދެއްތޯޖެނެަރލް  ރީޓް ީޓ ސެކެއުޑެޕި، ރީ ޖެެނރަލްެގ ނައިބުކެޓްސެ

ހަްށ ހުސްކޮށްދެއްވުމަށް. އަޅުގަނޑެއް ނުދަންނަވަްނ ފުރުޞަުތ ހުޅުާވލާފަިއ އޮްތ ކަމަކަށް. އެދެނީ މިާހުރ ޕޯޓަްލ އި

. ރު ވަީނ ހުޅުވާެލވިފަހާ މި ުކރުމުގެ ުފރުޞަތުސުވާލު  އިތުރު ުސވާލަށް ޒީރުގެ ިއއްޒަތްތެރި ވަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ެގ ނިޒާމީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަކުނުދޫ)ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު(  !އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ

 ނުކުތާއެއް. 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ރާޢީ  ދުމުަޙއްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤު ގެއްިލގެންދިޔަ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުުކރަން.  ތަށް ެހއްދެވީމަގޮތި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

 ؟ މިހާރު ސަޢުދު އިންނެވީ އެންމެ ުކރީގަިއ އިނގޭތޯ. ފުރުޞަުތ ދިނީތޯ އެންމެ ުކރިއަށް

 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. އަދި ކުަޑހުވަޫދ ންބަރު ނެންގެީވ ނިޒާމީ ުނކުތާއެއްިވލިނިގލި ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެަބރު، ންމެތެރި އިއްޒަތް

މުކޮށް ިމ މަޖިލީުހގަިއ އޮންަނ އުސޫަލކީ އްދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ެވސް ނެންެގވީ ނިޒާީމ ުނކުތާއެއް. އާ 

މަްށ ފުރުޞަތަްށ އެދުން އެ ވެްސ ކަ ވާލާނެ ަޞތު ހުޅުފުރުޞަތު ހުޅުާވލީމާ ުފރުޞަތަށް އެދުން. ދެން ފުރު

 މެންަބރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ިވލިނިގލިކަމަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުުރޞަތު އަރުވަނީ  އޮންނަގޮތެއް

 ށް.ޙުސައިނަ ސަޢުދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙުަސއިން ސަޢުދު މެންަބރު ދާިއރާގެ ވިލިނގިލި 

 ބޮޑު މައްަސލައެއް. އަތޮޅުތެރޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ކުނި ކޮީށގެ މައްސަަލއަީކ ވަރަށް ރި ރައީސް.ޒަތްތެއްއިޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް މިއުޅެނީ ގާއިމުކޮށް ނުދެވިގެން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މި ުފރުޞަތުގަިއ  އިރު ހާންމެ ކުނި ކޮށްޓެއް އެ

ިނކޮށްޓެއް ގާއިމުުކރެވިފަިއ ގައި ވެސް ކުގިލީ ލިނން ވި ވަަނ އަަހރުން ފެިށގެ 2011ކޮށްލަްނ ބޭނުން  މިނިސްޓަރާ

ލަުތ އޮީތ މިހެންނޭ. ޙާވެްސ  ކުރެވެއޭ. ކޮލަމާފުށީަގއިބަހުއްޓޭ. އަދި ވެްސ އެތަނަްށ ބޭނުންާވ ރިސޯްސ ާގއިުމނުއެ

ިއ ންނާޔިތުރައް، ފޭސްތަކަްށ ަބހާލަިއގެން ިމ ގެންދާ ްޕރޮޖެކްޓުަތކުން ކޮްނ ދުަވހަކުންތޯޭއ މިކަްނ އަްސލު އެހެންވީމާ

  ނިމުމެްއ އަންނާނީ.  ންމިކަހަމައަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. 

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން  ޙުސައިން ަރޝީދުކްޓަރ ޑޮމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓު 
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 ރިކޯޑުްނ ދައްކަނީ. ދެްނ ެއ މުކުެރވިފައި އޮްތކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ށި ގާއިކުނިކޮ ަގއިވިލިނގިލި.އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގއ

ގިަނ ސާމާނުތައް ެއ ރަށަށް ރައްދުުކރެވިފަިއ ުހރިކަމަށް ކުއިޕްމަންުޓ ތެރެއިްނ ަވރަށްރަށަށް ބޭނުންާވ އި

ށް ފޮނުވާފަިއ ުހރި ރަްށރަށަޭވ މި ރެެވްސ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކު  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކޯޑުން ދައްކާ. ިމހެން ދަންނަވާިއރު

އި ހަލާުކވެގެން އެބަދޭ. އެ ކުނިކޮށީގެ ބޭނުންުކާރ އިން ބޭނުން ނުކޮްށ ުހރެގެން ވެސް ހަމަ ަރށްރަށުގައެއްޗެީހގެ ތެރެ 

ްނ ކައާލާތްތަްއ އެހެންވޭ. އެހެންވީާމ ކަނޑައެޅިގެން ވިލިނިގލީގަިއ މިވަގުުތ މަސައްކަްތ ކުރަްނ ުހރީ ޯކއްޗެއްކަްނ ނޫން

ންުޓ އެ ރަށުގެ އައިލެންޑު ވޭސްޓު މެނޭޖްމެ، ޓަށް ބަލާއިރުަގއިށްމާފު ދަންނަވަން އުނދަގޫ. ދެން މި ކޮލަގަނޑަށްއަޅު

ެއއްކޮްށ ވެފަިއ އޮތީ ކޮމްޕްލީޓުިމހާުރ އެ ެއ މަސަްއކަތް ހިނގަމުްނ އެބަދޭ. ެއއީ މަސަްއކަތް  ވުމުގެ ސެންޓަރ، އަްޕގްރޭޑް

އިކުއިޕްމަންުޓ  ދެންނެވީ އެ ރަށުގަިއ ިމ ދޭންޖެހޭ. ދެން އިއެަބ ހޯދަ ާވ ސާމާނުތަްއ ންްށ ބޭނުއެތަނަ އެކަމަކު . މަސައްކަތް

 ނެތްކަމަށް ފާހަގަުކރެވެނީ އަޅުގަނޑަށް. އެހެންވީމަ، ެއ ެއއްޗެހި ހަމަ ުކރިން ދެންނެިވހެން ުކރިއަށް އޮތް ައހަރު 

 ދޭން. ގަނެޖެހޭީނ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން 

 

  ެކވުން:ާވހަކަދެއް ސަތުންޔާރި

ެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއަކުން ެއ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މަކުނުދޫރި ވަޒީރު. އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ

 ދާިއރާގެ  މަކުނުދޫ . އަޅުގަނޑު މި ހާުރ ިމ ފުރުޞަުތ އަރުވަީނ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ފުުރޞަތު އޮީތ ގެްއލިފަ

 ށް.ރަބަމެންއިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ޢީ މުަޙއްމަދު ރާމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުްނ މަކުނުދޫގައި ޕާެކްއ އެޅުމަށް މަސަްއކަތް ކުރަމުްނ އެބަދޭ. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ެއއީ  .ކަތް ހުއްޓިފަސައް ގެ މަޕާކުން ހުއްދަ ުނލިިބގެން މިވަގުތު ވަީނ މިނިސްްޓރީ މިނިސްަޓރުގެސް ވެ އެކަމަކު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާިއރާ ނޭކުރެންދޫަގއި ، ުސވާލު. ދެވަނަ ސުވާލަކީފުރަތަމަ  ؟ދަ ހިފަހަްއޓާފައި އޮތީކީއްވެގެންތޯ ުހއް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައޭ އޮތީ  ،ކަނޑޫފާ ކުޅިއެއް އެަބއޮތް. އަޅުގަނޑު ކައުންިސލާިއ ބައްދަލުކޮށްލީމަ ވިދާޅުވިބޮޑު 

ޯތ ގޮއްަސ ކަށްގެންދާ ވާހަކަ. އެ ްޕރޮޖެކްޓު ިކހާ ހިސާބަުކރިއަށް  ްޕރޮޖެކްޓެއް ެއ ކަނޑޫފާ ކުޅީގައި ޑު މެގަވަރަށް ބޮ

މަކުނުދޫ، ނޭކުރެންދޫ، އަދި ކުމުންދޫގެ ކުީނގެ ؛ މީެގ އިުތރުން އަޅުގަނޑުެގ ދާިއރާެގ ތިން ރަށް ކަުމގައިވާ ؟އޮތީ

 ށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަްށ ބޮޑަ؟ ާހ ިހސާބެއްގައިތޯގެންދާީނ ކިލިބި އް އްލެޙަ މައްސަލަ ަވރަށް ބޮޑު. މިކަމަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. 
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  ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން  ޙުސައިން ަރޝީދުޓަރ ޑޮކްމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓު 

ެބހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން. ދެން އެކަމަުކ މި މިއަުދ ތައްާޔރުވެގެްނ އައީ ކުންޏާ ނޑުމެންއަޅުގަ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މަކުނުދޫެގ މަސައްކަްތ ދެންމެ ުކރެއްިވ ުސވާލުަގިއ ހިމެޭނ އަނެްއ ބަަޔށް ވެްސ އަޅުގަނުޑ ބަާލލާނަން. ، ދެންނެވި

ންުޓ ދެންނެވިހެން ހަމަ ބައެްއ އިކުއިޕްމަކުރިްނ . ދެން ެރވިފައަޅުގަނޑު ރިކޯޑުން ދައްާކ ގޮތުން އޮީތ ކޮމްޕްލީްޓ ކު

ނެތުމަކީ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް. ނޫީނ މަސައްކަްތ ނުުކާރ ގޮަތށް ުހރުމަީކ ވެްސ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް. އެކަްނ އެގޮތަްށ 

ލިބިގެްނ ޖެޓުން ބަގެ 2020އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދޭނަން. އެކަމަުކ އެ ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން 

ފަންޑުެގ ތެރެއިން.  ފިޑުކުނުދޫ ހިމެނެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިނޭންސް ކުރާ އޮއެކަން އިތުރަްށ ކުެރވޭނީ. ދެން މަ

ހަދާފަިއ ޓީ ސްޓަޑީ ހއ،ހދ، ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ފީސިބިލި ، ދެން އެ ފަންޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ސަރަޙައްދު

ގަނޑުމެްނ މި ަބލަނީ ހަމަ ޖަވާެބއް  ަޖާވބެއް ނުލިބޭ. ދެން އަޅުއެ ަފރާތަކުން ދިޖެ. އަވެއް ފޮނުވިތާ މިާހރު ތިްނ މަސް 

ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނައިގެން ިމ ކަންތައްަތްއ ކުރިއަްށ ގެންދަން. ސަބަބަީކ  ގެ 2020އަދި ލިބުނަްސ ުނލިބުނަސް 

ވެސް އެންމެ ރަށެއްަގއި ރިހާ ހު ގެއަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން މި ހަމަ ކުީނގެ މައްސަަލއަީކ މި އަޅުގަނޑުމެން

ންޓު ސެންަޓރ ވޭސްޓު މެނޭޖްމެކުގަިއ ތަމައްސަލަކަމަށް. ދެން ނޭުކރެންދޫ އާިއ ކުމުންދޫގެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ އެްއ 

 މްނުކުރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށްރފިޑުން ކޮންފައަޅުގަނޑު ކުރިން ެދންނެވިހެން އޮ، ފައިސާ ރަށުގެ ހެދުމުގެ ކަންަތއް

އަޅުގަނޑުމެން . ޑިޒައިންކޮށްފަިއ ުހރީ އިކަްނ ރާވަ . އެވަގުުތ ހުއްޓިފަންވީމަ، އެކަްނ އޮތީ މި ން. އެހެފަންޑުކުރާކަ

ވެސް ިމ ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެްނ ބަޖެޓުގައި އިުތރަށް މި މަސަްއކަތް މި ައހަުރ ތެރޭަގއި ިއ އަތުގައި ނެތް، އަްސލުގަ

ގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިގެްނ 2020އެކަަމކު  ކުރެވި.ިއ އޮތީ ނުޓަކަ ވެސް ުކރިއަށް ގެންދާކަން. އެކަމަށް 

 އިރާދަކުެރއްވިއްާޔ މި މަސަްއކަތް އަޅުގަނޑުމެން ުކރިއަށް ެގންދާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

؟ ތޯލޫމާެތއް އެނިގވަޑައިގަންނަވާޢުގުޅޭ ެއއްވެސް މަ ލާއިމަކުނުދޫ ޕާކާއި، ނޭކުރެންޫދ ކަނޑޫފަ، އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު

، ްސ އިނގޭ މިއަދު ީމ ކުންޏާިއ ގުޅޭ ދުެވހެއްކަން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑަްށ ވެ ،ޒަތްތެިރ މެންބަުރ އައްަސވާއިއް

ޒަތްެތރި ބަެއއް ަފުހ ވަޑައިގަންނަަވއިގެްނ އިންނެވީތީވެ، އިއްއަށްުދވަހުެގ ނޯޓިސް 14އިއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ މިތަނަށް 

ނގިވަޑަިއގެން ހުންނެިވ އިާރއާއި ގުޅޭ ބައެްއ ސުާވލުތައް. ދެްނ އެޅުންެގ ދާމެންބަރުން އެަބ އައްަސވާ އެ ބެފު

މިންވަރަކަށް އިޝާރާތެްއ ކޮްށލެއްވުްނ އަޅުގަނޑު ހިތުްނ އެީއ މެންބަރުންެގ ހިތަްށ ފިނިކަމަށް ލިބޭނެކަމެއް. 

 އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. 
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  ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން  ޙުސައިން ަރޝީދުކްޓަރ ރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓު ޑޮމިނިސްޓަ

ކުެރވުނު މާޔަތްޙި. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަީނ ެއ މާަޔތް ކުެރވިފަޙިކުރެންދޫެގ އޮންނަ ކުޅި އޮީތ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނޭ 

ަސރަޙައްދެއް މި އަހަުރ  15ސަރަޙައްެދއްގައި، އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން  ހާ ހިމެނޭ ހުރިގެ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީ

ލުމުގެ މަަސއްކަްތ އިންޓު ޕްލޭން އެކުލަވަ ތަކުގެ މެނޭޖްމެމާޔަތް ކުެރވިއްޖެ. އެ ސަރަޙަްއދުޙިންނަށް ގަނޑުމެތެރޭގައި އަޅު

ެއ މީހުންެގ ޚިޔާާލއި ، ރަްށރަށުެގ ީމހުންނާއި މަޝްަވރާ ކުރެިވގެން މިދަނީ ކުރަމުން. ދެން ހަމަ ެއވެސް މި 

،  ެއއްވެސްންޓު ޕްލޭންގެ ދަށުްނ އެްއވެސް ރަށެއްަގއިމެ، މެޭނޖްކޮްށ އެކަންކަްނ ކުެރވޭނީ. އެހެްނވީމާއެއްާއ މަޝްވަރާ

އެކަން ދެން . އެއްވެްސ ކަަހަލ ބިނާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާއިމުކުެރވޭނީ ސްޓްަރކްޗަރ ެއއްމި ދެންނެވީ އިންފްރާ

ޒަތްެތރި ިމ އިއް ގެ ބަޖެޓުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާނަމޭ.2020ހަމަ ދަންނަވަްނ އަިދ ވެްސ އޮތީ ، އަޅުގަނޑުމެން

ދެްނ . ެއ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ުކރާނަމޭ. ދެން ެއއީ ުޑ ދެއްވައިިފއްޔާ ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަންހުމަޖިލީ

ެއ ރަށުްނ ، ހެދުމަކާިއ ނުލައި ބުނީ އީ.އައި.އޭމި، މަކުނުދޫގައި ހަދާ ޕާުކގެ ކަންތަުކގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޑުެއހިން

ިދ ގަާވއިދު ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ގޮތަްށ ގާނޫނުގައި އަ މި ދެންނެވީ ، . އެހެންކަމުންޑި ާވހަކަބައެއް ރުއްަތއް ކެނ

ންޓަްލ ގުޅިފަިއ އޮްތ އެންވަަޔރަންމެާއ ނޫންގޮތަކަށް ކަމެްއ ކުރަްނޏާ އެއާިއ ގުޅިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީ

 ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެކަީށގެންވާ ކަމެއް. ވަރަށް  ން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަ ނުދީ އޮތުމަކީ ހަމަކްޝަން އެޖެންސީޕްރޮޓެ

ށް ަޖވާބު ދޭން. ހައަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ ހަމަ ސީދާ އެ މައްަސލަ ހިނގާފައި އޮްތގޮތް ބަލާފައި، މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީ

 ލައާ ދުވަުހގެ ނޯޓިްސ ދީފަިއ އޮތީ ިމ މައްސަ  14 ،ްސ ލިބިފަިއ އޮީތކީމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޯޓި، ސަބަބަކީ

ެބހޭގޮތުްނ ހަމަ ެއހެން ރަށްރަށުެގ ސުާވލު އަންނާީތ އަޅުގަނޑުމެން  ޏާއިިމ ދެންނެވި ކުން  އެކަމަކު،ނެއް ނޫން. ޅިގެގު

 ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ތަްއޔާރުެވގެން ައއިސް މިތިބީ. ޝުުކރިްއޔާ. 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

. ވަޑައިގަންަނވާނެްށ ައޅުގަނޑު ހިތުން ަވރަށް ބޮޑަްށ ސާފުވެމެންބަރަ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ވަީޒރު. އިއްޒަތްެތރި

އެކީގައި ޭނކުރެންޫދ ނީ އެއާ ވެ. ދެން އުއްމީދު މި ކުރެމާޔަތް ކުެރވިފަޙިނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫކުޅި އޮތީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ތެރި މެންބަރަްށ ވެްސ ޒަތްިއއް، ސްކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ވެ ވެސް އޮންނާނީ ަސލާމަތް ުކރެވިފައި  ވަލުދުކަނ

ލަތެްއގަިއ ޙާަވލެއް އޮންނަ ރަެށއް. އަދި ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެ ނޭުކރެންދޫ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަނދުއެނގިވަޑައިގަންނަ

މާޔަްތ ޙިޒަތްތެިރ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ، ެއ ދެތަން ވެސް މިާހރު ކުޅިއެއް ވެްސ އޮންނަ ރަެށއް. މި އިއް އޮތް ކަނޑޫ

ހުްއޓާލެވިފަިއ ވަނީ އެތަނުން ގަްސ ކެނޑުމާއި ިމ  ނުދޫެގ ޕާކުކަމަށް. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުގެ މަކު ފައިވާ ކުރެވި

ކަން ރަނގަޅުވީަމ އިއްޒަތްތެިރ ައޅުގަނޑު ހިތުން އެ ކަން  ބާވަތުގެ ކަންތައްތަްއ ގިނަެވގެން ކަމަށް. އެހެންވީމަ، އެ 
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ޙަސަްނ އިާރގެ މެންބަރު މަތިވެިރ ދާޑު މިހާރު ިމ ފުރުޞަތު އަުރވަނީ އަޅުގަނ ވަޒީރު އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ.

 .ނިޒާމާ ެބހޭ ނުުކތާށް ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރަ، އާދެ ޒަރީރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: މިރު އާ އަޙްމަދު  މެންަބރު ދާިއރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

އާިއ ރަްއޔިތުންެގ  ސީބެހޭ މައްސަލައެއް މި ެނގީ، ޤާނޫނުއަސާޒާމާގަނޑު ނިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު

ގުޅޭގޮތުން ަވކި ހަމަތަކެްއ  މާމަޖިލީހުެގ ގަވާއިުދގަިއ ވަޒީރުންނާިއ ސުާވލުުކރުމާއި، ަވޒީރުން ޖަވާބުދާީރ ުކރެ

ވަަނ މާއްދާެގ  78ަގވާއިދުެގ ލެވުުނ އެްއކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން ިމ އަލަްށ ެއކުލަވާ ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އަިދ ހަމަ އެއާ

މިނެޓުކަމަށް.  20 ސުވާުލގެ މަަސއްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނީ، ށް ސާުފ ބަހުްނ އެބައޮތް)ށ( ގަިއ ަވރަ

ތަެކއް ސުވާުލކުރަން އެދިފަިއ ގިނަ މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން ދަނީ ވަރަށް ،އެހެންނަމަވެސް

ންދެވޭނެ ބައިވަުރ ވަގުތު ތަެކއް މިކަމަށް ހޭދަވަމުްނ މެންނަށް މިކަމަށް ހޭދަ ނުކޮށް ކުރިއަްށ ގެޅުގަނޑުއޮތްއިރުަގއި އަ

ދާތަން. އެހެންވީމަ، އެހެްނ ނުވާނެ ގޮަތކަށް މަޖިީލހުެގ މަސައްކަތް ގެންދެވިއްާޔ ވަރަްށ ރަނގަޅޭ އަޅުގަނޑު 

 ކުރިއްޔާ. ނެގީ. ޝުބެހޭ މައްސަަލއެއް ިމ ން ެވގެން ހަަމ ނިޒާމާދަންނަވާލަ

 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ބެހޭީނ އަސްުލ މި މަސައްކަތް ނިމުނީމަ. އެއިރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް  ތި ަމއްސަލަ ނިޒާމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ިޑ ދާނީ އްތޯ ސުވާލަށް ލިބުނީ. މިތަނުގެ ިރޔާސަތުން ގައެނގިވަޑައިގަންނަވާެނ ކިތަްއ ކަނޑާފަ ކިާހ ވަގުތެ 

 .މެންބަރު ތްތެރި އިއްޒަ ދާިއރާގެ  މަތިެވރިމުން. ވަބަލަހައްޓަ

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާިއރާގެ  މަތިވެރި

 ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ގާބޭޖު ، ުސވާލަކީމަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަޅުގަނޑުގެ  ށް.އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސަޝުކުރިއްާޔ 

ޖެކްޓެއް ފަށަން އުޅޭ ކަމުގެ މަުއލޫމާތު މިިލއަން ރުފިާޔެގ ބިޔަ ބޮޑު ޕްރޮ 200ގެ މުލުނައްތާކުނި ، ޑިސްޕޯސަބަލް

ހަމަ  ؟މަީލ މަަސއްކަްތ ފެށޭނީ ިކާހ ހިސާބަކުންތޯއޭޢަމި ްޕރޮޖެކްުޓގެ ، އަޅުގަނޑަށް މިދަނީ އަޑު ިއވެމުން. ސުާވލަކީ

ީރެގ މާޅޮސް، ފެރިދޫ، ބޮޑުފުޅަދޫ، މަތިވެ ންދޫ،އއ.ހިމަ ދަށުން މި ްޕރޮޖެކްޓު ، ހާލަްނ ބޭނުންއެުކ އަޅުގަނޑު އައެއާއި

އަިދ އަޅުގަނުޑ ސުާވލުކޮށްލަްނ ބޭނުން، ކ.ގުރައިދޫައކީ  ؟ޯތއޭއިކުނި ނައްާތލުމުެގ މަސައްކަްތ ފެށޭީނ ކިާހ ިހސާބެއްގަ
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 ރަށެއް. ގަމުންދާ ގެސްުޓ ހައުްސ ހިން 21އާބާީދއެއް ިދރިއުޅޭ ރަށެއް. އަިދ މިހާުރވެސް ދެހާހަށް ުވރެން މަީތ ބޮޑު 

ިމ ރަށަްށ ފެނުެގ ،  މައްސަަލއަކީ ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަަލއެއް. އަޅުގަނޑުެގ ސުާވލަކީިމ ރަށުެގ ފެނުގެ ، އެހެންނަމަވެސް

 . ޝުކުރިއްޔާ ؟ތޯއޭއިއްެލއް އަންނާނީ ކިހާ ހިސާބެއްގަ ޙަމައްސަލަ ދާއިީމ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. ންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެ

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން  ޙުސައިން ަރޝީދުކްޓަރ ވަަޔރަންމަންޓު ޑޮމިނިސްޓަރ އޮފް އެން

، ކުެރއްވި ުސވާލާިއ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މެންބަރު އިއްޒަތްެތރި މަތިވެިރ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

މަލްިޓ މިލިއަްނ ޑޮަލރު ، މެނޭ ވިދާޅުިވހެން ަވރަށް ބަިއވަުރ ފައިާސ ހިއެ  ގެ.ޑީ.ބީމަތިވެރި ހިމެނޭ ަސރަޙައްދަީކ އޭ

 ފައިާސ ހިމެނޭ ާދއިރާެއއްގަިއ ހިެމނޭ ރަށެއް. އޭެގ ެތރޭގަިއ ބޮުޑ އަދަދަކަށް  ހިމެނޭ ބޮޑު ްޕރޮޖެކްޓެްއގެ

ޕޭސިޓީއާިއ ވޭސްުޓ ްނ ކެރޭޝަނަ ސިންޓު ެސންޓަރަކާއި، ިމ އިންޚަރަދުކުރެިވގެން ދާީނ ިތލަފުށީގަިއ ވޭސްުޓ މެނޭޖްމެ

ުކރުމަށް ކުނި މެނޭޖުޓީްޒ ގާއިމުުކރުމަށްޓަކައި. ދެން ެއ ޒޯުނ ތިނެއްަގއި ހިމެނޭ ުހރިާހ ރަށަކަށް ރޖީއާިއ ފެސިލިއެނަ

. އި، އެ ވިދާޅުވާގޮތަށް ެއ ކަްނކަން ރަނގަޅު ކުރުމުެގ ކަންތަްއ އޮތީ ބަޖެުޓ ކުެރވިފަބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބިދިނުމާ

އްަގއި ހިމެނެނީ އއ، އާިއ އދ ޒޯނު ތިނެ، ްއގެ ހިމެނޭޒޯނު ތިނެ ، ންޓުށަށް ބޭނުންާވ އިުކއިޕްމެރަރަށް ، ސްނަމަވެ

ުހރިާހ ރަށަކަްށ މި ދެންނެިވ ޕްރޮޖެކްުޓގެ  އްުދގެ، ެއ ސަރަޙަ. އެހެންވީމާންކ.އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތު އާއި އަިދ ވ އަތޮޅު

ޕްރޮޖެކްޓުަގއި. ދެން ެއ  އިދެވޭެނ. އެކަން އޮތީ ބަޖެޓު ކުރެވިފަ ޯފރުކޮށްތެރެއިން ކުނި މެނޭޖުުކރުމުގެ ސާމާނާިއ ތަކެތި 

ގެ ކުރީ ކޮޅު. ދެން ވަނަ އަހަރު  2020އެ ރަްށރަށަށް ެއ ސާމާނު ލިބިދެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާ ކުރެވެީނ 

އަން ޑިވެލޮޕްމަންުޓ އޭޝި ދެންން. ތަްއޔާރީތައް ކުރެވެމުން ިމހާރު ދާ ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވައެކަމަށް ބިޑު ކުރުމުގެ 

، ެއ ތަރުތީބުތައް، ިމ ުކރުމުގަިއ ވަިކ ތަރުީތބުތަކެއް ގެްނގުޅެން ޖެހޭ. ެއ ފައިސާ، ހިންާގ ކަންކަންގުޅިގެްނ  ބޭންކާ

ާރ ގާއިމުކު  ތްތައް ފުިރހަމަ ކޮށްގެން ނޫނިއްަޔކާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. ދެން މިވަގުތު ހަމަ ތިލަފުށީޢައިޖުރާ އެ

އަނެއްާކ ހަމަ ފަރާެތއް ، މުގެ މަސަްއަކތް މި ޕްރިފީޒިބިލިޓީ ނިންމާފައިކޮންޓްރެކްަޓރެއް ހޯދުށް ޓީޒް ގާއިމުުކރުމަފެސިލި

ބެޭހ ގޮތުްނ އާ ހޯދުމަށް އިުޢލާނުކުރުމަްށ ތައްާޔރުަވމުންދާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ދެްނ ކ.ގުަރއިދޫހޯދުމަށް ކޮންޓްެރކްޓަރެއް 

ެގ މައްސަަލ ަވރަްށ ބޮޑު. ދެން އެކަާމއި ުގރައިދޫގަިއ ފެނު، ނޑު ދަންނަވާނީިއ އަޅުގަޖަވާުބގަކުރެއްިވ ސުާވލުގަިއ 

ރިޕޯޓެްއ ބެޭހގޮތުން ލަތާޙާ ން. އަިދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ ރަުށގެ ގުޅިގެން ެއ ރަށަްށ އަޅުގަނުޑ ޒިޔާރަްތ ވެްސ ކޮށްފި

 ކަމާއި..ހަދާފައި 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

  .ަޖވާބުދެއްވާ ނިންމަވަންއެ  ،މަށް އަޅުގަނޑު އެދެންފުރުޞަތު އެުރވު ށް އަދި ވަޒީރަ

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން  ދުޙުސައިން ަރޝީކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓު ޑޮ

ނުން ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަްތ ދި އާއި  ޒޯނު ތިެނއްގަިއ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ފެނާއި ނަރުދަމާ ، އާދެ، މި ޒޯނުގައި

ދަންނަވާފައި ވާީނ އެ ރަށްރަުށގައި އެކަންކަްނ  އަޅުގަނޑު، ސްެޓލްކޯއިން . ެއހެންވީމަލުކުެރވިފައި އޮތީ ސްެޓލްކޯއާވާޙަ

 ެއ ރަްށރަށުގަ ަމރާމާތު ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ަފއިސާ އެ ބޭފުޅުން އަދި ހަމަ ށްހިންގަން. ދެން އެކަމަުކ ސްޓެލްޯކއަ

ނގޭ މީ އަޅުގަނޑަށް އެއެދަނީ. ވަގުތު ނަންގަވަމުން  ން ުކރުމަށް އެ ކަންކައްކޮްށ އެ ވިދާޅުވުމާ އަތްޕުޅުގައި ނެތޭ

ކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ލަތެއްކަން. އެކަްނ ރަނގަޅުކުރުމަށް ސްެޓލްކޯއަްށ ތަކުާރރުޙާ ޖެންސީ ރވަރަށް ހަމަ އިމަ 

ސައްކަްތ ސްޓެލްޯކއަކަްށ ުމގެ މަޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުއެ ދަންނަވައިފިން. އެކަމަކު އަިދ ހަމަ ެއ ރަްށރަށުގަިއ 

ގޮތަށް ތަކުާރރުކޮްށ އް ކަމެ ކުރަންޖެހޭ ހަމަ މި އިމަޖެންސީކޮށްހަމަ އޭގެ ަޖވާބުގައި ދަންނަވަން އޮތީ ވޭ. އެއީ ނުހިންގެ

 ވައިފިން.އަޅުގަނޑުމެން ސްޓެލްކޯއަްށ ދަންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ  ގެ ދާއިރާ  ހޯރަފުށި ހާުރ ިމ ފުުރޞަތު އަުރވަނީ ގަނުޑ މިޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ވަޒީރު. އަޅު

 ށް.ސަލީމަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާިއރާގެ  ހޯރަފުށި

، ލިގަމާއިއާދެ، ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްެތިރ ރައީސް. އިއްޒަތްތެިރ މިިނސްޓަރަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާެނ ހޯރަފުށްާޓއި، އު 

އެުކ އްސަަލ ނުހަނު ބޮޑުވެފައިވާ ތިން ރަށް. އަޅުގަނޑު ވަރަްށ އުފަލާއި ތުރާކުނު މި ތިން ރަށަކީ ވެސް ކުނީެގ މަ

ލިގޭޝަނެްއ ިމ ތިން ަރށަށް މި ައހަުރގެ ެތރޭގަިއ ވަޑައިގެްނ ަވރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރަްނ އިއްޒަތްެތރި ވަީޒރުެގ ޑެ

އިޭވ ިމ އަަހރުެގ ތެޭރގަިއ މި ތިްނ ސިލަްށ ޔަޤީންކަން ދެްއވާފަށް އަދި ަކއުންނަނޑުމެންއަޅުގަ، ލަތު ބަްއލަވާފައިޙާ

. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންެގ ކަމަށް ްއލުކުރުމަްށ ެއހީތެިރވެދެއްވާނެޙަކުމުެގ މައްސަަލ ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖު

 ؟އަަހރުެގ ތެރޭަގއި މިކަންކަްނ ހިނގާނެތޯ ތަށް މިފަރާތުން އިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރަްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ ވިާދޅުވިގޮ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. 

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން  ޙުސައިން ަރޝީދު ޑޮކްޓަރމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓު 

ހަަމ ، ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަްނ އޮތީކުެރއްިވ ސުާވލުގަިއ  ރު މެންބައިއްޒަތްތެިރ ހޯރަފުިށ ދާިއރާެގ ސް، ތެރި ރައީއިއްޒަތް

ންުޓ އޮތީ ރަނގަޅަށް ނުުކރެވި. ެއއީ ުކރުުމގެ އިންވެސްޓުމެިރހާ ަސރަޙައްދެއްަގއި ެވސް ކުނި މެނޭޖުރާއްޖޭގެ ހު

ންކަން ތައް ުހރިގޮތް. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަީނ ެއކަގަިއ ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާރުތަުކިރ ނިޒާމު. ޙަޤީޤަތް

ންޓު ސެންަޓރ ވަނީ ވޭސްުޓ މެނޭޖްމެހޯރަފުށީެގ  ޓަްށ ބަލާިއުރގައިށްރަނގަޅުކުރަްނ މަސައްކަްތ ކުރަމުން. ހޯރަފު

 އޮތީ. އިލިބިފަ ލޫމާތުޢުންޓު ވެސް ހުިރކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަ. އަދި ކޮންެމވެސް ަވރަކަށް އިުކއިޕްމެގާއިމުކުރެވިފަ

ުނ ެއ ރަށުްނ އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ސާމާ، އެކުުޑ އާބާދީއެްއ އޮންަނ ރަށަކަށް ވުމާެއ ރަުށގެ ބޮ، ކު އެ ރަށުގައިއެކަމަ

އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ މި އަހަުރގެ ތެޭރގައި އެކަން ހޯދިފައި، ހޯދައިދެވިފައި ނެްތކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. ދެން 

. ދެްނ ން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާފަކޮށްދޭނެ ކަމަށް ހަމަ މެންބަަރށް ވެސް، ެއހެއްކަްތ ފުރިހަމަ ުކރުމަށް މަސަ

އެކި ދިމާލަްށ މި ދަނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެ ކަންތައް އެމަނިކުފާނު ، އެ ދިމާލަށް އިނގޭތޯނީ އަޅުގަނޑުމެން މިދަ

ދެވޭޯތ ކޮށް ރަށްރަުށގެ ބޭފުޅުން އެޭދ ކަންތައް ތިބޮޑެ، މަވެސް ހަ އޮތްގޮތަށް އަދި ެއހެން މެންބަރުން  އިއެދިވަޑައިގެންފަ

ލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ެތރޭގަިއ އު ދަ ކަމެއްކުރެވޭނީ ޅުގަނޑުމެންނަށްބަލަމުން މިދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަ

ްސ ށަށް ވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރުމަށް ުފރުޞަތު ލިޭބވަރަކުން. އެ ފުރުޞަތު އޮްތވަރަކަްށ ހަމަ ހުރިާހ ރަްށރަ

ހަމަ ުތރާކުުނ ކަންތަކުަގއި  ހަމަކޮށްދެމުްނ އަުޅގަނޑުމެން ގެންދާނަން. ދެން ފުރިމި އަަހުރ ތެރޭަގއި ވެްސ ެއ ކަންކަން 

ވެސް ދަންނަވަން އޮީތ އެ ޖަވާުބ ހަމަ. ިއރާދާކުރެްއވިއްާޔ އެ އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ކަންަތއްތައް އަޅުގަނޑުމެން ިމ 

 އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކޮށްދޭަނން.  ވެންހުރި ކޮށްދެ  އަހަރުެގ ބަޖެޓުން

 

   ާވހަކަދެއްެކވުން:ސަތުންރިޔާ

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ުސވާލުުކރައްާވއިުރގައި ިމ  ،ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު

އިއްޒަތްެތރި  ހިތުން ނޑު އަޅުގަ، ދެްނ ޖުމުލަގޮތަކަށް ކޮބައިބާއޭ ލަތްތަކަކީ ޞީވަ، ކުނިކޮށްޓެއްގަިއ ހުންނަންޖެޭހ ސާމާނު

ކުިނ  ގެ މި ސުާވލުތަށް އަޑުއައްަސވަމުން ގެންދަވާ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ހިތަްށ ވަންނާނެދި މިއަދު ވެސް އަ މެންބަރުން

 ސެއްެގ ާވހަކަތޯ. ކެާލ ދާިއރާގެ ލަތްތަކަީކ ކޮބައިާބއޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ މި ަދއްކަނީ ކޮްނކޮން އެއްޗިއް ޞީ ކޮށްޓެއްގަިއ ވަ

 ތްތެރި މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް.އިއްޒަ

 

 ިއރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީްމ ޝަރީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެލާ ދާ
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ސުާވލެއް ވަޒީރަށް އެބައޮތް.  2ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަނޑު 

 2017ސެމްބަރ ޑި 12ވަނީ އި ވާލުކޮށްފަޙަ ކޮށި ފުރަތަަމ ކުނި  ެކލާ . ންލާެގ ކުނިކޮިށ ހެދުާމ ގުޅޭގޮތުސުވާަލކީ ކެ އްއެ

ގަިއ  2018އޮގަސްްޓ  10މަްސ ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ ނިންމުމަށް  3 އި ވަނަ ައހަރު. ެއއަށްފަުހ ބިން ސާފުކޮށްފަ

 އިޓްރީގަ  މިނިސްވަޒީުރގެ ، ުރ ައރިހަްށ ގޮސްފަހަުރ ވަޒީ 5މިކަާމ އަޅުގަނޑު ތަުކރާުރކޮށް ، ވާލުކުެރވިފަވޭ. ދެންޙަ

އެހެްނ ތަންތަނުން ފެިނގެން ވެްސ ، ތަްއ ފަަހރަުކ އަޅުގަނޑު ފޯނުކުރިން. އަދިއަދި އެ .ޑު ބައްދަުލކުރިންނއަޅުގަ

ުނގޮސް  ކުރިއަށްމިއަާދ ހަމައަށް ވެސް ހަމަ ެއއްވެސް ކަމެއް ، ވާނީ. އަދި ވަޒީރު އަިރހުގައި އެ ވާހަަކ ދަންނަވާފައި

ަސލަ. އަޅުގަނޑުމެން ހަަމ ަވރަށް ގެ ކުނީެގ މައްއަނެްއ މައްސަަލއަީކ ކުިނކޮށީ -2ށް. ހުރި ވާހަަކ ދެންނެވުމަ

އަްށ ޒިޔާރަތްުކރާ ެގސްޓުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަިދ ކެލައަްށ ޒިޔާރްުކާރ ފަރާތްތަކަށް ެވސް، ކެލަ އިއުނދަގޫވެފަ

 .. ގޫވެފަ އޮތީ.ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް އުނދަ 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

 އިނީ. އިއްޒަްތތެރި ވަޒީރު. އިފަމިހާުރ ގަޑި ހަަމވެ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން ޙުސައިން ަރޝީދު ޑޮކްޓަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް

ނޑުމެްނ ގަށް އަޅުެނ ކަމަހުންނަންޖެހޭ ކުރާ މަުރކަޒެއްގައި ދަންނަވާލާނަްނ ކުިނ މަނޭޖު ުފރަތަމަ ދެ! އަޅުގަނޑުއާ

ހުންނަްނ  ރަެށއްގަިއ ވެސް  މިއިން ކޮންމެ. ގާއިުރގައި ވެސްނތަށް މިކަްނ ހިގޮއަާސސީ އެންމެ ސާމާނު ކުރާ ގަބޫލު

އަންނަ ވަރަށް ގިަނ  ގެ އިތުރުންއޭ، ޝްރެަޑރެްއ ހުންނަންޖެހޭ. އަދި ނެކުރާރެޑްޝް އެބަޖެހޭ ޕްލާސްޓިްކގެ ބާވަތްތައް 

ރެޝާ ބޭނުްނވޭ. އަިދ ލަކުޑީެގ ކް ގްާލސް ބިއްޫލިރ ފުޅިތައް ްކރަޝްކުރާެނ  އެ  ވީމާ،ިރ ފުޅި ުހރޭ. އެހެން ބިއްލޫ

ކުިޑ މި ދެންނެީވ ނުކުެރވޭ ާޙލަތުގަިއ ހުންަނ ލަ، ރިސައިަކލް ނުކޮށްއަދި ބާވަތްތައް ެވސް ވަރަްށ ގިނައިްނ ލިބޭ. 

ބޭނުްނވޭ ށަކަށް ވެސް ހާ ރަުހރި ށްގެ އިތުރަހުންަނންޖެހޭ. އޭއެއް ވެްސ ރޗިޕަ ވުޑްނޭ. އެހެންވީމާ، ވެސް ހިމެ

ދެން މީެގ އެ ރަށަކާ ގުޅޭވަރަށް.  އެކަމަކު ،އެއް ވެސް. އަދި ހަމަ ޑަސްބިން ެވސް ބޭނުންވޭރޗިޕަ އަސްލުގަިއ ވުޑް 

ޅު ރަށްރަުށގެ އުފެދޭ. އެ ދަޅުތައް ދަށް ކަދަހުންނަންޖެހޭ. އެއީ ަވރަްށ ގިނަ އަދަ ސްރއިތުރަށް މެޓަލް ކޮމްޕެކްޓަ 

 ،ގެންދޭ ހުިރހާ މީހުން. ެއހެންވެ ނައިން ކުނިކޮށްޓަށް ގިށް މި ބާވަުތގެ ސާމާނު ަވރައި . އަދި ޓިނާރަންެޖހޭކްރަޝްކު

ކުގަިއ ެއހެންވީމާ، އެީއ އެކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް އެްއޗަކީ. ދެން ކެާލ ކަންތަ .އެކަން ވެސް ުކރެވެންޖެހޭ

ކޮންްޓރެކްޓަރަްށ  ެއ ވާަހކަ. ކެލާ ދާޅުަވނީ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ުރ ެއ ވިއިއްޒަތްތެިރ މެންބަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ުނކުރެިވގެން އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ކެންަސލްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްަޓރަްށ  ކަތްއްވާލުކޮށްގެން އެ މަސަޙަ

ތޯ. ގޭވި އިނއިގެންނެައޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރަން ވަޑަ ރރެްކޓަސަނަީލ ކޮންޓްރއަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވީމާ ޕަ
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ާވލުވީމަ އެކަން ސަްބ ޙައްކަތް މަޭލގައި ހުންނަ ކޮންޓްރެކްަޓރަކާ ރަެށއްގެ މަސަ ، ގިނަ ަފހަރަށް ވާގޮތަކީވަރަށް

އޮންނަނީ ގާތުން ނުެބލިފަ. . ދެްނ ެއ މީުހންނަށް އެކަްނ ހިނގާ ގޮްތ ކޮންމެވެްސ މީަހކާ ރަށުގެ ކޮންޓްރެކްޓްވަީނ އެ 

އައިސް ބުނީ އިތުުރ އެއް މަްސ ދުވަހަކަްށ ކްޓަުރ އަޅުގަނޑުމެން ގާތަށް ސީދާ ކޮންްޓރެ މައި ހަލަުތގަޙާއެހެންވީމާ، މި 

ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުން އެއީ ރަނގަޅުމަސް ުދވަސް އިތުުރކޮށްދި އެއްހެންވީމާ، އިތުރުކޮށްދޭށޭ. ދެން އެ

އެްއ . ެއހެންވީމާ، އިތުުރ ތީމުއްދަުތ ނަގާނެ ގުދިެރން މާކޮށްފިއްާޔ އެއަްށވުއަލުްނ ެއ ބިޑު، ެރވޭ ސަބަބަކީފާހަގަކު

ކުނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދުމަސް ދުވަސް އެ ކޮންްޓރެކްޓަރަްށ އިުތރުކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން ގަސް

މަޢުލޫމާުތ  ބެހޭ މާ ިމކަ ށްޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުުކރީމާ ެއ މެންބަރައަކުރިއަށްގެންދާނަން. ދެްނ އިއްޒަތްެތރި މެންަބރު 

އެ ވިދާޅުވަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނ  އިއެކަމަކު، މިކަން ހުރި ގޮތަށް ޖުމުލަގޮތެްއގަ އަޅުގަނޑުމެން ދެމުން ގެންދަން.

އަޅުގަނޑުމެްނ ެވސް  މައްސަލަ  ެގ ކުނީގެ ްސ އަިދ ެއހެން ރަްށރަށުވެއިރާދަކުެރއްވިއްާޔ ެކލާެގ މަސައްކަްތ 

ްނ އެްޕރޫވްކޮށްދި  ންޑުޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައްޒަތްތެިރ މަ އި ވާނީ އެކަންއެކަމަކު ހައްލުުކރާނަން. 

 މިންވަރަކުން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އިއްޒަތްތެިރ  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ، އަުރވަނީ ުފރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 ާރހީމް ރަޝީދަށް.ބަރު އިބްމެން

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: އިބްރާހީްމ ރަޝީދު މެންބަރު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

އްދު ހިމެނޭ ކަނޑުެގ ޙަ ފަޅުތެރެއާިއ އަިދ މާޭލ ސަރަ ގެ ާމލޭ، އީސް. އަޅުގަނޑުެގ ސުވާަލކީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

ވެްސ ހުންނާެނ ދިާޔ ތަކެތި ެދއްތޯ. ެއ  ކުނި ،ނިކު ެގ އްދުަވހަކު އެތަްއ ހާްސ ޓަނެ އްދަށް ކޮންމެޙަސަރަ

އިނގޭތޯ.  އެަބ ބޭުރވޭ ސް ނަޖި، ޚާއްޞަކޮްށ އެބަ އެަތއް ހާްސ ޓަނެއްެގ ކުނި އް އްދަޙަހިރާއްޖެއަްށ ާމލޭެގ ަސރަދިވެ

އި، ވިއްކަ ގައިމާުރކޭޓު ގެްނގޮސް އްދުގަިއ މަސްބާނާ އުޅޭ ފަރާްތތަކުން އެ ބާނާ މަސްޙަމީގެ ސަބަބުން އަދި ަސރަ

ރަނގަޅު  ރީން މި މާލޭގެޓް މެންޓް މިނިސްޔަރަންނޑުގެ ސުާވަލކީ އެންވަވިހަވެ ވަރަށް ގިނަ މައްަސލަތައް. އަޅުގަ ންމީގެ

ތައް ާމލޭެގ ފަޅުތެރެއަށާިއ އަިދ ުކރެވޭނީ. ިމ ނަޖިސްމުތޯ ގާއިއިއްގަ ިސސްޓަމެއް ކިހާތަނެ ވޭޖުސް ހަރުދަނާ 

ނަށް މީެގ އަަސރު ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން،  އަދަެދއް އިނގޭތޯރަްށ ގިނަކަނޑުތެރެއަށް ދިއުމުެގ ސަބަބުން މިީއ ވަ

މާެލ ވަށަިއގެން ވެސް. ޭޭއެބަހުރި އި ފަތާ ފެންގަނޑުތައް ހެދިފަ. އެބަކުރޭ. ާރއްޖޭގެ ވަށައިގެްނ އެިކ ތަންތަން އެބަުހރޭ

 ... މީގެން
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ންބަރުއިއްޒަތްތެިރ މެ ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ންަބރު އަޙްމަުދ އާމިުރ ވާހަކަެދއްކެވުން:ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެ

އަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމުގަިއ ، މައްސަލައެއް ިމ ނެގީ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ނިޒާމާބެހޭ

ން އެ ުފރުޞަތު  ނެގީމަ ޕޯަޓލްއިސަލައެއްދެން ނިޒާމީ މައްއި ގޮތެއް. ފުރުޞަތަށް އެދިފަ އާއްމުކޮށް ވަމުންދާ

 .. .ނެްއކަމެއް ނޭނގޭ ވަނީ. އެހެންެވ ެއ ވާަހކަ ސަމާުލކަމަށްންހެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮ ދޭ. ދެން އެހިސާބުންންގެއްލިގެ

 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ން އެކަން ަބލަހައްަޓވަމުން އިާދރާއި ސިސްޓަމުގެ ަމއްސަލަެއއް. އެހެންަނމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ފޯކޭއާދެ! އެއީ ދެން 

ެއ މީުދ ޒަމާނުގަިއ ޙަާއއްމުގޮތެއްަގއި މި ބޭފުޅުން ެދއްވާެނ ކުީރގައި  ،އަޅުގަނޑަށްްށ ބޭފުޅާެގ ވަގުތަ ގެންދަވާނެ. ތި

ގަނުޑ ފުޅަކަށް އަޅުގަނޑު އަވަހަްށ ުފރުޞަތުއަުރވަން. އަޅުދެއްވާ ކަހަަލ ކުޑަކުަޑ ަކރުދާސްކޮޅެއް. ެއ ލިބުނީމަ ެއ ބޭ

 ރަށް.އިއްޒަތްތެރި ވަޒީ ހާރު މި ުފރުޞަތުައރުވަނީމި

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން ޙުސައިން ަރޝީދު ޑޮކްޓަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް

ގެ ންޓުމެނޭޖްމެ މާޭލގެ ވޭސްޓު ، ރަްއވާ ުސވާލަކީއަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އިއްޒަތްތެިރ މެންަބރު އެ ކު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ސްވެްޗ ޑިސްޕޯސްކުރަންުހިރ ނިޒާމުތަކަށް ަބލާިއރުގަިއ ޕޯަސލްެގ ާވހަކަހެން. މާލޭެގ ަމ ސުވެްޗ ޑިސްހަރަްށ އިތު

މި ދެންނެީވ ޑިސްޕޯސްކުާރ ގޮތަކަްށ އި ޖެއް ޓްރީޓްކޮށްފަމާލޭގައި އުފެޭދ އެއްެވސް ނަޖިހެން ނޫނީ ުސވެ

ޒާމު. ލަން. އެީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވރުތަުކރި ނިަދންނަވާ ނެތް ވާހަަކ ހިތާމަާއއެުކ އަޅުގަނޑު އް އެމުކުރެވިފައިންތިޒާ

، އެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަްށ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑަބްިލއު.އެސް.ސީއާ ވާަހކަދައްކަމުން އެބަގެންދެން. ދެން

އަނެްއ  މީހުންގެއެ ، އެށް މަޢުލޫމާތުދޭގޮތުން ހިޓާީޗއާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޅުގަނޑަ

 ހަފުތާ ެތރޭގަިއ ހިޓާީޗ މީހުން މާެލ އެަބ ޒިޔާރަތްުކރޭ. ދެން ހިޓާޗީާއ ވާަހކަދައްކަިއގެން މި، އިންވެސްޓަރ

 ނަޖިްސ ސުވެޖަކީ  ވިދާޅުވި ފަދައިން ާމލެއިން ޭބރުކުެރވޭއެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ހަމަ ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ

ވެސް އެަބއޮތް. ހުޅުމާލޭގަިއ ޑު ހަމަ އުފާވެރި ޚަަބރެއް ން. ދެން އަޅުަގނށް ހަދައެްއޗަކަ ބޭުރކުރެވޭ  ކުެރވިގެންރީޓުޓް
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ިއ ްޓރީޓްކޮށްފަ ިސސްޓަމު ވޯލްޑް ބޭންްކގެ އެހީާއ ެއއްކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން އެބަދަްނ ެއ ރަުށގަިއ ުހރި ްސވެޖު

ވުން ހުިރ މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑު ން ހަމައެބަދަން. ދެ ކުަރމުންމަސަްއކަތް ށްތައް ހަމަޖެއްސުމަކުރެވޭ އިންތިޒާމުޑިސްޗާޖު

 . އަދި އެސް.ޓީ.ޕީނުކޮށްކުރަނީ ްޓރީޓު ޖުރނަޖިްސ ޑިސްޗަ ަވރަށް ގިނަ ރަްށރަށުގައިާރއްޖޭގެ . މައްސަލައެއް

. އެީއ ނުކޮށްކަްލ ސަބަބުތަާކ ހެދި އެ ްޓރީޓުގާއިމުކުރެވިަފހުިރ ރަްށރަށުގަިއ ވެްސ އެކަންުކރަނީ ހަމަ ަތފާތު ޓެކްނި

ގެ ސަބަބުން ފަރުގެ ނިޒާމަށް ަވރަށްބޮޑު ގެއްލުްނ ެއއް ކުރިމަިތވާ ކަމެއް. އަދި އޭެވރި ހާދިސާތާމަށް ހިވަރަ

 ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމެްއ ވެސްމެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އެީއ  މެޝިން އިނގޭތޯ.ވަތެއްގެ ބާ  4ވަނީ އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. މިހާރު ކުނިކޮށްެޓއްގައި އެކުލެިވގެން ޝުކުރިއްޔާ

ކްަރޝަރެްއ ެއީއ ބިްއލޫިރ މުުގރާ އެއްެޗއް. ޗިަޕރެްއ އެީއ ލަކުޑި ކޮށާ ، ޕްލާސްޓިްކ ކޮާށ ެއއްޗެއް ،ޝްރެޑަރެއް

މައްޗަށްގޮިޅ ދެކުުނ ، ފުރުޞަތުައރުވަނީިމ ަގނޑު މިހާުރ ުޅ ފިއްާތ އެއްެޗއް. އަޅުދަްއ އެީއ ރެއެއްޗެއް. ކޮމްޕްރެޝަ 

ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާެގ ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، . އަދިޚައިތަމްއަށް އަޙްމަދުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިރާގެދާ

ފަހަށް. އެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުެގ ފުރުޞަުތ ލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީ ާމަވށު ދާއިާރގެ

  މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްއަށް.ޒަތްތެރި އްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާިއރާެގ އިއްމަ

 

 ގޮޅި ދެކުނު ދާިއރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާަހކަދެއްކެވުން:މައްޗަން

، ަމރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ައޅުގަނޑު ދެތިން ސުވާލެއް އެބައިން. ފުރަތަމަ ުސވާލަކީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ލިއުޝަނެްއ ގެނެސްދެވޭީނ މަނަންޓް ސޮރކުރަން ޕަނި މެނޭޖުށެްއގައި ކުހާ ރަހުރި ެއ ، ރަށް އޮތްއިރު 184ރާއްޖޭގެ 

އްމުކޮށް ކުނި އަޅާ ތަނެއް. އެ ސަހަރާަގއި އެއީ އާ  ،ކިހާހިސާބެްއގަތޯއޭ. ދެން އިން ސުވާލަކީ މަްއޗަންގޮޅި ސަަހރާ

ންޓް ޕޮލިހުްނ މަންރަޔަ އެންވަ، ަބއިތިއްބައިގެން ނަމަވެސް ޕޮލިހުންއްެލއް ގެނެސްދެޭވކަށް. ޙަކަމަށް ނެތްތޯއޭ 

އްެލއް ގެެނސްދެވޭކަށް. ތިލަފުށިން ދުން އަރަމުންދަނީ އަދި ވެްސ ޙަނެތްތޯއޭ  ށްއެކަމަމަވެސް ބައިތިއްބައިގެން ނަ

 ށިްނ ދުންއެރުްނ ހުއްުޓާވލެވޭނީ. ޝުކުިރއްޔާ.ޯތއޭ ތިލަފުއިސަބެއްގަނުހުއްޓޭ. ކިހާހި 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. އެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ ރަށް ގާތުން އެ އައްސަވަނީ އިއްޒަތްތެިރ ވަީޒރު ވަ ޒަތްެތރި މެންބަރު.އްއި އްޔާ ޝުކުރި

 އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު.
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 ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން ޙުސައިން ަރޝީދު ޑޮކްޓަރ  އެންވަަޔރަންމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮފް 

މާވެީށގެ ތިވާ އެންމެ ބޮޑު އްޖެއަްށ މިއަދު ދިމާވެަފއިހަަމ ރާ މުެގ މައްސަަލއަކީރުކުނޭޖުއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުިނ މެ

ޒާމަށް ުކރިމަތިމަތިވަމުން އެބަދޭ. ފަރުެގ ނި އަޅުގަނޑުމެން އް ެތރި ގޮތްތަ ުނރައްކާށްއެއް މައްަސލަ. ޭއގެ ސަބަބުްނ ަވރަ

  ބޭނުންވާ ށް ކުރުމަޛުންފީކަްނ ތައެ، ވުންތަްއ ާރވައިރޭއްުލކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ޙައެހެންވީމާ، ެއ މައްސަަލ 

ލަުތގެ ބަޖެޓުން އުދައޭގެތެރޭަގއި ބޭރުގެ ަފއިސާ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ވެސް އަދި ށަހަޅަމުން.  ހުށްދުމަފައިސާ ހޯ

ގްރީން ޓެކްްސގެ  ގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެބަ ހިމެނޭ. ައދި އޭ ރާ މަަސއްކަތް ވެސް ކުށްފައިސާ ހޯދުމަ

ހަަމ  ސައްކަތަށްމަކުރުުމގެ  ފެށިގެން ކުނި މެނޭޖުިއރާދަކުެރއްވިްއޔާ އަންނަ ައހަރުންސާ ވެސް ލިބޭ ަފއި ގޮތުގައި

ވާނީ އިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުން އެކަްނ  އެކަމަކު،ނުންކުރެވޭނެ. ބޭނަށް ގަނޑުމެންޅުކަނޑައެޅިގެން އަ

އެ މައްަސލައަށް ާދއިމީ  ބަކުންތޯ.ން ހިސާބޭނީ ކޮްއެލއް ލިޙަފާސްކޮށްދެއްވައިގެން. ދެން ެއ މައްސަަލއަށް ދާއިމީ 

 ސެންޓަރު...  ކުރާއްލެއް ލިބޭނީ ރާއްޖޭެގ ހުިރހާ ރަށެއްަގއި ކުިނ މެނޭޖުޙަ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ނިޒާމީ މައްަސލަ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢީދުސަ ދުއްމަމުޙަ މެންބަރު  ދާއިާރގެ މާވަށު

ދިނީމައޭ. މަޖިލީހަކުްނ  ަފހަރު ިވދާޅުވެއްޖެ މި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު 5، މިނިސްޓަރ ބަރާަބރު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނުދޭނެ. ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅާ ބަޖެޓެްއ މަޖިލީހުްނ ފާސްކޮށްދޭނީ. އެއީ އެަތއް ފަަހރަކު ކަނޑައެޅިގެން ެއ އް ބަޖެޓެ

  ؟ނީވަދައްން. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންނޫންތޯ ބަޖެޓް ހަ ތަްއ ރަނގަޅުކޮށްލަދޭ ގަނޑު އެކަންޅުހަމަ އަ ދާޅުވީމަވާހަކަ ވި
 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މެންަބރު އެ ނެންެގިވ ނިޒާމީ ނުކުާތ އަޅުގަނުޑ ބަލަިއގަންނަން. ިމ  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު، މާވަުށ ދާިއރާގެ 

ޒާނާއިްނ މިތަނަށް ، ޚަޓްރެަޜރީން، ޑޭިރ ގެއިންނބަެގ ލަތުއު ފައިސާއެްއ ނުބަހާެނ އިނގޭތޯ. ދަ ކުންނެއް މަޖިލީހަ

އޮތް ެއއްޗަކާ. ދެން ވަތް ެއއްޗަާކ ދާ އި ެގ ުކީރ އަަހރު ހިނގާފަފޮނުވާނެ އެ އަހަަރކަށް އަންދާޒާުކރާ ަޚރަދާއި އަިދ އޭ

ްނވީމާ، ތިޔަކަްނ ތިޔަ ވަންނާީނ މިހާަވޭރ ތިަޔ ދަނީ. އެހެ ވަރޭ މިހާ ިއ ގަނޑުމެން މިތަނުްނ ބަލާފަޅުއެއްޗަާކ ބުނާނެ. އަ



26 

 

އެކަާމ  ބަހޭ. އެހެންވީމާ، އިއްަޒތްތެރި ވަޒީުރ މިތަނަށް ގެންނެވީަމ ިމ މަޖިލީހުން ުކރަްނ މި މަޖިލިްސ އެއްޔަގޮތަށް ތި

ންބަުރ  ިއއްޒަތްތެިރ މެދާިއރާގެ  ިނލަންދޫ، ައރުވަނީ ގަނުޑ މިާހރު ިމ ފުރުަޞތުޅުއަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުުކރާނީ. އަ

 މީދަށް. ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަ

 

  ޙަމީދު ވާހަކަެދއްކެވުން:ނިލަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދުލްމުޙުސިން

ަހލާކުވެފަިއ  އް ލަތްތަކެޞީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުިރހާ ވަޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނިލަންދޫެގ ކުނި ެމނޭޖު އާދެ!

ގިނަފަަހރު ކަންބޮޑުވުންތައް ވަރަްށ   މިޒާރާއިން މަނިކުފާުނެގ ވު ކެްއ ވެއްޖެ.ވަސްތަ ގިނަދު ށްހުންނަތާ ަވރަ

ކީ މި ައހަުރ ވަނީ. ސުވާލަ ިއ ވެފަޅު ގިނަ ފަަހރު ވިދާށްއްލުެވގެންދާނެ ކަމަށް ަވރަޙަ އްސާކުރެިވއްޖެ. ވަރަށް ައވަހަށް ޙި

 . ޝުކުރިްއޔާ ؟ންތޯއޭކުފާނު ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވަށް މަނި އްލެްއ ލިބޭެނ ކަމަޙަ ނިމުމުގެ ކުރިން ިމއަށް ެއއްވެސް 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ އިނގޭތޯ. މަްއޗަންގޮޅި ދެކުުނ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރގެ ުސވާުލ އެބައޮތް. ހަމަ ، މިހާރު

ރި މެންަބރު. ދެން މާވަުށ ދާއިާރގެ ތްތެިއއްޒަ ގެއުފެދިގެން އެ އައީ ިނލަންޫދ ދާއިރާ  އް ވަނިކޮށް ެއ އަުއ ސުާވލެ

ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއގެ ސަބަބުްނ މި ފުރުޞަުތ ގެްއލި ގޮސްފައިވާކަމަްށ ފެންނަނީ. ދެން  ޒަތްތެރި މެންބަުރ ނެންގެވި އިއް

ން ިއގެސުވާުލގެ ޖަވާބާ 2އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްެތރި ވަޒީރަްށ ދަންނަވަން މި . ތު ލިބޭނެޞައެހެންނަމަވެސް ެއ ފުރު

 ާވހަކަ. ށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ރިއަކު

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަން ޙުސައިން ަރޝީދު ޑޮކްޓަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް

އޮންަނ ގޮްތ ނޫންގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑަްށ އެްއޗެްއ ދެންނެވިއްޖިްއޔާ އަޅުގަނޑު މަޢާފަށްއެދެން.  ނިޒާމު، އަޅުގަނޑު

ިޚރުގަިއ ފާސްުކރެވެީނ ިމ މަޖިލީހުންނޭ. ދެްނ އަޅުގަނޑަކަށް އާ ބަޖެޓު ، އަބަދު ވެްސ އޮތީއި ބޫލުކުރެވިފަ ނޑަށް ގައަޅުގަ

އެއަްށ އުނިއިުތރު ެގނައުމުގެ އެްއވެސް މަސައްކަެތއް މިތަނުން ހިނގާކަމެްއ  ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ މި ދެންނެވީ 

އަޅުގަނުޑ އޮތިއްާޔ ިއ ތަކަށް އެްއޗެްއ ދެންނެވިފަންގޮގޮތް ނޫ ނޫންކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކަްނ އޮންނަ

، ގައި ުކރެއްިވ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި އަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވަން އޮތީއޭރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާލޭ. ންމަޢާފަށްއެދެ

، ކުިނ ކޮިށ ާގއިމުކުރެވި ގެ އްށެ ްއލުވެގެްނ ރާއްޖޭގަިއ ދާީނ ުހރިާހ ރަޙަދެކޭގޮތުަގއި ިމ މައްަސަލ މުޅިން އަޅުގަނޑުމެން 

ކުިނ ހޯދައިދެިވގެން. ދެްނ  މާުނ އެތަނަށް ބޭނުންވާ ސާމަށް ުކރުޖުމެނޭ ކުނި ، ންާވ ސާމާނުއެ ރަށްރަށަްށ ބޭނު

ވޭ. ސިީޓ ކައުންިސލުތަކާ އޮއިކުރުމުގެ ވަރަްށ ބޮުޑ މަސްއޫިލއްޔަތެްއ ރަްށރަށުެގ ރަުށ ކައުންިސލުތަާކ ަހވާލުވެފަ މެނޭޖު

ރީގެ އަސާސީ މަސްޫއލިއްޔަތަީކ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ އޮވޭ ގާނޫނީގޮތުން. އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓް އި ލުވެފަވެސް ހަވާ 
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ޅިގެން ހޯަދއިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އެހެންވީމާ، ކަނޑައެ މެންޓު އިންވެސްޓް ކަމަށް ބޭނުންވާ ، ރުމާއިކުޓުރެގިުއލޭ

ހުިރހާ ހަމަ ވަން އަޅުގަނޑަށް އުނދަގޫ. އެކަމަކު، އޭ ދަްނނަވަކި ތާރީޚެްއގައި އެކަން މުޅި ރާއްެޖގައި ނިމޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފުރިހަމަކޮށް  ރަކުންބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާހެން މިކަމަށް ރިސޯސް ލިބުުނ މިންވަ

ްށ ވެްސ ަސހަރާއަ ަމއްޗަންގޮޅި ،ކަމަށް ބަލަން. ދެން ނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ސުވާލަްށ އަޅުގަނޑަށް ޖަވާބުެދވިްއޖެ

ނޑުމެންގެ ގެންދޭ. ދެން އެ އަޅުގަ ހުންނަ ތަންތަަނށް ހަމަ ކުނިއަޅަމުން ންކޮށްވެްސ މި ދެންނެވީ އޯޕައަދި އެހެން 

ންޓް ޕޮލިްސ މެދުވެރިކޮށް ވެސް ެއ މަޔަރަންސަމާލުކަމަށް އެކަން އާދޭ. އެކަން ހުއްޓުވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެންވަ

 ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުއަދާކުރަމުން ގެންނެވީތީ ގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަްށ ތިކަންމާ، އަޅުމަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީ

ގޮެތއް މާލޭަގއި ހަަމޖެއްސޭތޯ ސިޓީ ކައުންސިާލއި އަދި ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަާކ އެ ކަންކަން އެ ގޮތަްށ ނުހިނގާނެ 

 ރާކުރާެނ ވާަހކަ ވެްސ ދަންނަވަން. މަޝްވަ

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

މެންބަުރ އިއްޒަތްތެިރ  ވަުށ ދާއިާރގެހާުރ މި ފުރުޞަތުއަރުވަީނ މާާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިރިއްޝުކު

 ދަށް.ޢީސަ އްމަދުމުޙަ

 

 މާވަށު ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ...ކީއަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ުސވާލަ

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

 މީ ނުކުާތއެއް.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ނިޒާ ދާއިާރގެ ންދޫނިލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ޙަމީދު ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު  ދާއިާރގެ ނިލަންދޫ

ާރގެ ކުރިން ވެްސ ވިދާޅުވެއްެޖ މައްޗަށްގޮޅި ދެކުުނ ދާއި، ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ބޭެނ ކަމަށް. ލިުލގެ ަޖވާބު ވެްސ އެ ުސވާ ،ނިަލންދޫ ދާއިާރގެހަަމ  ށްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ކުެރއްިވ ސުާވލަށް ަފހަތައިއް

ސުާވލަކަްށ އަދި ޖަވާުބ ނުލިބޭީތ ެއ ާވހަކަ ާފހަގަކޮްށލަންވެގެން. ެއއްވެްސ ގަނުޑ ކުިރ ޅުއެހެންނަމަވެސް، އަ

 ޝުކުރިއްޔާ.
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  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

 ؟ވިދާޅުވާން އެބައޮތްތޯތެރި ވަީޒރު އިުތުރ ވާހަަކއެއް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތް

 

 ޙުސައިން ަރޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑޮކްޓަރ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް

ދިނުމުެގ އިސާމާނު ހޯދަ، ންޓާއިމެޕްއިއިކު  ށްރަްށރަށަ ގެއްދު ޙައިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އާދެ! ިނލަންދޫ ހިމެނޭ ަސރަ

ަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޑިސެމްބަރ ؟ގައި ެދއްތޯރަން. ޑިެސމްބަރކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގައި ނޮވެމްބަރު  ރޓެންޑަ

މިކަންކަން ވިހެން ސާމާނު ލިބޭނީ. ކުރިން ދެންއެ އަށް ތަކެތި ހޯދުނީމަ އެ ރަްށަރށަށް ކުރަން. ދެން އެ ޓެންޑަރ

އްކަްތ ކުެރވެމުން މިދަނީ ތަކުން. އެހެްނވީމާ، ހަަމ މަސަ ބަޖެޓުްނ ބޭރުްނ މި ހިްނގާ ްޕރޮޖެކްޓު  މިކުރަނީއަޅުގަނޑުމެން 

ަހލާކުވެފަިއ ުހރި ވާހަަކ ވިދާޅުވީީތ އަޅުގަނޑު  ތައްދޭން. ދެން ެއރަށުގަިއ ުހރި އިކުއިޕްެމންޓުއިދަ އަވަހަކަްށ ހޯ ވީހާ

ޅު ގަާހލަުތ މިގޮތަޭށ ުހީރ ގިަނ ރަްށރަށުގައި. އެކަންކަްނ ރަނ ވެްސ މި ިއ ހަަމ ެއހެން ރަށްރަުށގަ، ދަންނަވަން އޮތީ

ރަްށ އެތަކެިތ ްޓ ހޯާދ ެއ ރަށްން މަސައްކަްތ ުކރަމުން މިދަނީ. މިކަަމށް ބޭނުންާވ އިންވެސްޓްމެންކުރުމަށޭ އަޅުގަނޑުމެ

 ޓަކައި.  ބައޮތް ެއކަމަށްނެއް އެއަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ްޕލޭ ްނ އެބަދަން.ޓަކަިއ މަސައްކަްތ ކުރުމު ށްލިބި ދިނުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ާދއިރާެގ  މަްއޗަންގޮޅު ެދކުނު .ިރ މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. މާވަުށ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެޝުުކރިއްާޔ އާދެ، 

ވާފަިއ ނިޒާމީ ްތ ނަންގައިއްޒަތްތެރި މެންަބރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ އެބަ. ނިޒާީމ ނުކުތާއެއްގަިއ ވިދާޅުވާންޖެޭހ އަ

 ެޖހެނީ . ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ކަމުގަިއ ވިދާޅުވާންވާންނުކުތާއޭ. އަްތ އެކަިނ ނަންގަަވއިގެނެްއ އަިދ ެއކަމެއް ުނވޭ 

 .ވެސް

 

 )ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަ(

 

 އިތަމް ވާަހކަދެއްކެވުން:ޚަމަދު ޙްމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާިއރާެގ މެންބަރު އަ

 ިމހާުރ ތަން. ތިލަފުށްޓަކީ ނޑުމެންގެ ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުން ިދރިއުޅުއްވާ ސް. މާލެއަީކ އަޅުގަތެިރ ަރއީޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތް

ެވސް  ވޭނެ ދުވަެހއްނެ އްެލއް ގެޙަގެެނވޭނެ، އެކަމަށް ްއލެއް އަިދެވސް ޙަދުން އަރަމުންދާ ތަނެކޭ. ެއހެންވީމާ، އެކަމުެގ 
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ވެްސ  އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ިމހުރިާހ އިބޭ. އަޅުވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނުލި އަދި އެސުާވލުގެ ޖަވާބު 

 ިގއްޔަށް ެވސް ހަަމ ދުން އަރަމުްނ އެދަނީ ވަކި ގޮތަކަށް ނޫން. ނބޭނުންވާނެހެން. ވިލިއެ ސުާވލުގެ ަޖވާބު 

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. ތެޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތް

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން ަރޝީދު ޙަސަން ކްޓަރ މަންޓް ޑޮންވަަޔރައޮފް އެން ނިސްޓަރމި

ކަެމއް. މާލެ  ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާގަޅުން ވަރަށް އަފަދައިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި  އެއާދެ! ތިލަފުށްޓަކީ ހަަމ 

ްނ ޕޮލިއުޝަްނ ބޮޑު. ބަރުރގަިއ އެއަ  ަބލާއިދުަގއި ޮޕލިއުޝަްނ ެލވެްލ ާރއްޖޭެގ އެހެްނ ުހރިާހ ތަންތަނާސަރަހައް

އުކާލުމަްށ އެތަނަްށ  ޑުމެން މިާހރު މާެލއާ ގުޅިގެން މިދެންނެީވ ކުނި ނއަޅުގަ ،މެން މިބަލަނީއަޅުގަނޑު، އެހެންކަމުން

 ން  އޯޕަގެންދާ ތިލަފުށްޓަކީ ގިނަ އަދަެދއްގެ ކުނި ކޮންމެ ދުަވހަކު ގެންދާތަނެއް. އެތަނަށް ގެންދެވޭ ކުނިތައް މިާހރު

ެވސް ނެތް.  ަކހަަލ ގޮތެއް  ނަމަވެސް ައލިފާން ނިްއވާލެވޭ  ދި  ނޭންއަންދަމުން އެދަނީ. ނޫނިްއޔާ އެތަން އަދި ގައި ފީލްޑު

ްއކަތް ނޑުމެން މަސަގަތުމަްށ އަޅުގަ އިކުއިޕްމެންޓް. އެހެންވީމާ، ެއ އިކުއިޕްމެންޓު  ވީއެކަން ުކރުމަށް ބޭނުންވަީނ ހެ 

ޅުގަނޑުމެން ލިޔެފިން. ދެްނ ްފ ފައިނޭންސަްށ އަ ފައިނޭންސަްށ އެދި މިިނސްޓްރީ އޮމިކަމަށް ކުރަމުން އެބަދަން. ދެން 

 ބަލަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މެދުވެރިކޮށް އަވަސް ފާސްޓް ނޑުމެން މި އެތަނުން އިތުރު ފައިނޭންސް ލިބުނީމަ އަޅުގަ

މެއި، ޖޫން ހަމަ އި ޅުގެ ެތރޭގަރީކޮގެ ކުހަރު އަ މީދުކުރަްނ އަންނައްގަނޑު އުސާމާނު ގެެނވޭތޯ. އަޅު މި އިޓްރެކްގަ

 ން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ހުއްޓާެލވޭ ކަަހލަ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސޭތޯ. ހިސާބުގައި އެތަނުން ދުން އެރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ަބރު ރި މެންރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު ުފރުަޞތު މިއަރުވަީނ މިލަންދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެޝުކު

 . ށްާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަމާވަށު ާދއި !ފުކުރައްވާޢާއަށް. މަޟާ ޢަލީ ރި

 

 ސައީުދ ވާަހކަދެއްކެވުން:މާވަށު ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު 

ްގރީން  ނު ފެށު ަނގަން ަގއި 2015 ،ބޭނުންާވ ސުވާަލކީ ށްލަން ރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވަީޒރާ ކޮތެ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތް

 3 ؟ކުރުމުގެ އުސޫެލއް ކަނޑައެޅިއްޖެތޯ ފަންޑު ބޭނުން، ވަނަ ުސވާލަކީ 2؟ ޑުގައި ކިާހވަރެއް އެބަުހރިތޯންފަ ޓެކްސް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ؟ކޮށްގެންތޯ ޭބރު ުކރަނީ ްޓރީޓު ޖުވޭރިސޯޓުަތކުގަިއ ސު، ކީސުާވލަވަނަ 
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 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 .ޒަތްތެރި ވަީޒރުރު. ިއއްމެންބަ ރި ތެޒަތްޝުކުރިއްާޔ އިއް

 

 ޙުސައިން ަރޝީދު ޙަސަން ާވހަކަދެއްކެވުން:ކްޓަރ މަންޓް ޑޮންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަ

އިްނ އިޢުލާުނ ކުެރވޭ މިންަވުރ މިނިސްޓްީރ އޮްފ ފިނޭންސް، ކުެރވޭ ގޮތާއިޓެކްސްެގ ފައިާސ ަޚރަދު އާދެ! ްގރީން 

ގެ ަޖވާބުގަިއ މިާހ ފައިސާޭއ މިަވގުތު ހުީރ އެހެްނ ރެްއވި ސުާވލުކުރު ތި މެންބަިރ ތެކުރަމުންދޭ. ދެން ިއއްޒަތް

ނޑު ހޯދާފައި އެ މެންަބރަށް ނޑަށް އުނދަގޫ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު ަހމަ އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަދަންނަވަން އަޅުގަ

ވަން ުހރީ ދަންނަ ސާއޭފައިހާ ކަމެއް. ދެން މިތާ އިނދެފައި މި ވެސް ކުެރވިދާނެ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ކީފޯރުކޮށްދިނުމަ

ވެްސ  ނޑަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުށަކަށްނޑަށް އުނދަގޫ. އެއީ ނުބައި މަޢުލޫމާތެްއ މިތަނަށް ދިނުމަކީ އަޅުގައަޅުގަ

ގްރީން ެޓކްސްއަށް ލިބޭ ުހރިހާ ަފއިސާއެްއ މިހާރު ޖަމާކުރަމުންދަނީ ޯމލްޑިވްސް ްގރީން ފަންޑަށް. އެ ވާނެތީ. ދެން 

ރެިނއު ގޮުތގައެްއ ނޫން ެއ . އެހެންވީމާ، ދައުލަުތގެ ރެވެދެއްވާފަ އި  އުފައްދަވަމްހޫިރއްޔާުސލްޖުއީރަ ވަނީ ފަންޑު

އިން ، ފައިސާ ބަލަނީކީ. ހަަމ ްގރީން ފަންޑުގައި ހުންނަނީ ެއ ފަިއސާ. ދެން އޭގެ ެތރެއިން ިމއަހަުރ ަވރަށް ބޮޑުބައެއް

އަޅުގަނޑުމެން ފަންޑު  އެލޮކޭޝަން ހަދާފައި އޮތީ. ށްކަންަތކަ ގެ ފެނާިއ ނަރުދަމާ ސައްތައެއް ަޚރަދު ުކރެވެމުންދޭ

ިއރުގަިއ ފަންުޑ ވެސް. ފަންުޑ ބޭނުންކުރުމުެގ އުސޫލެްއ އެބައޮްތ ހައްދަވާފަިއ ފަންުޑ އުފެއްދިަގިއ އުފެއްދި އިރު

ންޑަްށ އާއި ފަރުުމގަކު އާ އެއްކޮށް ލިބުނު އުޫސލުތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު ފަންޑު މީހުންނަށް ްގރާންޓުސްޓޭޓްމެންޓްސް

ެއ ނުުކރެޭވ އް މެ އްނޑުމެންނަށް އާއެޕްލަިއ ކުރުމުެގ އުޫސލުތަްއ ފަންޑު ކޮމިޓީްނ މިހާުރ ހަދަުމން އެބަދޭ. އަިދ އަޅުގަ

ފަިއ އެބަުހރި. ޅާންޓުގަިއ ކަނޑައަމެސްޓޭޓް ކަންތަްއތައް ފަންޑުީވ ޑު ބޭނުންުކރަންތަކެއް. ެއކަމަުކ ެއ ފަންކަންތައް

ފަްނޑު ބޭނުން ުކރެޭވ އެިކ ކަްނކަމަށް ަޚރަދު ކުރެވޭެނ ެއ ެގ ބަޖެޓުގަިއ 2020މަށް ންކަެއކަ، ންއެހެންކަމު

ތަކުގަިއ ނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައި ފިނޭންސަްށ މިާހރުވާީނ ފޮނުވާފައި. ދެްނ އޮީތ ރިސޯޓުސްތަްއ އަޅުގަލިންގސީ

ނޑަށް މަުޢލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަ ހުރި ސް ވެ ށް ށްރަކުރަނީ. ެއގޮތް ބޭނުްނކުރާ ރަރު ބޭ  ާނ ސްވޭޖުޚާކޮށްގެންތޯ ފާޓްރީޓު

ވެސް ނުކޮށް ނަޖިސް ޭބރުކުރާ ަފރުގެ ނިޒާމު ބޭރުުކރާ ރަށްތައް ހުރިކަމަށް ލިބޭ. އަދި ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ްޓރީޓު

ްށރަށާ ާހުރ ރަވާހަކަަދއްކައިގެްނ މި އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. އަޅުގަނޑު މިދަީނ މިނިްސޓަރ އޮފް ުޓއަރިޒަމާ 

 ..  އަރިޒަމު.ޓު ގޮތުން ހުރި ކުރުާމއި އަިދ ސްވެޖާ ެބހޭ މެނޭޖުގުޅޭގޮތުން ކުނި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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އަުރވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު މިހާރު ިމ ފުރުޞަތު . ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު

 މެންބަރަށް. 

 

 ވުން:އަޙްމަުދ އާމިުރ ވާހަކަެދއްކެ މެންަބރުކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ 

ފައިާވ ސުވާާލ ގުޅިގެްނ ވާ ކުރަްއވަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފެލިދޫ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  ... ިއ ގުޅިގެންދެއްިވ ޖަވާބާވެްސ ވަޒީރު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ތްެތރި ެމންބަރުގެ ނިޒާީމ ނުކުތާއެްއ ނުކުާތއެްއ އެބަވޭ. ނިޒާީމ ިއރާެގ އިއްޒަ ދާންދޫ މިލަ ،އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު

ކުޑަހުވަޫދ ދާިއރާެގ ިއގަންނަވާެނ އިއްޒަތްތެިރ މެންަބރު ުފރުޞަުތ ލިބިވަޑަމައްސަލައެއް. އާދެ! މިލަންޫދ ދާިއރާެގ 

ނިޒާމުން ެގއްލިފައިވަނީ.  ކުޅުއްވީމާސްޓަމާ މައްސަަލއެއް ނަންަގވައިގެްނ ފޯކޭ ސިޒަތްތެރި މެންބަުރ ނިޒާމީ އިއް

ފުރުޞަުތ  މި. އެހެްނވީމާ، މިހާުރ ފައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ުކރީގެ އިހުެގ ނިޒާމުގައިާވ ކުޑަ ަނންކޮޅު މިއޮތީ ލިބި

 މިއަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް. 

 

 ެދއްކެވުން: ވާހަކައަޙްމަުދ އާމިރު ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

މާއެނބޫދޫގަިއ ، ސުާވލަކީައޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރާ

. ެއ ރަށުަގއި އޭސް ވެއްޖެވަރަށް ގިނަ ދުވަ ދާތާކުނިކޮށްޓެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަްނ ރައްޔިތުްނ ތަހައްަމލު ުކަރމުން 

 ކުޑަހުވަޫދގަިއ ގާއިމުކޮށްފަިއވާ ކުިނ ކޮށި ، ކީދެްނ ައނެއްކަމަ ؟ހަކުންތޯދުވަ  ކޮން ނީ ގާއިމުކުެރވެކުނިކޮށްޓެއް 

ްނ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑެިތ ދަތި އުނދަގޫަތއް ކުރިމަތިާވ ކަުމެގ ޝަކުާވ އަޅުގަނޑަްށ ބުހުރިތަނުެގ ސަބަ

އެ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުެރވިފައި  ތޯ އިގަނުރަނގަޅުތަ ލިބިގެންދޭ. މަނިކުފާނު ގަޫބލުކުރަްއވަންތޯއޭ ރަށަށް ވިސްނާަފއި އެންމެ

އަދި ޚާއްަޞކޮށް ދެެކވަޑައިގަތުމަކީ. ވާ ނަވަޑައިގަންތޯއޭ މިނިސްްޓރީން ދެކިއިއެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެން ކޮބަ ؟އޮތީ

ިއ ތަނެއްގަަރށުގައި ިދރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަްށ އެންމެ ކަމުދާެއ ގާއިމުކުރުުމގަިއ އެިކ ރަށްރަށުަގއި ކުނިކޮށި ކުނިކޮށި 

  ؟ ބާުރ އަޅުއްވަންތޯވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ތަނެއްަގއި ާގއިމުކުރުމަށް މިނިސްޓްީރ ކިާހވަރަކަށް  ގޮތުން ޙީނުވަތަ ސިއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު.
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 ދެއްކެވުން: ޙަސަން ާވހަކަދުން ަރޝީޙުސައިކްޓަރ މަންޓް ޑޮންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަ

ބަލަނީ މި ކުނިކޮށީގެ މައްަސލާގައި އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން ާމެއނބޫދޫ 

ްނ ދެވިފައި ނެތް އެހެއިވެްސ އަދި ކުނިކޮށި އަޅަ ސަލަގެ ަމއްބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން މާއެނބޫދޫ ކުނި ކޮށީ ގ2020ެ

 ރު ވަނަ ައހަ 2020ނޑުމެން އްލުކޮށްެދވޭތޯ. އިރާދަކުެރއްވިްއޔާ އަޅުގަޙަ ވެސް  ަސލަތައްއްކުނިކޮށީގެ މަ ގެށްރަށުރަ

ކޮންެމ  ރުރުުމގެ ކަންތައް ހިނގާގޮތް. މިހާކުލޮކޭޓު ނިކޮށިކު ނޑުމެން ކުރާނަން. ދެން އޮތީތެރޭގައި ެއކަން އަޅުގަ

 ންނަ ޯތ ނިންމުމުގައި ަވރަްށ ބޮޑަށް ެބލެޭވ ެއރަށަްށ ވަިއ ހުއިގައްދެ އްޙަސަރަ ވެްސ ކުނިކޮިށ އަޅާނީ ކޮން ިއ ރަށެއްގަ

ގެންދޭތޯ. ދާނީ ކޮން ދިމާއެއްގައި ުހރީމަތޯ ނޫންތޯ އެ ކޮންސިޑަރޭޝަން ވަރަްށ ގޮތުން ރަށުގެ ތެެރއަށް ދުން އަަރއި

ްއ ހުންަނގޮތުން ަވރަްށ ދީތައާބާ ރިހު ފަިއ އިމުކޮށްރަްށރަށުގެ މިހާރު ގާ، ަސލައަކީވޭ. ދެން ދިމާާވ އަެނއް މައްބޮޑަށް އޮ

ވަްނޏާ  ކަމަށް  ވަދޫގަިއ މީހުްނ އެަޝކުާވ ކުރާ ހެްނީވމާ، ކުޑަހުތަނުން ާޖގަ ހޯދަން. އެ ވީ ބޭނުން ނެއުނދަގޫޭވ މިދެން

 އޭ މައިދައިގެްނ އެގޮތަްށ ުކރިއަށް ގެންދިޔަކުޑަހުވަޫދ ކައުންިސލުން އެ ބިން ހޯ، ދަންނަވަން އޮތީއަޅުގަނޑު 

އެހެްނ ރަްށރަށާ އަޅާބަލާއިުރ ެއކަށީގެންާވ ރަނގަޅު ، ދޫަގއި ވަރަްށ އެކަީށގެންާވ ރަނގަޅުއޮތީ. ކުޑަހުވައެފަިއ ކަންވެއެ

ެވރިވޭ. ދެްނ ެއ ނޑުމެން ހަަމގައިވެްސ އެކަމަްށ އުފާކޮްށ ފަޚުރުއަޅުގަ، ނިނައްތާ ނިޒާމެއް ހިނގަމުންދާތީކު

އިން އެއަްށ އަސްުލގަިއ ުކ އީ.ޕީ.އޭދާނަން. އެކަމަ ލަމުންމެން ބަ ާޔ އަޅުގަނޑުމައްސަލަތަްއ އެގޮތަްށ ުހރިއް

ކަމަާކ ގުޅިގެްނ އަޅަންޖެހޭ ކަމަކު ަބލާފަިއ އެ ބޮޑަށް އެއަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށްުވރެ ، ކުާރ ތަނަކީރެގިުއލޭޓު

 ޑުމެން އަޅާނަން. ނފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގެ މިއަުދގެ ސުވާލުުކރުމުގެ ފަހު ުފރުޞަތު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ންނޑުމެރު. މިއީ އަޅުގަޒީރި ވަޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 އަށް. ޟާމިލަންޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ރި، ައރުވަނީފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޟާމިލަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަލީ ރި

އެބަދޭ.  ލިބެމުން ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވަރަށް ގޮތުންރު. ކުންޏާެބހޭވަޒީބާ ޙަރުސް. މަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީ

 އެށ.މިލަންދޫ، ށ.ފީވައް، ށ.ނަރުދޫގައި ، ސާފުކޮްށަލން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު ޓަކައި  ުކރުމަށްްއލުޙަކުނީގެ މައްސަލަ 

ދެވޭެނ ދުވަަހކީ އިއިމުކޮށް ނިންމަގާކޮށް ކާ ެއއްލަތްތަޞީރަށްރަށުެގ އުފެދޭ ކުިނ ނައްތާލުމުެގ އެންމެ ޒަމާނީ ވަ 

އަޅުގަނޑު ހިތުން އަިދ އޭެގ  .ކަމަށް ބޭނުންވާ ގެ މެޝިންތެއް ބާވަ 4 ރި ވަީޒރު ވިދާޅުެވއްޖެތްތެ އިއްޒަ؟ ތޯއިކޮބަ

ގަިއ ރޓިަލއިޒަށް ބަދަލުކޮްށލާނެ މެޝިންތަްއ ވެްސ މިާހރު ދުނިޔޭ އިތުރުން ބަދިޭގގަިއ އުފެޭދ ކުނިވާޒާތުެގ ކުނި ފަ 

ްއލެްއ މި ޙަާދއިމީ ގައި ގެންގުޅުއްވާ ނަަމ ެއ ވިސްނުމާއެކީ ؟ ލަތެއްެގ ވިސްނުްނ ގެންގުޅުއްވަންތޯޞީ . އެފަަދ ވަރިއެބަހު
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، ވާނަމައެދުަވހެއް ؟ތޯއިެނ ދުވަހަީކ ކޮބަކުރެވިގެންދާޛުރަުށގަިއ އުފެދޭ ކުްނޏަށް ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް އެކަން ަތންފީ 3

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއް. އެދެންވުން ލަެދއްއެކަން ސާފުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން ަރޝީދު ޙަސަން ޑޮކްޓަރ މަންޓް ންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަ

ވިދާޅުވި ރަށްތަކުެގ ތެރެއިްނ މިލަންދޫގަިއ  ްނބަރު ދެންމެމެ ތްެތރިއިއްޒައިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިލަންޫދ ދާއިާރގެ 

ފޯުރކޮށްދެވިފައި ުހރިކަމަްށ ވެސް އެރަށަށް  އިުކއިޕްމެންޓު. އަދި އެރަށަށް ބޭނުންވާ ކުނިކޮށި ހުރީ އަޅާނިމިފަ

އެތަން  ޗެއް އެަބއުޅޭއް ދަގައި ދުނުމުފޯުރކޮށް ޓަށް ކަރަންޓުއެ ކުނިކޮށް ، ނަމަވެސްތަކުން ދައްކާ. ޑުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރެކޯ

މަސައްކަތް  ނަުރއެޅުމަށް ނޑުމެން މިދަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތާ ާވހަކަަދއްކައިގެން އެތަނަށް ަކރަންޓުއަޅުގަ. ހުރިގޮތުން

ސަލަައކީ މައްްއ އެ  ވާ އިުކިއޕްމެންޓް ބޭނުން ނުުކރެވެްނ ދިމާ އެތާުހިރ ކުރަމުން. ދެްނ މީގަިއ މިހާތަނަްށ މިދެނެވީ 

 ...ޕްރޮޖެކްްޓގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކެއް ޑުޯފރުކޮށްދެވިފަިއ ނެތް މައްސަަލކަމަށް ާފހަގަކުެރވެނީ. އޮފި ންޓުރަބަށް ކަ އެހިސާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ބ.ރަށު ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ސަލަެއއް އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު ނިޒާމާބެހޭ ަމއް

 

 )ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުދު ޢަބްންބަުރ ައހްމަމެ ިއރާގެށު ދާބާރަ

ވެްސ ދެން ސުވާލަކަްށ ފުރުޞަެތއް އެދިގެން މިއިންނަނީ.  ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު 

 ވަރަށް ގިނަ ގެންދަވާިއރު ދެްއވަމުންވަގުތު  އްކޮށްއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ީދލަތިކަާމއެ، ނަމަވެސްއެހެން

 ދިުގކަމުން އަޅުގަނޑަށް ައޅުގަނޑަށް ހިއެއްނުވޭ ލިސްޓު ،ޖެ. ދެން ެއހެންނަމަވެސްވަގުތު ލިބިއް ށްޅުންނަބޭފު

 ،ވެސް ބައެްއ ސުާވލު ދަންނަާވލަން ުހރީމަ ނޑުލިބޭނެހެެނއް. ދެން ގަޑިއެްއހާއިުރ ސުާވލުކޮށް އަޅުގަފުރުޞަތު 

ގޮތަށް އިނީމަ ހަމަ އަދި ރުޞަތެއް ނުލިޭބ ގަނޑަށް ފުސް ައޅުވެގަިއ ހަމަ ަވގުތު އިުތރުވެގެްނ ދިޔަިއރު ގެން އެހެންވެ

 ުކރިއްޔާ.ދަންނަވާލީ. ޝުގެނައުމަްށ ސަމާލުކަމަށް 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ފުރުޞަުތ ލިިބވަޑައެްއ ނުގަންނަވާ. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި މެންަބރު. ަވރަށް ގިނަ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަްށ 

ނިކަެމއް. އެހެންވީމާ، އޮންނަ އުއެގަވާއިދުގަިއ މި ކަތް ބާއްވާަފއި އޮންަނކަމީ ށް މި މަސައްނިޓަމި 20އި ޤަތުގަހަޤީ

 .ޤީޤަުތގައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމެްއ ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުޙަގައި އި ސަލަނޑަކަށް ތިމައްއަޅުގަ

 

 ކެވުން:އްހަކަދެސަން ވާ ޙުސައިން ަރޝީދު ޙަޑޮކްޓަރ މަންޓް ންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަ

 ޑުއޮފި، ކަންތަުކގައި ދަންނަވަން އޮތީ ނަރުދޫ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުާވލުގަިއ ދެން ހިމެނޭ ފީވައް

ކުރިއްުސރެ ޭރވިފައި އޮތީ. އެކަމަުކ ެއ ޕްރޮޖެކްޓްަގއި ކުރިއަްށ ދާގޮތަޭށ ގަިއ އެރަްށރަށް ހިމަނައިގެން ޕްރޮޖެކްޓު

ބަޖެުޓގަިއ ، ފައި އޮތީޅާނޑުމެން މިހާރު ކަނޑައަގަޅުއަ، ބައުޅޭ. އެހެްނކަމުންއެތަްއ ގެ ދަތިމުފައިނޭންސް ލިބު

އްލުުކރުމަށް. ޙަ ސަލަ ކުރުމުެގ މައްގެ ކުނި މެނޭޖުށުގައި ހޯދައިެގން އެރަ 2020ފަިއސާ  ޅުގަނޑުމެން އެއަ ގެންހިމަނައި

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ޝުކުރިްއޔާ

 

 :ކެވުންކަދެއްރިޔާސަތޔުްނ ވާހަ  

ރި ތެޝުކުިރއްޔާ. މަޖިީލހުެގ ިއއްޒަތްރި ވަީޒރު ވަރަްށ ބޮޑަްށ ތެ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އާދެ! އިއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ 

މެންބަރުންގެ ސުާވލުތަކަށް އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު ުފރިހަމަައށް ޖަވާބުދެއްވައިފި. ޚާއްަޞކޮށް ކުނިކޮށްާޓ ގުޅޭގޮތުްނ 

، ުދ ލިބިއްެޖ. މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ ބައެްއ ކޮމިޓީތަކުގެ ެތރޭގައިތު މިއަމާމަޢުލޫގިނަ  ނޑުމެންނަށް ވަރަށްއަޅުގަ

ގައި.  3ގައި. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އެބަހިނގާ ކޮަޓރި  1ކޮަޓިރ  ޓީލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ އެބަހިނގާ ކޮމިސަ

އި. އަދި ގަ 4ޓީ ޮކޓަރި މިނގާ ކޮއެބަ ހިދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ިބލު ޑްރާފްޓް ކުރެްއވުމަށް ޮހވި ސަްބ ކޮމިޓީ 

މަށް މިއޮތް ކޮމިޓީތަކުގެ ެތރޭގަިއ ޖަހާިއރު ފެށު 11އި. ދެން ގަ 2ކޮޓަރި  ،ކޮމިޓީ ރޖެންޑަ ރައިޓްސް އެންޑްންހިއުމަ

 ،މިޓީކޮ މަންޓް އެންޑް ްކލައިމެންޓް ޗޭންޖުންއަިދ އެންވަޔަރަ ،ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީކޮމިޓީ، އިޖްތިމާޢީ 

 14:00 އެއީ  ،ކޮމިޓީރ ންޑް ޖެންޑަރައިޓްސް އެ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ. ިހއުމަން ޒަސްއިއެންޓަރްޕރަ ންޑްސްޓޭޓް އޯ

އާިއ ަތރިަކ  ޤީ ކޮމިޓީ. ގައުީމ ަތރައް ސް އެންޓަރޕްރައިޒަ ންޑްްސޓޭްޓ އޯ ،ގައި. އަިދ މިނިވަްނ މުައއްސަާސ ކޮމިޓީ

، އެީއ ިލ ސަްބ ކޮމިޓީއިމަސައްކަތް ުކރެއްވުމަްށ ެއކުލަވަ  ބިލު  އުމަށް ނަގެ ލާޙު ޞްއި ށް ކޮމިޓީ. އަިދ ފުލުހުންެގ ގާނޫނަ

 މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓ އެބަ ބައްދަުލވޭ. ަގއި  8:30މިރޭ  .ޖަހާިއރު 3މެންދުރުފަހު 
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 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ  .7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން އެީއ ރިޔާސަތުްނ ކުާރ ކަންކަުމގަިއ އަދިެވސް އަޅުގަ ދަނީ.ްށ މ7ި ންބަރު ޅުގަނޑު މިހާުރ އެޖެންޑާ ނައަ

 . މިތިބީ

ބޭުރ ، މަތިން ވަަނ މާއްދާެގ )ދ( ގައިާވ ގޮތުގެ  115އަސާސީެގ ނޫނޫޤާހޫރިްއޔާެގ މުދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖު -{ 7.1} 

އަޅާފައި ހުންނަާވ އްޖެއިން ކަނޑަރާދިވެހި އަްށ އަރަިބއްޔާ ދީ ޢޫޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސައްގައުމުތަކަށް ރާ

އަްށ  (އޯ.އައި.ސީ) ަޕރޭޝަންރއޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކޯ، ީލލްޚައަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު ، ސަފީރު

ަސލަ އްސުމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްާޔ ފޮނުއްވާފައިާވ މައްކަމަށް ހަަމޖެ އިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީރު ޖެދިވެހިރާއް

އޭެގ ުކރީގަިއ އަޅުގަނޑު  .ދިނުމަށްއިމައްސަާއ ގުޭޅ ދާއިީމ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވަ  މުމަށް އެ ްށ ގޮތެްއ ނިންކޮދިރާސާ

 ވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިީލހަށް ުމ އަިރހުން އެދެީނ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުއްޢާންޓް އަމީންއެސިސްޓެ

 އިއްވަަވއިދެއްވުމަށް. 

 

 

 :ންވުއިދާރީ މޭޒުން ިއއްވެ

ުހ ދަންނަވަމެވެ. ިދވެިހރާއްޖޭެގ ށްފަވެދުްނ ސަލާމަ ،މުޙައްމަުދ ނަޝީދަށް ރައީްސ  މަޖިލީުހގެތުންގެ ޔިރައް

ބޭރު ގައުމުތަކަްށ ، ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން 115އަސާސީެގ ނޫނުޤާހޫރިއްޔާެގ ޖުމު

ރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައިާވ ހި އަރަިބއްޔާއަްށ ދިވެ ދީޢޫިއ ސަށްޓަކަުކރުމަ ޓަަކއި ކަނޑައެޅުމަށްރާއްޖެއަްށ ސަފީރުްނ 

 (އޯ.އައި.ސީ)އިްސލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން،  އޯގަނަިއޒޭޝަން އޮފް ދި ،ލީލްޚަ ސަފީރު، އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު  ހުންނަވާ

ކުފާުނ ނި، އެމަކުރާތީކުރުމަށް ގަސްދު އްޔަނުޢަކަމަށް  ޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަށް ދިވެހިާރއް

އެމަޖިީލހުްނ ނިންމެވި ގޮްތ  ،މާމެުދ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ރުހުްނ ހޯއްަދވައިދެއްވާވުމަޖެއްސެސަފީރުކަމަށް ހަ

މަނިކުފާނުެގ ވަނަވަރާިއ ދިެވިހ ރަްއޔިތެއްކަްނ އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ ެއ ދެްއވުން އެދެމެވެ. މިސިޓީާއއެުކ އިއަންގަވަ

ކުމް، އިްބރާހީްމ . ޚާދިމ2019ުއޮކްޓޯަބރ  2. 1441ަފރު ޞަ 3ލުކުެރއްވުްނ އެދެމެވެ. ްމ ގަބޫ ރާތިޙްއިފޮނުވީމެވެ. 

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 
 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ދިާރސާކުރުމަށް ަޤއުމީ ސަލާމަތާިއ ޚާރިީޖ މި މައްސަލަ ނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އެސިސްޓެންޓް އަމީންޢާއްމު. އަޅުގަ

 އަްށ ފޮނުވައިފިން. ޓީގެ ކޮމިންތަކުގުޅު

ެޓކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާުޙ  2002/3ގައި ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  7.2 -{ 7.2} 

ޖެނަަރްލ އޮފް  ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތީްނ ކޮމިޝަނަރ 8ެއ ގާނޫނުެގ ، ގެނައުމުެގ ގާނޫނާިއ ގުޅިގެން

ކުރުމަްށ ޓަކައި ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ އްޔަންޢަޝަން ެޓްކސޭނަރަްލ އޮފް ނަރ ޖެޝަކޮމިޓީ ޑެޕިއު، ޝަނާއިޓެކްސޭ

ފޮނުއްވާފައިާވ ނަންފުޅުތައް ިދރާސާކޮށް، ގޮތެްއ ނިންމުމަށް، ެއ މައްަސލައާިއ ގުޭޅ ދާއިީމ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުމަށް. 

ނީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ދެން އެކަިއރި ްސ އަޅުގަނޑު އެސިސްޓެންްޓ އަމީންޢާއްމު އެހެންވީމާ، މިކަމުަގިއ ވެ

 ،އަިދ މިތަނުެގ މީޑިއާގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންދެއްވުމަށް. އިފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު ިކޔަ

އެސިސްޓެންޓް . ހުންނަންޖެހޭނީ ސް ެއ ޭބފުޅާއަށް ކެމެާރ ފޯކަ ގައި އެސިސްޓެންޓް އަމީންޢާއްުމ ސިޓީފުޅު ކިޔުއްާވއިރު 

 .ޢާއްމުއަމީން

 

 

 ރީ މޭޒުން ިއއްވެވުން:އިދާ

ނޫުނ ނަންބަުރ ގާރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުެގ ރަީއސް، ރައީްސ މުޙައްމަުދ ނަޝީދަށް. ވެދުން ަސލާމަށްފަުހ ދަންނަވަމެވެ. 

ޓެްކސް ނެގުާމ ބެޭހ އިދާީރ ގާނޫނަްށ ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ގާނޫނާިއ ގުޅިގެން ކޮނމިޝަނަރ  2010/3

ޝަްނގެ މަޤާމަްށ ބޭފުޅުން ޢައްޔަުނ ކުރުމަްށ ޖެނަރަްލ އޮފް ޓެކްސޭ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޝަނާއި ސޭެޓކްފް އޮޖެނަރަލް 

ޝަނާއި ޑެޕިއުީޓ ގޮތުގެަމތީން ކޮމިޝަނަރ ޖެނަަރލް އޮފް ޓެްކސޭާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި 8އެ ގާނޫނުގެ ޓަކައި 

މުން، އެކަމަށް އިޖާބަދެްއިވ ށް އިުޢލާނުކުރުމުކޮއްއާ ކައިުކރުމަށް ޓައްޔަނުޢަޝަން ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް އޮފް ެޓކްސޭ

މަޤާމަްށ  ދެ  ލޫމާތު، އެ ޢުެއ ބޭފުޅުންެގ މަ އި ހަމަާވ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާ ޠު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ެއ މަޤާމުތަކަްށ ޝަރު 

އޮްފ ްލ ޖެަނރަމެވެ. ކޮމިޝަަނރ ކުރުމަްށ އަޅުގަނޑު ިއސްކަންދޭ ަތރުތީބުން ިމ ސިޓީއާެއކު ފޮުނވީއްޔަންޢަ

 -2. ޖަމީލް، ފިނިފެންމާގެ/ތ.ތިމަރަފުށިهللا އަލްާފޟިލް ފަތުޙު -1 މަޤާމަްށ ކުރިމަތިެލއްިވ ބޭފުޅުން. ޝަންގެޓެކްސޭ

ޝަންގެ މަޤާމަްށ އޮފް ެޓކްސޭޖެނަަރލް . ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ނާސޭހ. / އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ނާޝިދު

 -2މުނީރު، ދަނޑިމަގު ނިއުަލއިޓް/ޏ.ފުވައްމުަލއް.  ޖުދު ސިރާ ަޙއްމަައލްފާޟިލް މު -1ކުރިމަތިލެްއވި ބޭފުޅުން. 

 -4މއ.ވިާލރޮދި. /  ައލްފާޟިްލ އިސްމާޢީްލ ސާޖިދު  -3އަލްފާޟިާލ އަސްާމ ޝަފީޢު، ވައިޖެހޭގެ/ހއ.އިަހވަންދޫ. 

 -6 ލަމް./ ވ.އެ  ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވާފިރު  -5އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް، އަނުބގަސްދޮށުގެ/ނ.މަނަދޫ. 

ތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަްށ ފުޅު. ވީމާ، މަތީގައި އެާވ ނަނ4ް ހ.ރަންިގލި / ލް ހަމްދީ އަޤީލް ޟިއަލްފާ

ޝަނާިއ ޑެޕިއުީޓ ސޭއޮްފ ޓެކް ޖެނަރަލް  ދެްއވާ، މަޖިީލހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއްގެަމތީން ކޮމިޝަނަރއިހުށަހަޅުއްވަ
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ކުރައްވާެނ ދެ ބޭފުޅެއްެގ ނަންފުޅާމެދު، ެއ މަޖިލީހުްނ ަޔންއްޢަށް މަޤާމަ ޝަންގެ އޮފް ެޓކްސޭ ޖެނަަރލް  ކޮމިޝަނަރ

އޮކްޓޯބަުރ  9. 1441ޞަަފރު  10ދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ގަޫބުލ ކުރެއްވުްނ އެދެމެވެ. އިނިންމެވި ގޮތް އަންގަވަ 

 . ޚާދިމްކުމް، އިްބރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.2019
 

 

 

 ބަހުސް   އީ ތިދާ އިބު  .8

 

 އްެކވުން:ދެާވހަކަ ސަތުންރިޔާ

އެޖެންޑާ އައިޓަމު.  8.1ބަހުްސއަށް.  އީ ތިދާއަޅުގަނޑުމެން މިާހރު ިމ އެނބުރެނީ އިބު އަމީންޢާއްމު. ޝުކުރިއްޔާ 

ހޯރަފުށި ދާިއރާެގ . ަސލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ޯހރަފުށި، އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ

އޮްފ ކޮމިޝަނަރ ޖެނަަރލް އްވާފައިާވ ދިެވހި ރައްޔިތުްނނަށް މާލެއާިއ ރަްށރަށް، ޅުހުަށހަ ންބަރު އިއްޒަތްތެރި މެ

ރާސާުކރުމަށް އިޤުތިޞާދީ ކޮމިީޓއަށް ސިޓީފުުޅ ދިވާ ގުޅޭގޮތުްނ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ފޮނުްއވާފައި  ޝަނާޓެކްސޭ

ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ދިެވހި  ަސލީމް  މަދުއަޙް ރުމެންބަ  އިއްޒަްތތެރި ދާއިާރގެ ޯހރަފުށި ޅުގަނުޑ އަ މިއްޖެ.ންފޮނުވަން ނި

ރުެގ ަގރާރު. ިމ ގަރާ ޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅާ އްގުޅޭ ގޮުތން ރަ  ރައްޔިތުންނަްށ މާލެއާިއ ރަށްރަށުްނ ފްލެްޓ ދޫުކރުމާ 

 38 ގެޖިީލހުނަ މަވަ 19ަގއި ބޭްއވުނު  2019އޯގަސްޓް  25ވާނެ އެނގިވަޑައިގަންނަ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިއްވާަފއިވަނީ 

 .ސަލީމް އަޙްމަދު  މެންަބރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ޯހރަފުށިެދއްވާނީ އިުރ މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅަަގރާވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި 

 .އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ ހޯރަފުށި ދާިއރާެގ 

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާިއރާގެ  ހޯރަފުށި

އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިެވހި ަރއްޔިތުްނނަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ޫދކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އި ްއޔާޝުކުރި އާދެ!

މިއީ ދިރިުއޅުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލު ކުާރ ފަރާތްތަކަްށ . ދީބާޖާރު. ަގރާހުށަހަޅާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް 

ދިވެިހ ަރއްޔިތުންނަށް ބޯިހޔާވަހިކަްނ ުލއިުކރުމާއި ގުޅޭގޮތުްނ ހަ ކަތް މަސައް ޫދކުރުމުގެ  މާލެއާއި ރަށްރަށުްނ ފްލެޓު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެކަްނ ސަރުާކރުގެ ސަާމުލކަމަށް ގެނައުމުގެ މަޤުޞަދުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް 

ގަިއ މީހުްނ ދިިރއުޅޭ ކޮންެމ ޖޭިހރާއްިދވެ .ރުެގ ބައިތައްގަރާ ެރކެވެ. ދެްނ އަޅުގަނުޑ މި ދަންނަާވލަނީ ަގރާހުށަހަޅާ 

ވަނަ މާއްާދއިން ކޮންމެ ދިެވހި  41ހޫިރއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޖުމުރަށެއްގަިއ ވަޒަންވެިރވުމަކީ 

ިއ ރައްޔިތަކަށް ލިބިދޭ އަާސސީ ޙައްޤަކަްށ ވީހިނދު އަދި އެފަަދއިން ވަޒަންވެިރވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ، އެ ރަެށއްގަ
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ހަމަ ެއ  ،ހަމަހަމަކަމާެއކު ލިބިގެންާވ ކަމަށް އް،ހުންނަްށ ލިޭބ އެންމެހަިއ ޚިދުމަތްތަކާިއ އިމްިތޔާޒުތައުޅޭ މީރިދި

އެކަމާިއ ގުޅުން  ެގ ދަތިކަމާއިމުޅި ދިވެިހރާއްޖޭެގ ގިަނ ރައްޔިތުންނަށް ޯބހިޔާަވހިކަމު ،ވީހިނދުމާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައި

ވޭތުވެދިަޔ ސަރުާކރުތަކުން ގެންގުޅެފައިާވ އުސޫލުަތކުެގ  ގައި ތަރައްޤީުކރުމުްއ އަތޮޅުތަނަވެ، އެކި އުދާސްތައް ގިހުރި 

 ީމހުންގެ ވީހިނދު އަދި އެކަންކަމުަގއި މާެލއަށް ހިޖުަރކޮށްފައިވާ ޙަްއލެއް ުނލިބި އަށްސަބަބުން ބޯހިޔާވަިހކަމުގެ މައްަސލަ

، ކުލި އިންތިާހއަށް ބޮޑުވެ، އާިއލާތައް ދިިރއުޅުމަށް ވެގަ ދަތިގެ ޖާއިތުރުވުުމގެ ސަބަބުން މާލެ ތޮއްެޖހި، ގެދޮރު  އަދަދު

ިދރިއުޅޭ ީވހިނދު، ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅުަގއި  ން އިތުރުވެފައި ޖާގަތަކުގަިއ މީހުްނ ދިިރއުޅު ކުދި އެކަށީގެންނުވާަވރުެގ ކުދި

ހިނދު، މެްއ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަާޔވަހިގެ ބޯހިދިވެިހރާއްޖޭގެ އެއްވެްސ ތަނަކުން އެަކށީގެންވާވަރު ކަްށ ކަފަރާތްތައެތައް 

ށް ބޮޑުވެ، އެކަމަމުކަން އިންތިހާއަށް މުހިންމިކަމަށް ވީހާވެސް އަަވސް މުއްދަތެއްގައި ަޙއްލު ހޯަދިއދިނުމުގެ 

ެވ އިސް، ީވހިނދުީވހިނދު، ބޯހިާޔވަހިކަން ހޯދަިއދިނުމަކީ މި ސަރުާކރުގެ މަިއ ވަޢުދަކަށްއިމަސައްކަތްތަކެއް ުކރަންޖެހިފަ

ހައުސިންގ ނީޑްސްއަށް ބިނާކޮށް ބޯހިާޔވަހިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުެގ  -1 ކޮށް ޔަތްޢާވި ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިންނެދެ

ިއ ވެސް ނެތް ރަށްރަށުަގއި އެ ރަށްރަށާ ކޭނެ ފަޅުބިން ދަތިވެ، އަދި ބިްނ ހިއް، މަޝްރޫޢުތައް އަވަްސކުރެްއވުމަށާއި

 -3 ،ޑުކުރުުމގެ މަސައްކަތް ހިްނގާނެ އުޫސލުތަްއ ކަނޑައެޅުމަށާއިބޮ ، ބިންޅާލެވިގާތުގައިާވ އެހެްނ ރަްށރަށާިއ ގު

ފަރާތްތަކަްށ  ދިރިއުޅޭނެ އަމިްއލަ ތަނެްއ ނެތް ނުވަަތ ާއއިލާތަކަްށ ދިރިޫނޅެވޭވަރުެގ ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅުަގއި ދިިރއުޅޭ

މާެލއާިއ ދިވެިހރާއްޖޭެގ އެހެްނ  -4 އި ޅުމަށާކަނޑައެމުެގ އުސޫލުަތއް އެކަށީގެންވާަވރުެގ ބޯިހޔާވަހިކަްނ ޯފރުކޮށްދިނު

 ރަށްތަކާއި ތަފާތެްއ ނެތި، ބޯިހޔާވަހިކަްނ ބިނާކުރާެނ ތަަނވަސްކަމެއް ނެްތ ފަރާތްތަކަްށ ދިގު ުމއްދަތަކަށް ދައްކާ 

 އި ްށ ޓަކަކުރުމަނެވި ކަންކަން ހާިސލުންއި ލޯުނ ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ، އިްސވެ ދެޚަލާސްކުރާ ގޮތަށް ލު 

މުކަްނ މި މަިޖލީހުން ާފހަގަކޮށް، މުހިންުކރެއްވުމުެގ މަސައްކަްތތައް ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކުްނ މިކަމުގަިއ ުކރައްވަންޖެޭހ 

އްލެއް ޯހއްދަވައިދެްއވުމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ޙަންކަމަްށ ސަރުކާުރގެ މަސައްކަތުގެ ާދއިރާގެ ެތރެއިން މިކަ

 ތްެތރި ރައީސް.ޒަާޔ އިއްކުރިއްޝު  ގޮވާލަމެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރުގެ ބަުހސްގެ ަވގުތަށް. ގަރާ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ މި 

 ށް ރުޞަތަިއ ފުއިން ިމ ޕޯަޓލްގައެްއ އިއްަޒތްތެރި މެންބަަރކު އެބަހުޅުވާލަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާިއރުގަިއ ވެސް 

ފުރުޞަުތ ނަންގަވާފަިއ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން.  ނަންއެހެންވީމާ، ެއ ޑައިގަންނަވަިއގެން. އެދިވަ

ެއ އަޅުގަނޑުގެ  ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ުހޅުވާލާނީ މިހާރު ޕޯަޓލްގަިއ ނަމެއް އިނީމަެއހެންވީމާ، އަދި ނުހުޅުވޭ އިނގޭތޯ. 

 އްޖެ ދާއިމީ ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑުގެ ޕޯޓަްލގަިއ ހަުރވެ އިނގޭތޯ. ަވރަށް ދެަރކަމެއް މިއީ މަ. ދިޔައީސްކްރީނުން ެއ ނަން 

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު ނަންފުޅު. ގެ ރަޝީދު އިބްާރހީމް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު
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ތު. ުމގެ ފުރުޞަތު. ަބހުސްގެ ވަގުރުހުސްކުށް ބަ ރަަގރާހުޅުވާލަނީ ޯހރަފުށި ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ 

ނަށް ދެން ސަޔާއި ދެމެދުގައި އޮތީ ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވިލިނގިލި ދާިއރާެގ އަޅުގަނޑުމެ

އަރުވާނީ.  ޞަތެްއ ނާުރވާނަން. ސަޔަށްފަުހ އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތުއިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކަްށ މި ވަގުުތ ފުރު

 ޯޓލަށް.މިހާރު ިމ މެދުކަނޑާލަނީ އިން ނޑުމެންއަޅުގަ

 

 {އަށް 11:00އިްނ  10:27 :ސްވަގުތުކޮޅުހު}

 ފް{ ޢަފީސަން ފުށި ދާިއރާގެ މެންބަރު ަޙވިލު ؛ ސަތުގައި ިއންނެވީ)ރިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ން ކުރިއަްށ މެޅުގަނޑުުރ އަމިހާހުްސވަގުތުކޮޅަށްފަުހ އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްާސ ކުރިއަްށ މިގެންދަނީ. `. 

މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީްމ ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ދިެވިހ  އިއްޒަތްތެރި  ހޯރަފުށި ާދއިރާގެ  8.1މިގެންދަނީ އެޖެންޑާގެ 

ރުެގ ގަރާ ރައްޔިތުންނަށް ާމލެއާިއ ރަްށރަށުން ފްލެްޓ ދޫކުރުމާިއ ގުޭޅގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅާފައިާވ 

 ިވލިނގިލި  ނީތު މިހާުރ ހުޅުވާެލވިފައި ވަނީ. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ައރުވަގުސްގެ ވަ  ބަހުބަހުސް. މި

 . ޙުސައިން ސަޢުދު  މެންބަރުއިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙުަސއިން ސަޢުދު މެންަބރު ދާިއރާގެ ވިލިނގިލި 

 ދިނުމާ ބެޭހ ގޮތުްނ ހޯރަފުިށ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ތި ށުްނ ގޯރަށްރަާއއި  މާލެ އާދެ! ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

އިއްޒަތްެތރި  ރަްށ އަޅުގަނޑު ވެސް ުފިރހަމައަށް ތާއީދު ުކރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން.ަގރާމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ވެހިާރއްޖޭގެ އެންެމ ދި ސަލަ.ޑު މައްއަކީ މުޅި ދިވެހި ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮރައީސް، ބޯހިޔާަވހިކަމުގެ މައްަސލަ

ރައްޔިތުންނަށް ިމ މައްަސަލ މިހާުރ މިވަީނ އިންތިާހއަށް ކުިރމަތިވެފައިވާކަްނ ފާހަގަުކރަން. މީެގ އެންެމ ބޮޑު ައސްލަީކ 

ޓަކައި ސަރުާކރުތަކުން މީގެ ުކރީއްުސރެ ފެށިގެްނ ވުމަްށ ސެތޮއްޖެއްމާލެ ސަރަޙައްދަށް ދިެވހި ަރއްޔިތުން 

ާސސީ އުޫސލެއްެގ ސަބަބުންކަން ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮްށލަން. އޭގެތެޭރގައި ތަުޢލީމީ އަވާ މި ޅެފައިގެންގު

ިމ ، އްޙީ ާދއިާރ އަދި އިޤުތިޞާދީ ދާިއރާެގ ފުުރޞަތުތައް ވަިކ ސަރަަޙއްދުތަކަށް ޖަމާުކރުމުގެ ސަބަބުން، ސިދާއިރާއާއި

އިއްޒަތްތެިރ ޖެހޭ ނިމުމަކަްށ ގެންނަން. ޖެހުން އެބަ މި ޖެހޭވާްނ ން މާެލއަށް ޖަމާރަްއޔިތުގެ ސަބަބުްނ ތަކުސިޔާސަތު

، ރައީސް، ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓަްށ ކޮންެމ ައހަރަުކ އަޅުގަނޑުެމން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ފާސްކޮށްަފއި ޫދކޮށްލާިއރު

ޖެޭހ އެބަ ންނޑުމެއަޅުގަ، ލާއިރުދާިއރާތަކަްށ ޚަަރދު ކުެރޭވ ނިސްބަތަށް ބަ  ހެން އެހެނިމިކަމަށް ޙައްެލްއ ނުގެނެިވ ދެްނ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަން އަތޮޅުތެރޭގެ އިޤުތިޞާީދ ވަޞީލަތްތަްއ ަވރުގަދަކޮށް، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތއް 
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ސީ.ޓީ ޖެޭހ ފެންަވރަށް، މިސާލަކަްށ ަތްއ ހަދަން އަންނަން ނުތަނަވަސްކޮށް، ޞިއްީޙ ދާއިާރ މާެލއަށް ކުިދކުދި ޓެސްޓު

ީމހަކު ސްްޓރޯކެއް ޖެހުަނސް ވަގުތުން އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން މި ޖެހެނީ މާެލއަށް.  ލިސް، ބަޖެހުނަސްކޭނެއް ހަދަން 

ހަަމ ަޔގީނުން ވެސް  ސްޓްރޯްކ ޖެހުުނ ބަިލ މީހާެގ ްބރެއިންެގ ނާެރްއ ފަޅައިގެްނ ދިޔަތޯ، ނޫންޯތ ަބލާލަްނ ވެސް 

އްީޙ ސމަކަށް ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވުހުްއޓު ންކަންން މި ޖެހެީނ މާެލއަށް. އެހެްނވީމާ، މި ލެވެލަްށ ިމކަގެންނަ

އަްށ އަންނަންޖެޭހ ޖެހުްނ ބަިލ ާހލަުތ ުހރި ގޮތުން ާމލެ ވަންޏާ ދާއިރާ، އަތޮޅު ތެޭރގަިއ ަވރުގަަދ ކުެރވިއްެޖ ކަމަްށ 

ްއގަިއ ރާއެއި ދާފުޅާ  ުޢލީމުގެ ފުރުޞަުތ އެބަ ޖެހޭ އަތޮޅުތެޭރގައި މިއަްށވުރެމަތީ ތަ ގައިކުޑަވެގެންދާނެ. ހަމަ އެއާއެކީ 

އްެޖހެން ވަރުގަދަުކރެވިގެންދާން. ެއހެންވީމާ، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ުފރުަޞތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ވެސް މާލެ ަސރަޙައްދަށް ތޮ

އެއް ސިޔާސަުތ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަަތކީ.  އާިއލާތައް ުހރި ގޮތަްށ މި ސަރަަޙއްދަށް ބަދަުލވާން މަޖުބޫރުވާއެބަ ޖެހޭ. 

ރަކާތްތައް ވަރުގަަދވަމުންދާ ޙަވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތ. އަތޮޅުތެރޭގެ އިޤުތިޞާދީ  ސަތަކީ ސިޔާނެއްއަ ސް،އިއްޒަތްތެރި ރައީ 

އާބާދީގެ ހިުޖރަކުާރ ނިސްބަތް އި ނގަވަރަކަށް އަތޮޅުތެޭރގެ ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް ތަަނވަްސވެ، އެ ތަންތާ

، އްޤީވަމުން ދިޔުމާއިޓްރީ ަތރަސްއިންޑަސޯޓު ކަށް ރިމިސާލަ ފާހަގަކުރެވޭ.  މެންނަށްމަދުވެގެންދާކަން އަޅުގަނޑު

ތެރި ފާހަަގކުރެވޭ. ިއއްޒަތް ގެ ގޮތުަގއި އެބަމިއީ ަވރަށް ބޮޑު ޙައްލެއް ވެގެން ދިޔުންތަރައްޤީ  އިންޑަސްޓްރީ ފިޝަރީޒް

ދުެގ ރަަޙއްޖެހޭ ނައްާތލަން. އެހެްނ ނޫނިއްާޔ ރާއްޖޭެގ ސަރައީސް، ާމލެ ަސރަޙައްދަްށ ތޮއްޖެހެްނ މި ެޖހޭ ސަބަބު އެބަ 

ރާއްޖޭެގ މިހާުރ އާއްުމ ބަހުސްައކަށް މާެލ ، ަސރަޙައްދެްއ މިވަރަްށ ތޮއްޖެިހގެން ދިޔުމުެގ ނަތީޖާައކަށް މިވަނީ ކިވަ

. ަރއްޔިތުން އެދެނީ ާމލެ ނޫން ގޮތަކަްށ ރާއްޭޖގެ އްލެއް ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވާކަން ިމހާރުވަީނ ހުުޅވާލެވިފަޙަނޫން 

އެކީގަިއ ވަޒަންވެރިެވގެން އާ އެބޭފުޅުންގެ އާއިލާ  ،ސާފުތާިޙރު ިދރިއުޅުެމއް އުޅެިއ އަރާމުގަ އި ގައްެގ ފަސްގަނޑުއެއެބަ

، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭގޮތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަތޮޅުތެޭރގައި ިމ ތިބުން. ހަމަޖެހިގެން ތިބުން. އެހެންވީމާ

ޑަށް އަތޮޅުތެރެއަށް އިސްކަންދީގެން ރާއްޖޭެގ ބޮ ށްވުރެމާެލއަޅުހު ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ސިޔާސަތު އިްސކަންދޭން އެބަޖެހޭ

މިހާުރ އަތޮޅުތެރޭެގ ދިިރއުޅެމުންދާ ަރއްޔިތުންެގ ދިިރއުޅުމުގެ ފެންވަުރ އިހުނަށްުވރެ ރަނގަޅުކުރަންެޖހިފައިވާކަްނ ިމ 

 ފުރުޞަތުގައި ާފހަގަުކރަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ަގލޮޅު ދެކުުނ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ  ،ބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މިއަުރވަނީންރި މެޒަތްތެ އިއްޝުކުރިއްާޔ 

 މެންބަރު މީކާއީްލ އަޙްމަދު ނަސީމްއަށް. 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާިއރާެގ މެންބަރު މީާކއީްލ އަޙްމަދު ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެވުން:
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ގުޅޭގޮތުްނ  ދޫކުރުމާ  ރަށްރަށުން ފްލެޓު އިމާލެ އާނަްށ ންރައްޔިތު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި

މު ގަާރރެއް ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ިމ މުހިންަވރަށް ، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ހުަށހެޅިފައި މިވާ ގަާރރަކީ

ޒަތްތެިރ އިއްން. ާދކުރައަދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ހޯރަފުށި

ާމރާތަކާއި ެއ ޢިބުރީގެ  12އަދިވެސް ސިފަވަނީ ، މާލޭ މީހެކޭ ބުނުމުން ާއއްމު ގޮތެްއގައި މިާހރު ިސފަވަނީ، ރައީސް

، ެވސްބޮޑު އަދަުދން ވަންނަމުން އެދާ ކުީލގެ ފައިސާ. އެހެންނަމަމާރާތުން އެމީހާގެ ޖީބަށް ާދއިމީ ގޮތެްއގައި ޢި

މާރާެތއްެގ ެވރިއެްއ ނޫން. ޢިބުރީެގ  12މާެލ މީހާައކީ  ތެްއ ނޫން. އާއްުމ ެއވްރެޖު ޤީޤަ ޙަމިއީ  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ިނކަމެތި މީހެއް މާ ނޫން. އެއަށްުވރެ  ލިެބމުންދާ މީހެއް ވެސް  އަދި ދާއިމީ ގޮެތއްގަިއ އޭނާއަށް ކުލީެގ ގޮތުަގއި ފައިސާ 

މާޭލ މީހާއަީކ އޭާނގެ  އަޅުގަނޑު ދަންަނ އެްވރެޖު، ކީހާއަ މީ މާލޭ  ،އިއްޒަތްެތރި ރައީސްކީ. އާއްމު ެއވްރެޖް ާމލެ މީާހއަ

ލަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ރަށުގައި އޭނާ އުޅެން މިޖެހެނީ ޙާއަމިއްލަ ރަުށގައި ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތް މީެހއް. އޭނާގެ 

ާއއި އޭނާެގ  އޭނާ ދުމިއަްސ ކުރަމުްނ ގޮފޮތި ފޮތި ، ކުއްޔަށް. ކާފަ، މާމަ، މުިނ މާމަެގ ގޯތި ފޮތިފޮިތ ުކރަމުން ޮގސް

އް ާމލޭެގ އެ ާހލަތުގަިއ ތިިބ ބަ ވަންނާެނ ތަނެްއ ނެްތ ޭއނާގެ އަިމއްަލ ރަުށގައި. މި  އޭާނގެ މާަމ ދަރިންނާ ، ދަރިންނާއި

ނުންެގ ާވހަކައެްއ ނޫން. ާމލޭެގ މަހުޖަެއއް ލެްއގަިއ ިމދައްކަނީ ޙާގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ. އަޅުގަނޑު ެއއްވެްސ 

ން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން އެހެން ރަްށރަށުގެ މީހުންނަްށވުރެ ވެސް މާލޭެގ ތު، އެގޮަރއީސް އިއްޒަތްތެރި

، ލު ބޮޑު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެއީ ެއހެން ރަށްރަށުން ގޯތި ބަލަިއގަންނައިރުޙާނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ 

ާމލޭެގ ބޯހިާޔވަހިކަމެްއ ނެްތ ރަްއޔިތު  ،ހެންނަމަވެސްއެ ޖެޭހ.ކަްށ ނުިއކުރާިއުރ އެޯގއްޗަށް ަފއިސާ ަދއްކާގޯއްޗަްށ އެޕްލަ

ޑަކަްށ އެްޕލަިއ ނމީހާ ޯގއްޗަކަްށ ނޫނީ އިންސާަނކަށް ިދރިވެްސ ނޫޅެވޭ ވަރުެގ ކުޑަ ކޮަތުރ ކޮށްޓެއްާހ ކުަޑ ފްލެޓްގަ

ޑު ނގަ ލެޓުފް ިއ އެ ށްލާފަހޭ. އަދި ނުވިާތކަށް ގޯިތ ދޫކޮދޫކޮށްލަންޖެއެަބ ކުރާއިުރ ވެްސ އޭނާެގ އެ ގޯތި ވެސް 

ކުރަން މިޖެހެީނ އެ ްފލެޓަްށ ފައިސާ ދެއްކުމުަގއި އެ ްފލެޓްގެ ކުލި ދެްއކުމުގައި. ލިބުމުން މުޅި އުމުރު ޚަާލސް

ެގ ގޮތުްނ އެގޮތުްނ އަޅުގަނުޑ ނިސްބަތްާވ ަގލޮޅު ދެކުުނ ދާއިާރއަީކ ވެްސ ބޯހިާޔވަހިކަމު ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަަނ އަހަުރ ވެސް ވެށިފަިހ  2011މެިތ ަރއްޔިތަުކ ދިިރއުޅެމުންދާ އެްއ ދާިއރާ. ކަމެ ނިެގ އެންހަަމ މާލޭ، ބަލާނަމަ

އާިއލާ  739 ،މާލޭގެ ދަށުން ަގލޮޅު ދެކުނު ދާިއރާއިން ވެށިފަހި ާމލެއަށް ެއޕްލައިކުިރ މީހުންެގ ނިސްބަތަށް ބަާލލާއިރު

ެއ އަދަދު ިމވަނީ ދެގުަނ ، އަްށ އަިދ އެ ނަންަބރުމައި ހަމިއަދާ  އިްނ ބޯހިާޔވަހިކަމެްއ ނެތި.އެބަތިބި އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާ

ކަމުެގ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން އަދި ޯބހިޔާަވހި ،ވެފައި ކަމަްށ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ލޮޅު ދެކުުނ ގަޖެހޭ. ގާލަންތަށް ވެސް އެބަ ނަޒަރު ހިން ތަކުަގއި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ާހލަމިހާރު ްފލެޓު ،ދައްކާއިރު

ތަުކެގ ާހލަތަކީ ިމހާުރ ެއއީ ބަަޔކު ިދރިއުޅެން ހެޔޮާވވަރުެގ ހިޔާެގ ފްލެޓުދާއިރާގަިއ ހިމެޭނ ސިނަމާެލ އަިދ މާލެ 

އެތަނުެގ  އެތަނުެގ މެއިންޓެނެންސް ރަނގަޅަށް ުނހިންގި، އަަހުރ ކުރިްނ އެޅި 25، 20ތަންތަނެއް ނޫން. އެީއ މީެގ 

ތަކެްއ މިާހރު ެއތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ސޭފްޓީ ރިްސކު، ހާލަަތކަށް ވެއްޓިިއގެ ޖަދަރަ ށުހާލަތު ަވރަށް ދަ
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ށްދާިއރުގަިއ އެތާ ިދރިއުޅެމުންދާ އަބޯހިޔާަވހިކަމުެގ މަޝްރޫޢު ުކރި، ތަކެއް. ެއހެންކަމުންއެކުލެިވގެންވާ ްފލެޓު

ނޑު ދެކެން. އަދި މިހާުރ އެބޭފުޅުންނަށް ގަށް އަޅު ކަމަންނަންޖެހޭނެއޮ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ އިތުުރ ގޮތްތަކެއް 

ްށ އޮތްތަނުަގިއ ފްލެޓަްށ އެްޕލަިއ ކުރުމަްށ އެބޭފުޅުްނ މަޙުރޫމްވެގެންދާެނ ކަމެްއ އަުކރި، ތަކެްއ ލިބިފަިއވާކަމީފްލެޓު

ަގއި ްނ މާލޭެގ ދަށ19ުއަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ، ޒަތްތެިރ ަރީއސްކަމަށް ނުވުމަްށ އަޅުގަނޑު އެދެން. އިއް

ކުރިއިުރ އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުުދވިން ގޯިތ ކަނޑަން. ޯގތި ކަނޑާފައި އެބޭފުޅުންނަށް ޯބހިޔާވަިހކަން ޯފރުކޮށްދޭން. މްޕޭންކެ

ދާކަމީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަުކރާ ކަމެއް. ތަަކށް ފޯކަސް ކުރެވެމުންމިހާރު ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފްލެޓު، އެހެންނަމަވެސް

ތަކަީކ ދުުރ މުސްތަޤުބަލަްށ ްފލެޓު، މެން ގައުމެްއގެ ސިފަިއގައި ިވސްނާއިރުއަޅުގަނޑު ،އީސްއިއްޒަތްތެރި ރަ

ތަކަްށ ވަެދ އެާތ އިުރ ބޯހިާޔވަހިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އެާހ ރަނގަޅު ކޮންސެޕްޓެއް ނޫން. ެއއީ ިމހާުރ ފްލެޓުވިސްނާ

 ވެްސ މިއޮންނަީނ އިތުުރ ފްެލޓަކަށް ކާ އަނެއް ބުމުން ސާސްވާެނ ދަރިެއްއ ލިންދާ ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް އިޙްދިރިއުޅެމު

ްއ ހަމައެއް ުނވޭ މިާހުރ އޭނާ ްފލެޓެއްަގއި އުޅެމުންދާތީވެ. ޠެއޭނާެގ ޝަރު ، . އެހެންނަމަވެސްއެޕްލަިއ ކުރަންޖެހިފަ

 މި  ވީމަ،އެހެން ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ފޮނުާވލާ ެއއްޗެްއ މި ފްލެޓަކީ.ސިުޗއޭޝަންއަކަށް ިދވެހި 22އެހެންވީމަ، މި ެކޗް 

ަވރަކަށް  ެގ ދަށުންވީ ވަޢުދާިއ އެްއގޮތަށް ގޯތި ކެނޑުނު 19އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ، ން ދުރަށްކޮންސެޕްޓު

ޅުގަނޑު އެޭދ ވަރަށްބޮުޑ މާޭލގެ ރައްޔިތުންނަްށ ބޯހިާޔވަހިކަްނ ފޯރުކޮށްީދ ގޯިތ ދޫުކރުމަީކ އަ ،ކަނޑައިގެން ނަމަވެސް

 ....ކާރުންއެދުމެއް. އަދި މިކަން މިަސރު

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

 هللا. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބާރަުށ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާިއރާގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢަބްދު 

މަދު ަސލީމް ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ިމ ޙްރު އަމެންބަ ދާއިާރގެ އިއްަޒތްތެރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޯހރަފުށިޝުކުރިއްޔާ 

އެހާމެ ބޭނުންތެރި ަގރާރެއް. ހަމަ މު އަދި މުހިންގަރާރަކީ ިމއަދު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ާހލަތަށް ބަލާިއރުގައި ވަަރށް 

މަުލ ަތހައް  އެްއ ޙައްޤު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންބޯިހޔާވަިހ ކަމަކީ އެންެމ އަސާސީ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރަމުންދާ ބޯހިާޔވަހިކަުމގެ ދަިތ ކަމަށް ހައްެލއް ހޯދައިދިނުމަކީ އެކަމަްށ ޓަކަިއ އަިދ ހަްއލެްއ ހޯދައިދިނުމަށް ަޓކަިއ ކު

 41ތެރި ަރއީސް. ގާނޫނުއަސާސީގެ މު އަދި ެއހާމެ ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އިއްޒަތްމުހިންއަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަކީ 

ްއޔިތަކަށްމެ ލިބިދޭ ައސާސީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ޯބހިޔާަވހިކަން ކަނޑައެޅިފައި ރަ ެވހިންމެ ދިވަނަ މާއްދާއިން ކޮ

ްއލެްއ ޙަައވަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވެފައިވާ ބޯހިާޔވަހި ކަުމގެ ދަތިކަމަށް ، ހިނދުވީ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަްށ އޮްތ ކަމެއް. ީއ އެމަކީ ްއ ުކރު ދައިދިނުމަށް ޓަކަިއ ުކރަންޖެހޭ ކޮންެމ މަސައްކަތެހޯ
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ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބުނާ ،މެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަދި އެކަމަްށ މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ ވެސް

 ން ޮއވެގެމެްއ  ވެްސ އަިދ އެހެނިހެްނ ކަންކަމުގަިއ ވެްސ ތަފާތު ކުރުއަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގަިއ ބޯިހޔާވަިހ ކަުމގައި 

މެދުރާއްޖެތެެރއެއް، ދެކުނެއް، މާލެެއއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި  ،ނުވާނެ. އުތުރެއް

ީއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ  އެރަްއޔިތުންނަށް ހަަމހަަމ ގޮތުަގއި ލިބެންޖެހޭެނ ކަމަށްިދވެިހ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ަޙއްޤު ހުިރހާ 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެީމހަކު ބޭނުންާވ  ،ރައީސްތެރި ގަބޫލުކުރުެމއް. އިއްޒަތް

ތިޔާުރ ޚްއިމިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން އެމީަހކު  ލިބިދީފަިއވާ މިނިވަްނ ކަމެއް. އެއެއީ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްަޤކީ 

ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަީކ  ްނ ލިބޭެނ އިންތިޒާމުކަާޔވަހި ބޯހިއެީމހަކަށް އެތަނުން ،ކުރާ ތަެނއްގަިއ ދިރިއުޅެްނ ބޭނުންވީމާ

އަދި އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ަގވާއިދުތަކާިއ ގާނޫނުތަްއ އެގޮތަްށ ާޖގަދީފައި އޮތުމަީކ އެީއ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުާރ ގޮުތގައި ހަމަ 

ްނ ާރއްޖޭެގ ތުންނަ ގޮން ހުއަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅު ، ކުރަންޖެހޭެނ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ކޮންމެހެން ވެސް 

. ޖެހިފަން ބަދަލުުކރަންރައްޔިތުން މިވަނީ އެމީަހކަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮެތއް ހަަމޖެހިފައި އޮތް ތަނަކަށް ދިރިއުޅު

ްއ މީހުްނ އެމީހަކަްށ އެރަށްރަށަްށ އަިދ ބަ ހެންުހން އެހެނި ބައެްއ މީހުްނ މާލެއަށް، ބައެްއ މީ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ންމެ ފަސޭަހއިން ލިބެންހުިރ ދިމާއަކަށް މިދަނީ ިދރިއުޅުން ބަަދލު ުކރަމުން. މިހެްނ ަތއް އެތްލަޞީވަމިދެންނެވި 

ދި ގާނޫނީ ހަަމ ކަންކަން ވެފައިާވއިރުަގއި މިދެންނެވި ރައްޔިތުންނަށް އެތަްނތަނުން ބޯހިޔާވަހިކަްނ ލިބޭނެ ފަޭސހަ އަ

ނެ ގޮްތ ނެތުމަީކ އެީއ މިއަދު އެމީހުންނަްށ ވޭ ކުރެ އެަކން ގަވާއިުދގެ ެތރެއިްނ ލުިއ ފަސޭހަކޮށް ނޫނީވެއްޖިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  އްކޮށް ެއއާއެހަމަ ،ދިމާވެފައިވާ ަވރަށް އުނަދގޫ ދަތި މަްއސަލަެއއް. އިއްޒަްތތެރި ަރއީސް

 ަޚރަދާ އަދި އެީމހުން ކުރާ އާއާމްދަނީ ންނެވި ގޮތަށް އެީމުހންނަށް ލިބޭމިދެއަސާސީ ޙައްޤު ލިބިދޭިއރުަގއި 

ބަލާއިުރ މިދެންނެިވ ކަންތައްތަކަްށ ވެްސ ފައިާސ ލުިއ ގޮތަކަށް، މިދެންނެވި ހިޔާަވހިކަްނ ލުިއ ގޮަތކަށް އިއަޅަ

ަބއެއް ަފރާތްތަކުން ބިްނހިއްާކ  ،އީސްކަެމއް. އިއްޒަތްތެރި ރަ ހަަމ އެހާެމ ބޭނުންތެރިަފއި އޮތުމަީކ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހި

 ދޫުކރާއިުރގައި އެަތންތަނުގެ މީހުންނަށް ނޫންބަޔަކަށް ލިބެން ނުޖެހޭނެ ކަމަްށ ތިުކގެ ގޯރަށްތަބިންބޮޑުކޮށްފައިވާ ބައެއް 

ަޙއްޤު  ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް އެނޫނީ ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވަާކލާތު ކުާރ ކުރުމާިއ އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު. 

މާެލ ވިޔަްސ އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެްނ ،  ވިަޔސްއި ކަމުގަ ހިްއކިކޮންެމ ރަށެްއގެ  އްކޮށްމެއަދި ހަަމއެއާއިއެ އޮންނަންވާނެ. 

އެފައިސާއިން ހިއްާކ  އިން.ރަށެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ބިން ިހއްކަނީ ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ 

 މައެއް ހަުކރާ ގަބޫލު އެދުމުގެ ޙައްޤު ނެތުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންހޯދަން  އެމީހަކަށް ބޭނުންވާ ބޯިހޔާވަހިކަން އިބިމުގަ

އެކަްނ ކުރުމުގަިއ މިދެންނެވި ގޮތަްށ ވަިކ ރަަށކަށް ވީީތ ވަިކ ، އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް އްކޮށް އަދި ހަމައެާއއެނޫން. 

ގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ހަމަެއއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ވެސް ެއއީ އަޅު ކުެރވިގެންވާނެއާއިލާއަކަްށ ވީތީ ތަފާުތ 

އެންމެބޮޑަށް ދަތިވެފަިއާވ އެްއ ، ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއާވ އެްއ ަޙއްޤު ކަުމގައިާވ ނޫނީމެުދ އެން މިއަރައްޔިތުންނަށް 

ގަނޑުމެން އެކަމާިއ ދޭތެޭރ އަޅުިމއަދު ހަަމ ަކށަވަރުން ވެސް ކަންތައް ކަމުަގއިާވ ބޯހިާޔވަިހ ކަމުެގ ޙައްުޤ އެީއ 
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދެންނެިވ ޙައްޤަީކ އެީއ . ކަމެއްއިާވ އަވަްސ ފިޔަވަޅުތަކެްއ އަޅަންޖެހިފަިއ ވިސްނަ ފުންކޮށް

ގެ ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ވެފައިާވ 19އެޖެންޑާ  ށްއްކޮއެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޯޓ އަދި ހަމައެއާ 

 ޓަކައި މަށް ްއލު ުކރުޙަ، މިދެންނެިވ ކަންތައްތައް އަވަސްގޮަތކަށް އް ވަޢުދު. ެއހެންވީމާވަޢުދުތަކުގެ ތެެރއިން އެ 

ްނ ެތރެއިދާިއރާގެ ޔަވަޅުތަކެއް އެޅި އަދި ަސރުކާުރގެ ސިޔާސަތުތަުކގެ ތެެރއިން އަދި ސަރުާކރުގެ މަަސއްކަތުގެ ފި

ފަިއވާ ދު އަޅުގަނޑުމެްނ ބާުރ ސްޕީޑުގަިއ ުކރަންޖެހިއްުލ ހޯދައިދިނުމުެގ މަަސއްކަްތ މިއަޙަ މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަްށ 

ން ދެްނ ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މިދެންނެިވ ކަންތައްތަކާިއ ގުޅި ،އީސްރަ ތްތެރިއިއްޒަކަމުގައި ގަޫބލުކުރަން. 

އްަސލަ. މައްަސލަތަކަީކ ވެްސ މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ެއއްބޮޑު ެއއް މައުފެދޭ އިޖުތިމާޢީ 

މުެގ ނިޒާމެއް ލިިބ އަިދ ަވހިކަޔާހި ބޯ އްެލއް ލިބެން އޮތީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުޙައެމައްސަލައަްށ 

އަޅުގަނޑުެމންނަށް ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅުގަިއ އެތަނަކާިއ އެކަީށގެން ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރިއުޅުން ރަނގަުޅ ކުެރވި

އް އްލެ ޙަމިކަމަށް އަަވސް ، އެހެންވީމާކުރެިވގެން ކަމުގަިއ ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ. ނުވާ އަދަދަށް ދިރިއުޅޭ މީހުން މަދު 

އެކަމަްށ ، ކައި ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ުކރުމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއވާތީވެޓަމަށް ހޯދު

 އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މިއަރުވަނީ ޯހރަފުށީ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި ނޑުއަޅުގަޞަުތ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން ުފރު

ިމ ަގރާުރ ހުަށހަޅުއްވާފައިާވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަުދ ަސލީމަށް. އަޙްމަުދ ސަލީމަްށ މި ގަާރުރ އަިދ  މެންބަރު

ޑަިއގަންނަވާނެ. ވަްޓ ލިބިމިނެ 15ަލ އަިދ ފަހުަބސް ވިދާޅުވުމަްށ ޖުމު ޅުއްވުމަށާިއ އަިދ ޖަވާބުދާީރވެވަޑައިގަތުމަށާ ހުށަހެ

 ދެން މި ވަގުުތ އެިކ ވަގުުތގައި ވެސް ބޭނުންފުޅު ކުެރއްވިދާެނ. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާިއރާެގ މެންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީްމ ވާހަކަެދއްކެވުން:

 ޭރގައި ބޮޑުކަމުން ބަހުްސގެ ތެ ކަމާސްމައްސަލައިެގ ސީިރއަ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޙަޤީޤަތުގައި މި އާދެ! 

ޅުގަނޑު އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވަން ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކާ ވާހަަކއަށްވުެރ އަ ވެސް

ެގ ައކަފޫޓު 15ލަ އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެނގިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ސްކޮށް މިމައްސަ ވެސް ޙަޤީޤަތުގަިއ ސީރިއަ 

ފައިބަނީ.  ވައި ވަންނާެނ ގޮތެއް އެތަންތާކު ނުުހރޭ. ފާރުތަކުން ފެން .ދާކަންޅެމުންތަންކޮޅެއްގައި އާިއލާތައް ދިިރއު

ޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ. ބޮޑެތި ވެފަިއާވ ުކރެވިފަިއހުރި ވާހަކަތަްއ އަ މެންޓުއު. މިީއ ޙަޤީޤީ ޑޮކިފާރުތަކުގަިއ ފޫ ޖަހާފަ

މެންޓް ުކރެވިފައި އެބަުހރި. އުދާކަން ޑޮކިންއުޅެމުއި ދިރި މެންބަރުންެގ އާިއލާއެްއ ކުޑަކުޑަ ކޮަޓރިއެްއގަ 6އެކު ދަރިންނާ

ރު ދިނުން. އެމީހުންނަށް އޮންނަ ގޮތަކީ ކުދިން ބޭުރގައި ގެންގުޅެން ހިްތވަރު ދިނުން. ކުދިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ހިތްވަ 
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ވާހަަކ  އެްއގެއާިއލާ ތަނަށް ބަދަުލވެފައިވާ  19ައހަުރ ތެރޭަގއި  30ކުދިން ގޭތެޭރގަިއ ނޫޅޭނެހާ ގޮތްަތކެއް ހެދުން. 

ަހ  ،ފަސްތަނަށް ބަދަުލވެފައިާވ ާއއިލާެއއްގެ ވާހަކަ.  19އަަހރުެގ ތެރޭަގއި  30މެންޓް ކުެރވިފައި އެބަވޭ. އުޑޮކި

ލިނިގލީަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުން ގަޑި ބަހައިގެން ނިދާ ވާހަކަ އެީއ އި، ވިއެްއ ކޮޓަިރއެއްަގއި މާލޭގަ  އްކޮށްއެމީހުންނާ

 ވަނަ ައހަުރ ހިއުމަން  2008އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިާވ ގޮތުގަިއ އް. ކެޑުއަާހ ވާަހކަތަްށ އަމުކޮއާއް ހަމައަޅުގަނޑުމެން 

ހުށަހެޅިފަިއހުިރ މައްސަލަތަްއ ހުށަހެޅިފައިުހީރ މި ރޮނގުން. މިޙައްުޤ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް އެންމެގިނައިްނ 

ިމވަރުެގ ކުިދކުދި ކުއްޔެްއ ދަްއކާ  ގެމިވަރު އްޯތ އެދައްކަީނ ުކއްޔަށް. ދެްނ ކިހިނެ 85ނުލިބިގެން. އާމްދަނީެގ %

އެުކގަިއ ެގ ވެިރކަން ފެށުމާލުގަިއ އިންސާނުްނ ދިިރއުޅޭނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންޙާ މިާހ ނިކަމެތި ތަންތަންކޮޅުގައި 

ނީ. ންނަވަމިދައަޅުގަނޑު ވާހަަކ  ތަކުގެބަާލލާިއރުގަިއ ފެންަނމުންދާ މަންޒަރު ނަށްލަތު އޮތްގޮްތ އަޅުގަނޑުމެންޙާމި

ްށ އެބަދޭ. އެހެނިހެްނ އަޑޮލަރު. ިދވެިހރާއްޖެ އިޤުތިސާދީ ގޮތުން ުކރި 8000ހިރާއްޭޖގެ ޖީ.ޑީ.ޕީއަކީ މިާހުރ ދިވެ

އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިދެންވި ރޮނގުތަކުން ރާއްޖެ ުކރިައރާ  ،ށް އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސްއަކުރި ގޮތްގޮތުން

ާރ ދިޔަީއ ވަރަްށ ކުޑަ މިންވަަރކަށް. ފާއިތުވި ަސރުާކރުތަކުން މިކަމަްށ އަ ކުރި ހިކަން ދިއުމުގެ ނިސްބަތުން ބޯިހޔާވަ

ޅުމެއް އުޅުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ުކރަންއޮްތ މަސައްކަތުެގ އެންމެބޮޑު ިހރު ިދރިއުޠާ. ވަރަށްބޮޑަށްވަނީ ިއހުމާލުވެފަ

 ގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ކުރިްނ ވެްސ ދެންނެވި ގެޖާއެއް. ނަތީތަކުލީފެއް އުުފލަންޖެހިފައި ިމވަނީ ބޯހިާޔވަހިކަްނ ހޯދުމަށް

މައްަސލަ ހުަށހެޅެމުން މިދަނީ މިކަމާިއ  ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ަޝކުވާ އެންމެ ގިނަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ، ފަދައިން

 ރަކުން ރި ވަލަތުގެ ތަނަވަްސކަމާއި، ކުޅަދާނަކަން ހުއުނގޭ ދަ ގުޅިގެން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އެބައެ

ހިާޔވަހިކަްނ އަިދ ދިރިއުޭޅ ސާފު އަދި ިސއްޙަުތ ރަނގަުޅ މާހަުއލެްއ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ހޯަދއިދޭންވާނެ  ،ރާމާއިފޭ

 އިން ވަަނ ައހަުރ ދުނިޔެ 1948ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފަިއވޭ. އަިދ އޭެގ އިުތރުން  23ށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ކަމަ

ވަަނ މާއްދާަގއި ހަަމ މިވާހަކަތަްއ ިމގޮތަށް  25ަރިއޓްސްގެ  ން މަ ހިއުްނ އޮފް އެއްބަސްިވ ޔުނިާވރސަްލ ޑެކްަލރޭޝަ

ުކރި ވަނަ ައހަުރ ާރއްޖެއިން ތަސްދީޤު 2006ްނ ބޭނުންވޭ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ. އަދިވެްސ އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަ

އްދާގަިއ ގެދޮރުެގ މާވަަނ  11ެގ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ކޮވަނެންްޓ އޮްނ ިއކޮނޮމިކް ސޯަޝްލ އެްނޑް ކަލްަޗރަްލ ރައިޓްސް

 ލާޒިްމ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ. މިއީ ވެސް ދިވެިހރާއްޖެއިން އަމަލު ުކރުން

ވާމީ ގޮވާލުންތަކަާށއި އަދި ރާއްޖޭެގ ބައިނަލްއަޤް، ކޮވަނެންޓެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ. އެހެންކަުމން

މު ކަންތަްއ ޙާސިުލ ުކރުމަށް އަަވސް ަހލުިއ މުހިންުކރާ ިމ  މަްއޗަށް ލާޒިމުގެނޑުމެންއަޅުގަޤާނޫނުއަސާސީން 

ބެވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ޮހވުނީ މިކަމާއި ގުޭޅ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި

ެއކު ާހރު އެމަސައްކަތް އަޅުގަނޑު އުފަލާމި ގައި.އިއެކުގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ަތއްޔާރުކޮްށ ފާސްކުރާެނ ކަމުގެ ވަުޢދާ

ކަމަކަްށ  7އެކުލަާވލާ ިބލުގަިއ މަިއގަނޑު  ފާހަގަކުރަްނ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގަިއ ކުެރވެމުންދާކަން. ައޅުގަނޑުމެން

ޔިތުންނަްށ އްއުޅޭ ރަ ދިރިހުޅުމާޭލގައި ިމހާރު ހިއްކާފަިއވާ ބިން ާމލޭގައި ، . އެގޮތުންނަޒަރު ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަެޖހިފަ
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އުޫސލުތަްއ އެ ިބލުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާނަން. ބޯހިޔާވަިހ ކަމަްށ  ބޯހިޔާވަހިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުްނވާ

ހަމާވާގޮތް މި ގާނޫނުގައި ސާފުކޮްށ ބަޔާންކުރާނެ. އެއްވެސް މީަހކު ބާކީ ނުވާޭނހެން ބޯހިާޔވަހިކަން ކަަށވަުރ  ޠުޝަރު

ފެންނަ ުއސޫލެްއ ހާމަކަންބޮުޑ ގޮތެްއގަިއ އަޅުގަނޑުމެން  ފުށް  ދެނަްށ ފުިރހަމަ އިތުބާރުުކރެވޭެނ ންއްޔިތުމަށް ރަކޮށްދިނު

ފައިާވ މީހުންާނއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުްނ ކަްނ ލިބިލަތަްށވުެރ ނިކަމެތިޙާމި ބިލުަގއި ކަނޑައަޅާނަން. މުޖުތަމަޢުގެ އާއްުމ 

މެްއ ދޭނަްނ މި ިބލުެގ ވަހިަކން ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި އިސްކަ ބޯހިޔާ ށް ހުންނަޚާއްޞަ ރައްކާެތރިކަްނ ލިބެންޖެޭހ މީ

ދަތި  ވަުރގެމަސައްކަތް ކުރިއަށްާދއިރުަގއި. ދިރިއުޅޭނެ އަމިްއލަ ތަެނއް ނެތް ނުވަތަ އާިއލާތަކަށް ިދރިނޫޅެވޭ

ވަރުެގ ށީގެންވާ ކަން އެޅީފަޅުބިންކޮޅުތަކުގައި ކުދި ފްލެޓުތަުކގައި ދިިރއުޅޭ ފަރާތްތަަކށް ހުޅުމާލެއިން ނުވަތަ ގު

ލުތައް ިމގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންުކރާނަން. ބޯހިޔާވަހިކަން ބިނާުކރާނެ ތަނަވަސްކަެމއް ނެތް ގޯތިދޫކުރުމުގެ ުއސޫ

ލުއި ލޯނު ލިބޭނެގޮްތ މި  ޓް ރޭޓެއްަގއިސްރެކުޑަ އިންޓަލާސްކުާރ އުޫސލުން ޚަ ފަރާތްތަކަށް ދިގު މުއްދަތުްނ ދައްކާ 

ޭއގެ ބަަދލުގަިއ ގޯްއޗެްއ  ންވާ ބިންކޮޅު ސަރުާކރަށް ދޫކޮްށލުމު ކަނޑައަޅާނަން. މާލެއިްނ ލިބިފައި ންގަނޑުމެ އަޅުބިލުގައި 

ނުވަތަ ފްލެޓެްއ ލިބޭެނ ހަމަތަްއ މި ިބލުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންކުރާނަން. އަދި ިމހާުރ މިގޮތުން ލިޔުން ލިބިފައިާވ 

އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ލާޒިމުކުރާނަން. ިއ ިބލުގަ މިނުން ފްލެުޓ ދި ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ބިން 

 މިތިބީ ވަރަށް އަވަހަްށ މި ރޮނގުން ަސރުކާރުްނ އަޅުއްާވ ފިަޔވަޅުތައް އަޅުއްާވ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް... 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންަބރުއިއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ެކޔޮދޫ މި އަުރވަނީ ތުުފުރޞަ ގަނޑުޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިާހރު އަޅު

 ށް.ޤާސިމަ ޙުސައިން

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޤާސިމް

މް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ ަގރާރެްއ ހޯރަފުށި ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އަޙްމަދު ަސލީ

އަދި މިވަގުުތ ރު އަދާުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ އެހާ އުފަލުން ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ދެްއވީތީވެއިވަހަޅުއްހުށަ

ވެްސ ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ނަމަވެސް، މި ގަާރރު ހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެިރ  އެއް ފަސޭަހ ވާަހކަދައްކާލަްނ 

. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ްއ ެވސް ލިޭބކަން ާފހަގަކޮްށލަންލެ އުފަ ތަކުން މެންބަރު ެއ ފާަހގަުކރެއްިވ ޕޮއިންޓު

، ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ާވހަކައަީކ މިއީ މިއަދަުކ އިއްެޔއަކު ދަްއކާ ާވހަކައެއް ނޫްނ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނަމަވެސް

ްއ މި ޕާޓީ. މި ޕާޓީން ޕްލޭނެ ޓީއަކީްއކާ ޕާދަރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްެޤއް ަކން އެވާހަކަ ، މިއީ ޙައްޤެއް ކަމަށް

ިއ ވެސް. ިމ ޕާޓީން ައދި މިހާތަނަށް އެންމެގިނަ ޯބހިޔާަވހިކަން ފޯުރކޮށްދެވިފަ އިގެްނ އެ މަސަްއކަތް ުކރަނީއެކުލަާވލަ

ވަނީ  ރާއްޖޭގަިއ މިީވހާތަނަށް އެކުަލވާލެވިަފއިމި އެންމެގިަނ ބޯހިާޔަވހިކަން  ވެސް ވަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުން 
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ކުދިންނަށް ދާދިފަހުން މިދިޔަ ސަރުކާުރގައި ޕިންކު ުކލަ ޖައްސައިގެން ޕާޓީ ން. ހެދިގެޕްލޭނެއް ، ތެރި ރަީއސްތްއިއްޒަ

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެެތރޭ މީހުްނ  ގައި.ހޯދި ފްލެޓުތަެކއް ގައި ހުސްކޮށްީލ ވެްސ ހަަމ މި ޕާީޓގެ ަސރުކާެރއް ބަހާލާ

ސޭހަެވގެނެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރާއްޖެެތރޭގަިއ ވަޞީލަތްތަްއ ީކ ފަނީއުޅެ ސް އައި އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މާލެ 

ުމ ކަމަކަްށ ނޫީނ މާ ފަޭސހަ މުހިންނެތިގެން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޮންމެހެްނ މާެލ ައއިްސ އުޅޭކަށް އެީއ ާމ 

،  ުހރި ވަޞީލަތްތައްށުގައި ރަރަށްން މިތަނަްށ އައިްސ އުޅެނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެހިތްހަމަޖެހޭތީ ކަމަކަށްވެގެން 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަްނ  އެކުހުންނަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް ނެތުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް ހުރީ. ހަމަ މިއާ 

 ވާ ކުދިންތައް ވެސް ހަމަ މާލެއަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ޯބހިޔާަވހިކަން މިވަގުތު ވެސް ެދވެްނ ނެތީމަ މިހާރު ގުރެޖުއޭޓު 

އެތަނުން ލިޭބ  ެވސް ެޖހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްެތރި ަރއީސް، ހޮސްޕިޓާ ހުޭރ އެކަމަކު ކުރަންހިޖުރަ

 ޚިދުމަތްތައް ހަމަ މަދީ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިާހރު ތިބި ީމހުންވެސް ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވެްސ މި

ކަޒު ވެްސ އެަބހުރި. ނަމަެވސް އެތަުނގަިއ ތިބެންޖެހޭ އްީޙ މަރުސި، ސްއަންނަން ޖެހެނީ ހަމަ ާމލެ. އިއްޒަތްެތރި ރައީ

ގިަނ  .ވެސް މި އަންނަންޖެހެނީ މާލެ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ނުތިބޭ. އެހެންީވމާ، ބަލިވީމަ

އޮީތ މި ވެސްށް ކަތަނަރައްޔިތުންތަކެްއ މިހާުރ ބަިލވެގެން އައިސް އެ ަބލީގަިއ ޮގސް ނިޔާވެގެންާދ މީހުން މި ވަޅުލާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެންނެިވ ވަީޞލަތްތަްއ ހަމަޖެހިަފ ، ހަމަ މާޭލގެ ަސހަާރ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ނަމަވެސްވެފައި 

ރާއްޖެެތރެއަްށ  ށްއެމީހުންނެއް ނާންނާނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މާލެއަކު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވީހާތަނަ ކަހުންނަނަމަ

ވަަނ އަަހރުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީން އުފެދުނު ަސރުާކރުން އުފެއްިދ ޯލކަްލ  2008ކީ އެރުމަ ރިކު ނި ލިބުނު ހަމަެއކަ

ޓޫރިޒަމުގެ ސަބަބުން އަދިކިިރޔާ އަދި މި ލިބިފައި އޮްތ ކުރިއެރުެމއް ލިބިފައި އޮތީ. އެހެން އެްއވެސް ކަަހލަ 

ިއރާތަކަްށ ވެްސ އަިދ ލިބިފަިއ ނެތް ވާހަަކ ދާ ގެރޭތެްއޖެމެދުރާކުރިއެރުެމއް އަިދ މިީވހާ ތަނަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންެގ 

 ެއއްކޮށް ދަންނަވަން. ނަމަވެސް، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ހަމަ ބަރާަބރަށް އެހެން ވަރަށް ހިތާމައާ

ގޭޯތ އިނކެްއ ށްތަ ރަވެސް ޓެްކސް ަދއްކާހެްނ ހަަމ ޓެކްްސ ދައްކަމުްނ އަންަނ ރަްއޔިތުންތަކެްއ ދިރިއުޭޅ އެންމެން

ދެން  ރަކީޫދގައި ސްޫކލެއް ނެތް. ސްޫކލު ނެތީމަ އި އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގަ

ަދރިން ގޮވަިއގެްނ ނޫޅެވޭނެ ނޫންޯތ ސްކޫެލއް ނެްތ ތަނެއްަގއި. ދެން ؟ ކިހިނެއްތޯ އެމީހުން އެތާނގަިއ އުޅޭނީ

ރަށަށް ދާްނޖެހޭނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހިރަިމހިރަ ވަޞީލަތްތަްއ  އޮތްން ޖެިހގެ ންމުއްޔާއަންނަންޖެހޭނީ މާލެ ނޫނި

ވަްނޏާމުން ރަށްރަުށެގ ރައްޔިތުންނެއް ނާންނާނެ މާލެއަށް ހިުޖރަ ވާކަެށއް  ރަށްރަށުގައި ގާއިމުުކރެވިއްޖެ ކަމަށް

މީހުްނ  14، 13ކޮަޓރިއެއްަގއި  ފޫޓު  12 ފޫޓު  12ނޫްނ މާލޭަގއި އުޅޭކަށެއް.  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަސޭހައެއް 

ގަޑިިއރު ވަޒީފާ އަދާކޮްށގެން އެތަނަްށ ކުިލ  24އެބައުޅޭ. ޑިއުޓީ ބަހަިއގެން ނިާދ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ިމއީ ެއ 

ްނ ގެ ހެދިދައްކަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ރަްށރަށުގަިއ ާޖގަހެދެން އެަބއޮތް އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ެއ ޖާގަ 

ވަންޏާމުްނ ދެންުހރި ވަޞީލަތްތަްއ  ޔާވަހިކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިިބ އެތަނަށް ލޯަކލް ޫޓިރޒަމް ގޮއްިސ ކަމަށް ބޯހި
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ތަނަވަްސވެގެން އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  މަރުކަުޒ ދާނީ އްޙީ ސިއިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ވެސް ދާނީ ތަަނވަސްވަމުން 

ކަން ައވަހަްށ މި ގާނޫުނ މި ގާނޫނަކަްށ ނި ގާނޫނަަކށް ބަދަލުެވ ރަން މި ކު އްމީދުއެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވަރަްށ އު

ހުށަހެޅުްއވި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް އަދި ހަމަ  ހެދިގެން މިކަން ތަންފީޛުވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން ިމ ގަރާރު 

ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ވަމުން ދަންނަ ުފުރޞަތަށް ޝުކުރު  ލިބުނުއަނެއްކާވެްސ އަޅުގަނޑު ޝުުކރު ދަންނަވަމުްނ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ  މެދު މާފަންނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިާހުރ އަޅުގަނޑު ުފުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 .ށްރަޝީދަ އިބްާރހީމް މެންބަރު

 

 ކަެދއްކެވުން:ވާހަ ދު ރަޝީ މް އިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނު

ރައީސް. މާެލއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓު ދޫކުރުމާިއ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަްށ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

ހުށަހަޅާފައި މި ގަރާުރ ޯހރަފުށި ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ަސލީމަށް އަޅުގަނޑު ުޝކުުރ އަދާކުރަން. 

ތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް ދިމާެވގެްނ އުޅޭ ުކާރ ވާހަަކ ވެްސ ދަންނަަވން. އިއްޒަތްދުްށ ތާއީގަާރރައަޅުގަނޑު ިމ 

ވަނަ  17އަޅުގަނޑު ިމ މަޖިީލހަށް އަީއ ަމއްސަަލ ވެްސ ަވރަށްބޮޑުހެްނ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ. ވިސްނުުމގެ މައްސަލައަީކ 

އުޅުނިން  ަހރު ަމގުމަތީގަިއ ވެސް އައްަކ ދި ހައެވަނަ ައހަރު. އޭުރ އައުމުެގކުރިްނ އަ 2009މަޖިލީހުގަިއ 

މިކަންތައްތަކުގައި. ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކުެގ ވާހަކަ ެދއްކުމުަގއި. އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ދިޔައިން ަވރަށް ރާއްޭޖގެ އެިކ 

ކޮްށ ޚާއްޞަ ވާ ތަން.އްދުތަކަށް ދަތުރުުކރިން. އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ ބައެއް ރަްށރަށް ފަޅުވެފައިޙަސަރަ

ފަހަރަށް. ބޮޑުިތލަދުންމަތީ ވަރަށްގިަނ ރަށްތަކަްށ އަޅުގަނޑު ދަުތރުކުރިން.  4ދިޔައިްނ އަށް އަޅުގަނޑު ކުނުދޫމަ

މީހުްނ އުޭޅ  30ީމހުން  50އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ވަރަްށ ފަޅު ރަށްތަކެއް. ަވރަށް ިނކަމެތި ބައެއް. ބައެްއ ރަށްރަުށގަިއ 

ބުނީ މެންަބރެްއ ؟ ގެންތޯ ިމހާ ީމހުން މަދުވަނީޑު ސުާވލުކުރިްނ ކީްއވެނއަޅުގަ ނޑަށް.ރަށްރަްށ ވެްސ ފެނޭ އަޅުގަ

އޭރުގައި. އެީއ ބޮޑުތިލަދުންމަީތ ހިސާބުަގއި.  ،ށްވެްސ ނުލަޭއ ތިމަްނނަމެންނަ ވެސް ނާދޭ. އެއްވެްސ މީަހކު އަޅައެއް 

، އައްޑަނަވަރަްށ އުފަލުްނ ބުނީ.  .ލިބުނޭ އްޑަނަ.  އާދެ، އަދެން އަޅުގަނޑު އެހީ އައްޑަނަ ލިބުނުތޯ ،ދޭތެރެ ދުރުކޮށް

މި މައްސަލައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ކުީރގަިއ  ތިމަންނަމެނަށް. ައއްޑަނަ ލިބުނޭއި ވިފަވަރަށް ހެ 

ވަަތ ން ނުަޖއްސައިގެއްލާ މަރުކަޒުުކުރމުގެ އުސޫލުތައް. މުޅި މާލެއަށް ތޮ، ގެންމަރުކަޒު ކޮށް  ތަކީގެންގުޅުނު ސިޔާސަ

ގެން ދިެވހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ ަވރަށްގިނަ ޒަމާންވެފައި ހުރި ރަށްތަްއ ރަށުގަިއ ރަްށރަށް ފަޅުކޮށްށްރަ

އްދު ފަޅުވެ މާެލއަށް ޙަސަރަރައްޔިތުންގެ އާާބދީ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން  . އެ ރަށްރަުށގައި ތިބިހުރީ ފަޅުކޮށްފަ
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އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔަީއ  ކުއެއި އެއާއޮތީ. ހަމަ އްސައި މަރުކަޒުުކރެވިގެްނ އަ ށް މާލެއަ ބާރެއް ޖެހުމުގެ މިުހރިާހ އްތޮ

އާބާދީ އެއްފަސްުކރުމުގެ ެތރޭގަިއ އަޅުގަނޑަށް އެންމެބޮޑަށް ދިމާވާ މައްސަލަައކީ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ރަށްަތއް ފަޅުވެގެްނ 

މަކު ުކރީގެ ަސރުކާރުަތކުން އެކަނެ. ވެސް ގެްއލިދާ ކަންަވން މިނިއަތުން ިދވެހިާރއްޖެ ގެދިޔައިމާ އޭގެސަބަބުން ދިެވހިން

ކުީރ ޒަމާނުގަިއ ވެިރކަން ކޮށްފަިއ އޮްތ ެވރިކަންތަކުްނ އޮީތ ދިވެހިރާއްެޖ ީވހާވެްސ ގިަނ ރައްޔިތުްނ އުޭޅ ބައްޓަމަށް. 

ކަީޒ އުޫސލުން ރުމައޮީތ  މުަގއިއޭުރގަިއ ކޮށްފައި އޮތް ެވރިކަ، މައުމޫނުެގ ެވރިކަމުގައިއެހެންނަމަވެސް، ފާއިތުިވ 

ޖެހޭ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުުކރަން މާޭލގަިއ ހަމަ ހުރިާހ ަރއްޔިތުންނަީކ އްތޮ  އަށްރައްޔިތުންެގ ވިސްނުން ާމލެ

 ވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ރަށްތަކުގަިއ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތްަތއް. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް މާލޭ 

އްެޤއް ހަމަ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީވެސް ޙަދާނެ. ވިނިދަންެވސް ތިބެއަތުރަިއގެންވެސް ހަމަ ތްޖެހިއެނދު ފަ ތީގައިމަގުމަ

 މާލޭގަިއ މިހާުރ ސަިއކަލުތަކާިއ ެއއޮންނަ ހަިނ ދޭތެޭރގަިއ ުހރިާހ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނ އައިްސ ފަތްޖެހިއެނދު 

 ؟ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އޭ ތޯއުނދަޫގ ނުވާނެ ށްެއހެންބަޔަކަ އަދި ؟ ޯތ ެއއީއަތުރައިގެްނ އޮތުމަީކ އެީއ ފަސޭހަކަމެއް

ރަްއޔިތުން ތަނަކަްށ  ހަމަ ހިްނގަނީ،ކެޔޮދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެފާަހގަކުެރއްވި  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މިސާލަކަށް ަބލަމާ  މެންއަޅުގަނޑުތީމަ. އެާތ އޮ. އިޤްތިާޞދެއްގައި އޭމަަރކާތްތަކެއް ހިނގަންފެށީޙަދަތުރުކުރަނީ ވަކި 

ސަުރކާރުެގ ހިނގާ ާމެލ އަތޮޅު ވިލިނިގލި. ިވލިނގިިލ އާބާދީއެްއ ނުޭވ އަދިވެސް. ިވލިނގިީލގަިއ ވަށަިއގެން އެއޮީތ 

 ކެޔޮޫދ ދާިއރާގެ  ،ސިމް ވެސްޤާން ޙުަސއި އެ ފާހަގަކުެރއްވީ. ދިރާގާިއ އަިދ އެހެނިހެްނ ތަންތަން ެއއޮތީ .މާރާތްތައްޢި

 އި ނުވަަތ އިޤްތިޞާދެްއ ދިޔައިާމ އެތަނެްއގަ މެންަބރު ފާަހގަކުިރ ގެސްުޓހައުސްެގ ސިޔާސަެތއް އެުކލަާވލީ ރިޒަތްތެއިއް

ބަޔަކު ހަުރލާ. ެއހެންނަމަވެސް، ވިލިނިގލީގަިއ އެއޮީތ މިާހުރވެސް ިދރާުގ ބޮުޑ ސަަރހައްދެްއ ނަގާފަިއ އަދި ސަރުާކރު 

މާރާތްތަްއ ޢިަސރުާކރުގެ ބޮޑެތި އްދުތަކުގައި ޙަމު ސަރަމުހިން މެ ންހެރީ އެސް އެ މާލޭގައި ވެ .މާރާތްތައް އަޅާފަޢި

އަންނައިުރ  ންުފރާފަ. މިއީ އެންމެބޮޑު މައްސަަލއަީކ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ތަނެއްަގއި އާބާދުވާ އިއަޅަ ގުދަން އިއަޅާފަ

އަންނާނެ. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަްއ  ހޯދަން ކަމެއްނޫން އަންނާނީކީ. އިޤްތިޞާދީ ތަނަވަސް ހަމައެކަނި ބޭސްފަުރވާ އަކަށް 

ހޯދަން އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވިލިނިގލި މިސާލެްއ ބަލައިފިއްޔާ ިވލިގިްއޔަށް މިހާރު މީހުންެނއް ނުދޭ. 

. އޮތީ ނަގާފައެ ޗް އޭިރޔާ އެއްކޮށް ދިާރގުން ބީ، ވެސް ނުވޭ. އެއީ ސަރުކާރު ވެސް ބޭނުމެއް ވިލިނގިީލގައި އުޅޭކަށް

އްދަީކ ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންަނށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ތަނެއް. އެތަނުަގއި ގެސްުޓހައުްސ ޙަސަރަ އެ ީލގެ ވިލިނގި

ަރކާތްތަކެްއ ޙަންޖެހޭނެ. ވޯޓަރސްޕޯޓްްސ ސެންޓަުރ އެޅެންޖެހޭނެ. ޑަިއވިންގ ްސކޫލުތަްއ އެޅެންޖެހޭނެ. މިުހރިާހ ޅެއެ

މައެކަިނ ނިދާ އެނެދއް ދިނީމަާކ ނުދާނެ އިއްޒަތްެތރި ހަވަނީ.  ޖަމާއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެތަނަކަށް ީމހުންހިންގީމާ އި 

 10 ނުވަތަ  އަހަރު  6އަަހރު  5ވަރަްށ ބައިަވރު ފާއިުތވި ، ރައީސް. ދިވެިހރާއްޖޭެގ އެިކ ރަްށރަށުގަިއ އެަބހުރި

  އެނދެއް ތަ އި ނުވަންދާފަފަތްޖެހިއެނދެއް ަބއި، ސަބަބަކީއެތާކަށް ނުދޭ. އެތަނަްށ ނުދާ ، ްފލެޓު އަޅާފައި ަގއިއަހަރު

ނުދާނެ. އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުިރހާ ަރއްޔިތުން މިތަނަށް އަންނާށޭ. އަޅުގަނޑު  ނިދާކަށް ގެނެސް
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މާލޭ ރައްޔިތުްނގެ  !ސްކަންދޭށޭފުރަތަމަ އެމީހުންނަށް އި .ލުގައޭޙާ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ތިބި މާލޭގައި ، މިދަންނަވަނީ

ނުވައްދާ.  އަށް  ގެ ތިިބ އެތައްަބއިވަުރ ކުދިން އެމީހުްނ ލިބިަފއި ރައްޔިތުންނަްށ ލޭ މާ  އޮތޭ.އް އެބަތަރެދަފު

މާޭލ  ލުަގއޭޙާ . އެދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއޮތީ ފާަހގަކުަރއްވާފަ ިދރާސާ އެއްކޮށް ހޯރަފުށި ުކރެއްވިއެފާހަގަ

މިހާުރ މުޅި ާމެލ އަތޮޅު ގްރޭަޓރ ކުރާށޭ.  އާ،މާެލ ޭއރިރ ގްރޭޓަ ދޭށޭ. ރައްޔިތުްނ ތިބީ. ފުރަތަަމ އެަފރާތަށް އިސްކަން

 މާލެ އަތޮޅުގައި މުޅި ރައްޔިތުްނ އާބާދުވާށޭ. އެއިރަްށ ވެދާނެ. މާލޭ އަތޮޅު ގްރޭަޓރ ކޮށްގެްނ ނޫނީ ނުވާނޭ. މުޅި 

ނުމެއްނުވޭ. ބޭ މިހާރު ތިބީ. ކަމަށް ޭއރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުީރ ކުީރގައި ލާމަރުކަޒުކުރަްނ ހިތުން ިނޔަތްގަނެގެން 

ވެްސ   މެންބަރުްނ ރަށަްށ ދާކަށް އަތޮޅުތެރޭ ބައެްއ މެންބަރުްނ ބޭނުމެއްނުޭވ ލާމަުރކަޒުކުރާަކށެއް. އަދި ެއއަންނަ

. އޭްއލަީކ އަތޮޅުތެރެއަްށ ނުާދ މެންބަރުންނަްށ ވޯުޓ ނުދޭންވީޙައިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މީެގ އެންމެރަނގަޅު ބޭނުމެއްނުވޭ. 

 ގަިއ ވަިކ މުއްދަތެްއގައި ިދރިއުޅޭ... ރޭޅު ތެ ކާ އަތޮއަނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ހެންޭވރު ދެކުނު ާދއިރާެގ  ފުރުޞަުތ މި ައރުވަނީ މިާހރު އަޅުގަނޑު އާދެ،އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި

 .ށްމެންބަުރ ޙުސައިްނ ޝަހީމައިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ހީމްޝަ ސައިން ރު ޙުހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންބަ 

ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ދިެވހި ަރއްޔިތުންނަށް މާެލއާއި ރަށްރަށުން ްފލެޓު ދޫުކރުމާިއ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުުރ  ގުޅޭ ގަރާރު މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅުްއވާ ދެއްވީތީ ޯހރަފުށި

ގަނޑު ަވރަށް ާތއީދުކުރާ ބަސްކޮޅުތަކެއް ހިމެނޭ ގަާރރެއް. މި ގަާރރުގަިއ ތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަޅުޒަ. އިއްނަވަންދަން

ހޫިރއްޔާެގ ިދރިއުޅޭ ކޮންެމ ަރށެއްގައި ވަޒަންވެރިވުމަީކ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމު މީހުންމި ވިދާޅުވާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ހިނުދ އަިދ އްެޤއް ކަމަށްވީތަކަށް ލިބިޭދ އަާސސީ ޙަރަްއޔިިހ ިދވެ ވަަނ މާއްދާއިްނ ކޮންމެ 41ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

، އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަކާއިއެފަދައިން ވަޒަންވެިރވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ އެ ރަށެއްަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަްށ ލިބޭ 

، ނުޑ ހިތަށްައރަނީޅުގަ. އަކަމެއް ސް. މިީއ ތާއީދުކުެރވޭ އިއްޒަތްެތރި ަރއީ އެުކ ލިބެންޖެހޭނޭ ކަމާ  އިމްތިޔާޒުތައް ހަަމހަމަ

ރަްށރަށަށް މާޭލގެ ަރއްޔިތުންނަށް ގޯިތ ، ށްއްދަޙަ ދާއިުރގައި ކީއްވެބާޭއ މާލެ ކަިއރީ ސަރަފުިރގެން ޖެިހގެންއްމި މާލެ ތޮ

 ްނ ފަހަށް ސްޓްރީަހއުސިންގ މިނި ،މި އުސޫލުްނ ދޭްނ ެއ ރަށްރަުށގެ ކައުންސިލުންނާިއ ްޕލޭނިންގ މިނިސްޓްރީންާނއި

 ފަހަށްޖެހޭކަށް. ދެވެންޖެހޭެނ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބިްނ އޮތްނަަމ ދޭންވީ. ތަފާތުކުރުެމއް އޮވެގެން  ނުޖެހޭނެ  ؟ހެނީޖެ

މިހާ  ،ނުވާނެ. ދާދިފަހަކުން އަޅުގަނޑު އަިރއަތޮޅުގެ ރަަށކަށް ދިަޔއިން. އަޅުގަނޑު އަހާީލ މިރަށުން މިާހ ބިންބޮޑު

 މީހުްނނަށް މި ރަށުްނ ގޯތިދިނުމާިއ މެދު ކައުންިސލުން ދެކެީނ ލޭ ގަިއ މާރަށެއްހާ ެވސް ހަމަުނވާ ހާހެއް  3އާބާދީގައި 
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. ވަރަށް ދަތިކޮްށ އޮންނަކަމެކޭ. ދެްނ ހަމަ ގާްތގަނޑަކަށް ދެން ހަމަ ުނވާކަަހލަ ކަމެޭކ ތިއީ ވިދާޅުިވ ތިއީ؟ ކިހިނެއްތޯ

 މިރަުށގަިއ އެބައުޅޭ ާމޭލ ނީ ޑުއިވުށުްނ އަގަނޑަށް ހަމަ އެރަހުންނަނީ. އަޅުެއ ސާްސ ޙުެއ އި ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިތަންތަން ނެގޭެނގޮތެއްވޭޯތއޭ ިމ މިހާުރ  .އަިދ މާލޭެގ ދެމީހެްއގެ ގޯއްެޗއް ވެސް އެަބއިނޭވަޤުފު ބިންކޮޅެްއ ބައެއްގެ 

ުށގެ ިދ އެރައްޤީުކރަންވީ. އަްނވީ. ހަމަ ދީގެން ެއ ރަްށ ތަރަމަސައްކަތްކުރަނީ. އިއްޒަތްެތރި ަރއީސް، ނޫން އިުތރަށް ދޭ

ގެސްޓުން އައިސް ހަމަ އާމްދަނީ  ފަންސާހަކަށްސަތޭކަ  7މްދަނީއަށް ބަލާލިިއރު ގާްތގަނޑަކަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަުރ އާ

ޓޮްޕ ، ަގއިހަަމ ދަނޑުވެރިކަްނ ކުާރ ހަަމ ގަަދ ރަށެއް. އެރަުށގެ ިކޔެވުމަށް ަބލާާލއިރު ވެ ތަަރއްޤީލިިބ ރަނގަޅަށް 

ކުދިްނ  100ސެކަންޑްރީ ލެންގުއޭުޖ ކިޔެވި % ޝް އޭޒް އަންގްލި. އިފަނިއް ހިމެދިންނެރަށުގެ އެަތއް ކުޓެންގައި އެ 

ވެސް ހަަމ ދިވެިހ ޓީޗަެރއް. ހަމަ ިދވެއްސެއް. ހަމަ ދެްއވީ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެްލއިން ފާސްވި. އަދި ެއ ކިޔަަވއި 

ނޫޭނ  ގެނެއް ބެގަިއ ތިތަެނއްޅުގަނޑުމެން ވަކި އަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެިހ ަދރިއެއް. މިދަންނަާވ ާވހަކައަކީ

އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްީޤ ވާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންެމ ތަނެްއގައި ިތއްބަސް ީމހާއަްށ ވާގޮެތކޭ ަތރައްޤީައކީ. އެކަމަުކ 

 ވެސް ކޯސްޓު ބޮޑު ދަޅަކަށްވުރެ ބޮޑުތަނެްއ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ މީހަކަށް، ނިދާލެވޭނެ ތަންކޮޅެއް

އަޅުގަނޑުމެން މާެލ ،  ަރއީސް. އަޅުގަނޑު މި ަގރާރަށް ާތއީދުކުރާ އެންމެބޮޑު ެއއް ބޭނުމަކީރިޒަތްތެ ހޭ އިއްލިބެންޖެ

ތަުރަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އުޅެވޭނެ ގޮތެއްނެތް. ނެތް. މާލޭގައި ވަޑައިގެން ދަފު ފުރިއްޖެ. އުޅެވޭކަށް

ޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަޖެޭހ ހަަމ ބީްޗ ފްރަންޓުްނ ބިން އަ ،ންނާރައިދޫ މާފުށީންނާިއ ގު ނާއި ހިންމަފުށީންނާއިންތުލުސްދޫ

ިދރިއުޅޭ  ާމލޭގެ ކަނޑާލާފައި ދެއްވަން. ނޫނީ ފްލެުޓ އަޅާފައި މާލޭ ބޭފުުޅންނަށް ދެއްވަން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

ްށ ވެްސ ކައިިރ ކަ ވަރަތަންމެތަރުގަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނާއި، އަިދ ގޭގޭަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން އެބަ އުޅުއްާވ ކިދަފު

ގޮތް ްޕލޭނިންގ ރަށްރަށުގަިއ ކުްއޔަށް. އެ ނޫން ހާލަތެްއގައި އުޅެވޭނެ ޮގތް ކައިިރ ރަްށރަށުން ބިން ލިބޭނެ 

ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ  އެ ަރށްރަށުގެ ަކއުންސިލާ ، މިނިސްޓްރީ އާިއ ހަުއސިންގ މިނިސްްޓރީ ާއއި

ގެ ސިޔާސަތު  އިުރގައިލާަބލައި  ކަންކަން ުނިހނގާފައި ހުންނަ ގޮތްގޮތަށް، ރައީސް ތްތެރިއިއްޒަ ހައްދަވައިދެްއވަން ޖެހޭ.

ސިޔާސަތުެގ މައްަސލަ. ރަށަކުން ގޯއްޗެްއ ކަނޑާލަްނ ެވއްޖިއްާޔ ކައުންސިލުްނ މައްސަލަ ހުސް. ހަަމ ބޯކޮްށ 

އަަހރު ވަންދެން އަިދ އޭިތ  2ން ރީނިސްޓްޕްލޭނިންގ މިކުރަހާލާަފއި ފޮނުވަން ޖެހޭނީ ްޕލޭނިންގ މިނިސްޓްީރ އަށް. 

ކޮށް ަބލާލާފަިއ އަިދ އެތަނުން އެ ސިީޓ ފޮނުވާލީމަ ނަާގ ކުޑަ ފަނަވަރަކަށް . ބާްއވާފަ ންައރަ ސް އޮންނަނީ ހިރަފު

ން އަދި ެއއަށް އެއްޗެިހ އެޕްޫރވް ވީމަ، ދެން ިމ ދާން ެޖހެނީ ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް. ހައުސިްނގ މިނިސްްޓރީ

ލަކު ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނ ޙާ. މިއޮންނަނީ ރިޔާސީ ދަުއރެއް ނިމިފަ އަހަރު ނަާގއިރު މަން ދެ ނިންގޮތެއް

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ފަލްސަާފއެއް ނޫން. އެއަށް ުވރެން މާ ބާރަށް އީ ނީ. މިއްޖޭގައި ދިިރއުޅެން ޖެހޭމި ރާ

  ބިން ކަނޑަށް ޖެހޭ. އެއަށްުވރެން މާ ބާރަށް ުފލެޓު ށްމާ ބާރަ ރެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީ ދޭންޖެހޭ. އެއަށްވު 

ބޯހިޔާވަިހކަމޭ ކިޔަީނ ، ޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ބިމޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން  ފައިއަޅާ



52 

 

ވާހަކަ. އަދި  ކަނީ މި މިދައްއަޅުގަނުޑގެ މުޅި އުމުރުަގއި ެވސް ، ެރއްމިހާރު އަޅުގަނޑަށް ފަންސާްސ އެތައް އަހަ

ބޫލެްއ ނުކުެރވޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިމ ކަމެްއ ބަލައެްއ ނުގަނެވޭނެ. މިކަމެްއ ޤަ ލިބުނު އެްއޗެއް ނެތް 

އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤ މިންވަރު ސަރުާކރުްނ އަވަހަށް ޯފރުކޮށްދެއްވަްނ ޖެހޭނެ. 

ޓަކަިއ ވަޑައިގެްނ ސަުރކާރެއް. ެއ ސަރުާކރުްނ ރަީއސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ މިކަްނ  ށް މަ މިކަާކރަކީ ެގ ސަރުޞާލިޙު

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  އިސްދޫ، އަޅުގަނުޑ ފުރުަޞތު ިމ އަުރވަނީ ރު . ިމހާންބަރުިރ މެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 .ޙަމީދު ޢަލީ

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: ޙަމީދު ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިާރގެ އިސްދޫ

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވެްސ މި ހޯރަފުށި ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ިމ ަގރާރަށް 

ހަަކ ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އަުޅގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި ާމލެއަށް ިމ  ވާދުކުރާތާއީ

ސަބަބުތަކެއް ހުެރގެން. ރާއްޖެތެޭރގެ ގިަނ  އުޅެނީ ވަރަްށ ިގނަ ޒަމާންވީބައިބޯވެ ނުކަތާަވރަށް މީހުްނ ޖަމާވެގެން މި

ިއ އޮތް އޮތުމަކީ އެއްވެްސ އާިއލާއަކުން އެކަން އެގޮތަްށ ކުރަްނ ފަ ޖެހިންނަށްއާއިލާތައް ޙަޤީޤަުތގައި މާެލއަށް އަ

މާޭލގަިއ ދިރިއުޭޅ ރާއްޖެތެެރއިން ައއިސް ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑެއް ނުދެެކން. މިހާރުވެސް  ބޭނުންވެގެން ކޮށްފަިއ އޮތްކަމެއް 

މިތަނުގަިއ ވަރަްށ ގިނަ އިއްޒަތްތެިރ  .ލާތައްދާ އާއި ލުގަިއ މާލޭަގއި ދިިރއުޅެމުން ގެންޙާ އާއިލާ ަތކަކީ ަވރަށް ނިކަމެތި 

 އެ ާވހަަކ ދު މި ގަރާރު ހުަށހެޅުއްވި ސަލީމް ވެސްޚުމެންބަރުން އެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ތަފުީސލުކޮށް ދަންނަވައިފި. 

 ށްއަންނައެބަ  އްެލއްޙަވަރަށް ތަފުސީލުކޮްށ ދަންނަވައިފި. އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި މި ކަންކަމަށް އެކަށީގެްނވާ 

އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެ ެތރެއިން ާމލެއަށް ދަުތރުކޮށްފައިާވ ފަާރތްތަކަކީ އެިއރުގަިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންެގ 

ށް ދިިރއުޅެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ނެތިެގން ގެދޮރު ނެތިގެން މާެލއަށް ބަދަލުވި ބަަދލުވުމެއް ނޫން. ރަށްރަށުގަިއ އެ އާިއލާތަކަ

މިދިޔަ ތިރީހަކަށް އަހަުރގެ އެ މީހުން މާޭލގަިއ  ުތވި ދުވަސް ތަކުަގއި، މާޒީޑައްމި ކަގައި މާލޭ، އެހެންނަމަވެސް

 ބޭފުޅުންނަށް ރަށުގައި އަޅާފައި ހުރި ގެ ވެްސ ޓަކައި ުކރަންޖެހޭ ޚަރަުދގެ ސަބަބުން މިއަުދ އެ ދިރިއުޅުމަށް

ރާއްޖެތެޭރގަިއ ، އުޅެްނ މިޖެހެނީރިްސ ދިްށ ައއިލަތްތަކުގަިއ މާލެއަހާ  މިފަދަ  ެއހެންވީމަ، ުހރީ.ވީރާނާވެގެްނ ޮގއްސަ

ެޖ ރާއް، ސަުރކާުރ ތަކުްނ އެިކ ސަުރކާރުތަްއ އައިްސ ޮގސް ނިމިދިަޔ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސްމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތަްށ މި ހާލަލަތްތައް ގާއިމުކޮްށ ދެވިފަިއ ނެތުމުން ޞީ އެ ވައުޅެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ތެރޭގަިއ ދިރިއުޭޅ އާިއލާތަކަށް އެތަނުގަިއ 

ޅުގަނޑުމެން ގޮސްގެން މިއުޅެނީ. ރާއްޖެ ެތރޭގަިއ ިދރިއުޅެމުން ގެންދާ އާއިލާަތކަށް ލިބިދޭންޖެޭހ އަސާީސ އަ
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އެތަނުްނ ، މަުރކަޒެއް ހުރިކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް ޙީއްސިއް އެތާކުންނެްއ އަދިވެްސ ލިބޭކަށެްއ ނެތް. ޚިދުމަތްތަކެ

ކަޒުތައް ހުރީ. އެއްވެްސ ކަަހލަ އޮަޕރޭޝަނެްއ މަރު ޙީަނ ޞިއް ށް ގިއިންޖެކްޝަނެއް ވެްސ ޖަހާނުެލވޭ ހިސާބަ

އަންނަްށ މިޖެހެނީ. ދަރިންނަްށ ކިޔަަވއިދެވޭެނ  ކުރެވޭކަްނ ނެތް. ކިިރޔާ ކަެމއް ދިމާިވ ކަމުަގއި ިވޔަސް މާލެއަށް

އްތަްއ ވެސް ތަެގ ކަންފަތުރު ހަރުދަާނ ރަނގަުޅ އުޫސލުތަކެއް، ވަީސލަތްތަކެްއ އެާތ ާގިއމުކުރެވިފަކާެއއް ނެތް. ދަތުރު

ްނ ިހއެއް ުނވޭ ންނަނީްސ އަޅުގަނޑު ހިތުެއ ހިސާބުަގއި. އެހެްނވީމަ، މިކަންތައްތަކަްށ ަބދަލުތަކެއް ނާ އޮތީ ހަމަ 

މާޭލގައި ދިިރއުޅޭ ފަރާތްތަކާިއ އަދި ާމލޭގެ ވަޒަން ވެރިންނަްށ ހަަމ މިކަމަކަށް މާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެްއ އަންނާނެހެންނެއް. 

ގޮތުގަިއ ިދރިއުޅުއްާވ ފަރާތްތަކަްށ ވެސް  ހާލަާތއި ހިސާބަްށ ގޮއްސަ. ާމލޭެގ ރަށްެވހިން  ީނ މި ވަހާުރ މިމަ މި ވެސް ހަ

ެއ ގޯިތ ކުޑަ ވެގެން ގޮސް ގޯތިން ައކަފޫޓެްއ ވެްސ ނުލިޭބ ހިސާބަްށ ، ފުޅުންގެ އާއިލާަތއް ބޮޑުެވގެން ޮގސްއެ ބޭ

އްެލްއ ގެނެވޭީނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ ޙަލަީވ ޖުމު ަކމަށްަގއި މިގޮއްސަ ިމވަނީ. އެހެްނވީމަ، އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތު

ތަްއ ލިބި ދޭްނ ޖެޭހ ެއ ފްލެޓު،  ހަރުދަާނ ގޮތެްއގައި ކުރިއަްށ ގޮސްއެޅުމުގެ މަްޝރޫޢުތައް ސަރުކާުރގެ ްފލެޓު

ވަންާޏ  މަށް ފަރާތްތަކަކީ އެ ަޙއްޤު ަފރާތްތަކަށް ލިބި ެދވޭނެ ރަނަގޅު އުސޫލުތަެކއް ހަމަޖެއްސިގެްނ ނޫނީ ކަ

ގޮތުގަިއ ރާއްޖެ ެތރޭެގ އްލެްއ ލިިބގެން ދާނެކަމަކަށް. އަޅުގަނޑު ދެކޭޙައް ުނވޭ މިކަމަށް ރަނގަޅު އެޅުގަނޑަކަށް ހިއަ

މި ބިން ދޫުކރާ ުއސޫލުތަކަްށ ެވސް ބަދަލެްއ އަންނަށް އެބަެޖހޭ. ދިވެިހރާއްޖެ ފިަޔވަިއ ހިޭލ  މެންއަޅުގަނޑުރަށްރަށުން 

ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑެްއ ނުދެކެން. ެއހެންވީމަ، ިމ  ެމއް އަޅުގަނޑު ހިތުްނ އޮންނާނެއު ޭދ ގަލާފައި ސާބަހަށް ބިްނ ކަނޑާ

ޓަކައި، ސަުރކާރުން ލުއި ފަޭސހަ ގޮތެްއގަިއ  އްެލއް ެގނައުމަށްޙަދިރިއުޅުމުގެ ބޯހިާޔވަހިކަމުަގއި ކަންތައްތަކަްށ 

ހިގެން ދާން އެބަޖެހޭ. ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯުރކޮށް ޖެ ހަމަާޒމެއްބޯހިޔާވަހިކަން އެޅުމަށްޓަކައި ލޯނު ލިބޭނޭ ރަނގަޅު އިންތި

ނުވާނެ. ގޯްއޗަީކ  ނެއް ޤަބޫލުކޮށްގެންގޯތި ކަނޑާފަިއ ދިނުން ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމަކީ ހަމަ އެކަނި 

ްއ މެާވ ބިށީގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިުމގެ ކަންތައްަތއް ުހރިގޮތުން ެއއްވެްސ ރަށެްއގައި އެކަ

އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. އެހެްނވީމަ، މިާހުރ ބާީކ އޮްތ ބިންތަކަީކ ރަނގަުޅ ގޮތެއްަގިއ ބޭނުން ކުރެވޭެނ 

ން މި ބިންތައް ރަނގަޅަށް ޕްލޭްނ ކުެރވި ދުުރ ތަކަކަށް އެބަ ހަދަްނ އެބަޖެހޭ. ސަުރކާރުން ްޕލޭނިންގ ިމނިސްޓްރީބިން

ްއލުވާނޭ ގޮތަކަށް އެބަެޖހޭ ވަޒަންުކރުމުެގ ސިޔާސަުތ ޙަޮދރުެގ ދަތިކަން ގެ އިވަ ކަން ރާމުސްތަޤުބަލަކަށް މި

ލ.ގަމު  ،ބޮޑެތި ރަށްރަށް ސިޔާސަުތ ބަދަލުވާން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ  ްސ ކުރުުމގެފައަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަން. އެއް

ލެއަްށ ިމ ވަޒަންެވރިާވ ގޮތަްށ މީހުްނ މާ ލުގައި ތަޤުބައަތޮޅު ކަހަަލ ބޮޑެިތ ރަްށރަށަީކ ެއ ރަްށރަށަށް މުސްއައްޑޫ، ކަހަލަ

ނޫީނ ބާީކ ހުިރ ، ބާކީ ހުިރ ގޯތިތަަކކީގޮތުގަިއ އަޅުގަނުޑ ދެކެނީ. ވީމާ، މި ރަށްރަުށގަިއ  ވަޒަންވެރިވާެނ ރަށްތަެކއް

ޑަށް ނއަޅުގަ ޏާމުންވަން ބިންތަކަކީ ބަހާލާަފއި ެއހެން މިވަގުުތ ކަނޑާލާފަިއ ދޫކޮށްެލވޭ ބިންތަކަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް 

. ކަމަށް ހީވަނީ މާޭލއަށް ވެފައި މިއޮްތ ގޮްތ މާ ުދރުނޫން މުސްތަޤުަބލެއްގަިއ މި ރަށްރަށަްށ ވެްސ މެދުވެިރވެގެން ދާނެ 

ވީމާ، އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮތުަގއި ރައްޔިތުންނަްށ ފޯުރކޮށްދޭ ޯބހިޔާވަހިކަމަްށ ބޭނުންާވ ލޯނު ަފއިސާ ލިބޭެނ ރަނގަުޅ 
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ދޭްނ އެބަޖެހޭ. މިހާރު ދޫކުރާ ކޮމާޝަލް ލޯުނގެ ން ހަމަޖައްަސއިރުސަުރކާމެއް ހަރުދަނާ އިންތިޒާ

ނޫނީ ގެޮދރު ހޯދާކަެށއް ޚަރަދުތަކެްއ ، ދޮރުއަޅާގެ ރޭޓުަގއި ަރއްޔިތުންނަަކށެއް ގ8ެ، %15، %12%ރޭޓުގައި 

ޭރގަިއ  ދޭތެއި އާ 5 %އާއި  0ނޫނީ %، 5 %އާމްދަނީެގ ކަންތަްއ ހުިރގޮތުން. ވީމާ، ެއޓްލީސްޓު  ކުރެވޭކަށެްއ ނެތް 

ެއ ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ހަދައިގެން ރައްޔިތުންނަްށ ބޯހިޔާަވހިކަން އާއްުމ އުޫސލުގެ މަތިން އެންމެންނަށް ވެްސ 

ކަަހލަ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިެގން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. ދެއްިވ ޔާވަހިކަން ލިބޭނެބޯހި

 ންަނވަން. ދަޝުކުރުކަިއ ޓަ ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޯހރަފުށި ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ުރ ިމ ަގރާުރ ހުަށހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ! އާދެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ްނ އިުތރަށް ވަދައްކަ ކަފުޅުވާހަ ވާހަަކ ދަންނަާވލަން.  މިނެޓުެގ ަވގުތު އެަބޮއތް 8އަދި  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް

ވަީނ މިނެޓު އެބައޮތް. ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ިމ ައރު 8އަދި ބާީކ  ،ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެދިވަޑައިގަންނަާވ ފުރުޞަތަށް

 .ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 

 ން:ވުެދއްކެވާހަކަ ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޓަަކއި،  ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަމިްއލަ ބިމުަގއި ރެފިުއޖީ ނުވެ އުޅުމުެގ ޙައްޤު ކަށަވަުރކޮށް ދިނުމަށް

ހޯރަފުށި ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ތި ހުށަހެޅުއްިވ ގަާރރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ބަރަށް އަޅުގަނޑު އެއްެޗއް ހަަމ ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑު ހަަމ އެ މެން، ުކރިން ގެމު ފެށުވާހަކަ  އަދި އަޅުގަނޑުގެ

މި ، އަދި އެ ދާއިާރގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. މީ މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައި އޮތް މައްަސލައެއް. ެއހެންނަމަވެސް

ހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަިދ ންމެ އެއިރާގެ ެއ ދާ ،މަޖިލީހުގެ ސަާމލުކަމަށް މި މައްަސލަ ގެނެސްދެްއވީތީ

ށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޝުުކރުދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މާލެ، ާރއްޖެތެރެ އަޅުގަނޑަކަްށ މެންބަރަ

ެގ ޖޭން ދިވެިހރާއްއް ނުވޭ އެއީ މިާހރު ދައްކަންވީ ވާހަަކއެއް ހެން. މިިއން ކޮންމެ ބިމަކީ ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއެހި

ކަން ކަނޑައެޅިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮްތ އޮންނަްށ ޖެހޭނެ، ިދރިއުޅުމަށް، ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް ވެސް ިދރިހުރުމަށް

ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ދިެވހިރާއްޭޖގެ ކޮންެމ  އް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަވޭ. އެހެންވީމަ، ާމލޭ ރައްޔިތެްއ ރާއްޖެެތރޭ ަރއްޔިތެ

އެކުގަިއ އުޅެވޭނެ ގޮްތތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދެވެްނ ޖެހޭ. ރަނގަުޅ ފަޚުުރވެރިކަމާ ރައްޔިތަކަށް ވެސް 

ކޮށްގެްނ މި ާރއްޖޭގަިއ އުޅެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ެއ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛު އި،ސިޔާސަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަ

މާ ރާއްޖެތެޭރ ،  ެވގެން އުޅެފައިލެވެގެން ބަޔަކުމާ މާ ހޯދަން. އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތާއީދުުކރާ ކަމެއް ޫނން

މިއަުދ ދާކަްނ ނުޖެހޭ. ެއއަށް  މެންއަޅުގަނޑު އަކަށް ވެގެން ަބޔަުކ އުޅެފައި ިމ ެދ ބައިެގ ތަޅާފޮޅުން ގަނޑެްއެގ ތެރެ 



55 

 

 ބޮޑު ެއއް މެޖެޭހ އެންއްރަފު ފުދެންޞަްއރަފު ފުދިފައި ިމއަދު ތިބެންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ތަޞަވުރެން އަޅުގަނޑުމެން ތަ

އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ މިހާުރ ، ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ މާޭލގައި ؟މާލޭގައި ތިީބ ކޮން ތަނެއްެގ ބައެއްތޯ ުފރަތަމަ، ބަބަކީސަ

މީ ިކހިނެތް ައއި ތަނެއްކަން. ިމ  މާލޭގައި ރަޖިސްޓްީރ އޮންނަ ކުދިންނަްށ ވެސް ނޭނގޭނެ ކަްނނޭގެ އަސްުލ މި ާމލެ

ޭލއަޅަން އޮްތ  އި މަސްކަނޑާފަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން . ފެީށ ކޮންކަމެއްކަންުފރަތަމަ ކުރަންންމެ މާލޭގަިއ ކީއްކަްނ އެ

މިއަުދ މިތަން ތަނަކަްނ ވެގެްނ މި ތަނަީކ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ، ފަސް ގަނޑެއް މީ. އެހެންވީމަ، އެހެންނަމަވެސް

އެކަން ުކރުމުގަިއ ފަިއ މިއޮތީ. ސްގަނޑު ވެއާިއ މަންފާ ކުާރ ފަސް ގަނޑަކަްށ މި ފަ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ 

އަޅުގަނުޑ ، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެއހެންނަމަވެސް އެބައޮތް ިހއްސާދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެާހ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންެގ 

 ިއ އެބަ ލުގަޙާ  މާޭލގެ ރައްޔިތުން، މާޭލގެ ަރއްޔިތުން ަވރަށް ދަތި، ވެސް ޤަބޫލުުކރާ ޤަޫބލުކުރުމެްއ އެބައޮތް. ޙަޤީޤަތަކީ

ޓަަކއި  އަޅުގަނޑުމެން ފާަހގަކުރަްނ ޖެހޭ ކަެމއް. ައދި އަޅުގަނޑުމެން ދަރިންނަށް ކިޔަަވއި ދިނުމަށް ތިބި. އެ ވެސް

ރެފިއުޖީންެގ ގޮުތގަިއ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފަން ފަސްަގނޑު ދޫކޮށް މިތަނަްށ ހިުޖރަކޮށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްށރަށުން 

ުލަގއި އެބަތިބި. އެހެްނވީމަ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ުކރަން ޙާނަ ަރއްޔިތުން ށް ގިމިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވރަ

ދިނުމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީީކ  ްފލެޓު ގައި،ދޫކުރުމު ޖެހިގެްނ މިއޮްތ ރަށުްނ އަޅުގަނޑުމެން ގޯތި ، މިއުޅޭ ކަމަކީ

އޮންަނ ކޮންމެ ަރއްޔިތަީކ  އައިޑީ ކާޑު އިވަކި ތަނެއްެގ ވަިކ މީހަކަށް ނޫން. ދިެވހިާރއްޖޭގެ ރައްިޔތެއްގެ ގޮުތގަ

މީ ނޭނިގގެން ، އެތަނުން ބިން ކަށަަވރު ުކރެވޭނެ މީެހއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަދަންވީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. މާ ކުރީ ޒަމާނެއްގައި ހަމަ ގެެނސް ބައިތިއްބާފައި ތިބި ހިސާބެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ންތިހާއަށް ބޮޑުެވގެން ގޮސް ތަފާތުުކރުންތަްއ ހަމަ ހައްދުން ނައްަޓއި ދިއުމުގެ ނަތީޖާ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ފާތުކުރުން އިތަ

 ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ ފަސް ރަްށ ތަރައްީޤ ކޮށްދެްއވާ. އަޅުގަނޑުމެން ނޭދެން ، ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމ ފަސޭހަ

ކަނޑިތީމު ދާިއރާެގ ފޭދޫ، ، ްއގެ ގޮުތގައި. އެހެންނަމަވެސްދަންޖެހޭ ރަށެކޮންމެ ރަށަީކ ފަިއވް ސްާޓ ފެންަވރުގަިއ ހަ

މި ފަސް ރަށް ިނސްބަތްވާ ގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަަރއްޤީ ކޮށްެދއްާވ  ،ނޫމަރާ، ގޮއެދޫ، ިބލެތްފަހި، ކަނޑިތީމު

ން ަތރައްީޤ އަދި އެ ތަންތަ .. އަޅުގަނޑުމެން އުނދަގުލެްއ ނުކުރާނަްނ އެހެން މީހުންނަކަެށއްށްސިޓީއެއްގެ ގޮތަ

ްށ ލާިރ އަޅާކަން ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެން ނޭދެން ކޮންމެހެން ަސުރކާރުން އެތަނަ ކުރުމަށް

ދެްއވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ މަުގ ހޯދައެކަމަުކ ރައްޔިތުން މިތިބީ އެކަްނ ކުރަން. 

އެކުަގއި ލޯނު ލިބޭ ގައިމު ވެސް ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭަހކަމާ ހަމަ، ހިާރއްޖެބޭނުންވަނީ ލޯނު. ދިވެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްީޤ ، އެ ދާިއރާގެ ރައްޔިތުން އެ ދާއިާރ ތަރައްީޤ ކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވާނަމަ ކަމަށް

. ރަނގަުޅ ސިޔާސަތުތަެކްއ މި ަސރުާކރުން ބޮޑުވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކަިއ މަގުފަިހވެފަިއ ނެތުން ީމ އަޅުގަނޑުމެްނ ކަން 

އްުލ ޙަގެންގުޅޭ ކަީމ އަޅުގަނޑު އުފާުކރާކަމެއް. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުމަްށ 

އްޖޭގެ ގިނަ ދާިއރުގަިއ ދިެވހިރާ ލިބިގެން ދާނެ. ހަމަ އެގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ޤަބޫުލކުރަީނ ިމ ފަސް އަހަުރ ނިމިގެން
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އްޔިތުންތަކަކަށް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ބޯިހޔާވަހިކަުމގެ އެ ުއނދަގުލުން ސަލާމަތްވެ، އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ރަ

 ދެވޭނެ. ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.ނަށް މި ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަްށ އަޅުގަނޑުމެން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އިއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު، ޒަތްތެރި މެންބަރު. މިާހރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިއް

 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ޙަޤީޤަތުގަިއ އެންމެ ، ވެފައިވާ، އެންެމ ބޮުޑ މައްސަލަމިވަގުުތ ދިމާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަރއްޔިތުންނަށް 

ގުމަީކ މި މަިޖލީހުަގއި ކުރަްނ ޖެޭހ ަވރަްށ ބޮޑު މައްސަލައަްށ ގަާރރުެގ ސިފައިަގިއ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުްސ ހިން

ންނަށް ފޯރުކޮްށ ކަްނ ަރއްޔިތު ހިންޭގ އިުރގަިއ ައޅުގަނޑުމެން މި ބޯހިޔާވަހިމު ކަމެއް. އަދި ިމގޮތަށް ބަހުސް މުހިން

މަތިން އެބަ މަސައްކަްތ އެަބ ވައުދާިއ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުެގ ެގ ދިނުމުގެ މަސައްކަްތ ސަރުާކރުންނާއި، އަޅުގަނޑުމެންެގ ޕާޓީ

 ވަކި ނިކަމެތި ކަމެއް ނޯންނާނެ. ތުމަކީ އެއަށްވުރެނެ، ހިންގާ. އާދެ، ވަދެލާނެ އެްއވެސް ފުރާޅެއް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

މާލެއަށް ވެސް އަދި ރާއްޖޭެގ ަވރަށް ގިނަ އެހެން ރަށްތަކަށް ވެސް ދިމާވެަފއިާވ އެންމެ ބޮުޑ އެްއ  އަޅުގަނޑުމެން

ހޯދުމަީކ  އްލެއް ޙަ މިކަމަށް އަވަސް ، ގޮުތގައި ހަަމ ފާހަގަުކރަނީ މި މައްަސލަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މައްސަލަ

ކަުމގަިއ  ްއލު ލިބެން އޮްތ ކަންޙައްސަލަތަކަށް ވެސް  އިޖުތިމާޢީ މައުމަށް ދިމާވެފައި އޮތްޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

މާފަންނު އުުތރުގަިއ ވެސް ީމހުންނާއި ، އަޅުގަނޑު ހަަމ ފާހަގަުކރަން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ދާއިާރަގއި ވެސް

ށް ޭގގެއަްށ ވެފައިާވ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަައީކ އަިދ އަޅުގަނޑުމެންނަރައްޔިތުންނާއި، ބައްދަުލވާއިުރގަިއ ދިމާ

ދެވޭއިުރގަިއ ވެްސ ދިމާވެފަިއ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ަމއްަސލައަީކ މީ ކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ުކރީއްުސރެން ވަ

ންދެން މާޭލގައި މާމަާއ އަަހރު ވަ 35މި މައްަސލައަކީ. އިއްަޒތްތެރި ަރއީސް  ފާހަގަކުރަމުންާދ މައްސަލަެއއް މީ 

އުފަން މާޭލގެ މީހުންނަށް ވާިއރުގަިއ ވެްސ  ންނަކީ ވެްސ ހަމަ މާލޭގެނާއި، މި އެއްމެކާފަޔާއި ދަރިންނާއި ކާފަ ަދރިން

ވޭ. އަިދ އަހަުރ ވެދިަޔ ިއރުގަިއ ެވސް ުކލި ަދއްކާަލ ދައްާކލާ ތިޭބ އާިއލާ ތަާކއި ވެސް އަޅުގަނޑާއި ބައްަދލުވެފައި  35

ން ލިބުނު ގޯތި ލިބިފަިއ ވެްސ މަ އެ ވިލިގިނލިިވލިނގިލިްނ ލިބުނީ ރީަގއި ޭއގެތެރެއިން އެކަކަށް ގޯއްޗެއް މީގެ ކު

ެއއް ގޯުތ ދޫކުެރވިފައިވާކަމަްށ ، ެއ ލިެޔކިޔުންަތއް. އޭަގއި ިމ އޮންނަނީ ވަނީ. އަޅުގަނޑު ދުށިްނ ޮލލުން  އަތުލެވިފައި 

ީނ ަފހުން އެ ގޯިތ އަނބުާރ އަތުިލ ސަބަެބއް ކަމަށް ިމ ބުނަން ަފހު، ލިޔުމުގަިއ ިމ އޮންނަނީ. ެއހެންނަމަވެސް

ަމއިދައިތައަްށ މާލޭަގއި ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއް ލިބިފަިއ އެބައޮތޭ. އެހެްނވީމަ، ިމ ގޯިތ ، އަންހެނުންެގ މަންމަ ފިރިމީހާގެ 

ޅި އުުމުރ ދުވަްސ ހޭަދ އަތުލީއޭ. އެހެންވީމަ، މިހެްނ ގޮއްަސ ވެްސ ނިކަމެތިވެފަިއވާ އާއިލާތަްއ ވަރަްށ ގިނަ. މު
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ނިކަމެތިކަމެްއ  މިއަްށވުރެ . ލިޭބ ފައިސާ ކޮޅު ުކލި ދެއްކުމަށް ތް ކޮްށގެން އެ މަަސއްކަކުރަނީ ެރއާއި ުދވާލު މި

އްލެްއ ހޯދުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން ޙަ އެހެންވީމަ، މިކަމަށް ައވަސް . ލިބޭނެތޯ ރައްޔިަތކަށް، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން މިކަން ުކރަން. އަޅުގަންނެއް ވެސް ުކރަން ޖެހޭކަމެްއގެ ޮގތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގައެއްމެންނަށް ކޮންމެހެ

ދެނެގެން ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާެރއް ވުޖޫދަށް ައއިަމ ރައީސް ނަޝީުދގެ ސަުރކާރުަގއި މިކަމަށް ަވރަށް ބޮޑު 

އެކަިނ އެންމެ ބޮޑު ފްލެުޓގެ މަސައްކަަތކީ ެއ މާލޭގައި ިމހާރުެވސް ފެންނަށް ުހރި ހަމަ. އަހަމިއްޔަތުކަމެްއ ދިން

ްށ ައރަބިއްާޔ ްސކޫލުގަިއ ހެދުުނ ފްލެޓުތައް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ، ގާކޮށި. ކުިރ މަސައްކަތްސަރުކާރުްނ 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނ ފަދައިން. އަދި ައރަބިއްާޔ ސްކޫުލަގއި އެޅުނު ފްލެޓުތަްއ އެޅުމާއި އެކުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން 

މީހުންނަްށ ވެްސ ެއ ޙައްޤުްނ މަުހރޫމު  ޓްތަްއ ލިބުނު ްއ ދޫކޮްށ ެއ ްފލެތަެއ ފްލެޓު ،ރިކަްނ ބަދަލުވުމަްށ ފަުހގައިވެ

ހާހާިއ  35ނޫނިއްާޔ ަސރުކާރަްށ ދައްކަންޖެޭހ ފައިާސ ބޮޑުވެގެން ިދޔަ ، ވެގެން ދިަޔއީ. މިދިޔަ ަސރުކާރުްނ ޭއގެ ުކލި

އީ. ސް ުނލިބި ދިޔަކަން ެޖހިގެން ދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، އެ ޙައްުޤވެރިންނަށް ވެގާތްކުރާ ވަރަކަްށ ކުީލގެ ގޮތުގަިއ ދައް

ދިަޔ ދިޔުމަށް ަޙއްޤުވެރިންނަްށ ނުލިިބ  .ަގއި ަސލާުމކަމެއް ދޭންޖެހޭނެިމ ސަރުާކރު އަޅުގަނޑުމެންވީމާ، މިކަމަްށ އެހެން

އަނބުރާ ލިޭބނެ ގޮތް ހެދުމަކީ ކޮންމެހެނެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި  އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ނޫނިއްޔާ ފްލެޓު 

 ސްކޫލުަގއި، އަރަބިްއާޔ ސްކޫލު އަރަބިްއޔާ ހަަމ ިމ މަސައްކަތް  އިގަންނަވާނެ އެނިގވަޑަ އީސް،އިއްޒަޒތްތެރި ރަ

 އިއަޅަ އަރަބިްއޔާ ްސކޫލުަގއި ްފލެޓުސަރުކާރުްނ ނިންމީ  ގެ ދިޔައީަމ އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބަށް ބާވެގެން ޮބލަށް ވެއްޓޭ 

 ެވސް ފެށީމަ ުކރަން  ިމ މަސައްކަތް  ށް.އަޅައިދިނުމަ އަރަބިއްާޔ ސްޫކލެްއ ސްޫކލެްއ ޗާންދަީނ މަގުގަިއ ާމ ރީތިޮކށް

ނުދިން. ޭގ  މުްޞޠަފާ ލުޠުީފ ައވަާހރަލެއްެޕވިޔަސް  މިނިސްޓަރ ޑޮްކޓަރ އެޑިއުކޭޝަން  ޭއރުގެ  ތްތެިރ ރައީސް،އިއްޒަ

ާމރީތިކޮްށ  ރަިބއްޔާ ސްޫކލުގައިޢަދޮށުގައި ރެާއއި ދުާވލު މުޒާހަރާ. އިްސލާމްދީން މި ރާއްެޖއިން ފޮހެލަނީ ކަމަށް. 

ސްޫކލް ރަބިްއޔާ ޢަލް ެއ ތަުނން އެހެން ތަނަކަްށ ބަދަލުކޮށް، ެއ ރަބިއްާޔ ސްކޫ ޢަބަރިެއއް އަޅާ ދޭީތވެ،  ލެޓުފް

މި ބަހުސް ހިނގާ ޒާތުެގ  މި ވަގުތު ވެސް އިސްލާމްދީން ފޮެހލަން. މިހާރު މި ޤައުމަްށ ދިމާވެފައި،މާރާތް ކުރާތީ، ޢި

މެންނަށް ފެނިގެން ިދޔައީ. ެގ ގޮުތގަިއ ަނގައިގެްނ އުޅޭ ތަްނ އަޅުގަނޑުދީްނ ހަތިާޔރެއްކަންކަން ެއ ާބވަތަށް އިސްލާމް

މި ބޯިހޔާވަިހކަން ޯފރުކޮށްދިނުން. ރައީްސ އިްބރާހީްމ ދެްއ އުއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ަސރުކާުރގެ ވަ

ާޔ ބާރަްށ ގެންދާނަން. ރައްޔިތުންނަްށ ރާދަކުރެްއވިއްމި މަސަްއކަތް އި މެން ދުފުޅެއް. އަޅުގަނޑުއުމުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ވަ 

ޑު ލުޔެްއ ލިބޭެނ މަގަްށ މަސައްކަްތ ުކރާނަން. އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަށް ާބރުއަޅައިދޭނަން. ތަފާތުކުރުެމއް ނެިތ ވަރަްށ ބޮ

ނޑުމެން ކެއްގަިއ އަޅުގަބޯހިޔާވަހިކަން، ފްެލޓް އަދި ގޯިތ ލިބޭނެ ގޮތް އިރާދަުކރެްއވިއްޔާ ާރއްޖޭގެ ުހރިހާ ކަންކޮޅުތަ

އި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތް ުކރީގަ، ވެށިފަހި ްޕރޮގްރާމުގެ ދަށުންުކރަން.  އެ މަގަށް މަސައްކަތް. ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ

އިްނ ލެްޕރޮްގރާމަކަށް ެވގެން ދިޔައީ. ޭއުރގައި ވެށިފަިހ ޕްޮރގްރާމުެގ ދަށުން ކުޑަ ތަންކޮޅު މާއިރުގަިއ ަވރަށް މަޤުބޫލު 

މާރާްތ ކުެރވިފައި ވަނީ. ޢިްނ ބިމެއް ލިބޭ ގޮތްވީ. އަިދ ބައެްއ ފަާރތްތަކަށް އެފަަހރު ލިބި، މިހާުރ ލީމަ ހުޅުމާލެއިދޫކޮށް
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ހަވާުލ ނުކުެރވި ވަނިކޮށް ބަޣާވާެތއް ުކރުމުެގ އެ ލިޔުންކޮޅު ލިބިފަިއ ތިބި މީހުްނނަށް ެއ އަިދ ، އެހެންނަމަވެސް

 ސަރުކާރުްނ އެ  ފައި ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންޙައްޤު ގެްއލި އެ  ގެވީ. އެ ީމހުންބަަދލުކަން އަޅުގަނޑުމެން ވެރިސަބަބުން 

ކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  ގަބޫލު ޙައްުޤ ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. އެ މަގަްށ މަސައްކަްތ ކުރަންޖެހޭނެކަްނ އަޅުގަނޑު  ފަރާތްތަކަށް އެ 

ޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ދައިދީގެން އަދު ފުއްއުބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން އަޅުގަނޑުމެްނ މި ވަ

 ޔިތުން... ރައް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ިނހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެިރ  ދާިއރާގެ  ފޭދޫޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ގުޅޭގޮތުްނ  ދޫުކރުމާއި ޔިތުންނަްށ މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓުސް. ދިވެހި ރައްޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީ

ރާރަްށ އަޅުގަނުޑ ފުރިހަމައަްށ ތާއީދުުކރަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިީއ ގަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅިފަިއވާ 

ެގ ދަށުން މިހާުރ ން. އެ ޕްލޭނުއްާޔ ފުއްދާނައިރާދަކުެރއްވި އަޅުގަނޑުމެން ދުއުމި ވަެދއް. އުއަޅުގަނޑުމެން ވެފައިވާ ވަ

ކުެރވެމުން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ބޯހިޔާވަހިކަްނ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންެޖހޭ އަސާީސ އެ މަސައްކަްތ ދަނީ 

އީސް، ެތރި ރަ އަންނަނީ އެ އޮންނަ ަސރުާކރެއްެގ އިްޚލާޞްތެރިކަމެްއގެ މައްޗަްށ ބިނާވެ. އިއްޒަތްދެވެން ޚިދުމަތްތައް 

ާވރޭގައި ފެނު އަޑިއަށް ދިޔަ. އެތައް ގެއެއް، އެތައް ސަޭތކަ  ނޫން ކުރީ ުދވަހު މުޅި އައްޑޫ އެކީަގއި ވެހުނު ބޯއިއްޔެ 

ބޮޑުކޮށް ގެއްލުްނވެފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ވަނީ ރައްޔިތުންެގ މުދަލާއި ގެދޮރަށް  ފެނު އަޑީގައިވޭ.ގެއެއް 

ާފއިތުވެދިަޔ  ންކަނޑައެޅިގެ މާލުން. އައްޑޫ ސިޓީއަށްހުގެ އި ތަކު ރު. ހަމަ ަސރުކާކީއްވެގެންތޯ މިހެްނ ވާންޖެހެނީ

އެގޮތުްނ ރައީސް ނަޝީދުގެ ަސރުކާުރގައި ފެއްޓި ަނރުދަމާއާިއ ސަރުކާރުތަކުން ވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް އިޙުމާލުވެފަ. 

ރު ވައްާޓލުމަށްފަހު، ހަުރ އެ ަސރުކާ ވަނަ އަ 2012ައހަރު.  7ނުނިިމ އޮންނަާތ  ، ެއ މަސައްކަތް ބޯފެނުގެ މަސައްކަތް

ެގ ތެރޭަގއި ެއ މަސައްކަްތ ވަީނ ނުނިމި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަެއކަނި ނަރުދަމާެގ ައހަރު 7ފާއިތުވެގެންދިޔަ 

ނަމަ އިއްޔެަގއި އެ ދިމާިވ ާހލަތަކުްނ އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލައަްށ ޙައްެލއް ލިބި، ެއ ޙަްއލު ހޯދައިދެވިފަިއ ޮއތް

ުރ ގިަނވުމުެގ ސަބަބުން ފެްނގަނޑު ަވރަށް ވެްސ ވެހުުނ ާވރޭ ޯބވެފައި، ވެހުނުއި، އެހެންނަމަވެސް ނުދާނެ.އްގެނެވެއްޓި

ޖައްސައިގެްނ މަސަްއކަތް ކުރިިއރުގަިއ ވެްސ އެތަްއ ޕު މް، ނަރުދަމާެގ ޕަ ުޕ އަޅައިގެންމްޕަ 12ނޑުމެން ބޮޑުވި. އަޅުގަ

ލަކަްށ އެތަްއ މުދަ ިމއަދު ެއ ވަީނ ަރއްޔިތުންގެ  އަދި. ދޭ ގޮެތއް ުނވިގަޑިއިރެއްެގ މަސައްކަތުްނ ވެްސ ފެން ހިން

ދާ ގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެދެމުންމިއަދު ަސރުކާރުން، ަސުރކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ، ގެއްލުން ލިބިފަ. އެހެންނަމަވެސް

ކަްށ ެއހީތެރިކަްނ ބުނު ގެއްލުންތަ، ަކއުންސިލުން އެ ދަނީ ރައްޔިތުންނަްށ ލިއިއެހީތެރިކަމާިއ އެީކގައި ގާތުން ަބލަ
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އިއްޒަތްތެިރ މުން. އިރާދަުކރެއްވިްއޔާ ވަރަށް ައވަހަށް ެއކަމަށް ޙައްުލ ލިބޭނެ. މަސައްކަތް ުކރަ ށްފޯރުކޮށްދިނުމަ

ވަަނ އަަހރު ވައްޓާިލ ސަރުާކރުން ފެިށ މަސައްކަްތ  2012ރައީސް، ބޯހިާޔވަހިކަމަްށ ބަލާިއރުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތަްއ ދުެގ ސަުރކާރުްނ ެއ ދަީނ ެއ ފްލެޓުތަްއ ހަާވުލ ނުކުެރވި، ގޮްސ މިާހރު ިމއަްނގ ޔުނިޓުހުިރ ހައުސިފައިނިމި

ޭއގެން ފްެލޓަކަށް މީހަުކ އަަހރު ވެގެން ދިަޔއިރުަގއި  7ހަވާލުުކރުމުގެ މަަސއްކަތް ުކރަމުން. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، 

، މެންބަރުްނ ތިިބ ދައުުރ ނިިމ ގޮސް ހުގެ ނީ. އެ މަިޖލީިމ ދައްކަ  މެންނުވެއްދުނު ަސރުކާރުަތކެއްެގ ާވހަަކ އަޅުގަނޑު

ގެ މިއަދު އައިްސ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަްށ ައއިސްގެްނ އަުޅގަނޑުމެން ެއ މަސައްކަްތ ކުރަންެޖހިފައި އޮތް ހާލަތު 

 1500ލިބުނު ންނަށް ގަނޑުމެއަޅުއެކަން ިމ ކުެރވެނީ.  ވާހަކަ ިމ ދައްކަނީ. މިއަދު އަދި ިކރިޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ައޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންަބރު ެއ  ަހއުސިންގ ޔުނިޓު 750ގެ ެތރެއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓު

ވަނީ ިވއްކާލާފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެްނ ުހިރ ބޯހިޔާަވހިަކމަށް ހުަރސްއަޅާފަ. މިއަުދ ބޯ ވާޭރ ެވހި، ފެްނ ބޮޑުވީމަ، 

ސް އަދި އެއީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ކަމަކަށް ޚުދު އަޅުގަނޑެްއ ފެތިޔަކަ ރޭގައިފެންގަނޑު ތެ

 ނެއް ދިވެިހ ރައްޔިތުން  ަރއްޔިތުންނެްއ އަދި ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލ ުކރާ ގޮތުގަިއ ައއްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ 

 އައުމާިއ ހިސާބުން ެގވަޅު، ގޯިތ އޮްތ އާިއލާތަކަށް ަސރުކާރު  ުދ މިވެސް ގަޫބލެްއ ނުކުރާެނ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަ

އަޅައިދިނުމަށް. އަމިއްަލ  ހައުސިންގ ޔުނިޓު 1500ގެދޮރު ހޯަދއި ދިނުމަށް ޓަަކއި ހަަމއެކަނި ައއްޑޫ ސިޓީަގއި 

ރެއްިވއްާޔ އިރާދަކު މުން. ކުރެވެގޯތީގަިއ ގެެއއް އަޅައިދިނުމުގެ މަސަްއކަތް އިޢުލާުނ ކުެރވި، ެއ މަސައްކަްތ ެއ ދަނީ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ ާހލަތު މި އަންނަނީ  ވަރަށް އަވަހަްށ އެ ގެދޮރުތަްއ ބިނާކުރުުމގެ މަސަްއކަތް ފެިށގެންދާނެ.

ހަމަ ކުރިްނ ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިްނ ސަުރކާރުތަކުެގ އިޚްލާޞްެތރި ކަމެްއ ނެތީމަ. ފާއިތުވެދިަޔ 

،  ވަނީ ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަްއޔިތުން ބިކަ ކޮށްލުމަށްކޮށްފައި އްކަތްސަރުކާރުތަކުން މަސަ 

އަަހރު ެތރޭގަިއ ހަމަެއކަނި  7އަަހރު ެތރޭގައި،  5. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ބަްއލަވާ ާފއިތުވެިދޔަ ނިކަމެތިކޮށްލުމަށް

 ެގ އެމް.ޑީއަކު ނެތް. ެއއަރޕޯޓު ކުންފުނީ އެ  ،ނިހިންާގ ކުންފު އެައރޕޯޓުމަސައްކަތަށް ބެްއލެވިޔަްސ އައްޫޑ ސިޓީެގ 

ދީފައެްއ ނެތް. އެހެންކަމުން އެ މެއް ޯފރުކޮށްހިންގުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންެޖހޭ، ސަރުާކރުން އެއްވެްސ ކަަހަލ އެހީތެިރކަ

 ވެފަ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވަނީ ޚިދުމަްތ ލިޭބ ގޮތް ނު ެއ ތަނަށް ރަނގަޅަށް އޮަޕރޭޝަނަށް ުނގެނެވި،  އެއަރޕޯޓު 

މިއަުދގެ ަސރުކާރުްނ ލިސްޓެއް ިކޔާލެވިދާނެ.  ނަށްމިހެން ގޮްސ ލިސްެޓއް ކިާޔލަން ވެއްޖިއްާޔ އަޅުގަނޑުމެންމިފަދަ 

ންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިީދ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިންތިޒާމު ގާއިމުކޮށްދީ، ދާއިީމ އަޅުގަނޑުމެ

ތައް ފެށި، އަމަީލ މަސައްކަްތ ދިނުމަށް ަޓކައި ރާވާަފއިވާ ްޕރޮޖެކްޓުނަށް ފޯރުކޮށްކަރަންޓު އައްޑޫ ސިީޓގެ ަރއްޔިތުން

ށް އުފާކުަރން. އަދި އެކަމަްށ ޓަކަިއ އަުދގެ ަސރުކާރަްށ ަވރަށް ބޮޑަްށ ހިނގަމުންދާތީވެ، އެކަާމއި އަޅުގަނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުރު ެވސް ދަންނަވަން.
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  ެކވުން:ތުން ާވހަކަދެއްރިޔާސަ

 މެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  ިމލަންދޫ، ިމހާުރ އަޅުގަނުޑ ފުުރޞަތު މިައރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 އަށް.ރިޟާ  ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިާރގެ މިލަންދޫ

ރުމާިއ ގުޭޅ ގޮތުްނ ހޯރަފުިށ ދޫކު  ރަށްރަށުްނ ފްލެޓު ނަްށ މާެލއާއި ދިވެިހ ރައްޔިތުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ާރރެކޭ. ގަމު މުހިންާރާރއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވާނީ މިއީ ގަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ 

ގެން އެތަްއ ނުއްސުރެ ފެށިދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އަޑުއަހަން ޒަމާ

، ރަްށރަށުގަިއ ދޫކޮށްފަިއ ުހިރ ގެވަޅުތަކާރަްށރަށުގަިއ  ޓަަކއި. ޯބހިޔާަވހިކަމަށް މަަސއްކަްތ ކުރުމަށް  ަބ ަނގާއަހަރެްއ އެ

 ާޔތެއް ފެށުމަްށ ޓަކަިއ އުންމީދުކޮށްގެްނ ތިިބ ބޭފުޅުންނަށްޙައަދި ިމހާުރ ެއ ރަށްރަށުަގއި ޒަވާީޖ  ދޭން ހުިރ ގޯތިތަކާ 

ނުން ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ދިެވހި ަރއްޔިތަކު ވެްސ ޤީލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް އޮތުމަކީ ހަަމ ޔަ ވަތަ ްފލެޓުވެސް ގޯތި ނު

ުމ ދެތިން ހަތަުރ ޕޮއިންޓެްއ މުހިންރާރުަގއި މަިއގަނޑު ގަ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދެްއ އޮންނާެނ ެއއް ކަންަތއް. މި 

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ މިހާުރ ، ން ގަބޫުލ ކުރަންއަުޅގަނޑުމެ އޮތް. އާދެ!ބަފާހަގަކުަރއްވާފަިއ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އެ

މި ސަރުާކރުން ަވރަށް ބޮުޑ މަޝްރޫޢެްއ ފަށައިގެްނ ކުިރައށް ގެންދަން ރާވާފަިއ އޮތީ. ާރއްޖޭގަިއ މީހުން ިދރިއުޅޭ 

ކޮށްދިނުމުގެ ގެދޮުރ ބިނާ ނަށް ބޭނުންވާ ަކން އެ ަރއްޔިތުންރަށްރަށުން ދޫކޮށްފަިއ ުހރި ެގވަޅުތަކުގައި ވެސް ޯބހިޔާވަހި 

މީދަކީ ވީާހ އްބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަްށ ގެންޮގސް، އެުކލަާވލުމުގެ ަމސައްކަތް އެަބ ުކރޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އު

މަސަްއކަތްތައް ފެށި، ރައްޔިތުންނަށް އެކަުމގެ ފެސޭހައާިއ ލާބަ ލިބުން. ޢަމަލީ އަވަހަކަށް މި މަްޝރޫޢުގެ 

މިހާރު ދޫުކރެވި މަަސއްކަތް ފެށިފައި ހުިރ ގެވަޅުތަްއ ނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ން ބޭނުންވަދަންނަާވލަގައި ހަމައެއާއެކު 

އަަހރެއްާހ ުދވަހުން.  2ެއީއ  އި،ނުވަތަ ގޯތިަތއް، ެއ ގޯތިތަކުގަިއ އެބަ ހުިރ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ފައުންޑޭޝަން އެޅިފަ

. އަނެއްާކ ބައެްއ ައހަުރ ދުވަސް 2އިުތރު އަނެއްާކ  ފަ.އް ރާނާެލވިއަނެއްބައި ބޭފުޅުންނަށް އެަބ ުހިރ ގާފަޅުތަކެ

ހިޔާުކރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަ. ބީމާިއ ހިސާބަށް ޓް ކޮންކްރީ ދެވިަފއި،ހިސާބަށް ގެންބީމާއި ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ހުރި މަީތ 

ން މިދެންނެވީ ނެތިފަ. މިހެ އަނެއް ބަޔަކަށް އެބަ ުހރި ހިާޔކުރަން ވަަކރު ގަނެވިފަ. ައދި އެ ޓިނު ޖެހޭނެ ގޮތެއް

އަަހރު މި ހޭދަވަީނ  15ައހަުރ  10އަަހރު ދުަވހުެގ މަސައްކަތް. ހަޔާތުން  15އަަހރު ނުވަަތ  10ގާތްގަނޑަކަށް 

ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ނުލިބި. ެއ ބޭފުޅުންނަށް މިހާުރ ކުދިްނ ލިބި، ތިން ހަތަރު ކުދިންގެ މަންމައިންނަށް ުނވަތަ 

އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ މިއަުދ ވެްސ ކުރުމަްށ  އަވަސް ވި ކަހަަލ މަޝްރޫޢުތަްއ ބީ. މިދެންނެތި ވެފައި  ބައްޕައިންނަށް

އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައިން ލުއި، ގޮަތކަށް ޯލނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭތޯ ެބލުން. އަދި ެއ އެބަ ޖެހޭ 

ވަހިކަމަްށ އޮްތ ދަތި އުނަދގޫ ްސ ެއ ބޯހިޔާ ވެ އިންތިޒާމުގެ ތެެރއިން ވީާހ އަަވހަކަށް މިދެންނެިވ ބޭފުުޅންނަށް
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ޝައްކެތް ވެސް ނެތް ޤާނޫނުއަސާސީން  އްސުން. އާދެ!ލިިބގެންދާނެ އިންތިޒާމެއް ހަަމޖެމައްސަލައަށް ފަސޭހަ ޙަްއލެއް 

، ލީމާއިތަޢު، ކުިނ ނައްތާލުމާއި، ނަރުދަމާއާއި، ކަށަވަރުކޮށްޭދ ަވރަށް ގިނަ އަސާީސ ޙައްޤުތަްއ އެަބ ުހރި. ބޯފެނާއި

މާެލ ަސރަޙައްދަްށ މީހުްނ ތޮއްޖެޭހ ތާއި ިމހެން ގޮްސ އެތަްއ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އަަބދުވެސް ިމ ދައްކަީނ ޞިއްޙަ

މާިއ މިކަ ،ނައިސް ވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ،ވާހަކަ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަންނަންޖެހޭ ވާހަކަ. އަންނަީނ ކީއްވެގެންތޯ

ނުްނ ޤީހަމަ ޔަފަދައިްނ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުަވހު ވެްސ ދަންނަވާލިންޖެހޭ މު ުކރަކަންކަން އިންތިޒާ ،ވިސްނަމުން

ދިެވހި ަރއްޔިތުން މާލެ ަސރަޙައްދު ަވކި ޚާއްޞަ ތަނަކަށް ެވގެންނެއް ނޫނޭ ، ންވާ ެއއްކަމަކީޤީވެސް އަޅުގަނޑަށް ޔަ

މަްޝރޫޢެއްެގ ތެެރއިްނ މި ިއ އޮތް ފެށިފަމި ހިސާބުގަނޑަްށ އަންނަނީކީ. ޒަމާނުއްުސެރ ފެށިފައި، ަޒމާނުއްސުރެ 

ތަޢުލީމެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމާއި މާޭލގަިއ މަތީ ހިސާބުގައި ވަޒީފާގެ ތަނަވަސްކަާމއި އަދި ާމލޭގަިއ ަރނގަޅު 

މި އޮންނަނީ މީހަުކ  ސަބަބޭ 3 މި ވާތަްއ ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި،އިތުރު ަފރު، ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއިަފރުވާ ހޮސްޕިޓަލުގައި 

 ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި  ަވނީުޖރަކުރަންެޖހޭ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށްރަޙައްދަށް ހިމާލެ ސަ

ސަރަަޙއްދަށް މީހުން ިމ އޮންނަނީ އޮންނަންޖެހިފަ. މި ާގއިމު ނުުކރެވުމުެގ ސަބަބުން ގާއިމުކުރަންޖެޭހ ވަީޞލަތްތައް 

އޮތް ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުތަކަށް ، ޕްލޭެނއް އެބަ  ބޮުޑ އަމާޒެއްގޮުތގަިއ ސަރުާކރުެގ ވަރަށް މިއަދު އަޅުގަނޑު ދެކޭ

ހޮސްޕިަޓލެްއ ހެދެން. ޭއގެ ސަބަބުން  5ންދެވޭެނ އިންތިޒާމެްއ ހޯދާ، ޓަރަޝީރ ހޮސްޕިޓަލުެގ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަްއ ގެ

ދެންނެވީ މިއެއާެއކީގަިއ ިބގެންދާނެ. ހަމައްލެްއ ލިޙައަންނަންޖެޭހ ައުއމަށް  ާމލެ ވެސް އެތަްއ ބަޔަުކ ބޭސްފަުރވާއަށް

ހުސްކޮްށ ، . މިހާުރ ދޫކޮށްފައި ހުިރ ގެވަޅުތަކުަގއިބިނާކޮށްދިނުމުެގ ަމސައްކަތް ގެދޮރު ުކރިއަޅުގަނޑު ކުރިން އިޝާރާތް

ބަ ލިބޭ. ކޮންމެވެްސ އެހިސާބުން ބޯހިާޔވަހިކަން އެ ެއ ގެދޮރުަތއް އެޅިގެން ދިަޔއީމަ ދޫކޮށްފައި ހުރި ގެވަޅުތަކުގައި،

އްލެްއ ނުފެނޭ. އަދި ޙަމިާހރު މަސައްކަތް ަފށާފައި ހުރި ގޯތިަތކަށް އަދިއެްއ ، އެހެންނަމަވެސްއް އެބަ ލިބޭ. ޙައްލެ

ތުުރގެ އަޅުގަނުޑ އު ގެއިތުރަށް ފުޅާުކރަން އެބަ ޖެހޭ. ބޮޑު ތިލަދުންމަތީހަމައެއާއެީކގައި ވަޒީފާގެ ޚިދުމަތްތަްއ 

ދަރެްއގެ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ އިންަޓރނޭޝަނަްލ ރނޭޝަަނލް ބަނައވަހަށް އިންޓަ ދާދިވެއްޖެއްާޔ ދެކޭގޮތުގައި 

ރަނގަޅު ފެންަވރުގަިއ ހަމަ ޭބރުން ޑައިެރކްޓް ފްަލއިޓް އާެދވޭނެ ގޮތަްށ ހަނިމާޫދ ، އެއަރޕޯޓެްއގެ ގޮުތގައި

ފާއަްށ ވަޒީ ިދޔުމަކީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތި، ހއ،ހދ،ށ ގައި އިުތރު ރިސޯޓުަތއް ހުޅުވިގެން ތަރައްޤީވެގެން ގޮސް، މުޅި

 ކަންތައް 3އްެލްއ ލިބިގެންދާެނ ކަމެއް. މިދެންނެވި ޙަ ވެ، ާމލެ ސަރަޙައްދަްށ އަންނަންޖެޭހ ައއުމަށް ެވސް ބަރޯސާ

އަހަެރއްާހ ދުވަސް ެތރޭގަިއ އިންތިޒާމު  3އަހަރެއް،  2ކުިރއަށް އޮްތ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކީަގއި ަސރުކާރުްނ 

ަހމަގައިމުވެސް މި ަސރަޙައްދަށް އަންނަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ން ތިޑު ތިލަދުންމަބޮ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީނަމަ ކުރެވިއްޖެ

މީދުތައް އާލާެވގެންދާނެއޭ. އެކަމަށް ޓަކައި އިންތިޒާުރ އްކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ތަޞަްއލީއެއް ލިިބގެންދާނެއޭ. އެ އު 

ސް، ބާރަްށ ގެްނގޮސް، ހަކަްށ ގެްނގޮޕްރޮްގާރމުތައް ވީާހ ައވަކުރަނީ، ަރއްޔިތުން އިންތިޒާުރ ކުރަީނ ތަަރއްޤީެގ 

ކުރިއަްށ ގެންގޮްސ ނިންމާެނ ދުަވހަކަށް. ެއ އިންތިޒާރުގަިއ ަރއްޔިތުން ތިިބ ކޮންެމ ދުަވހަުކ ވެްސ ެއ ބޭފުޅުން އަާރއި 
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 . މާދަމާއަީކ ާމ އުޖާލާ،އިރާއެީކގަިއ އިންތިޒާުރ ކުރަީނ ެއކަމަށް. ނިދަން އޮށޯންަނނީ ވެްސ އެކަުމގެ އުންމީދުގައި

 ކަްށވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައި. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަްތތެރި ަރއީސް.ފާގަތި ދުވަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އިއްޒަތްެތރި ދާިއރާގެ  ގެމަނަފުށި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިމހާުރ އަޅުގަނުޑ ުފރުޞަތު ިމ ައރުވަީނ 

 ށް.ސަޢީދަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ސަޢީދު ޙްމަދުއަ މެންބަރު ގެ ދާއިރާ ގެމަނަފުށި

މަދު ަސލީމް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެިހ ޯހރަފުށި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ރަްށ ރާގަ ހަޅާފަިއވާ އިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހަށް ހުށަފްލެޓް ދޫުކރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ރަްށރަށުން އްޔިތުންނަށް މާލެާއއި ރަ

މި ، ރާުރގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަށް ވިސްާނލާިއރުގަމި ، އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުުކރަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ލަކޮްށ މިީއ ޖުމުާރރެްއ ނޫން ކަމަށް. ގަ، ަވކި ބަޔަކަްށ ވަިކ މަންފާތަކެއް ޭދން ހުށަހަޅާފައިާވ ވަކި ބަޔަކަްށ އަމާޒުކޮށް

ށް އެއް ހަމައެްއގައި ޯބހިޔާަވހިކަްނ ހަމަޖައްސައިދިނުމުެގ މާތް މަޤުޞަދުަގއި ިމ އިއްޒަތްެތރި ިހ ަރއްޔިތުންނަހުރިާހ ދިވެ

ރާރެްއ ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެްނ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅު ތެރެއިްނ ގަ ހުށަހަޅާފަިއވާ  ށްމަޖިލީހަ

ޑު ަބއެއް ކުީލގެ ގޮުތގައި ދަްއކައިގެން މި ާމލޭގެ ިދރިއުޅެމުން އާމްދަނީގެ ބޮ ލިބޭ ިމވީ ދިގު ާތރީޚުގަިއ މާލެ އައިސް

ިމ މާެލ ސަރަޙައްދުްނ ރާއްޭޖގެ ުހރިާހ ަރއްޔިތުންނަށް ވެްސ ެއ ، ފަސޭހަވެގެނެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީމިދަނީ 

ެއ  ކޮންެމ ަރއްޔިތަކަްށ ވެްސ ކަމަށް. ިދވެހި  މު ހަމަެޖހިގެްނދާންޖެހޭނެބަޔަކު ބޭނުންާވ ްފލެޓާިއ ގޯިތ ލިބޭނެ އިންތިޒާ

ބިމަކުން ނޫނިއްޔާ ދިިރއުޅެން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދަކުން އެ ަބޔަކަށް ދިރިއުޅެވޭނެ އުސޫުލ ބަޔަކު ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ 

ރިންނަށް އައިސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ. ައޅުގަނޑުމެން މާލެ 

އަޅުގަނޑުމެން ުކރަމުންދާ މަސައްކަެތއް ނޫން. ފަޭސަހވެގެން އިދިނުމަށް ިމ ކުރަމުންދާ ުބރަ މަަސއްކަތަކީ ކިޔަވަ

ދުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ހޯ ގޯއްޗެއް ނޫނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުުކރަން އަޅުގަނޑުމެން މި މާލެ ަސރަޙައްދުން ފްލެޓެއް 

ތަރުގަިއ ާމލޭގެ މުނިސިޕަލްީޓގައި އޮންނަ ޚާއްަޞ ދަފު ރެއް ގޮުތގައިތަުހރިހާ އެންމެން ބޮޑު ދަފުރާއްޖޭގެ 

ރެޖިސްޓްރީވާންޖެހޭެނ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންެމހެން މި ސަރަޙައްދުްނ ބިމެއް ނުވަަތ ޯގއްޗެއްެގ ބޭނުމުގަިއ 

ިއ ގޯިތ ލިބޭެނ އެކަްނ ފްލެޓާ ހުމަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށްހުރިާހ އެންމެން ާމލެ މުނިސިޕަލްީޓ ޚާއްަޞ ދަފްތަރުަގއި ޖެ 

ކުާރ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުހަމަޖެހޭނެ އުސޫެލއް ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުުކރަން.  އޮތުމަކީ،އިންތިޒާމު އެގޮތަށް 

ހަމަޖެހިފަިއ ިމ އޮންނަނީ. ކޮން ސަބަަބކާިއ އިންތިޒާމު ެއ ބަޔަުކ ދިިރއުޅޭ ތަނެްއ އެނގޭނެ  އްިޖއްޔާމުވެގޮތުގަިއ 

ެއ ބަޔަުކ އުފަންިވ އެކަްނ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ. ، ޅެނީނޫނުގަިއ ދިިރ ެއ ބަަޔުކ ެއ ތަހެދިތޯ 
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ވަޒީފާެގ ތަެކއް އެކަމުގަިއ އޮތީީކ ނޫން. މާގިނަ ސަބަބު  މިަދނީފަސްގަނޑު ދޫކޮށް، ެއހެން ތަންތަނަްށ ހިޖުަރ ުކރަމުން

އަިދ އެތަނަކުްނ ިވޔާފާރިކޮށްގެްނ އެަބޔަކަށް ލިޭބ ާވެގ ބޭނުމުގައި ބޭސްފަރު، ާވ ދިނުމުެގ ބޭނުމުގައިކިޔަ، ބޭނުމުގައި

ކަްށ ބެހިގެްނ ހަމައަ ދަކަްށ އެއް އްޙަޖޭގެ ހުިރހާ ަސރަލަތްަތއް ރާއް ޞީވަ މި  .ބޭނުމުގައި މުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދު

ކަށް ތަްއގެ އަތޮޅުބައެއަތޮޅު ތެރޭގެ ީމހުން އުފަލާއެީކގަިއ އެ، ިއ ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީގަގޮސްފިކަމު

 ގޮތަކަްށ ދިިރއުޅުން އެްއ ނުލިބޭ ހިޖުރަކުރަމުްނ ދާނެކަމަށް. އެްއވެސް ަބޔަކު ކުދި ކުިދ ޮކޓަރިތަކުގަިއ ސާުފ ވަ

 ،ބައްޓަންކޮށް އާާލކޮށް ގެންދާކަްށ ބޭނުމެއް ނުވާނެ. މިކަން މަޖުބޫރުވެފައި މިއޮތީ ކުރީ ސަރުާކރުތަކުން ގަަދކަމުން

ނުޑ ދަށުން ކަމަށް އަޅުގަ ގެށް އަތޮޅުތެރޭ ީމހުން ގެނައުމަށް ހިންގި ބޮޑު މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ގަދަކަމުން މި މާލެއަ

ވެރިކަމުން އަތޮޅު ތެޭރގައި މިާހރު  ޙުލިސަރުާކރުން އާދެ! ަރއީސް އިބްާރހިމް މުޙައްމަދު ސާގަބޫލުކުރަނީ. މި 

ހެޅިފައިވާ ބޮޑު މަްޝރޫޢުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ކުރުމަްށ ހުށަ މާރާތްޢިއެބައެްއގެ ގޯތީަގއި އެބަަޔކަށް ، ހިންގުމަށް

އަަހރު ދުވަްސ  5ށް މިއޮތް ުކރިއަ ރޫޢު. އަދި މި މަޝްއްލުަތކެއް ލިިބގެންދާނެކަމަށްޙަގަބޫލުކުރަނީ ިމކަމަށް ދާއިމީ 

އްެލއް ޙަްށ ދާއިީމ ާމލޭެގ މިހާުރ ޖެހިަފިއ މިއޮްތ ތޮއްޖެހުމަ މަ ވާނަަގއި ގެންގޮސްފިކަމުތެރޭގަިއ އެދެޭވ ގޮތަކަްށ ކުިރއަށް 

ިއ ގަ 19އަށް އެޖެންޑާ ގަބޫލުުކރަނީ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯ އަޅުގަނޑުކަމަށް  ލިބިގެންދާނެ

ްއލެއް ލިބިގެންދާނެކަމުެގ ޙަރަުމންދާ މަސައްކަތަށް އަަވސް ިމ ކުމަށް އްެލއް ހޯދުޙަސް ބޯހިާޔވަހިކަމަށް ާދއިމީ ވެ

އަޅުގަނޑު ސަުރކާރުން މިކަްނ ކަިއރު މުސްތަޤްބަެލއްގައި ފަޭސހަކަމާއެކު ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް  މީދުގައި އަދިއްއު

 ގަބޫލުކުރަން. ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގަޑިއިުރ ހަަމވުމާއެއްކޮްށ  1ރު ްސ މިހާ ހުއާދެ! ިމ ގަާރރުެގ އިބްތިދާޢީ ބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. 

 ތިއްެބވި މިޖެހެނީ ނުނިމިހުިރ މައްސަަލއަްށ. ދެން މިހާރު ުފރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން ދާން

 ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ.  ބޭފުޅުންނަށް ދެން އަންނަ ދުވަހަުކ ފުރުސަތު 

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް  .9

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

ހުޅުމާލޭ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ޢަީލ ނިޔާޒް  -9.1ރެނީ އެޖެންޑާގެ އާދެ! މިހާުރ އަޅުގަނޑުމެން މި އެނބު

ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮާވާލ ަރށްރަށުގެ މުއްސަނދިކަން އެ، އްދު ކަނޑައެޅުމާއިޙަހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ރަްށރަށުގެ ަސރަ

 34މިނިޓާިއ  18ގަޑިއިރާިއ  3ސްކުރަްނ ބާީކ އޮީތ ހުން. ިމހާުރ ިމ ަގރާރަްށ ބަ ކުިރއަްށ ގެންދިއުސް ހުގަރާުރެގ ބަ
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ސިކުންތު.  21މިނިޓާިއ  20ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  33މިނިާޓއި  46ގަޑިއިރާއި  1ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

 14ންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަްށ ިސކު 12މިނިޓާިއ  16ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީ އަށް  21މިނިޓާިއ  20ޕީ.ޕީ.އެމް އަށް 

ސިކުންުތ  30މިނިޓާިއ  3ސިކުންތު. ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްެވ ވަޑައިުނގަންނަވާ ކޮންެމ މެންބަރަކަށް  8މިނިޓާއި 

އިން، ފައިާވ ބޭފުޅުންގެ ެތރެވާނަންގެ ދަށުްނ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަ 9.1އާދެ! މިާހރު އެޖެންޑާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

ވަނީ  ުތ ލޮްކ ކޮށްލާަފއި ުހރިކަމަށްގުމިވަަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )؟ ގެންނެވޭތޯނުުފރުޞަތަށް އެިދވަޑައިކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ މުޙައްމަދު  ދާިއރާގެ  ފޭދޫއިދާީރ މޭޒުން. އެީއ ުކރީދުވަުހ އެިދވަޑައިގެންފައިާވ ބޭފުޅުްނ. އާދެ! 

 ނިހާދަށް. 

 

 ބަރު މުޙައްމަުދ ނިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެން

އްދު ަކނޑައެޅުމާއި ރަށްރަށުގެ މުއްސަނދިކަން ެއރަށަކަށް ލިިބ ޙަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަށްރަށުގެ ަސރަ

 ދުުކރަނީ ހަމައީާރރަށް އަޅުގަނޑު ކުީރ ުދވަހުވެްސ ތާއީދުކުރިން. އަނެއްކާވެްސ ތާގަރާރު. ިމ ގަ ދިނުމަށް ގޮވާާލ 

އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއެއް ބޭނުންވާތީ. އިއްޒަތްތެިރ ، މެން ރަށްަރށަށްގަނޑުެވސް މި މުއްސަނދިކަން އަޅުއި ހަޤީޤަތުގަ

މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ހެކިވާނެ ައއްޑޫ ސިޓީއަކީ މުއްސަނދި ސިޓީއެްއކަން. އައްޑޫސިޓީއަީކ ރައީސް، 

ސް، ހަމައެކަިނ ކުޑަކުޑަ އިއްޒަތްެތރި ަރއީ .ންމެ ުފރިހަަމ އެއްސިޓީތަރައްޤީވެގެްނ އައި ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ އޮތް އެ

މިންވަރަކަށް ަބލާލާިއރު އައްޑޫ ސިޓީަގއި އޮތްވަުރގެ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއާޕޯރެޓއް ނޯންނާނެ. މި ދިެވހިރާއްޭޖގަިއ 

މުަގއި ހުިރވަރުެގ ެއ ެއއާޕޯރުޓގަިއ އެވަީނ ޚިދުމަތް ނުދެވި. އައްޫޑ ސިީޓ ގަ، ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

 ގަމުގަިއ ުހރިަވރުގެ ހޮސްޕިޓަލެްއ މި  އާދެ،ދުނިޔޭެގ ނެތްވަުރގެ ޮހސްޕިޓަލެއް ، ެލއްއިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮސްޕިޓަ

، ޖެައކު ނެތް. އެފަދަ ޚިދުމަްތ ދެވޭެނ ތަނެއް ނެތް. އެފަދަ ޑޮކަަޓރުން ތިިބ ތަނެްއ ނެތް. ެއހެންނަމަވެސްދިވެހިރާއް

ސަރުާކރުތަކުން ރާވަިއގެން ައއްޑޫ ، މާލުންހުާކރުތަކުގެ އިަސރު، ގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިންވެސް އަޅުއި މީގެ ކުީރގަ

އްދަްށ ޙަޓަަކއި އެ ހޮސްޕިޓަލުގަިއ ހުިރ މެޝިނަރީޒްތަްއ މާޭލ ަސރަ ސިޓީގެ ރައްޔިތުްނ ނިކަމެތިކޮްށ ބިކަކޮށްލުމަށް 

ށް ލިބެމުންދިަޔ ދެކުުނގެ ުހރިާހ ރަްއޔިތުންނަ، ކުގައިމުލަައއްޑޫ ސިޓީއާިއ ފުވައް ، ީވރާނާކޮށް ލްއެ ހޮސްޕިޓަ ، ޖަމާކޮށް

ނަށް މުއްސަނދިކަން ލިބިދާނެކަމަްށ ޔިތުންރައް  ޑޫގެ، އައް. އައްޑޫ ސިޓީއަށްކޮށްފަޢަ ބޭސްފަރުވާ ޚިދުމަތުން އެވަނީ ބަރީ

ނަށް ެއއްވެސް ކަހަަލ . އައްޑޫ ސިީޓގެ ަރއްޔިތުންުހރި ތެޮޔ ފަރމް ވަނީ ަނއްތާލާފަިއ ފެންނާތީވެ، އެ ގަމުަގއި ހަދާފާ

ަހއުސްއެްއ ެއ ޓުެގ ޚިދުމަތް ާދއިމީކޮށް ފަޭސހަޮކށް ދެވޭޭނ ަވރުެގ ބޮޑު ސިންާގ ަޕވަރއުނދަގުލަާކ ނުާލ ަކރަން

ހައުސްެގ ުހރި ޖަނަރޭަޓރުތަކާ ެއއްޗެިހ ުހރި. ހަމަ ަސރުާކރުތަކުގެ އިހުމާލުން ރޭވުމެްއގެ ެތރެއިން ެއ ޕަވަރ ގަމުގައި

. ކޮށްފަރީޢަޔިތުންވަީނ ކަރަންޓުްނ ބަސިޓީެގ ަރއްއްދުތަކަްށ ބަދަލުކޮްށ އަްއޑޫގެ ޙަިކ ަސރަމި ދިވެިހރާއްޖޭެގ އެ

. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑު ިމ ސަރުކާރުތަކުްނ ވަީނ އައްޑޫ ިސޓީެގ ރަްއޔިތުންނަށް ބޮޑުތަުކން އަނިާޔވެރިވެފަ
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ބޭނުންާވ މުއްސަނދިކަްނ އްޫޑ ސިޓީެގ ރަްއޔިތުން އަޅުގަނޑު ބޭނުްނ އައްޫޑ ސިޓީއަްށ އަ، ުކރަނީދުއީގަރާރަްށ ތާ

ނޑުެމން މަޖިލީހަްށ މިގެންަނ ލާަމރުކަޒީ ގާނޫނުެގ ތެރެއިްނ ެއ ދިނުމަށް މިއަުދ މިަގރާރަްށ ތާއީދުކޮށްގެްނ އަޅުގައިހޯދަ

ެގ ލަފަާއއެީކ ދީ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ގޮތަްށ ަރއްޔިތުންއި ރައްޔިތުންނަްށ ހޯދަ، ދީއިބާރުވެރިކަްނ ަކއުންސިލަްށ ހޯދަ

ިއ ވެްސ ައއްޑޫ ސިޓީެގ ަރއްޔިތުންނަށް ހޯދަ ރައްީޤކޮށް ައއްޑޫ ސިީޓގެ މުއްސަނދިކަްނ އަނެއްކާ އްޑޫ ސިީޓ ތައަ

އައްޑޫގެ ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ލާްޞތެރިކަމެއް ުހރެއްޖެނަމަޚް ދިނުމަށް. އިއްޒަތްރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އި

ކިތަންމެހާވެސް ފަސޭހައިން އެ މުއްސަނިދކަން ުހވަދޫގެ ަރއްޔިތުްނނަށް  ،ލައްއައްޑޫ، ފުވައްމު، ރައްޔިތުންނަށް

ެއ ދާިއރާތަކުެގ ެއ  ގުޅައިގެންފައިާވ ބާރުަތއްހޯދާދެވިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލަންޖެހެީނ އަޅުގަނޑުމެން ނި

ށް ޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނައިއްޒަތްތެިރ ަރީއސް، ވިސްނާލަްއވާ އަސިޓީތަކުގެ ަކއުންސިލުތަުކގެ އަތްމަްއޗަށް. 

މިދިަޔ  ،ގެނެސް ެއ ގާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިްނ ަކއުންސިލުތަްއ އުފަްއދާ ކައުންިސލުތަކަްށ ބާރުެވރިކަްނ ދީފައިވަނިކޮށް

ޓަކަިއ ހުށަހެޅުުނ  . މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުެގ ބާުރ ކަނޑުވާލުމަށްދައުރުގަިއ އެވަީނ ކައުންިސލުތަކަްށ ޕެރެަލއިޒްކޮށްފަ

ެގ ެތރެއަށް އައްޑޫ ިސޓީ ކައުންިސލް ހިމަނަން އަޅުގަނޑުެގ ދާިއރާެގ މެންބަުރ ޙުއެ އިސްލާ، ކޮށްދުއީކަްށ ތާޙައިސްލާ

ދުކޮށް ައއްޑޫ އީަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ މެންބަރު ތާ  18އެީއ ، އައްޑޫ ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު އި،ހުށަހަޅަ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ތިއްެބވި  ރުއޭ ލަރުންނަށް ިދ އައްޑޫ ސިޓީެގ ަކއުންސިސިޓީގެ ކައުންިސލު ޕެެރލައިޒް ކުރީ. އަ

 އި މީހުްނ ތިބި އޮފީހުން ނެރެްނ އެަތއް ުދވަހެްއގެ މަތިްނ ފުުލހުން ފޮުނވަ އި ނާޔަތާއި މުސާަރ ވެސް ކުޑަކޮށް އެބަޢި

ވެްސ  ރުންބޫުލކުރަނީ ިމއަދުގެ ަސރުކާ އަޅުގަނޑު ގަ ،އިންޒާރުދީ ބިރުދެްއކި. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، އެހެންކަމުން

ގަނޑުމެން އަދި އަޅު ،ޓަކައި ބޭނުންވާތީއާ މަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ބާުރ ދޫކޮށްލުމަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލާ

ބޭނުންާވ ިމ ގެންނަްނ ދުކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން އީަވއުދުވެފައިވާީތ ިމ ަގރާރަްށ ތާެގ ެތރެއިްނ އެކަްނ  19އެޖެންޑާ 

ައއްޑޫގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ާބރުވެިރކަން ދޭން އަޅުގަނޑު ، ތުންނަށްޔިވީާހ އަަވހަކަށް ފާސްކޮްށ ދިވެިހ ަރއް ގާނޫނު

ާރުރ ފާސްެވގެން ދާިއރުގަިއ ައއްޑޫެގ ބިން އައްޑޫ ސިީޓެގ ރަްއޔިތުން ގަުދ ކުރަން. އަިދ މި އީބޮޑަށް  ތާ ަވރަްށ ހަމަ

ކަީމ އެީއ އިންތިޒާމުތައް ވެގެން ދާނެ ޔަފާރި އުސޫުލން ބޭނުން ކުރެވޭނެވިއި، ގެދޮުރ ހަދަ އި،ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަނޑަ

 އަޅުގަނޑު ޝައްކެްއ ކުރާކަެމއް ނޫން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެދު ދާއި މާފަންނު، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ުފުރޞަތު މިއަރުވަނީ

 ހިމް ރަޝީދަށް. މެންބަރު އިބްރާ 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:
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ޫޟއަކީ ިދވެިހ ަރއްޔިތުން އުޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ެދވަނަ ފުުރޞަތަކަްށ ވެްސ އަޅުގަނޑު އެދުނީ މަ

  ..ާރރު.ގަންގެ މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅާ ދޫުކރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ރަްއިޔތު ލެޓުމާލޭގެ، މާލެާއއި ރަށްރަށުން ފް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އެީއ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ބެޭހގޮތުން.  -9.1މިާހރު އަޅުގަނޑުމެން މިގެންދަނީ އެޖެންޑާގެ  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .. ސް ކުރިއަްށ މިދަނީ.ހު ާރރުގެ ބަ ގަހުށަހަޅުްއވާފައިާވ އެ ހުޅުމާލޭ ދާއިާރގެ މެންބަުރ 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:

ުކއްލިއަކަްށ ފުރުޞަތުވެްސ ލިބުނީ.  ޭބރުން ހަަމ އައިމަ އެނގުނީ.އާދެ! މާފުކުރަްއވާތި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު 

އަޒުމު  ތުން ނިޔަތް ގަެނގެން. އެކަމާުކރަން ބަޔަކު ހި ުކރެވޭނީ ލާަމރުކަޒު ކަޒުއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ލަމަރު

ކުރިްނ އޮީތ  އި ޭޖގަދިެވހިރާއް، ނޑު ުކރިންވެސް ދަންަނވައިފިންަގއި އަޅުގައިރުކަުޒގެ މައްަސލައިގެން. ލާމަކަނޑައަޅަ

ރާއްޖޭެގ ުހރިާހ ދިވެހި  ާތލީ.ކަޒު ކުރުމޭ. މިާހރޭ ލާމަރުކަުޒ ކުރަނީ. ުކރީގަިއ މަރުަކޒު ކުރުމަށްޓަކަިއ އާބާދީ ނައްމަރު

ޫދކުރުމުގެ ްޕރޮްގާރމެއް ހިންގި. އާބާދީ ނައްތާލާަފއި މީހުން މަދުވީމަ ޭއގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އިނގޭނެ ދޭތެރެ 

 . ދިވެހި ބާތް މިއޮތީ ިމހާުރވެސް ޖެހިފަޞީގެ މުއްބަދަލުގައި ގެނައީ ބިދޭސީން. އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ުކިރކަމެ

އުނު ވެސް ކުދިން ވިހާަފއި މެރީ. ޢަބާދީ ނައްތާލީމާ. ފިރުގިނައިން ބިދޭސީން ގިނަެވއްޖެ. އެއީ އާ ރައްޔިތުންނަށްުވރެން 

ޖޭެގ އާބާީދ ިމހުރިާހ ކަމެއްކޮށްފައި މިތިބީ. ދޭތެެރ ދުރުކޮްށ ިދވެހިާރއް، މަރާ ތްަވއި އޮ އަޅުގަނޑުމެން ބަނޑުގަިއ ދަރި 

 ން ހަމަޖައްސަން ފޫބައްދަްނ ބިދޭސީްނ ގެންނަންޖެހުނީ. އެީއ ުކރި ެއކަ ދެން  އޭެގ އަނެްއ ަބޔަކަްށ މިތިބީ، ފައިނައްތާލާ

ުޑމެންނަށް އެކަމުން ސަލާމަތް ނުެވވިގެން. ދެން އަނެްއކާ ނެގ ސަބަބުން އަދިވެްސ މިއުޅެނީ އަޅުގައެއްކަންތައް. އޭ

ވާން. ދިވެހިާރއްޖޭގައި އެތަްއ އާބާދީ އެއްފަސްުކރުން. ހުރިާހ ރަްއޔިތުން އެކި ތަންތަނަށް ޖަމާ، އަނެއްކޮޅުން ކުރިކަމަކީ

 އެއްތާކަށް ޖަމާވާން. އެކަމު އެކީ،  ރަށްތައް ދޫކޮށްފައި ާރއްޖެ ފަޅުކޮށްފައިދިޔަޒަމާނުއްސުރެން ދިރިއުޅެމުން

އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، . ނެޖެ. ހުިރހާ ަރށެއްގައި ީމހުން ިދރިއުޅެންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާުރ މޮޑެލްއަީކ ޖަޒީާރ ރާއް

ގިީލގައި ހަމައެކަިނ ނގިލި. ިވލިނވާޭށ ވިލިނޑު މިދަންނަވަނީ ބައްލަހަމައެކަިނ މިސާލަކަްށ އަޅުގަ، އާބާދުވަނީ މީހުން

ގިިލ އާބާދު ުނވެގެން އުޅޭ ންށ ދާށޭ ބުނީމަ ނުދާނެ. މާލެ އަތޮޅު ިވލިއްޔަގިނނިދާނެ އެނދެއް ބައިންދާފަިއ ވިލި

އެނދެއް ދިނީމައެއް ނިދާކަްށ ނުދާނެ. އިންސާނާ  ނެކަނި ިނދާއިންސާނާ ހަމައެ  ،ސަބަބަކީ އެއީ. ނިދާނެ އެނދެއް

ޫރރީ ހުިރހާ ބޭނުންތަކެްއ ފުއްދޭެނ ގޮތްތަކަކަްށ ޟަޭބނުންވާ  ގައި ކަށް ދަނީ އެތަނެއްގަިއ އުޅެން ފަޭސހަެވ އެތަނުއެތަނަ

ޓުއަރިޒަމްެގ ، އްދުޙަ މު އެއް ސަރަމުހިންއެންމެ ، ްއދުޙަިގލީގައި އެއޮތް ަސރަނވީމަ. ވިލިއެތަނެއް އިންތިޒާމު

ރާތްތައް. މިހާުރވެސް މާޢިސަުރކާރުެގ  އި،ދިރާގަށް ނަގާފައްކޮށް އޮީތ ބީޗް އޭރިއާ އެ ،އްދުޙަމަސައްކަތް ކުރެޭވ ސަރަ
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އްުދގަިއ ވޯަޓރ ސްޕޯރޓްްސ ާއއި ވިޔަފާިރ ޙަގިިލ ވެސް އާބާދުާވނެ. އެސަރަނމާެލ އަތޮޅު ިވލި .ގިިލ އާބާދުވާނެނވިލި

ސްޓް ހައުސް ވެސް އެޅޭނެ އަދި ގެ ،މޫުދ ކުޅިވަރުަތކާއި އެހެނިހެްނ ކަންަކން ކުރެވޭެނ ގޮތަށް، ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި

ވެްސ  އިތަކުގަށްހުޅުވާލީމާ، ެއރަށަށް އާބާދުވާނެ މީުހން. އެއީ މިވެގެން އުޅޭ. ލ.އަތޮޅު ރަ ފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް

ވެސް އަޅާފައި އެަބހުރި. ނުދާނެ އެތާކަށް. ނުދާނެ  ޓްއަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ވަރަށް ބައިަވރު ްފލެ، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ،ލަތެްއ ނުދޭ. ހިފަަހއްޓާފައި އޮންނަނީޞީރަށުގަވެްސ ބިމެއް ުނލިބޭ. މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވައެ ، ސަބަބަކީ

ކަްށ ނީ. މިއަާދ ހަމައަްށ މިާހރު ިމވަނީ ގާތްގަނޑަ. ުހރިާހ ބާރުތަެކއް ަމރުކަުޒ ކޮށްގެްނ ހިފަަހއްޓަމަރުކަޒުކޮށްފަ

، ގައި އޮތީ ހަމަ. އަދިވެސް އެ ުފރުޞަތެއް ބިން ޕްލޭނު ދިޔައީ. އަދިވެްސ ބިމާބެހޭ މަސް ދުވަްސ ެވގެން 9ސަރުކާރަްށ 

އިގްތިޞާދީ މަސައްކަތް ުކރެވޭެނ ދަނޑުވެރިކުރުމަށާއި ެއހެނިހެން ސިނާޢީ މަސައްކަްތ ކުުރމަށް ބިމެއް ނުލިބޭ. 

މިހުންނަނީ. މާލެއަްށ ންވީމާ، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މާލެއަްށ މި ދަމާ ާބރެްއ ގޮތްތަކެއް ނެތް. ުފރުޞަތެއް ނެތް. އެހެ

ަރއްޔިތުންެގ  އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނުޑ ވެްސ އެއްބަްސ މުޅި ރާއްޖެއަީކ ދިވެހި . ދަމާބާރެްއ މިއަންނަނީމި 

ރައްޔިތުންެގ ތަނެއް. އެކަމަުކ އަޅުގަނޑު  ތަނެއް. މާލެއަީކ ވެްސ ދިވެިހ ރައްޔިތުންެގ ތަނެއް. ހުޅުމާލެައކީ ވެްސ ދިެވހި

މާލޭ ުހރިާހ ރަްއޔިތުން ތަނެއްގަިއ ދިރިއުޅުނު ބަަޔކަށް އިްސކަން ދޭޭށ. އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް މިދަންނަވަނީ އެ

ރޭަގއި ފުށީ ރައްޔިތުްނ ހިތްހަމަޖެހޭނެތޯ. ނުޖެހޭނެ. އަިދ މިާހރު ާމލޭެގ މިތިބަ ރައްޔިތުްނގެ ތެ އްކުޅުދުދިޔާމަ 

މާޭލ  ،ަތރެއްއި ތިބި ަދރިންތައް ޭގގެ ރަޖިސްްޓރީަގއި ނުޖައްސާ ދަފުއެމީހުންނަށް ލިބިފަ  ބިއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެބަތި

އަކަފޫޓެްއ ، އް ނޫން. މާޭލއިން ކުަޑ މިންވަރެއްޤެއްޙަ ތަރެއް. އެކުދިންނަށް ެއއްވެސްތާކުްނ ރައްޔިތުންެގ ދަފު

އް ވެސް އޮތީކީ ނޫން. ވެސް ެއއްވެްސ އެއްޗެްއ ޙައްޤެއްނުވޭ. ެދވޭނެ ރަށެ ގޯއްެޗއް ލިބުނީތީވެ، އޭާނ ފްލެޓެްއ ވެސް 

ރާއްޖެއިްނ ޭބރުގަިއ އެބަތިިބ ހިުޖރަކޮށްގެން. ާމލޭގަިއ ިދރިއުޅެވޭެނ ގޮތެްއ ނެތިގެްނ ން އިއަދި ޭއެގ އިތުރަްށ މާލެ 

 .އާަގއި. އެފަރާތްތަްއ ރާއްެޖ ގެންނަންޖެހޭ އެބައެތައް ބަޔަުކ ހިޖުރަކޮްށގެން އިންޑިއާ ސްރީލަްނކާ ެއހެންނޫނީ މެލޭޝި

އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ވެްސ ިއ ޔިތުން އެިކ ތަންަތނަށް ބެހިގެން. ުކރީގަށްތަްއ އާބާދުވާީނ ރައް ޖޭގެ ރަމިރާއް

އުްސ ގެސްްޓހަފައިބަފައިބަ އޮއްވާ އެއް އަތޮޅު، ވ.އަތޮޅުން މީހުން  ފާހަގަކުެރއްވި، ވ.އަތޮޅު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރީތި

 އެދަނީ. އެހެންވީމާ، ސިނާޢީ މަސައްކަތް ުކރެވޭނެ ގޮތާއި ސިނާީޢ އަޅަން ފުރުޞަތު ދިނީމަ މިހާރު އަެނއްކާ އަނުބރާ

ލަްތ ޯފރުކޮށްދިނީމަ އެތަނަކަށް އާބާދުވަނީ. ޞީކަެމއް ވަ ލޯނާިއ ފަިއސާ އާިއ ތަނަވަސްކަްނ މިުހިރހާ މަސައްކަތް ުކރަން 

ޅޭ މަްއސަލައަކީ. ެއހެންެވ ދަޭށ ބުންޏަސް. މިއީ ޖެހިގެން އުދާނެ އެނދެއް ދީފައި ނުދާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނި

މާލޭ ރައްޔިތުންނޭ މިތާނގައި ތިބީ. ުކރީގަިއ ބިން  .ތުންނަށް އިސްކަން ޭދށޭއަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މާލޭ ރައްޔި

މާލެއަްށ ީވގޮތް.  އޭ ގޭނެށް ނޭނެގ މިހިާސބުން އުފަންިވ ކުދިންނ3ަނޮވެމްަބރ  88ހިއްކީވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނޭ. 

އްުދ މިާހުރ އެއޮީތ ސަުރކާުރ ގުދަންތަކާިއ ޙަގަނޑުމެންގެ ަމއިންބަފައިންނޭ. މާެލ ހިއްިކ ސަރަވެލިފުނި ެޖހީވެްސ އަޅު

އްދުތައް ހަދާފައި ެއ ޙަ. އެ ގުދަންަތއް ނަގާފަިއ މާޭލ ރައްޔިތުންނަށް ތަަނވަސް ަސރައެސް.ޓީ.އޯ ގުދަންތައް އަޅާފަ
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ންގަނީ. އަނެްއ ްޕ ހިގެއިްނ ޯވރކްޝޮ ހިންާގކަށް. ެއއް އް ވެސް ާބލާށޭ. ވޯރކްޝޮޕެްއ ނުޭދ މާޭލ ރައްޔިތެ ތައްގުދަން

އި އަެނއް ގޭގަ  ގައިހިންގާިއރުއޮތީ.  ގެއިން ނުނިދިގެން ޝަކުވާ ުކރަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލޭ ވޯރކްޝޮޕްަތއް

ވަަނ  3މިއީ ިމހާރު ތަުކރާރުކޮށް އީސް. ރި ރަިއއްޒަތްތެ ރަނީޝަކުާވކުމީހުން އެބައި . ތިބޭ ބަޔަކުނިދަން އެބަ

އެަތއް ަފހަރަުކ ބުނެފިްނ ސިނާޢީ  .ދީފި އް އްދެޙަ އްލެއްުނވި. އެަތްއ ސަރަޙަ ްއ އެެއ މައްަސލަ ށްވެރިކަން. އަޅުގަނޑަ

ނަޒަަރކުން ވެްސ  ޞާދީއިޤްތިއްލުވާީނ ޙަ ކަންތައްތައް ެއ މަސައްކަތްކުރަންށޭ. އެކަމަކު، ނުޭދ ބިމެއް. އެހެްނވީމާ، 

 .. ވިސްނައިގެން. ހަމަެއކަނި ފްލެެޓއް ދިނަސް.

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .9

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. އެއީ ހުޅުމާޭލ 9.1ކުރިއަށްގެންދަނީ އެޖެންޑާގެ މި މެންބަރު. އާދެ! މިާހރު އަޅުގަނުޑމެން އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

އްދު ކަނޑައެޅުމާއި ރަށްރަށުެގ ޙަ ގެ ސަރަބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ރަށްރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

މި ަބހުސްގަިއ މިހާުރ ފުރުޞަތަްށ މުއްސަނދިކަން އެ ރަަށކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގވާލާ ގަާރރުގެ ބަހުސް. 

ހެންޭވުރ ދެކުނު ާދއިރާެގ  ވީ ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ ތެެރއިން ިމވަގުުތ މި ާމލަމުގަިއ އިންނެ އި އެދިވަޑައިގެންފަ

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން. މަށް ހީ. ޙުސައިން ޝައިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޝަމީމް

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:މް ހީހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަ

އް އިާދރީގޮތުން ލާަމރުޒުކޮށް ހިންގުމަްށ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ދާިއރާތައިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ

އެ މާއްދާ ހިންގުމަށް ޓަކަިއ ، އަމުރުކޮށްފަިއވާއިރުއި އަންގަ ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާ  230ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަރއްޔިތުންނަށް ، ަގއި ގާނޫނެއް ހަަދިއ އިދާރާތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާިއރު ވެސް 2010/7ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން 

ިމ  .އިއްޒަތްެތރި ރައީސް  ހިތާމަކުާރ ކަމެއް ށްންާވ ގޮތަްށ ޚިދުމަތް ލިބެމުންނުދާކަީމ އަޅުގަނޑުމެން ެއ މައްޗައެކަށީގެ

އަަހރުވަންދެން ްޕލޭނިންގ  2ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގެ ަރއްޔިތުން ގޯތި ކަނޑަން ަކއުންސިލުން ފޮނުވަިއގެން 

އަަހރު  2މިނިސްޓްރީްނ  ގޕްލޭނިން .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި  ން ެބއްވޭކަްށ ނެތްރަމިނިސްޓްރީގަިއ އޭތި ހިރަފުސްއަ 

އަަހުރ ވަންދެްނ ބާއްވާފަިއ  3ވަނަ ައހަުރ އެތާނގަިއ  3ފަހުން ދޫކޮށްލީާމ ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރއަށް ގޮްސ 

 30ބެިވ އީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއިން އެބަތިއްްނކޮށްފަިއ ިތއްބެވި ަބއެްއ ރަ ިމ ރާއްޖޭގަިއ ވެރިކަުރ ނިމިގެންދަނީ. ކާސަރު

ތުަގއި ެވރިކަންކުާރ އަހަރު ެތރޭގައި ވެސް މީގެން ރަށެްއގައި ފައިންޕުޅު ބީއްސާުނލައްވާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޙާލަ

 ވާެނ ގޮތެއް ޤީގައުމެއްގަިއ މި ތަންތަުނގައި ިދރިއުޅޭ ިމ ތަންތަނުެގ ކައުްނސިލުތަކަށް ިމ ބާރުދެިވގެން ނޫނިްއޔާ ަތރައް
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ނޭނގުނު. ެއ ރަށެްއގައި ިދރިއުޅޭ ބައަކަްށ ވެސް ވިދާޅުވެދެއްވާ. އަޅުގަނޑަކަށް ވިސްނާ ވިސްނާ  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

ީވ ތަން އެ ރަށަކުން ބިްނ ދޫުކރަން، ންވީތަން އެނގޭނީޅަެއ ރަށެްއގަިއ ެގ އަ ، ިޅ އޮތްތަނެްއ އެނގޭނީއެ ރަެށއްގަިއ ހޮ

 މޫސުމަްށ ބޭނުންކުރެޭވ ދިމާލެްއގައި ބަނަދރު އަޅަން  2 ެއ ރަެށއްގައި ، ދަނޑު ހައްދަންީވ ތަނެްއ އެނގޭނީ، އެނގޭނީ

ުނވާނެ. މިކަމެއް  ލަްއވާލަިއގެނެއް މިކަމެއް ޗޯސް ޯޗސް ޗޯސްކަށް. މިތަނުން ގޮސް ޔަނީ އެ ރަެށއްގެ ބަނގޭއެ

ރަށަްށ މުޅި ، އިނުހިނގާނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިކަން ހިނގާނީ އެ ރަުށގައި ތިބި އުމުރުން ުދވަސްީވ ފަރާތްތަކާ

ދާ ވެސް ބޭނުންުކރެވެން އިންނަ ދިމާލެއް ެއ ރަުށގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެނގޭނީ. މިތަނުން މޫސުމެއްގަިއ ބަނދަރެއް ހުރިހާ 

މީހަކު ގޮސް ސާވޭއެްއ ހަދާލާަފ ބަނދަރެްއ އެޅީާމ އެްއ މޫސުމަށް ބަނދަުރ ބޭނުންކުރެވޭނީ. އަނެްއ މޫސުމުގަިއ 

ނަކަށް ނޫޅެވޭނެ. އެ ރަށުަގއި ތިބޭ ގެ ރަްއޔިތުންމި ޙާލަުތގައި ާރއްޖޭންނަ ރަށަށް. ދާންޖެހޭނީ ޖެހިގެން އޮ

ގަިއ ަބރާބަރަށް މި ޮޕއިންޓުހަމަ ން ެއ ރަށްރަށުަގއި ތިބޭ ދަތުރުުކރައި ހެސްކިޔާފަ ، އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުރަން

އިއްޒަތްތެިރ  ނީ. ވިދާޅުވަގެ ބޭފުޅުންނެ ކަމަށް އެ ރަށުމޫސުުމގައި ވެްސ ބޭނުންކުެރވޭ 2ބަނދަރު އެޅީމާ މި ރަށަށް 

 ލަތުެގ ފައިސާ އު އެ ދުވަްސވީ ިޢލްމާއި ޙިކުމަތާއި ެއ ސައިންްސ ބޭނުންނުކޮށް ދަ، އިރައީސް، ެއ ދުވަްސވީ ތަުޖރިބާތަކާ

ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާ ތަންތަން ހަމަ ގިނަަފހަރަށް ހުީރ ކޮްނމެ ސަރުާކރަކުން ހެދިޔަސްވެްސ ހަމަ ޭބކާރުެވ ރަށަްށ 

 ދަނޑު ހައްާދ ދިމާލުްނ ބިްނ ދީފާނެ ވިފަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ެއ ރަށެއްަގިއ ެއންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުންނުކުރެ

ނޫްނ ރަްށރަށް  ދިރިއުޅެން. ދަނޑު ނުހެޭދ ތަނުގަިއ ދަނޑުހައްދަން އަްނގަފާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، މިއެއް 

މިހެނެްއ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް،  ،ލިބިގެންކުރުމަކީ. ހަަމ ކަމަާކ ނުަލިއ ހޮސްޕިަޓލަށް ޑޮްކޓަރުން ނު ޤީތަރައް

ޓިިވޓަމިންނެއް. އިޑުމެން އެންމެ ކުޑަިއރުަގއި ާމލޭގަިއ ުހރިާހ ބައްޔަކަްށ ކަީނ އަޅުގަނޑުމެން މަނޅުގަކަމަކުނުދާނެ. އަ

 ވާަހކަ. އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގަިއ ބުނެއުޅެނީ މައިޓިވިޓަމިންއެްއގެ ރުފުަރއިގެ މީހުންރުގެ އެ އުމުއަޅުގަނޑުމެން އޭ

އިގަ ބޮުޑ ރަ . އޭުރގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައިމާ ކަންމަތީ ފިހާވާަހކަކަން މިހާރު މި އެނގެނީ ެއއީ މަލްިޓވިޓަމިން

ށި ސައިޒްެގ ފެހިުކލައިގެ ޭބހެއް. އެީއ މައިޓިވިޓަމިން. އަޅުގަނޑުމެން ހުްނ ދޮއުނގުރިޖެިހ ފުޅިއެއްގަިއ ހުންނާނީ މަ

ގަިއ އިންަނ ރާބޮނިދ ނީ އެ. ގޭަގއި އިންަނ ކުުކޅު ބަލިވިޔަްސ އެއަްށ ވެްސ އެ. ގޭބަިލވިޔަްސ ދެ. އެ އަޔަސް ދެނީ 

 ބަލިވިޔަްސ ދެނީ އެ. ހަަމ ބަރާބަރަްށ ފަސޭަހވޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އެގޮތަްށ މައިޓިވިޓަމިްނ ކައިގެްނ މިާހރު މި 

ނޑިނޭޅި ެއ ކުރަީނ ެއ ިމ ސަުރކާރުްނ ކެ ާވން އެބަޖެހޭ.ޤީޖެ ތަަރއްވޭނެ. ިމ ާރއްޅެރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަކަށް ނޫ

އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަިއރު  .އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ާމލުވެަފ އޮްތ މިންަވުރ އިންތިހާ ހުޔަތަުނގަިއ އިދިމަސައްކަތް. ިމ ވޭތިވެ

ފުޅުންނެއް މާލޭގައި ތިންހަަތރު ޑޮކްަޓރެއް އުޅުއްވާ. އެއީ ހުިރހާ ބައްަޔަކށް ވެސް އެ. ދުަވހަކު ޓެސްެޓއް ހަދަކަްށ އެބޭ

 އިކުޑަ ދަަބސްކޮޅެއް އޮންނާނެ އަތްޕުޅުަގއި. ހަމަ ަބއްލަާވލައްވާފަ . ނެވިދާޅެއްނުވާނެ. ބައިސްކަެލއްގަިއ ވަޑައިގަންނަވާ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އެގޮތަށް.ބޭސް ކާލަިއގެން  ހަމަ އެްސ ދޭނެ. ނިޓު ެތރޭގައި ބޭމިަވރަކަށް ިދހަ އިވާގޮތް ައހާލާފަ

އެނަ ފަޅަނީ . ިވއްސަނީ ވެސް. އޭނަ ރަށެއްަގިއ އެންމެ ޑޮކްޓަރެއްގެ އާބާދީ 3000 .ވެސް މިހާރު ހަމަ އެ އުޫސލުން
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ލަުތގަިއ ނޫން. މި ޙާ ނައްތަނީ ެވސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ފަުރވާކުެރވޭނެ ގޮތެއްއޭނަ ހޭ. ވެސް

ންގަޕޫރަށް ވެްސ ރެފިއުޖީންެގ ގޮުތގަިއ ެއ ތަންތާގަިއ އަްށ ީކއްކުރަްނ ެއ މީހުްނ ސިއްޖިއްާޔ މާލެރައްޔިތުްނ ތިބެ

ގެ އިޙުސާްސ ނެ. މި ސަރުާކރުން ރަްއޔިތުންއްލުކުރާޙަމި ސަރުކާރުން މިކަްނ  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވަޒަންވެރިވާނެ

ޒަތްތެރި ލޮބުވެިތ ޚަރަދު މި ކޮށްދެނީ މި ރާއްޭޖގެ އިއް އިގައި ޖަހާފަ ބަޖެޓު އިހެސްކިޔާފަ  ދެނެގަންނާނެ. މި ސަރުކަރުން

 ދެއްިވ ފުުރޞަތަށް. ރައްޔިތުންނަށް. ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެން އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުެއރުވުމުގެ ުކރިްނ 

މެންޓް ންަޔރައެންވަގަިއ އޮންނާނެ. އަިދ ހަަމ  2ަނންބަރު ކޮމިީޓ  ަގިއ ޖުޑިޝަީރ ކޮމިޓީ  12.30 .ދަންނަވާލާނަން

 ޑްަޖހާއިުރ ސްޓޭްޓ އޯން 1ގަިއ އޮންނާނެ. އަިދ  3ކޮމިޓީ ކޮމިީޓ ނަންބަރު  އެންޑް ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖު

ނަޫދ ދެކުުނ ތި ރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި ައރުވަނީހާގައި އޮންނާނެ. މި 4އެންޓަޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ ކޮމިީޓ ނަންބަރު 

 ސަނީފަށް.هللا އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިރާގެ

 

 ސަނީްފ ވާަހކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދު

މުގައި މި ހުށަހެޭޅ ޅުއައްސަލާމްޢަަލއިކުމް. އާދެ! ލާމަުރކަޒީ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނަުއމުގެ ކުރީަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި ތަ

އްވީތީެވ ހުަށހެޅު އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް މި ގަާރރު މު ަގރާރުތަެކއް. އެގޮތުންމުހިން ށްރަވަ ގަރާރުތަަކކީ 

އާދެ! އެންމެ ުފރަތަމަ ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ މާީލގޮތުން ބާރުެވރިކަން ހޯދުން. އެއާ ނޑު ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. ގައަޅު

މުގެ މިނާއި ބިމުެގ ބިރިކަން.  ހުށަހެޅިެގން މި ދިޔައީ ބިމުގެ ާބރުވެ ވަރަށް ެއ ގުޅުން ހަމަ ގުޅިގެންދާ އިތުރު ގަާރރެއް

ިއ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދެޭކ ގޮތް. އޭގެެތރޭގަިއ މީގަގައި އެކަމާ މެދު ، ތަކާއި މިންތައް ކަނޑައެޅިގެންންއި

 .އި ކަންުކރާވީ ގޮތްރަށެއް ޖެހިޖެހިގެން އިންނައިުރގަ 2ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮްށލެވޭ ކަމެއް މީހުން ިދރިއުޅޭ 

ެގ ޭއރިާއ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭނީ ކިހާަވރެއްެގ މިންގަނޑެއްކަްނ ކަނޑައެޅިގެންދިއުްނ އެީއ ަވރަްށ ެއ ރަެށއް، އިތުރުންއޭގެ

ގާނޫނެއް ހެދިގެން އަންނަިއރު މި ގަާރރުތަކުގެ ިމ މު ކަމެއް. އޭގެތެރޭގައި ާޚއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި މުހިން

. ިމސަލަކަށް ތާއާބަދުެމ އަޅުގަނޑުމެން ގޮވަމުްނ މި ދިޔަީއ ށްއެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ހިފުމަްނ ތަކުގެ ބޭނުސްބަހު

ދޭށޭ. ގާނޫީނ އޮނިގަނޑެއްެގ ެތރެއިްނ އިނާއަީކ ތިނަދޫެގ ބަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ހަމަޖައްސަތިނަދޫއާ އިްނވެގެްނ އިްނ ކަފެ

ުލވުމެއް އޮތްއިުރގަިއ ބައްދަ އަހަރުަގއި ތިނަދޫގެ ކެބިނެޓުވަނަ  2010މިކަން ކުރެވުުނ އެއްވެްސ ދުވަެހއްނާދޭ. އެއީ 

ވެސް ތިނަދޫެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުްނ ހުށަހަޅަމުން ދިަޔއީ މިކަން މިހެން ކޮށްދޭޭށ އާމްދަނީ އިުތރުުކރުމަށް ޓަކައި. 

ތުގަިއ އިޤުތިޞާީދ ޙަޤީޤަވެރިކަްނ ންޖެޭހ ބާރު މިކަން މިހެންެވ ނުދިއުމާ ގުޅިގެްނ މިއަާދ ހަމައަްށ ވެްސ ަރށްރަށަށް ލިބެ
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ިމ ގަާރރުތަކުްނ މިކަންތަްއ  ،ބިުމގެ ިމލްކުެވރިކަްނ ސާފުނުވާީތ އޮީތ އުނދަޫގވެފަ. ނަމަވެސް  ހޯދުންބާރުވެރިކަން 

 އި ކަފެނާގަ ހޮޓާ ތިނަޫދ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ިސޓީ ، ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައިާމ ގާނޫުނގެ ެތރެއިްނ މިކަންވީމާ

ކޮށްދިނުމުގަިއ ިމ  ވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަްށ ކަންކަން ށް އެ ާބރުެވރިކަްނ ލިބިގެންދާނެ.  ދިހެދިގެންދާނެ. ކައުންިސލަ

ީރ ޝަރމަސް ެތރޭގަިއ ޓަ މު ވިސްނުންތަކުެގ ތެރޭަގއި ތިަނދޫގައި ިމ އަަހރު ޮނވެމްބަރު މުހިންސަރުކާރުްނ ގެންގުޭޅ 

 އަންނަން ން ކެޕިޓަްލ ސިޓީއަްށ ބޭސްފަރުވާުކރަންމާ މުޅި ހުވަދުއަތޮޅު ެއިހސާބުހޮސްޕިޓަލެްއ އެޅިގެން ދިަޔއި

ލަތްަތކާއެުކ ލާަމރުކަޒީ ގާނޫނަށް ިމ ގެންަނ ޞީންކަްނ އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބިގެންދާނެ. މި ވަޤީނުޖެހޭނެކަމުގެ ޔަ

 ޭދ އަޅުގަނޑުމެން ިމ އުފެދިގެްނ މި ައއި ަސރުކާރުްނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް، ބަދަލުތަކަކީ ިމ ސަރުާކރުން

އަސާީސ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތައް މީެގ ތެޭރގައި އިތުުރ ަގރާރެްއ އަންނަންޖެޭހ ކަމަްށ އުފާވެިރ ހަދިޔާތަެކއް. އެގޮތުްނ 

ގެ ޚިދުމަތްދޭނެ. ގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ. ކަރަންޓުފެނު ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މިއަދު ފާަހގަކުެރވިގެންދާނެ ވޯަޓރ ސަޕްލައި

ދުމަތްދޭނެ. އެގޮތުން އަިދވެސް ާމލޭގަިއ ހެދިފަުހިރ މި ެގ ޚިހަަމ އެގޮތަްށ ފެނަކަ. ަކރަންޓުޚިދުމަތްދޭނެ.  ނަރުދަމާ

ކުންފުންޏެއް އިންނާކަށް ނުޖެޭހ  3ކުންފުނި. ގައުމީ  3ސްޓެްލކޯ. މިއީ އެއް ކަމެއްުކާރ  ،ބާވަތު އިތުރު ކުންފުނިތައް

 ށް ތެރޭެގ ރަށްތަކަނޫން. ރާއްޖެ މަތްދޭން އިްނ ތަނެއް އެއް ތަެނއްގައި. ފެނަކައަީކ ދިެވހިރާއްޭޖގަިއ މާލެއަްށ ޚިދު 

ުމވައްޒަފުން އެތާނގަިއ ބައިތިއްބަިއގެން  149ޚިދުމަތްދޭން އޮތްއިުރ މަިއ އޮފީްސ މާލޭގަިއ ާގއިމުކޮްށގެން 

ތޯޭއ ގދ. . ނޫނިްއޔާ ކީްއވެގެންވީންނަންނީ އެތަންކޮންކަމެއްތޯއޭ މި ުކރަނީ. ކީއްެވގެންތޯއޭ އައްޑުއަތޮޅު ހިތަޫދގައި 

. މިއީ ވިސްނަންޖެޭހ ގިީލގައި އެތަން ނީންނަންވީނ. ނޫނީ ކީއްެވގެންތޯއޭ ގއ.ވިލިންވީތިނަދޫގައި އެތަން ނީންނަ

ކަންތައްތައް. ޕްލޭްނ ހެދިގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެްނ އިތުަރށް ޕްލޭްނ ހެިދގެންދާއިުރ އަޅުގަނޑުމެްނ ކީއްެވގެންތޯޭއ 

ނޭނގި ކައުންސިަލރުންނަށް ނޭނގި ިމ  އްގައި ނޭނޭގ ގޮތަށް މެންބަރުންނަށްޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީެގ ވަކި ތަނެ 

ޕްލޭންތަކެއް ހެދިގެން މި ދަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ޕްލޭން ހަދަން ްޕލޭނިންގ 

، ދިގެްނ ނުކުމެގެންދާިއރުމިނިސްޓްރީގަިއ ތިބޭ ަބޔަކަށް ިމ މަޝްަވރާނުކޮްށ ކިހިނެއްޯތޭއ އެނގޭނީ. މާސްަޓރ ޕްލޭްނ ހެ

އަށް އައިުރގައި ިމ އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލިްސ އެްއވެސް މެންބަރަކަްށ މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތެްއ މިއަދާ ހަމަ

މިފަދަ ގަާރރުތައް އިއްޒަތްެތރި . ނުލިބޭ. މިއަށްވުރެން ހާމަބޮޑު ގޮތެްއގައި މިކަން ުކރަމުން ިދޔައިމާ މިކަން އެނގޭނީ

މު ކަމަްށ މުހިން ގުންނެހަމަގޮެތއްަގއި ގާނޫނު އަންނަންވާިއރަށް  ހުށަހަޅައިގެން މި ާބރުވެިރކަން ފުރިމެންބަރުން

 އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުރވާނަން. ދެން ރި މެންބަރުންނަްށ ހުްސވަގުތުކޮޅެްއ އަޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިަވގުތު އިއްަޒތްތެ

 ގައި.  1.000ގެ ަޖލްސާ ުކރިއަށްގެންދާީނ މަޖިލީހު



72 

 

 

 {އަށް 13:03އިން  12:30 :ޅުތުކޮސްވަގުހު}

 މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، ރަީއސް މުަޙްއމަދު ނަޝީދު( ؛ ވީންނެ ރިޔާސަތުގައި ިއ)
 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .10.1 މުޓަމިހާރު ުކރިއަށް މި ގެންދަނީ އެޖެންޑާ އައި .ހު އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ މި ފެށީފަށް`. މެންދުރަ

  ައރުވާނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކޮޅެއް އަިދ މެންބަރުންނަށްޓުއަޅުގަނޑު ކުޑަ މިނި

 

 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .10

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިނިވަްނ މުއަްއަސސާތަކުގެ ކޮމިޓީްނ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ފޮނުވާފަިއވާ ، ވަނީގަިއ މި 10.1އެޖެންޑާ އައިޓަްމ 

ާމލުވެފައިވާ ަމއްސަަލ ހުންމާ އަދާކުރުމުަގއި އިކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ގާނޫނީގޮތުން އަދާުކރަންޖެހޭ ޒި ގބްރޯޑްކާސްޓިން

ގުޅިގެން އެ ަމއްސަަލ  އި ްނ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުމާގެ ދަށުވަަނ މާއްދާެގ )ށ( 210އިުދގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ގަވާ

 ކުރީަގއި މަޖިލީހަށް ހުަށހެޅުމުގެ . މި ރިޕޯޓުމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮށް ނިންމިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

ސްކާޓިންގ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް ،ގައި މި ވަނީ މިނިވަން މުއައްސަާސ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފަވަނީދަންނަވާލާނަން. މި ރިޕޯޓު

ނިންމަވާފަވަނިކޮްށ އަޅުގަނޑަށް  މުން ަވކިުކރުމަށް. މިގޮތަށް ކޮމިޓީންޤާކޮމިޝަންގެ ރަީއސާއި އަިދ ނައިބު ރައީސް މަ

، ެގ ރައީސްކޮމިޝަނު ގާޔ އޮފީހުްނ ސިޓީފުޅެްއ ލިބިފަ. ެއއީ މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިންއެބަވޭ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއް

ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، މިދެންނެިވ އިޞްލާާޙ ެއކީގަިއ ިއ ވަނީ އިސްތިޢުފާދެއްވާފަ އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު ަޝހީބު

 މި ުފރުޞަތުއަުރވަނީ މީޫދ ދާިއރާެގ މި މައްަސލަ ވޯޓާ ހަމައަްށ ގެންނާނީ. ައޅުގަނޑު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރޮޒައިާނ އާދަމަށް.

 

  ވާަހކަދެއްކެވުން:މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ޖެހޭ ޒިންމާގޮތުން އަދާުކރަންއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުން ގާނޫނީ ޝުކުރިއްޔާ

ަގއި ބޭްއވި މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓގެ  2019ޖޫން  19ާމލުވެފަިއވާ މައްަސލައަީކ ހުއަދާކުރުމުގަިއ އި

ގެ މެންަބރުން ެދއްވާފައިާވ މަުޢލޫމާތުތަކާ ިޓންގ ކޮމިޝަނު ސްވުމުގަިއ މޯލްޑިވްްސ ްބރޯޑްކާވަަނ ބައްދަލު  6މިއަހަރުެގ 

މާލުވެފަިއވާ ކަމަްށ ހުނީގޮތުން އަދާުކރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމުަގއި އި ގެ މެންބަރުްނ ގާނޫގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނު
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ގަިއ ބޭްއިވ  2019ޖޫްނ  25ޤުކުރެއްވުމަްށ ޓަކަިއ އެކަްނ ބަަލއި ަތޙުޤީ، ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންނަށް ފާަހގަކުެރވިގެން

ކޮމިީޓއަށް  އެ، އް އުފައްދައިްއދަލުވުމުގައި ސަްބ ކޮމިޓީއެވަނަ ބަ  10މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީެގ މި އަަހރުގެ 

 މިނިވަން، ގެ މެންބަރުްނ ވަކިވަކިްނ ހާޒިރުވެވަޑަިއގެްނ ދެއްވާަފއިާވ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ މަްއޗަށާއިކޮމިޝަނު

އިދާރާއަްށ ފޮނުވާފަިއވާ  ޔިތުްނ މަޖިލީުހގެޝަނުން ރައްމުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީެގ އެދިވަޑަިއގަތުމުގެ މަތިްނ ކޮމި 

 ގެގައި ރައްޔިތުން 2019ޖުލަިއ  29މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ކޮމިީޓގެ އި، މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކުަރއްވަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

ލުކޮށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ުކރިއަށް ގެންދިިއުރ ޞީށް ތަފުގައި ަވރަމަޖިލީހަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓު 

ެވލިދޫ ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަާވ މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ސަްބ ކޮމިީޓއެްއ ނަގާފަ. ެއ ސަބް 

هللا  ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ާދއިރާގެ ޝަފީޤު. ތިނަދޫ ދެކުނުهللا ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ގަުމ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  އަދި ޝާމްއުިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު  ސަނީފް. ވިލިމާެލ ދާއިާރގެ

ގޮތުްނ އެޖަވާބުދާީރކުރުމުގެ ށް މެންބަރުންނަ ޝަނުގެމުޙައްމަދު ވިސާމް. މި ބޭފުޅުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި

ތު ވެސް ދެްއވާފަ. އެގޮތުން  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ުފރުޞަށްއެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަ  އިފުޅުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުަރއްވައެބޭ

 ޗުއްީޓގަިއ ުހރި ކަމަްށ ވިދާޅުވެ  ، ދެންނެވުމުނއް މެންަބރަކު އެވަގުުތ ވަޑަިއގެންނެވެްނ ނެތް ާވހަަކ އެ

ެގ ސަބް ކޮމިޓީ ފުރުޞަތު ވަނީ ދެވިފަ.ވެވަޑައިގަތުމަށް ންބަރަށް ފަހު ވާހަކަ ވިދާޅުވުމުން އެ މެން ން ނެތްނެވެއިގެންޑަވަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  8ގެ ގާނޫނު ކުރުމުެގ ްބރޯޑްކާސްޓު، ކަންތައްތަކަކީ ށްފަުހ އެބޭފުޅުންނަށް ފާަހގަކުެރވުނުއިންވެސްޓިގޭޝަނަ

ނޫނުން ކޮމިޝަާނ ގާިމ  )ށ( ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ކޮމިޝަނުެގ ޖަލްސާަތކުގެ ިރޔާސަތު ބަަލހައްޓައި،

ިލއްޔަތުތައް ކޮމިޝަނުން އަދާކުރުމަްށ ބާރުއަޅައި، އެކަން ުކރެވޭެނ މަުގ ޢޫޙަވާލުކޮށްފައިާވ އެންމެަހއި މަސް

ބަޔާންކޮށްފަިއވާިއރު، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުްނ  ިމ ފަދައިން، ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

އެހެނިހެން މަސަްއކަތްތައް ުކރުމަށް މެންބަރުންނަށް ، އްކަތްަތއް ިވލަރެސް ުކރުމާއިގެ މަސަފިޔަވައި، ކޮމިޝަނު

ސަްބ ކޮމިޓީއަްށ  ކަމަްށ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުން  ުނވާވާލުކޮށްފައިޙަ ކޮމިޝަންގެ ރައީްސ މުޙައްމަދު ަޝހީބު 

އި އެހެން ުހރިހާ މަސަްއކަތެއް ކޮށްފައިވަީނ ގެ ބައްދަުލވުންތަކަށް ހާިޒރުވުން ފިޔަވަމަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވާިއރު، ކޮމިޝަނު

ގެ ކޮމިޝަނު  -2ފަިއ ވޭ. ކޮމިޓީއަށް ާފހަގަުކރެވިން ެގ ަދށުންކަލުމުސީދާ ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސ މުޙައްމަދު ަޝހީބުެގ ބެ

 ގެ ަރއީސްގެ މަދު ޝަހީުބ ސަބް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަަޑއިގެން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުަގއި، ކޮމިޝަނުރައީސް މުޙައް

އްޔަތުްނ އެމަނިކުފާުނ ކުަރއްާވ ހަމައެކަިނ ަމސައްކަތަކީ، ކޮމިޝަުނގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގެ ރިޔާސަުތ ސިހައި

ކުެރއްވުން އެކަނި ކަމުަގިއ ޛުންކަން ތަންފީކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ފާްސކޮށްފައިވާ ކަ، ބެލެހެއްޓެވުާމއި

ުކެރވުނު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފަިއވާ ގިަނ ގަިއ ޢައްޔަނު 2016އޭޕްީރލް  5ވިދާޅުވިނަމަވެސް، 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ލިބިޭދ ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަާމއި،  27ނިންމެވުންތަކަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޚިޔާުލ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނޫސްެވރިކަންުކރުމާއި، ޚަބަރާއި، މަޢުލޫމާތާއި، ފެންނަގޮތްަތކާއި،  28ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
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ުކރުމާއި، ފެތުރުމުެގ މިނިވަންކަމަްށ ުހަރސްއެޅޭގޮތަށް ނިންމާފައިާވ ނިންމުންތަކެްއ ކަމުަގއިވާިއރު، ފާޅުކުރުމާއި، ޝާއިޢު

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގަިއ ދިެވހިރާއްޭޖގެ  2ނޫނުގެ ގާކަުމގަިއ ެއ ނޫނު މަޤްޞަދުގާއެއީ ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ 

ޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަން ަދމަހައްޓައި ާއލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދާ ިޚލާފަށް ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  8ުނގެ ގާނޫ ގާފައިަވނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެނިންމުންތަކެއް ކަމަށްވެފައި، ެއކަންތައް ެއގޮތަށް ހިން 

ޚިލާފަްށ މައްަސލަތައް ކޮމިޝަނުގެ ަބއްދަލުވުންތަކަްށ  ލިއްޔަތުެގ ރޫޙާޢޫ ށް މަތިކޮށްފަިއވާ މަސްއިން ކޮމިޝަނުެގ ަރއީސަ

ގެ ނޫނުން ކަށަަވރުކޮށްފަިއާވ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ިނގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް ނިންމެވުމު ގާއެޖެންޑާކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި 

ގެ ުކރީގެ ނައިުބ ކޮމިޝަން -3. ންވަނީ ފާހަގަކޮށްފަސަބް ކޮިމޓީއި މަށްފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ދެްއވުމުން ކަ

ރައީސް އިސްމާޢީލް ޞަްފވާން ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާތާ އެަތކެްއ 

ވެސް،  ގެ ަރއީސްގެ ސަާމލުކަމަށް ގެަނއުމުންތުން ެއކަން ކޮމިޝަނުދުވަސްވެފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންެގ ފަރާ

ޞަްފވާން އިސްތިޢުާފ ދެއްވުމާ ހަމައަށް ނައިުބ ަރއީސަށް ދޭ އެލަވަންްސ އޭާނ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްމާޢީލް

ވަނަ  11ނޫނުގެ ގާމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްުކރު -4 ފައިވޭ.އަށް ދެއްވަމުން ގެންދިޔަކަން ސަްބ ކޮމިޓީއަށް ާފހަގަުކެރވި

މާެއކު ވަކިފަރާތަކަްށ ވެްސ މިނިވަންކަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ކޮމިޝަނަްށ ޢައްޔަނުުކރެޭވ ކޮްނމެ މެންބަރަކު 

މުންގެ ވިންދާ ެއއްގޮތަށް، މެންަބރުކަމުެގ އާއްލެނބުމެއްނެތި، ކޮމިޝަނުެގ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެަމތިން، 

 ވަިކ ޓީީވ ސްޓޭޝަނަކުްނ ބްރޯޑްކާސްޓު ،  އަދާުކރުން ިމ ފަދައިްނ ބަާޔންކޮށްފައިވާއިރުލިއްޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތައް ޢޫމަސް

ގެ ނައިބު ރައީސް ާފޠިމަތު ޒައިނާ ޓެންޓަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތަފާތު އެކިަފަހރު މަތިން ކޮމިޝަނުކޮށްފައިވާ ކޮން

ންތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްުކރި ކަމުގައިިވޔަސް، ެއ އެފަދަ ކޮންޓެންޓުތަްއ ެއހެން ޓީީވ ސްޓޭޝަ، ހުށަހަޅުއްވާފައިާވއިރު

މަތު ޒައިނާ ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅުއްވާފައިނުވުމުން، ޠިެއްއ ފާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ެއއްވެސް ޝަކުވާސްޓޭޝަންތަކާ

 ވަކިަފރާތަށް ުބރަވެުހރެ ަމއްސަލަތަްއ ކޮމިޝަނަށް  ފުވެރިކަމާިއ ހަަމހަމަކަމުގެ އުޞޫލުތަާކ ޚިލާފަށް ސާއިން

ވަަނ  2017ނާ، ޮކމިޝަންގެ ނައިބު ަރއީސް ފާޠިމަުތ ޒައި -5ފައިވޭ. ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސަްބ ކޮމިޓީއަށް ފާަހގަކުެރވި

އަހަުރ އޮކްޓޯަބރު މަުހ ބޭއްިވ ސިޔާީސ ަހރަކާތެްއގައި ބަިއވެރިެވވަޑައިގެންފަިއވާކަމާއި، ެއ ޢަމަލަީކ 

ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުންނަކީ  ،ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާވަނަ ާމއްދާގެ ) 5ނުގެ ނޫގާކުރުމުެގ ބްރޯޑްކާސްޓު

. އަިދ ިޚލާފު ޢަމަލެްއ ކަމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންނަށް ފާހަގަުކރެވުނު ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ީމހަކަށްވުމުގެ މަފްހޫމް

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(  17ނޫނުެގ ގާއާއެކު، ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުންގެ ުސލޫީކ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއ އެހަމަ

ނުވަަތ އެނޫންވެްސ އެހެންގޮަތކުން، ެއ ވަނަ ނަންބަުރގަިއ މެންބަރަކު ކުާރ ކަމަކުން، ނުވަތަ ާފޅުކުރާ ޚިޔާަލކުން  7ގެ 

 އުފެދިދާނެ ެއއްވެސްކަމެްއ ނުކުރުާމއި ކޮމިޝަނުގެ މިިނވަންކަމާިއ މެންބަރެއްެގ މުސްތަޤިއްލުކަމާމެުދ ސުާވލު

ިމ ފަދައިން  ،އިންޞާފުވެރިކަމާމެދު ުސވާުލ އުފެދޭނެ ުނވަތަ އުފެދިދާނެ އެްއވެސް ކަމެްއ ނުކުރުން މުސްތަޤިއްލުކަމާއ

ަގއި ަބއިވެިރވުމަކީ އޭނާެގ ންކޮށްފައިވާއިރު، ކޮމިޝަންެގ ނައިުބ ރައީްސ ފާޠިމަުތ ޒައިނާ ިސޔާސީ ަޙރަކާތެއްބަޔާ
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  ކުރުމާ ބްރޯޑްކާސްޓް  -6 ވުނު.ސަްބ ކޮމިޓީއަށް ފާަހގަކުރެ  ށްމުސްތަޤިއްލުކަމާމެދު ސުާވލު އުފެދޭނެ ކަެމއްކަމަ

 ށް.ތަފާތުކުރުންތަްއ ގެންގުޅެފަިއވާކަން ފާަހގަކުެރވޭކަމަ ނިންމުމުަގއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާަތއް ބަަލއި

ކޮށްފަިއާވ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ުފރަތަމަ ގޮތުން ަވކި ޓީީވ ސްޓޭޝަނަކުްނ ބްރޯޑްކާސްޓުއެ

އެފަަދ ކޮންޓެންޓް ެއހެން ީޓވީ ނޫނުގަިއ ބުނާ އެންެމ ަހރުކަށި އަދަުބ ދިުނމަށް ނިންމުމާއި، އަދި ގާފަހަރަށްވެްސ 

އި ބުނާ ެއންމެ ލުއި އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމާފައިާވކަން ފާަހގަކުެރވޭ ނޫނުގަ ގާ ،ުކރުމުންބްރޯޑްކާސްޓު ތަކުންސްޓޭޝަން

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ވަކިފަރާތަކަްށ ލެނބުމެއްނެިތ  11ނޫނުގެ ގާކުރުމުެގ ކަމާއި، އެކަމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓު 

އިްނ މަށް ސަބް ކޮމިޓީިލއްޔަތު އަދާުކރަންޖެޭހ މަފްހޫމާ ޚިލާފު ޢަމަލެްއކަޢޫމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަސްކޮ

ކޮމިޝަންެގ ރައީްސ ފިަޔވަިއ އެެހން މެންބަރުން ކޮމިޝަނުެގ ބައްދަލުވުންަތއް ފިަޔވަިއ  -7 ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.

ންނަވާ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުްނ ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މަަސއްކަތްކުރުމަށް އޮފީހަށް ވަޑައިުނގަ

ކަތަްށ ނިކުމެވަޑައިނުގަންަނަވނީ ކޮމިޝަނުން ެއގޮތަށް ނިންމަވަިއގެން ކަމަްށ ސަބް ރަސްމީކޮށް ކޮމިޝަނުެގ މަސައް

ސާަރ ނަމަވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންެގ މު އި،ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ެދއްވާފައިާވ ކަމާ

ބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިްނ ފުލްޓައިްމ ލަތުެގ ެއހެން މިނިވަްނ މުައއްސަސާތަކުެގ މެންއުކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ދަ 

ގެ ެއ ނިންމެވުމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުްނ ކަނޑައަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރުންކަމުގައި ަބލައިގެން ކަމުގައިވާތީ، ކޮމިޝަނު

ްނގެ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރު -8 ވިފައިވޭ.ންމެވުމެއްކަމަްށ ސަްބ ކޮިމޓީއަށް ފާަހގަކުރެ ގޮތާ ިޚލާފަށް ނިންމަވާފަިއާވ ނި

ނޫނުެގ މަޤްޞަދު ޙާިސލުކުރުުމގެ ރޫޙު ހުރިކަަމށް ޤަބޫލުނުުކރެވޭ ކަމަށާއި، ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނަްށ ގާކިބައިގަިއ 

ސަްބ ކޮމިޓީއަްށ ކަމަށް  ނުކުޅެދިފައިވާ  ލިއްޔަތާިއ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޢޫ ނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްގާ

އަލްފާިޟލާ އި އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ޝަހީބާގައި ުކރެވިފައި އޮތް ހިސާބުން މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު  ނު.ފާހަގަކުެރވު

ގެ އިތުރު މެންަބރެްއ ކޮމިޝަނު. ވަކި ުކރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ ފާޠިމަތު ޒައިނާ

އެބޭފުޅާއަށް ޖަވާބުދާީރ ވުމުެގ  ން ނުނިންމާ އޮތީރުެގ މައްސަަލއިގަިއ އަދި ވަކި ގޮތެްއ ކޮމިޓީހިމުގައިވާ ޒީނާ ޒާ ކަ

 ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ތު ހުޅުވާލަނީ ހުށަހެޅުނު ރިޕޯާޓއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުްސ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ުފުރޞަ

ވޯޓަްށ ައާހ ގަޑީގަިއ ރިޕޯޓާިއ  ،ގަިއ ިމ ރިޕޯޓު 13:30ކުރުމަށް. ޝުުކރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު 

ގ ކޮމިޝަުނެގ ެއހެނީ ބްރޯޑްކާްސޓިންއެ ޙަޤީޤަތުގަިއ ރިޕޯާޓއި ގުޅޭގޮތުން  ގުޅޭގޮތުން ވޯޓަށް އެހޭނެ. ެއހެންވީމަ،

ނައިބު ރައީސް ަވކި ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުުރޞަތު އަރުވަނީ ިވލުފުށީ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބުރ 

 .ޙަސަން އަފީފުއަށް. އާދެ! ވިލުފުށީ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެްނބަރު ޙަސަން އަފީފު
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 ން:ވިލުފުށީ ދާިއރާެގ މެންބަރު ޙަސަްނ އަފީފު ާވހަކަދެއްެކވު

މުްނ ޤާގެ ރައީްސ އާއި ނައިުބ ރައީސް މަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނު

ރައީްސ  ގެގ ކޮމިޝަނުްބރޯޑްކާސްޓިންމިހާރު ، ން ނިންމާަފއިވަނިކޮށްބެހޭ ކޮމިޓީދުރުކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ

ައދި ނައިބު ރައީސް އެމަޤާމުަގއި އެބަ ހުންެނވި.  ،މަވެސް. ނަދެއްވާފަމިވަނީ އަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާ

ިމ  ށް  2018ްނ  2013މީެގ ކުރީަގއި މިއޮްތ ަސރުކާުރގަިއ ެއއީ  ، އާދެ!އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ުދވަސްތަކުގައި

ރޭގަިއ މުއައްސަސާަތކަކީ ވެސް ަސރުާކރުގެ މުށުތެ  ީއ މިނިވަންަސރުކާުރ ދުވަްސވަރުަގއި ފެނިގެްނ މިދިޔަ ހިނގި

 ތައް އާއްުމ ރައްޔިތުންނަްށ ެއކަން .އްެގ ގޮުތގައި ފެިނގެންދިޔައީއެ ސަރުކާުރ އަްނގާ ގޮތަްށ ކަންކުރަްނ އޮްތ ބަ

ކަތް ކުަރއްވަމުންދިޔަ ގޮތަށް ކަމަށް. އާދެ! މިގޮތުްނ ގަބޫލުކުެރވިގެން ވެސް ިދޔައީ އެަކހަލަ ގޮތަކަށް. އެބޭފުޅުން މަސައް

އޮްތ ސަރުާކރު ޚިާޔލު ތަފާތުާވ ގޮތަކަްށ އެްއވެްސ  އިަތކަށް އޮީތ ޭއރުގަ  މަސައްކަގެބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނު 

އެޅުން. ުހރަސް ތަކަށް އެފަަދ ފަރާތްތަކުްނ އެ ުކރަމުން ގެންދިޔަ މަަސއްކަތް، ފަރާތަކުން ޚިާޔލެްއ ފާޅުކޮށްފިނަމަ

 ޗެނަލްެއއް ބަންދު ކުރުމާިއ އަިދ ޖޫރިމަާނ ނުވަތަ ީޓވީ ޗެނަލްއެްއ ވެއްޖިއްާޔ އެމިދެންނެވި ގޮތަށް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ 

މިކަަހލަ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެްއ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޮކމިޝަނުން އޭރު ހިންގަމުން ގެންދިޔަ. އަދި ހަމައެއާިއއެުކ ، ކުރުމާ

ބޭފުޅުން  ގަިއ ވެްސ އޭގެ ތުަރކާޙަ ހުންެނވި ފަރާތުްނ އިންތިޒާމު ުކަރމުން ގެންދިޔަ ސިޔާީސ އޭރު ަސރުކާުރ ހިްނގަން

ބައިވެރިެވ ވަޑަިއގަންނަވަމުންދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. ހަމައެކަނި ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނެްއ ނޫން. 

 ރވިްސ ކޮމިޝަންެގ ރައީްސ ވެްސ އިންނެވީ ސަ ވިލް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭުރ ޓީވީެގ ޒަރީޢާއިްނ ފެނިގެންދިަޔ ސި

. ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން ިއންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިަޔ ސިޔާސީ ަހރަކާތެްއެގ ވަޑައިގެންިއ މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގަ

ްއ ތަކެފަރާތްއެުކ މަސައްކަްތ ުކރަންޖެޭހ ކަމާތެރޭގައި. އާދެ! ވަކި ަފރާތަކަްށ ނުޖެިހ މިނިވަންކަމާިއ މުސްތަޤިއްލު

ގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ މިދެންނެވި ގޮތަށް ަވކި ސިޔާީސ ފިކުަރކަށް ތަބާެވގެން ިދޔުމަކީ އެީއ އެއް 

ސިފައެްއ  ނެ ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކަންުކރަން މިތިބޭ މުައއްސަސާަތކުގެ މެންބަރުންެގ ކިބައިަގއި ހުންނަންޖެހޭޤާ

 ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަޫބލެއް ުނކުރެވޭ. ިމ ސިފަތަާކއި ޚިލާފަްށ ކަންކުަރއްވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅުން ެއކަންތައް 

މިނިވަންކަމާއިެއުކ  އެބޭފުޅުންނަށް، ކުރައްވަމުްނ އެ ގެންދެވީ ވަކި ަފރާތެއްެގ ނުފޫޒުގެ ަދށުން ކަމަށްވާއިރު

އްވެްސ ކަމެްއ ކުރެިވގެން ިދޔަތަނެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެުކ އެފުވެރިކަމާޞާއިން

ގޮެތއްގައި ަވިކ ޞަޚާއް، ލަތްތައްޞީ ކަމާއިއެކު ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ އެިކއެކި ވަމިނިވަންއަޅުގަނޑުމެން ގެންދިޔައީ ފެނި

މިދެންނެވި ކުީރގެ ަސރުާކރާއި ގުޅުންހުިރ ފަރާތްތަކުްނ ، ހެންނަމަވެސް ޓީވީ ޗެަނލެއް ޫޖރިމަނާކުރަމުްނ ގެންދިޔަތަން. އެ 

މެދު އެއްވެްސ ފިަޔވަޅެއް އެޅިގެންދިޔަ ތަނެްއ ެއފަރާތަކާއި، ުކރި ކަމުގަިއ ވިޔަސްފަދަ އެއްެޗއް ްބރޯޑްކާސްޓުކޮންމެ

ްއގަިއ ތިއްބެިވ މެންބަުރ އަިދ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އާދެ! މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންކުރަމުން ދިަޔ ކޮމިޝަނެ
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އާދެ! މިިނވަްނ  ،ރަީއސް ކަން ުކރެއްވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޚާއްސަކޮށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު 

އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ދެންމެ ިއވިގެްނ  ނިްނމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓު ިއ ްނ ެއ މައްަސަލ ބައްަލވަސާތަކުެގ ކޮމިޓީމުއައްސަ

ުކރާ ގޮތުަގއި ވެސް އޭރު ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް އަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަުކ މިދިޔައީ. އެރިޕޯޓުން ފާހަގަ

އަންގަާވ ގޮތަކަށް. އެްއވެްސ ނުޫފޒެއްގެ ދަށުން އެބޭފުޅުން ހަމަ ވަކި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ 

 ކަްށ ދިނުމެއް ނެތް. އާދެ! ިމއީ މި ލެއްގަިއ މިނިވަންކަމާިއއެުކ ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ ާޖގަ ެއއްވެސް ަފރާތަޙާ

މި ގާނޫނާއި، ިމ ޤާނޫނުއަސާސީ ގަޫބލުކުާރ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ނޫނުއަސާސީ މިއަދު ގަބޫލުުކރާ އުސޫެލއް ނޫން. ޤާ

ގާނޫނުތަކާއި އެްއގޮތްވާ ގޮތުްނ އަދި އިްސލާމީ ޝަރީޢަުތެގ އެއްވެސް އުސޫލަާކއި ޚިލާފު ުނވާގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ 

ކުރީަގއި އޮްތ ސަުރކާރުްނ ، ލެއް ވެސް ފާޅުކުެރވެންޖެހޭ. އަިދ އެކަމަށް ުފރުޞަުތ ދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްޚިޔާ

ނާޖާިއޒު ކަންތައްތަކެއް ޮފރުވުމަށް މަސަްއކަތް ުކރައްވަމުްނ ، ިޚލާފު ކަންތައްަތއްހިންގަމުން ގެންދިަޔ ގާނޫނާއި 

އްތައް ަރއްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް މަސައްކަްތ ުކިރ ގެންދިޔައީ ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން. އެކަންތަ 

އާދެ! މިހެން ކަމުން މިދެންނެވި ކޮމިޝަނުެގ މެދު ގާނޫނާއި ޚިލާުފ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ެގންދިޔައީ. ފަރާތްތަކާ

ިލއްޔަުތ ޢޫއެމަގާމުގެ މަސް ރައީސްއަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަދި ަނއިބު ރައީްސއަކަްށ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މިވަގުތު

ޅުންނަށް ާވުލކޮށްފައިވާ ގޮތަކަެށއް ނޫން. އަދި ގާނޫނު އެބޭފުޙައަދާކުރައްވަމުްނ ގެންދިޔައީީކ ގާނޫނުން އެބޭފުޅުންނާއި 

ވަންޏާ އެބޭފުޅުންގެ އެ މަގާމުގައި ތިބުުމެގ  ކުރާ ގޮތަކަށް ެވސް ނޫން. އެއާއި ޚިލާފަށް. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށްލާޒިމު

ވަނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ  ތަްއ މިާހރު ނެތިގޮސްފައިޠުފުރިހަަމ ވެފަިއ ނެތް. ުނވަތަ ަޝރު ޠު ޝަރު

ން މިއަދު ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން އެ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ރިޕޯޓުޓީމިމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮ

 މުގަިއ ބަހައްޓާކަްށ ނޫން.ޤާމަ ނައިބު ަރއީސް އެ  ،ހެންނަމަެވސްއެ . ވަނީ ގެ ަރއީސް، އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއިކޮމިޝަނު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގަިއ މިއަށް ވޯޓަްށ އެހުމަށް. އަޅުގަނޑު  1:30ގަނޑު އުއްމީދުކޮްށ މިހުރީ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި މެންަބރު. އަޅު

ޒަތްތެިރ މެންބަރުްނ އެދިވަޑަިއގަންނަވާނަމަ ބަުހްސ ަބހުސްެގ ވަގުުތ މިއަްށ އެބަޮއވޭ. އިއް، މިހާރު އެހެންނަމަވެސް

ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުަޙއްމަުދ ގަމު ދާިއރާެގ ، ްށ ގެންދަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މިާހރު ިމ ފުރުޞަުތ ައރުވަނީއަކުރި

 ވިސާމްއަށް. 

 

 ގަމު ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ވިސާްމ ވާަހކަދެއްކެވުން:

ެގ މެންބަރުންެގ މައްަސލަތަްއ ބަލަްނ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ްބރޯޑްކާސްިޓންގ ކޮމިޝަނުޝުކުރިއްާޔ 

ތްތަްއ ޢަނޑުމެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ީމގެ އިޖުރާއަޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެކުަލވާލާ އަދި އަޅުގަ
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އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްެލވެީނ  ،ީއސްވަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަމި ފުރިހަމަކޮށްފައި މިާހރު އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި

ގާނޫނީ ގޮތުްނ މިވަގުުތ އެބޭފުޅުންގެ  މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ުނވަތަ އެނޫން ެވސް މުއައްސަާސތަކުގެ ތިބި ެވރިން

ގެންދަީނ ަގއި ައދާނުކުރާތަން. އެކަމުގެ ެހއްކެްއގެ ގޮތުަގ މި ފެނިލިއްޔަތު އެންމެ އެދެޭވ ގޮތުޢޫވާލުކުެރވިފައިާވ މަސްޙަ

ެގ އެކޮމިޝަނު އްކޮށް އެަވކި މައްސަަލއެއް ަބލަން ފެށުމާ، އެމައްަސލަ، އިއާދެ! މިފަދަ ސަބް ކޮމިީޓއެއް ހަދަ

ކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ާފހަގަުކރެޭވ ޞައްބެވި ބޭފުޅުން އެބަ ިއސްތިޢުފާ ދެއްވާ. ޚާއްމެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ތި 

ތަކުގައި ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގަިއ ރިޕޯޓުން މި އެކުކަވާލާ ތަކުމިފަދަ ސަބް ކޮމިޓީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، އެގޮތުން ތަން. ލުކޮށްފައިވާ މަޢަ ަސރުކާުރގައި އެކި ގޮތްޮހތުން މީްނގެބޭފުޅުން ަރއީސް ޔާ ބެވިތިއް

ާފ ޢުްސ ޝަހީބު ވެސް އިސްތެގ ރައީއާދެ! ޭއރު ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނު، ދުވަްސ ކުރިން 2ފެނިގެންދިޔަ މީގެ 

ެއ ން ގެ މެންަބރުބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔއީ އޭުރގެ، އެހެންނަމަވެސްދެއްވިތަން. 

ަދ ދަރަޖައަށް ކަންތައްަތއް ގޮސްަފއިވާތަން. އެހެންކަމުްނ އެފައޮފީސްތެރޭގަިއ ވެސް އެކަކު އަނެކަކު ރަހީނުކޮށް 

ކަމަީކ އަދި މިނިވަްނ މުއައްސަސާއެއްަގއި ހުިރ ބޭފުޅަކު އާދެ! ވަިކ ުކރުމުެގ  ުކރަން ބޭނުންވާ އަޅުގަނޑު މިފާހަގަ

އެބޭފުޅެއް ެއއީ އެބޭފުޅަުކ މީގެ ުކރިްނ ، ާފ ދެއްިވ ކަމުަގއި ވިޔަސްޢުތިކުރިން އެބޭފުޅަކު އަމިއްަލއަށް އިސް

ކަންަތއްތަކުން އެއްކިބާވުމެްއ ނޫނޭ. އަިދ ެއކަމުްނ ކޮށްފައިހުިރ ކުށްތަކުްނ ނުވަަތ ގާނޫނާިއ ޚިލާފަްށ ކޮށްފައިުހރި 

ކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަްއ އެއި އެބޭފުޅުން ބަރީޢަވުމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ މިއަށްުވރެ ރަނގަޅަށް ޙަޤީޤަތުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ނުވަަތ ގަވާއިެދއް ނުވަަތ ގާނޫނަކަްށ ބަދަލު ގެނެްސގެން ވެްސ އެބަޖެހޭ 

ފާ ދެްއިވ ތިޢުމިމަޖިލީހުން އެކަން ުކރަން. މިވަގުތު އޭރުެގ ބްރޯޑްކާސްިޓންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ަޝހީބު އިސް

ގަާވއިދާއި ޚިލާފަށް އޭރު ކަނޑައެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޮލލަށް ފެންނަްނ  ނާއި ަޝހީބު ގާނޫ، ޔަސްކަމުގައި ވި

އޭ.ސީ.ސީގަިއ އެތިއްބެިވ  އި ކޮށްަފއިހުިރ ކަންތައްތަްއ އެބަޖެޭހ ބެލެން. ހަމަ ެއގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޭއރުގަހުއްޓާ 

ސް އެބަޖެހޭ ބެލޭނެ ގޮެތއް ހޯދަން. ކޮންެމ ގެ މަްއސަލަތައް ވެފާ ދެްއވި މެންބަރުންޢުމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިސްތި

އަމިްއލައަކަްށ  ދެން ަމއްސަަލ ބަލަން ފެށީމަ  ން އެބޭފުޅަކު މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގައި ިތއްބަވާފަިއ މަޖިީލހު

އުުމ މި ޤަ ކި ުނވަތަ ދީފައި މީގެ ުކރިން އެބޭފުޅާ ކޮށްފައިުހރި ކަންތަްއތަކަކީ ނުވާ ކަމެއްެގ ގޮތުގަިއ ދެއިސްތިޢުފާ

އުމެއްަގއި ދިިރއުޅެން ފެށުމަކީ ެއކަމަށް ިއންސާފު ލިބުމެއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުަގިއ ޤަކޮށް އެހެްނ ދޫ

ވަީނ ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ގަދަބަސް ބުނެފަިއ  މަލުކޮށްފައިޢަމިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން  ގައި އޭރު

ވާލުުކރެވިފައިާވ ޒިންމާތަކާއި މުޅިން ޚިލާފަށް. ޙައެބޭފުޅުންނަށް  ،ަގވާއިދުތަކާއި ،ގާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ

މިނިވަން ުމއައްސަސާތަުކގަިއ ިއ ގަިއ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައިވާެނ ޭއރުގަފާހަގަކޮށްލަްނ މި ކޮމިީޓ ރިޕޯޓު 

 ފޯނުން ގުޅުއްވާފަިއ މިވެިނ ެގ މެންބަރުންނަށް ން ިމ ކޮމިޝަނުވަަނ މަޖިލީހުެގ ތިއްެބިވ ބައެްއ ބޭފުޅު 18 ،ތިއްބެވި

އެަބ މަލުުކރެއްިވ ކަމަށް ެއ މެންބަރުން ވެސް ޢަ. އަދި ހަމަ އެހެންެމ އެގޮތަށް މަލުުކރަން އެަބހުރި އަންގާފަޢަގޮތަކަށް 
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ކަުމގަިއ ވިޔަްސ  ދިން ފާ ޢުސްތިމިނިަވން މުއައްސަސާަތކުން އިިމ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ ، އެހެންކަމުންއިޢުތިރާފުވޭ. 

 އެބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތަްއ ބެލޭެނ ކޮންމެވެސް ނިޒާމެްއ އަޅުަގނޑުމެން ގާއިމުކުރަން. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވެްސ ބޭފުޅަކު ަވގުތަކު ެއއްޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު މި ުފރުޞަތު ައރުވަނީ، އާދެ، މި

އެދިވަޑައިގެންފަެއއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިބަލަނީ މި ބިލުގެ ރިޕޯުޓގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިމުނީ.  ށްނެތް ފުރުޞަތަ

  .ަގއި ޯވޓުގެ ވަގުތު ފެށ1:30ޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ތުެގ އަިދ ދައުލަތް އެީއ ދަުއލަ 10.2 މުއެޖެންޑާ ައއިޓައަޅުގަނޑަްށ އެބަޮއތް ވަގުތު ފެށުމުެގ ުކރީގަިއ  ވޯޓު -{ 10.2} 

ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ -އްސާވާ ކުންފުނިތަުކގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަުނގެ އަމަލުތަްއ ހުއްޓުވުމުގެ ނަުމގައި އެންޓިހި

 ނިންމިގޮުތގެ ރިޕޯޓު. އަޅުގަނޑު ިމ ކޮމިޓީން ދިާރސާކޮށްއެންަޓރޕްރައިޒަްސ ކަރުދާްސ ސްޓޭްޓ އޯންޑް  ފޮނުވާފައި ހުދު 

ކޮމިޓީެގ އެންޓަރްޕރައިޒަސް ، މަާޢފުކުރައްވާ! ސްޓޭްޓ އޯންޑް ގެށަހެޅުމަށް އެސް.އެމް.އީ ކޮމިޓީމި ރިޕޯޓު ހު ،ރިޕޯޓު

 ދާއިާރގެ ހުޅުދޫގެ އަިރހުގައި ދަންނަވަން. ލަބީބު އިްލާޔސް މެންބަރުއިއްޒަތްެތރި  ދާިއރާގެ ހުޅުދޫއްރިރު ޤަމު

 .ލަބީބު ިއލްޔާސް މެންބަރު ޒަތްތެރި އިއް

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: އިލްޔާްސ ލަބީބު ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މަލުަތއް ޢަެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދަުއލަތުެގ އަިދ ދައުލަްތ ިހއްސާާވ ކުންފުނިތަކުގަިއ ހިްނާގ ކޮރަޕްޝަނު

ަކރުދާސް ސްޓޭްޓ އޯންޑް  ޝަުނން ފޮނުވާފައިވާ ހުދުކޮރަޕްޝަން ކޮމި-މި ނަމުަގއި އެންޓި، ހުއްޓުވުން

 ންނިންމެިވ ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓު ހުަށހަޅަ އިއެންޓަރޕްރައިޒަްސ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ

ން ކޮމިީޓ މި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެ، އަށް ގެންދިޔަ ގޮތަކީމަސަްއކަތް ކުރި މި ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި 

ށް ކޮމިީޓ މެންބަރުންނަ އިކޮމިޓީ މެންަބރުން މި ރިޕޯުޓ ދިރާސާުކރީ. އަދި ދިާރސާކޮށްފަ އި،މެންބަރުންނާއި ހިއްާސކޮށްފަ

އިުތރަށް ސާފުުކރަން  އުފެދުނު ިއތުރު ސުާވލުތަކާިއ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  ކަންތައްތަްއ ބެލުމަށްފަހު ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނުުނ  މި

ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނާ އަޅުގަނޑުމެން -ތައް ސާފުކުރުމަށް ަޓކައި އެންޓިބޭނުންވި ކަންތައް

ބައްދަލުކުރިން. އެ ަބއްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަްށ ވަރަށްބޮޑަްށ ސާފުވެގެންދިަޔ ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަްށ 

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެޭރގަިއ  ކާއިަމލު ހިންގަން ުކންފުނިތަޢަރަޕްޝަނުގެ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަާކއި ކޮ

އެ ކަންތައްތަްއ ބޭނުންކުރާގޮތްތައް ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް ަވރަށްބޮޑަށް ، ހުރި ލޫޕް ޯހލްސްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި
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މެންނަށް ންބަރުންނާއި ބައްަދލުކުިރއިރު އަޅުގަނޑުމި ރިޕޯޓާއި އަދި މެ ށްސާފުވެގެންދިޔަ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ކަެމއް މި ރިޕޯޓުަގއި ތަފްސީުލކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަހުިރ ިލޔެފައި. އޭގެެތރޭގަިއ މައިގަނޑުކޮްށ  24ފާހަގަކުެރވުނު 

ވޯލްްޑ ބޭންކު  ދުތަުކގެ ެތރެއަށް ެވސް ހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާަފއި އަދި ޤްޞައެބަހިމެނޭ ކުންފުނި ހިްނގުމުގެ މަ

ނޮސިސް ރިޕޯޓުަގއިވާ ގޮތުްނ ސަރުާކުރ  ޯމލްޑިވްސް ސިސްޓަމެޓިކް ކަންޓްރީ ޑައިގްވަނަ ައހަރު 2015ގުރޫޕުން 

ެރވެނިއުެގ ކަްލ ސިފިހިއްސާާވ ކުންފުނިތަކުެގ އަދަދު އިުތރުވެފަިއވީ ނަމަވެްސ ަސރުކާރުެގ ކުންފުނިތަކުްނ ދައުލަތަްށ 

. އެހެންެވ އެ ރިޕޯޓު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ވޭފައި ވާކަން ެއ ރިޕޯޓުންެވސް ފާަހގަކުރެވިަފއިގޮތުގައި ދަްއކާ އަދަދު ދަށްވެ

ކުންފުންޏަްށ ، ނެތީސްކުންފުނިތަކުގަިއ ާމލީ ޤާބިލުކަްނ ލެވިފަިއ ވާނެ. އަިދ އެާއއެކީ ލައި ކޮންމެވެސްވަރަކަްށ ބަ

ލަތަްށ އޭެގ ސަބަބުްނ ދައު ،ހިްނގާގޮތާއި ްއ އައުޓްޯސސްކުރަްނ ކުންފުނިތަކުގެއެ ްޕރޮޖެކްޓުތައި، ޕްރޮޖެކްޓު ަނގަ

ކަމުގެ ެތރެއަްށ  24ގެއްލުންވާ ގޮތުގެ ާވހަކަ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވަރަްށބޮޑަށް ސާފުވެގެންދިޔަ. އެގޮތުން މި 

ނިންމީ ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތް ހިއްސާާވ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި ކޮމިޓީން ނިންމުންތަކެއް ނިންމުނު. އެ ކޮމިޓީން

ިލ އިޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެުކލަވަ -ރަޕްޝަުނގެ ޢަަމލުތަްއ ހުއްުޓވުން މި ނަމުގަިއ އެންޓިކުންފުނިތަކުގައި ހިންާގ ކޮ

މިީޓގަިއ އެަވގުތު ކޮ، ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގަިއ މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު 29ގުޅޭގޮތުން އެސް.އޯ.ީއ ކޮމިޓީގެ  ކަރުާދހާ ހުދު

މިނިސްޓްީރ އޮްފ ،  ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާއަށާއިްނ ނިންމީހާޒިރުވެވަޑަިއގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުްނ އިއްތިފާޤު

ކޯަޕރައިޓައިޒޭޝަްނ ބޯޑުގެ ސަމާލު ކަމަްށ އެކަން ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންޑް ޓައިޒޭޝަން ފިނޭންސްއާއި ޕްަރވެ

ޅުއްވާ އަ ،ޑޭޝަންސްތައް ތަްނފީޛުކޮށްދެއްވުމަށް ެއ ފަރާތްތަކުަގއި ދަންނަވާފާހަގަކުެރވުނު ތިީރގައި މިާވ ިރކަމަން

އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލު ސްޓޭްޓ އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަްސ ކޮމިޓީއަށް ދެންނެވުމަށް. ސީފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފު

ެއ ، ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ޕްލޭާނއިނަްސ ސަުރކާުރ ިހއްސާާވ ކުންފުނިތަކުގެ ބިޒި -1 ،ފާހަގަކުެރވުނު ކަންތައްތަކަކީ

ޑައެޅޭނެ ސްޓްރެޓެޖިްކ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ކޮންމެ ކުންފުންޏެްއގައި ވެްސ ކުންފުނިތަކުގެ ހުދުކަރުދާސްަތއް ކަނ

މުަގއި އެޑްވާންްސ އުޕްރޮސެސްކޮށް ކުރިއަްށ ގެންދިބީަލންތައް ، އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާަހގަކުެރވުނީ

ްޕރަވަޓައިޒޭޝަްނ  އެއް މަންޓު ޮޕލިސީއުކި ވޭެނ މިންވަުރ ހިމެނޭގޮތަށް ެބސްޓް ްޕރެކްޓިްސގެ ުއސޫލުްނ ޕްރޮފައިސާ ދޫުކރެ

މަންޓު ޕޮިލސީއާިއ އުްޕރޮކިއެ  ލައިމކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ވީ އެންމެ ައވަސް ފުުރޞަތެއްގައި އެުކލަވާ އެންޑް 

ކަްށ ޚިދުމަްތ ހޯދުމަްށ ސަރުާކުރ ިހއްސާާވ ކުންފުނިތަކަްށ ދެންނެވުން. ތިންވަަނ ކަމަ ތަެކއްޗާއި އެއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތީން 

ހުޅުވާލުމުެގ ބަދަލުަގއި  މަށްާއްއމު އުސޫުލގެ ދަށުން ީބލަ، ލާިއރުއިެއކުލަވަ މަންޓު ޮޕލިސީ އުޕްރޮކި، މުނީންނި

ބަޔާންކުރުމަށާިއ އަިދ  އި މަންޓު ޮޕލިސީގައުލަތްތައް ޕްޮރކިޙާ  ަދއުވަތު ދީގެްނ ޚިދުމަތާއި ތަކެިތ ހޯދޭނެ ކަށްވަކިފަރާތްތަ

ހިމެނުމަށް މަންޓު ޮޕލިސީގަިއ އުޕްރޮކި  އި ގޮްތ ޕޮލިސީަތކުގަިއ ކަނޑައަޅަ ކުރާނެ މަލު ޢަލަތްތަކުގަިއ ޙާ ޚާއްޞަ 

ންުޓ މައުޮރކިޕް އިަސރުކާުރ ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކުެގ މާީލ ހާލަތަްށ ބަލަ ، މުނީންދެންނެވުން. ހަތަރުވަަނ ކަމަކަށް ނި

މަންޓު ޕޮލިީސ އުޕްރޮކި  ންމެވީނިކުރެވޭނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ދެންނެވުން. ފަސްވަނަ ކަމަކަށް 
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ނޫނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ވިޔަާފރި ނުވަަތ ކުދި ، ޯމލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްަރއިަޒސްސް، ކަނޑައަޅުއްވާއިރު

ަތކަށް ބުރޫާނރާގޮތަްށ ޕޮލިސީތައް ބައްޓަްނކުރުމަށް ދެންނެވުން. ހަވަނަ ކަމަކަށް އަދި މެދުފަންތީގެ ިވޔަފާރިުކރާ ފަރާތް

އަިދ އެނޫންވެްސ ގޮތްގޮތުްނ ކުންފުނީގެ މާލީ ޤާިބލު ކަމަްށ ބެލުމަށްފަުހ އެިކ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ހިންގުމާިއ ، މުނީންނި

އަިދ ޓަންކުރުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ދެއްވުމަށާިއ ބައްމަސަްއކަތް ެގއްލުން ުނވާގޮތަށް ކުންފުނިތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުަގއި 

ލީ ރިޕޯޓުަގއި އަދި އަހަީރ ރިޕޯުޓގައި ކުންފުނިތަކުްނ އިސްރާުފ ރައރޓާކު ގެ ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުސަރުކާުރ 

ަސރުކާުރ ، ހިމެނުން. ހަތްވަަނ ކަމަކަްށ ނިންމެވުނީ ޮކށްީސލުކުޑަކުރުމަށް އަޅުއްާވ ފިޔަވަޅުތަކަީކ ކޮބައިކަްނ ތަފު

 މު ަހރުދަނާކޮށް ުކރެވޭނެ ނިޒާ އެކުކަމާހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އިންޓަރނަްލ އަދި ެއކްސްޓަރނަްލ އޮޑިޓު މިނިވަން

 މެނޭޖުމަންޓު ފާހަަގކުރާ މައްަސލަތަކާއި ގުޅިގެން ގައިއޮޑިޓު ިރޕޯޓު، އެކުލަާވލާ އޮޑިޓު ކުންފުނިތަކުަގއި އެުކލަވާލުމަާށއި

ރުމަްށ ތޯ މޮނިޓަރކުކޮމިޓީން ަބލަމުންދޭގޮތް ކަންކަން ތަންީފޛުކުރަމުންދާ ލަފާދީފައިވާ ން ޖަވާބުދާރީކޮށް އިްޞލާޙުކުރަ

ޕްލިމެންޓުކުާރ އެޖެންސީތަކުން އެ ޕްރޮޖެކްެޓްއ މްޕްރޮޖެކްުޓ އި، މުނީންދެންނެވުން. އަށްވަނަ ކަމަކަށް ނި

ާވލުކުެރވޭނެ ޙަްނ ކަނޑައަޅާ އަިދ ޕްރޮޖެކްުޓ ވާލުުކުރމުގެ ކުރިޙަ ގޮތްތަެކއް ްޕރޮޖެކްޓު ބަލާެނ މޮނިޓަރކުރުމުގަިއ 

ހެދުމަށްފަުހ މެނުީވ ންުޓ އެސެސްމެ ތޯ ެބލުމަށްޤާބިުލ ކުްނފުންޏެއްމުެގ ކުންފުންޏަކީ އެވަުރެގ މަސައްކަތެްއ ުކރު

ނިތަކުްނ ސަރުާކރުެގ ހިއްާސވާ ކުންފު، މުނީންާވލުނުކުރުމަްށ ދެންނެވުން. ނުވަވަަނ ކަމަަކށް ނިޙަމަސައްކަތް 

ވެިހ ރުފިޔާއިްނ ހިންގުމުެގ ހަދަންޖެޭހ މުޢާމަލާެތއް ފިަޔަވއި ެއހެްނ މުޢާމަލާތްތަްއ ދި އެއް ކޮންމެހެން ޭބރު ަފއިސާ

ަމލުކުރާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެްއ ޢަިވއްކުމުގައި  އިކުންފުންޏަށް ބޭނުންާވ ޑޮލަރު ަގތުމުގައާ، އުސޫލުތަކެއް ހެދުމަށާއި

ބެލުމަށް. ނުވަވަަނ ކަމަކަށް ނިންމުނީ ސަުރކާުރ  ތޯކުންފުނިތަކުގައި ާގއިމުކޮށް އެ އުސޫލާިއ އެއްގޮތަްށ އަމަުލކުރޭ

 ކުންފުނިތަކުްނ ފައިސާާއއި ވިޔަފާިރއާިއ ގުޅޭ ބޮޑެިތ މުޢާމަލާތްތަްއ ކުންފުނީގަިއ ހިންާގ ގަާވއިދާިއ އަސާީސ ހިއްސާވާ 

، މުނީންގާަރވަނަ ކަމަކަްށ ނިގޮތަްށ ކުންފުނީެގ ބޯޑުން ނިންމަިއގެން މެނުީވ ނުކުރުން. އެއެްއގޮތްވާ ތަކާއި ގަވާއިދު

ގައިާވ ޮކރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިާވ ފަދަ ާމއްދާތައް އިޞްލާޙުުކރުމަށް ސަރުކާުރ ިހއްސާާވ ކުންފުނިތަކުެގ ގަާވއިދު

 ނީޑް ކުރިން  މުނީ ސަރުާކރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުން މުަވއްޒަފުން ހޯދުމުގެ ންބާރަވަނަ ކަމަކަްށ ނިދެންނެވުން. 

 މަްށ ދެންނެވުން. އެސެސްމަންޓެއް ހެދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުރ ކުޑައިުރކޮޅަކު މަޑުކޮށްަލއްވާ. އަޅުަގނޑު ހީުކރީ ނިމިދާެނ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެިރ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

  ! ކުރިއަްށގެންދަވާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު !މެންބަރުން އެތެެރއަށް، އެތެެރއަށް ވެެދވަޑައިގަންނަވާ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ  ލަބީބު  އިލްޔާސް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅުދޫ
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ބާަރވަނަ ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ކޮމިޓީ މެްނބަރުންނަށް ނިންމުނީ ސަުރކާުރ ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަުކގެ އާދެ! 

މުވައްޒަފުން ހޯދުން. ތޭރަވަނަ ކަމަކަްށ ކުރިން ނީޑް އެސެސްމަންޓު ހެުދމަށްފަހު ހޯދުމުގެ މުވައްޒަފުން

ަސރުކާުރ ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކުްނ ސީ.އެސް.އާރުެގ ދަށުން ހިންާގ ، މުނީއަށް ނިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ

އެދުަވހު ރަކާތްތަްއ ކަނޑައަޅާ ަހރުދަނާ ުއސޫލެްއގެ ެތރެއިްނ އެކަންތައްކުރުމަށް. ިމ ތޭަރ ކަްނ ކޮމިޓީެގ ޙަ

ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާއަށާިއ  ުކރުމަށް ތަންފީޛު ތައްވަޑައިގެންނެިވ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުްނ ނިންމީ ިމ ތޭަރ ކަންތައް

ޓައިޒޭޝަްނ ބޯޑަށް ދަްނނަވާ އަިދ މިކަމުެގ ނިންމެވިގޮތުެގ ރިޕޯޓެްއ އެސް.އޯ.އީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށާިއ ޕްަރވެ

 އަށް ފޮނުވުމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޮމިޓީ

 

  ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް    .11

 

 ވުން:ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ ރި

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ އެ ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ކުރިއަްށ ގެންދާނީ 

. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުްނ ވޯޓުދެއްވުމަްށ ތައްާޔރުވެވަޑަިއގަންނަވަންވީ. ވޯޓަށްފަހު. މިހާުރ ވޯޓުެގ ރަނގަބީުލ ވަނީ ޖެހިފަ

 ވޯޓު. ފުރަތަަމ ވޯޓު. އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގެ ޯވޓު ގަޑީގަިއ މިވަީނ ދެމިއަދު

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުްނ ރާއްޭޖގެ ރަްށތައް ހިންގުމަށް ޓަަކއި ކައުންިސލުތައް ާމލީގޮތުްނ 

އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ހުން ަބލައިަގތުމާ މެދު އިގޮާވލާ ހުަށހަޅާ ަގރާުރ މަޖިލީބާރުވެރިުކރުވުމަްށ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ މެންބަރު މުަޙއްމަދު ވަޙީދު.    ހުށަހެޅުއްވި މެންަބރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 61    ރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ހާޒި

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:
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 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   60     :ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު

 31      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 60         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ފެންނަ . 61؛ ކީހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންަބރުންގެ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމް 

ވަިކ ގޮތަކަްށ  އެއްވެްސ މެންބަރަކު ވޯޓެއް ނުެދއްވާ.ށް ކަނުފެންނަ ކަމަ . 60؛ ކީންބަރުންގެ އަދަދަކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެ

ބޭނުންާވ  ވުމަށްފާސް މެންބަރުން. 60 ވަޑަިއގަތީނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެވެސް މެންބަރަކު  ނުދެއްވާ އިން ވޯޓު

 ރި މެންބަުރ ހުަށހަޅުއްވާފައިާވ ަގރާުރ ބަލަިއގަތުމަށްއުނގޫފާުރ ދާިއރާގެ އިއްޒަްތތެއެހެންވީމާ، . 31؛ ކީއަދަދަ

 ދިާރސާކުރުމަްށ ފޮނުވޭނީ ލާަމުރކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ކަުމގައި ވެސް ނިންމިއްޖެ. އަދި މި ގަާރރު ފާސްވެއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ހުވަނދުމާެގ  /މަތު ޒައިނާ ޠިފާޟިލާ ފާ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝންގެ މެންބަރު ައލްމިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓު. ޯމލްޑިވްސް 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުކަމުން ަވކިކުރުާމ މެދު  ،ކ.ދިއްފުށި

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    ންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރު

 62    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: ވަ
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   57     ވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ަބއިވެރި 

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ެވ ހާޒިރު. 87؛ މަޖިީލހުެގ އަދަދަކީއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން.  ދެންެމ ނެގުުނ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން، 

 01ކަމަށް ނުފެންނަ . 56؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ. 62؛ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ

ބައިެވރިިވ މެންބަރުންެގ މެންބަރަުކ ނެތް. ވޯޓުގަިއ ދޭްނ ބޭނުްނނުވާ  ވޯޓު ަވކި ގޮތަކަށް ވޯުޓ ދެްއވި. މެންބަރަކު

އަތޮޅު މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ މިގޮތަށް އެހެްނވީމާ، ފާސްވެއްޖެ. . 29 ނީބޭނުންވަމަށް ފާސްވު .57 ؛ އަދަދަކީ

 !ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެމަުތ ޒައީނާ މޯލްޑިްވސް ޠިުހވަނދުމާގޭ ފާ /ދިއްފުށީ 

 

 . ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 10

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދެއްިވ އިްއވަްއރިުރ ހުށަހަޅުޤަކޮމިޓީގެ މުރު ިމ ފުރުޞަތު އަރުވަީނ ސްޓޭޓް އޯންޑް ެއންޓަރޕްރައިޒަސް އަޅުގަނޑު މިހާ

ޮކރަޕްޝަނުެގ  ހިްނގާ ކުންކުންފުނިތަހިއްސާާވ ގެ އަދި ދައުލަތުގެ ރިޕޯަޓކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނ ދައުލަތު ރިޕޯޓު. އެ 

ކަރުާދހެްއ ސްޓޭްޓ އޯންޑް  ނުއްވާފަިއވާ ހުދު  ކޮިމޝަނުން ފޮޝަން ޮކރަޕް-އަމަލުތަްއ ހުއްުޓވުމުެގ ނަމުގަިއ އެންޓި

އެބޭފުޅުން ެއކަމާ ގުޅޭގޮތުން ިދރާސާުކރައްާވ ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ރިޕޯޓު.  ،އެންޓަރޕްރައިޒަްސ ކޮމިޓީއަްށ ލިބިވަޑަިއގަނެ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  ަމރަދޫއެހެންވީމާ، މިާހުރ އަޅުގަނޑު ިމ ހުޅުާވލަނީ ިމ ރިޕޯުޓގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. 

 .ަޝރީފް އިބްރާހީމް

 

 ެކވުން:ާވހަކަދެއް މަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް

ހިނގަީނ ެދ  އާދެ، ސަރުާކރުެގ ިހއްސާާވ ކުންފުނިތަކާިއ އަިދ ސަރުާކރުން ވެސް މިހިނގާ ކަްނކަމުގަިއ މި ކޮރަޕްޝަން 

ޮރކިއުމަންޓު އުޫސުލ ހަރުދަނާ ނުވެގެން. ޕްޮރކިއުމަންޓު އުޫސލަކީ ަހރުދަނާ ޕްއެއްކަމަކީ، ކަމެއް މެދުވެރިެވގެން. 

މުކަމެއް. ދެވަނަ ކަމަކީ ސަުރކާރާއި، އްމުހިބައިނަލްއަޤުވާމީ ބެސްޓު ްޕރެކްޓިސްއަށް ފެތޭ ަގވާއިދުތަކަަކށް ހެދުމަކީ 

ރެވޭ ެއއްބަސް ވުމުަގއި، އެއްބަސްވުމަްށ މެދު ކުސަރުކާރު ަބއިވެިރވާ ކުންފުނިތަކާއި، އަިމއްލަ ބަެއއް ކުްނފުނިތަކާ
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ން ބޮޑެތި ބަަދލުދެވޭނެ އުޫސުލތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބު، ހިނދުވެސްމަލު ނުކޮށްގެން ބާިޠލްވާޢަ

 ދޭ މައްަސލަ. މި މުންއަދަދުތަކުން ދައުވާ އެިކ ފަރާތްތަކުން ބަދަލުުނކޮށްގެން ަހމައެއް ލަމައެްއ ނެތި ބަދަލު ދެ

ތުގެ ގާނޫނެއް ވެްސ އޮެވގެން. އޭ ޢަްއލުކުެރވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ުފިރހަމަ މަދަނީ އިޖުރާޙަމައްސަލަތައް 

އަަވހަށް ހަދާ މަޖިލީްސ  ގާނޫނު ހަދާ ކޮމިޓީއިން، ަގވާއިދު ކޮިމޓީއިން ، ެއކުލަާވލައިގާނޫނު މިހާރު މަޖިލީހުން ިމހާރު

، މެއް. އެއީ ަސރުކާރުން ަކމަށް ވިޔަސް. ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަަގ މި ކުެރވޭ ކަމަކީމު ކައްއަށް ގެނައުމަކީ މުހިރފްލޯ

ެދ ފުށް  ަގއިމަލާތުޢާްށ ދަންނަވާނަން ކުރެޭވ މުއެކު އަޅުގަނޑު ަތކުރާރުކޮކުންފުނިތަކުން ވެްސ އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާ 

ބައެްއ ، ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެންނަ ޓްރާންސްޕޭރެންޓު ނިޒާމެްއ ގާއިމުވެފަިއ ނެތްކަީމ ހިތާމަ ުކރަން

އިގެްނ ވީމާ އެއް ާހސް އަހަރު ެދހާސް އަަހރު އެ ކުންފުންެޏއް ހިންގަ ކުންފުނިތަކުން ކުރެވޭ ެއގްރިމެންޓުތައް ާބޠިލް

އެ ކްލެއިމްތައް ަދއުލަތުގެ އެންމެހާ އިާދރާތަކުންނާއި، ، ފައިާދއެއް އެ ބަަދލުގެ ގޮުތގައި ްކލެއިމްކޮށް ވަރުނުލިބޭ

މީ ހިތާމަުކރަން ޖެހޭ ކަމެއް. މީ ބެހޭ ަފރާތްތަކުންނާއި، ކޯޓު ަތކުން ވެްސ އެންޓަޓެއިން ުކރާ ކަ ސަރުކާުރގެ ކަމާ

ަވރަށް ގިނަ  ބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއގަންވަ ގޮުތގަިއ އެީއ ކިުރ ފެލަްށ އޮންަނ ގެިރއެއް. މިކަްނ  ރައްޔިތުންެގ މާލިްއޔާ ައކީ

ކުންފުިނ ހިންގުްނ ، ގަވާއިދުތަްއ ބަދަުލކޮށްގެން ވެސް، ގާނޫނުތަްއ ބަދަލުކޮށްގެްނ ެވސްއެބަޖެހޭ ުހއްޓުމަކަށް އަންނަށް. 

. ބަަދލު ގެނެސް ގެން ވިަޔސް ށްުއމަންޓުގައި އުސޫލުތަކަްޕރޮކިހަރުދަނާ ކޮށްގެން ވެސް އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް 

ޒާމެްއ ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ މިހާުރ މި ދިާމވާ ނި، ޕްރޮކިއުމަންޓު ނެތުމުެގ ސަބަބުްނ އެކަށީގެްނވާ ަހރުދަނާ ުއސޫލެއް

ަކރުދާހެްއ މެ ހުދު ންވެސް އަދި ކިތަ ންޮކރަްޕޝަން ކޮމިޝަނު-ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްަސލަތައް ދިމާވަމުން މިދަނީ. އެންޓި

ގޮތަކަްށ ރާތަަކށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަިއގައި ވެސް އެކަީށގެންވާ ރާ ގަިއ ފެނިގެން ދިޔައީ އެ ފަނުމާޒީވެ ދިޔަ ތަ، ވިޔަސް

މިހެން  ތަން.އަވަސް ސްޕީޑުަގއި ތަޙުޤީޤުކޮްށ ފިޔަވަޅު އެޅެމުން ނުދާތަން. އެކި މީހުންނަްށ އެިކ ގޮތަްށ ކަންތަްއ ކުެރވޭ

ްސލު ސަބަބަީކ ޕްރޮިކއުމަންޓުގައި ެވސް ހަރުދަނާ އުސޫލެްއ ގާއިުމވެފައި ނެތުން. ރާއްޭޖގެ މި ދިމާވާން ޖެހޭ އަ

ކޮންމެ ކަމެްއގައި ވެސް ، ބެޭހ ގާނޫނުެގ މާއްދާއެއްގަިއ ހިފާ ދަމަިއގެން ކޮންޓްެރކްޓާ ކޯޓުތަކުން ވެސް ހަމަ ެއކަނި

އެއްކަމަށް ދެކިގެން ެއއިން ބަދަުލ އަތުާލ އަތުާލ ހުސްުނވާ ޚަޒާނާ، ދައުލަތުން އެީއ ފޫނެއް ފަޔެްއކަމަށް ދެކިގެން

ންނަށް ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ފައިާސއެްއ ދައުލަުތގަިއ ސަރުކާުރ މިާހރު މިދާގޮތަްށ ކަންތަްއ ދަނީކަމަްށ ވަނީނަމަ ރައްޔިތު

ތަކާިއ ކަމެއް. އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނު ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމަ، މީ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަްނޖެހޭ

. އެީއ މި ޒަމާނުގެ ަފއި ހަަމކުރެޭވ ގޮތަށް ގަވާއިދުތަކާއި، މާލިއްޔަުތ އުޫސލުތަކާއި، ހަމަތައް ބަަދލުކުަރން އެބަޖެހޭ 

 މިހާރު އެއްވެސް ބަަޔކު އެ ަނހަމަގޮތުގަިއ ބޭނުން ނުކުެރވޭގޮތަށް. ޯކޓުގައި ވެްސ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދަާނ ކުާރއިުރގައި ހަމައެކަނި ސިާޔސީ މީހުްނ ހަްއޔަރުުކރީމަކާ ނޫްނ ކޯޓުްނ ކޯޓުެގ ނިޒާމު ހަރު، ދާިއރުގައިތައް ކަން

 ،ުފ ނުލިބެނީ މަދަނީ މައްސަލަަތކުގައި ހިފެހެއްޓުެމއް ނެތިޞާެލވެނީ. އެންމެ ބޮޑަށް އިންލިބޭކަމަށް ބެނުފު ޞާއިން

 ިމ ނިންާމ ނިންމުންތައް ީމ ާމ ގެްއލުމުެގ ބަދަޭލ ކިޔާފައި  ށް އިންސާނީ ބުއްިދ ޤަޫބލުނުކުާރ ަކހަަލ ބަދަުލ ދިނުމަ
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ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުްނ ަރއްޔިތުންނަށް ވަމުންާދ  ރެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް. އެހެްނ ހުިރހާ މައްަސލައަަކށް ވު

އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކާއި މަދަީނ މައްސަލައެއް. މިާއއި ދޭތެޭރގައި ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިްސނަން އެބަޖެހޭ. 

ށް ހެޔޮ އެ ަގވާއިދުތަކަ، ގެ ގާނޫނުަތއް ހަދާ ދަުއލަތުގެ ާމލީ ނިޒާމުތަާކއި ޕްރޮކިއުމަންޓު އުސޫލުތަާކއިތްތަކުޢައިޖުރާ

މުޅި ަޤުއމު ބަނގުރޫުޓެވ ބަނޑަށް ޖެހުމުެގ ުފރުޞަތު އެބައޮތް. ، ބަދަލެއް ުނގެނެސްފިނަމަ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

ކަ ދައްކާިއރުގަިއ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމަށް މީހުންނަށް ބަދަލު ދެމުން ދެމުން ދެމުން ގޮސް. މި ާވހަ

ކޮންމެވެސް . ސްތަކުގައި ދޭެތެރ ދޭތެރެއިން ފަރަ ސުރުޚީ އެއް ޖަހާފާނެްއލެއް ހޯދޭތަނެއް ނާދޭ. ނޫޙައެކަށީގެންވާ 

 މި ގޮވާލަީނ ްށ އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަބަޔަކު ާވހަކައެްއ ދައްކަފާނެ. އެ ިހސާބުން ހަނދާްނ ނެތުނީ. މަޖިލީ

އެންެމ ފުރަތަަމ އަޅަންީވ  ،މަގަާވއިދުތަްއ ފަރުމާުކރަނީ ިމ މަޖިލީހުން ކަމަށް ވަނީނައަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަްއ 

ބެހޭ ގާނޫނެއް ފާސްުކރުމާއި އަދި ްޕރޮކިއުމަންޓު އުޫސލުތަކާއި، ކުންފުނިތަކުްނ  މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމާފިޔަވަޅަކީ މި 

ލަތްތަކުގަިއ ބަދަލު ެދވޭނެ ޙާ ބާޠިލް ުކރަންޖެހޭ  ،ބަސްވުންތަުކގައި ެވސް މާއްދާއެްއ އޮންަނށްއެއްބަސްވާ ެއއް

ދައުލަްތ ބަނގުރޫުޓވާ ކަްނ ؟ އި، އެއީ ކޮން މިންގަނޑަކުން ިކހާ ވަރެްއގެ ެތރެއިން ުކރެވޭނެ ކަމެއް ތޯއުސޫލުތަކާ

މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުްނ ފިަޔވަޅު އަޅައިގެްނ ، ކުރިއަސްކުްމ ޙުދުލެއް ުނކުރެވޭެނ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަިދ ކޯޓުްނ 

ށް ރެމެޑީއެއް ޯހދަން އެބަޖެހޭ. އެއަށް ފަރުާވއެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މިކަން އެ ނަޙައްޤު ހުކުމް ކަުމގައި ވަީނވިއްޔާ ެއއަ

   ....300ކިާޔ ކުންުފންޏަކަށް ވެްސ ދީބާޖާ ކުރަން މާ ލަސްވެްސ ވެއްޖެ. މިާހރުވެްސ 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ލަބީބު އިްލޔާސް މެންބަރު އްޒަތްެތރި އި ދާއިރާގެ  ހުޅުދޫ. މިހާރު މި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްެގ ަވގުތު މިވަނީ ހުޅުވާެލވިފަ

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: ލަބީބު  އިލްޔާސް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅުދޫ

ން މި ހުށަހެިޅ އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ

 ވާ ކުންފުނިތަކުން ޮކރަޕްޝަްނ ހިންގުމަށް ސާ އްޙިހަކަ. ަސރުކާުރ މު ކަންަތއްތަކުެގ ވާ އްރިޕޯޓުގަިއ މިުހރީ ވަރަްށ މުހި 

ެނ ހިްނގުމަށް މަގުފަހިވެަފއި އޮންނަ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ަބލައި އެކަން ހުއްޓުވޭ އެ ގެންގުޅޭ ގޮތާއި އެކަންކަންޓަކައި 

ންތަކެއްގެ ގޮުތގައި ނިންމުން ގޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ނިންމުމުގައި ރިކަމަންޭޑޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި ނިންމު

ދުތަކެއް އެަބހުރޭ. ކުންފުނިން ކުންފުނީެގ ޞަޤްގަނޑުކޮށް ކުންފުންޏެއް ވެއްޖިއްާޔ އެ ކުންފުނި އުފެްއދުމުގެ މަމައި

ންގުމުެގ ސަބަބުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެބަ ލިޭބ ަރކާތްތައް ހިޙަދުން ބޭރުން ކަންތައްތައް ކޮްށ އެކިއެިކ އިތުުރ ޤްޞަމަ

ްނ ގަން. އެހެްނވީމަ، މީ ހިްނގަން ޖެހޭެނ ކަންތައްަތއް. ސަުރކާރުގެ ތެޭރގަިއ ކޮރަޕްޝަްނ އަމަުލ ހިން ކުންފުނީ

މި އިންނަީނ ދައުލަތުން ދޭްނ ޖެޭހ ކޮްށ ހުންނަނީ ދެތިން ބޭނުެމއްގައި. މައިގަނޑު ދައުލަތުން ކުންފުނިތަްއ އުފައްދާފައި 
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އެްއ ިދ ދައުލަތަްށ ލިބެންޖެހޭ ރެވެނިއު ދުގައި. އަޤްޞަެގ މައި ދިނުމުއެކީގަ ޚިދުމަތްތައް ަރއްޔިތުންނަށް ފަޭސހަ ކަމާ

ކުންފުނިން ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ބަެއއް ، ނަމަެވސްއެހެން. ވެސް އެއިްނ ލިބެންޖެހޭނެ

ތުުރވާތަނެއް ނުފެނޭ. ނީ ވެސް ދުަވހުން ދުަވހަކަްށ އިކުންފުނިތަކަކުން ނުދެވޭ. އަިދ ދައުލަތަްށ ލިބެންޖެޭހ އާްމދަ

ކުންފުނީަގއި ރަނގަުޅ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ، އެކީގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްތަން ފެންނަނީ. ހަމަ އެއާމަދުވާ

 އެްއގެ ގޮތުްނ ކުންފުނީގެ ވަކި . އޭގެ ނަތީޖާއެއްސްޓޭންޑެޑް ޕޮލިސީސްތަެކއް ހެދިފަ ޕްރޮކިއުމަންޓު ޕޮިލސީތަކެއް ޯނވޭ

ބޯޑު މެންބަރުން އެބަދޭ ފުަރއިގެްނ  ޕްރޮކިއުމަންޓު ހަދަންވީމަ، ފުޅުވީމައްބަވާ ވަކި ބަޔަުކ ބޭނުންބަޔަކު އެއިަރކު ތި

ބޭފުޅުން ބޭނުން ތަނަކުްނ  އެ ންސްތަކެއް ހޯދަިއގެން  ކޯޭޓޝައިރާއްޖެއިން ޭބރަށް. ގޮްސ ވަިކ ބަޔަކާިއ ވާހަަކ ދައްކަ 

. އަިދ  ތަކެްއ ގަންނަނީ ނޫީނ ުކންފުންޏަށް ގަންނަްށ ޖެޭހ އެއްެޗހި ޚިދުމަތް ހޯދަންތަްއ ކުންފުންޏަްށ އެއްެޗހި، އެއްޗެހި

ްނ ެއ ކުންފުންޏަށް އެޑްވާންސް ރުޑޮލަދާ ޏަށް ެއ ބޭފުޅުން ދަތުރު ނިންމާފަިއ އަިއއްސަ ުކންފުނިން ސީފުންކުން

އުސޫެލއް. އެިއރަުކ  މުަގއި ވެސް އެއްެވސް ކުންފުންޏެްއގެ ނެތް ހަރުދަނާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުތައް ދިނު، ޕޭމަންޓު

ންުޓ މެބައެްއ ފަަހރު އެބަުހރި ުފލް ޕޭ މިދަނީ. ގޮތުގަިއ ދީފައި  ތަކުގެ ންޓުބޯޑަށް ފެނުނު އަދަދެްއ އެޑްވާންްސ ޕޭމެ

ވޭ. އަިދ ގުފަހިވެފައި ޕްޝަނަްށ ަވރަށް ބޮޑަްށ މަ. ެއހެންވީމަ، މީެގ ސަބަުބން ކޮރަްއޗެިހ ގެނެސްފައެދީފައި ވެްސ 

ީނ ބިލުކަްނ ނެތީސް ކުންފުންެޏއް ހެދިފައި ިމ އޮންނަޤާން ހަގަކުެރވުނު ިމ ކުންފުނީގެ ާމލީ ގޮތުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާ

 ނިން ުކންފުންޏަށް ޕްރޮޖެކްޓު މި ނަގަނީ. ނެގީމަ ކުންފުނެތީސްޤާބިލުކަން އި. ންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގަރައްޔިތު

އަިދ . ެގ ދަިތ އުނދަގޫކަްނ ޖެހެނީރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ އޭރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތް ނުެދވޭ. އޭެގ ސަބަބުްނ ހު 

ްއ ްށ ނަގަމުްނ ދަނީ. ްޕރޮޖެކްޓެއިރަޖެކްޓެްއ ލިބޭ ންފުނިން ހަމަ ްޕރޮެއީކ ކުއެއާ ސަރުކާރަްށ ޭއެގ ބުަރ ބޮޑުވަނީ. ހަމަ 

ބޭިއރު ނުބަާލ ށް ލިޏަކްޓެއް ކުންފުންނޫނީ ޕްރޮޖެ، ންފުނީގައި ްޕރޮޖެކްޓެއް ނަާގއިރުކު ން ދަނީ.ބޭއިރަށް ނަގަމުލި

ްނ ނިެގ ސަބަބުން ކުންފުޤާބިުލކަން ނެތުމު އެ ؟ނެތްތޯ ؟ތޯުލކަން ުހރިބިޤާކްުޓ ހިންގުމުެގ ޕްރޮޖެެއ  ކުންފުނީގެ

ބޮޑު ައގުގަިއ ެއ ދަުއލަތަްށ ެގ ސަބަބުން ެޖކްޓުކްުޓ އައުްޓ ސޯްސ ކުރަން. އަނެއްާކ އެ ޕްރޮޖެމަޖުބޫރުވޭ އެ ްޕރޮ

ލިބޭ ްއ ނިންމޭ. އޭެގ ސަބަބުްނ ެއ ޚިދުމަތް އަދި ނިންމަްނ އޮންަނ މުއްަދތުގައި ުނއެ. ޖެހެނީޕްރޮޖެކްޓެްއ ހިންގަްނ 

ިމ ، ރު ފާހަަގކުރެޭވ ެއބަހުރި ކުރީަގއި އަޅުގަނޑުމެން ިމ ރިޕޯުޓ ބެލިއި މާވޭ. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ަބ ދިތްތަކަށް އެފަރާ

 އޭރު ެއއީ  .ނީއިން ބެލިފައި މިއިނަކަންތައްތަކާއި ގިން ވެސް ހިންގާަފއި ުހރި ކުރިކުރީގެ ަސރުކާުރގައި އަދި ޭއގެ 

ކުންފުނިތަކުން ގަާވއިދާިއ ބައެއް ެގ އެބަހުިރ ސަރުާކރުން ރާތްތަކު ރިޕޯޓަކަށް ވާތީ. ސަރުާކރުގެ އިސް ފަ އޮތްހަދާފައި 

ފަިއ ެއ ާސ ނަގާފައިުދ ނިތަކުްނ ނަގުންފު. ކުީރ ަސރުކާުރެގ އިސްެވިރން އެިއރުެގ ކުޚިލާފަށް ނަގުުދ ފައިާސ ނަގާފަ

. ހަމަ ބޮޑެިތ ިވއްކާފަމުާދ ީދ  މަތްޚިދު ވިޔަާފރިތަކުން ެއ ، ފައިސާއިން އަމިއްަލ ިވޔަފާރިކޮށްފަިއ އަދި ކުންފުނިތަކަށް

ިނ މީހަކަްށ ން މި ނިންމަނީ މިވެޑުގެ ބޯ އަމަލުތަްއ މި ހިްނގަނީ. ހަރުދަާނ އުސޫެލއް ނޯވޭ. ކުންފުނީރަޕްޝަންގެކޮ

ނަގުުދ ފަިއސާ ދޭން. ސަުރކާރުެގ ިއސްފަރާތެްއ ވިދާޅުވީަމ ދީފަ. ،  މީަހކަށް ލާިރ ދޭންލޯނެއް ދޭން. ިމވެނި
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ވަރަްށ ބޮޑަށް  ޑުގައި ކޯަޕރޭްޓ ގަވަނަންްސ ރ. ކޯއެަބހުިރ ހިނގާފަ ކަންތައްތައް  އެހެންވީމަ، މިަކހަލަ 

ްޓ ަނލް އޮޑިރއިންޓަ، ކޮމިޓީތައް  އާއިޓީކޮމި ަލން. އޮޑިޓްަލވާޑުެގ ކޮމިޓީތަކެއް އެކުބޯއްވާފައިވާެނ ކުންފުނީގެ ބާރުއަޅު

ތަކުގަިއ ޑުބޯެގ ކުންފުނިތަކު ތޯ ަބލަން. މި ހިނގާކުންފުނި ރަނގަޅަށް ހިނގާ ނު  ކޮމިޓީތަްއ އޮންނަށްޖެހޭ ކޮމިޓީ ކަަހލަ 

ިއ ވަރަްށ ގަތެރޭ އެފުނީެގ . ޭއގެ ސަބަބުްނ ކުންޝަެނއް ނުކުެރވޭކްެއ ކޮމިޓީތަްއ ފަން. އެއްމި ކޮމިޓީތަކެްއ ނޯވޭ އުފެދިފަ

 ،ނުންވޭާފހަގަކޮްށލަން ބޭ،  ރައީސްއެީކ އިއްޒަތްތެރި އެއާފަިއ އެބަުހރި. ހަމަ ޕްޝަނުެގ ކަންތައްަތއް ހިނގާބޮޑެތި ކޮރަ

ވަރަްށ  މަލުތަުކގައި ޢަ މަނީ ލޯންޑްރިްނގިއ ކުރުމާެއ ފައިާސ ޯލންޑަރ ،  ފަިއސާ ދޫކޮށްންކުންފުނީގެ ބޮޑެތި އަދަދުތަކު

ކެއް ަނގާފައި ޑޮަލރު ެޗކެްއ ނުވެްސ ދަންނަ މީހެއް އަތުން ރުފިޔާ ޗެ  ބަަދލުގައި ގަތުމުގެ  ޑޮަލރު، ބޮޑަށް އެބަހުރި

އޮތަަރއިޒް ، އް. މީގެ އެްއވެސް ަކހަލަ ކޮންްޓރޯލެ ވެފަޗެކުން ހުންނަނީ ބައުްނސް ވަނީ. ފައި ރި ދޫކޮށްނަގާފައި ލާ 

ން އެބަޖެހޭ ބީ.ްނ ޕީ.ސީންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުފިނޭ ނޫނީ ންޕީ.ސީ.ބީ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ުއސޫލެްއ ނޯވޭ. އެހެްނވީމަ،

 ބޮޑުތަން ަދއުލަތުން ކުާރ ޚަރަދުތަްއ ަވރަށް އްޔާމުޑުމެްނ ކޮށްފިއަޅުގަނން. މިކަންތައްަތއް ހަރުދަނާ ުއސޫލުތަކެްއ ހަދަ

 އެކީ އެއާމަކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ވެސް ވަމުން ދާނެ. ހަ .ނގަޅުވާނެން ރަތަކުގެ ހިންގުކުންފުނި. ނެކުޑަވެގެން ދާ

ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ުކރާ މިހުންނަށް އޮންަނ ދި އަދި މެދުކުރާއްޖޭގެ  .އްޕްރޮޖެކްޓުތަ   ކުދިނަގާ ކުދިކުންފުނިތަކުން އެބަ 

ިމ ފުރުޞަުތ އެބަެޖހޭ ދަުއލަތުން ކުިދ އަިދ މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިަތކަށް  ަބ ކުޑަވޭ. ެއހެންވީމަ،ފުރުޞަތު އެ

 ގެމު ފުނިތަކުން މިކަަހލަ ކުދި ކުދި ްޕރޮޖެކްޓުތަްއ ނެގުާވ ުކންސާ އްޙި ަދއުލަތް ނޫނީ ތަކުްނ  .އީސް ސް.އޯދޫކޮށްލަން. އެ

  ...ރާ ފަރާތްަތކަށް ޭއގައިގައި ދަުއލަތުގަިއ ތިބި ިވޔަފާރިކު  ތެރޭ މުކޮށް ވިޔަފާރިުކރާ ަފރާތްތަކަށް ދަުއލަތުގެ އްސަބަބުން އާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރު ރި ިއއްޒަތްތެ ދާިއރާގެ ވިލުފުށި، ޞަތު އަރުވަނީއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު ރު. ޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 ށް.ފީފަޢަ ންސަޙަ

 

 ކެވުން:ވާަހކަދެއް ފީފުޢަ ން ސަޙަ މެންބަރު ދާިއރާގެ  ވިލުފުށި

ން ހިންާގ ނިތަކުފުންާކރުެގ ކުސަރު އަދި ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ ަސރުކާުރ ބަިއވެރިާވ ކުންފުނިތަކާއި 

ކަށް ހުިރ ކަންތައްތަްއ ގޮތްތަފަަދ  ވާނަށް މަގުފަހިރަްޕޝަކޮ  އިތަުކގަންާގ ޚަރަދުހިއަިދ   މަްޝރޫޢުތަކާއެކިއެކި

މެުދ ރިޕޯޓާާވ ން ިމހާުރ ހުށަހަޅުްއވާފައިޓީ ކޮމިއެސް.އޯ.އީތަެކއް ކަނޑައެޅުމަށް ުޅ އުސޫލުރަނގަ ،ޓުވައިހުއް

ޮކރަޕްޝަންެގ ، ކަމަކީ ލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނާ، ާދއިރުަގއި ހުސްކުރަމުންބައަޅުގަނޑުމެން 

ުކރީ ަސރުކާުރގެ  އްޓިފައި މިއޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންގަނޑުމެން ތެރޭގަިއ ިމހާރު ހު ކަންތައްތައް ކިާހވަރަކަްށ ބާވަޭއ އަޅު

މިދަނީ. ދައްކަމުން ެގ ާވހަކަތަްއ ޝަނުތްކޮށް މި ޮކރަޕްބަރަްށ ަވރަށް ބޮޑަްށ ިނސްޅުންނަށް އަިދ ުކރީ ަސރުކާ ބޭފުބައެއް
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ގެނައުމަށް. ޝަުނގެ ކަންތައްތަްއ ުހއްޓުވުމަކަްށ ރަޕްޭއ މިކުެރެވނީ ކޮއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮްނކަމެއްބާދާއިރުގަިއ މި

މިހާުރ ވެްސ ، ިއ އެުހރީާދހުގަން ހުށަހަޅާފައިާވ ކަރު.އީ ކޮިމޓީސް.އޯދެ، އެށް. އާްއ މަދުކުރުމަނުވަތަ އެކަންތައްތަ

ޭބރަށް ގޮއްަސ ެއ ހެޑަކަްށ ހުންނަ ީމހާ  ންޓުގެ ްޕރޮކިއުމެ އިނގޭތޯ. ކަންތައްތަްއ ެއހުރީ  ކުންފުނިތަކުން ކުރަމުންދާ 

ރުަގއި އެހެްނ ާވ އަގެްއގަިއ ގެންނަނީ. ގެންަނއިންބޭނުބޭނުންވާ ތަނަކުްނ ިހ އޭަނ އެްއޗެާވ ބޭނުން ށްޏަކުންފުން

ކަށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޮކރަޕްޝަނަށް ޒިޯރ ގޮތަކަަހލަ  ބޭލިއް އެޔާއޭގެ ހަދި ކުން އިންނާނެ މާލަސް ދިކޮންމެވެ

ަދއުލަތުެގ ގެ ނުވަތަ އެކަނި ދަުއލަތުމީ އަދި ހަމަ އިނގޭތޯ. ޕްޝަނެްއ ނުހުއްޓުވޭ ނެްއ ކޮރަބުނުމަކުން އޭންސްޓޮލަރެ

ތުެގ ގެ މި ދަުއލަވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންްއ ނޫން. އަދިކުގެ އެތެރޭަގއި ހިނާގ ކަންތައްތަކެވާ ކުންފުނިތަސާއްޙި

ތައް ކުރިއަްށ މިކަންތައް ކުރިއަްށ އެބަދޭ. މިކަންތައް އޮފީސްތަުކގަިއ ހަމަ، ވުޒާރާތަުކގައި، އެކިއެކި މުައއްސަސާތަކުަގއި

ން މި ތިބެީނ ހުމީ ބިތިއަދިވެސް ހަމަ އެްއކަލަ ކުީރގަ އެ ޮކރަޕްޝަން ހިްނގަން  ،ދާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ

ިކ އެިކއެ  ދައުލަުތގެގޮެތއްގައި ޚާއްޞަ. ޖެހޭ ބަލަންެއބަނޑުމެން ގަމި އަޅު! . އާދެއްބާފަބައިތި ގައި ވަޒީފާތަކު

ކޮން ަބއެއްޯތ އީ  މީހުން މި ހެޑުންނަށް މިތިބިންޓުރޮިކއުމެަސރުންނަށް ނޫނީ ޕްންޓު އޮފިއޮފީސްތަކުގައި ްޕރޮކިއުމެ

 ގެންދަނީ. މީ އަޅުގަނޑުމެން  ގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަށްޓުންިކއުމެ ހާރު ޕްރޮ މިން. ކިހިނެތްތޯއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ދުވަުހ ެވސް އިހަްށ  އެބަޖެޭހ ބަލަން. އަދިންަތއް ކުރަްއވަނީ ަރނގަޅަށްތޯ އެއެކަ ެއ ބޭފުޅުން،  ބަލައިން  މަޖިލީހުމި

އްެގ އެނެއްެގ މުއައްަސސާއަްށ ތަރިަކއި މިދިޔައީ ީމހަކުންޏަކުްނ ކުންފު ،އިނގޭތޯ ބުނި ީމހަކު ކައިީރގައި ގަނޑު އަޅު

ީނ ބުފުރަތަަމ ވެސް  މަވިއްކަން ެވގެން. ދިޔައި ންމެވެސް އެއްެޗއް އެަތނަށްއަށް ކޮކައިރި  ޕްރޮކިއުމަންޓު ހެޑް

ިރ ކަށް ހުގެ ހެޑަންޓުވީ. ބުނީމާ ޕްރޮކިއުމެހާވަރެންހޭ ދޭން ތިމަންނައަށް ކިހާ ވަރެްނހޭ ދޭނީ. ދެން އެ މީހާ މި އަހަނީ ކި 

ފައި އޭނަ ޑޮލަުރ ދީ 8000އޭ. ދެން ޑޮަލރު ދޭޭށ އޭރުްނ ިތކަންތައްތައް ވާނެ  8000ބުނަނީ ތިމަންނައަށް ހާ މީ

އަޅުގަނޑުމެން މި  އިނގޭތޯ. ންސޫލު އުނގަމުން މިދަނީ މި. އެހެންވީމަ، މިއަދުވެސް ކަން ހިއެކަންތައް ކޮށްގެން ައއީ

ކަނީ އެކަމަކު މިކަންތަްއ ހަމަ ބާރަށް ކުރިއަްށ އްދަ މި ން މަސައްކަތް ުކރާ ާވހަކަ ހުއްުޓވަ ޕްޝަނުގެ ކަންތައް ކޮރަ

ހުްއޓުވޭނެ ހަަމ ކުރިން ވެސް ެއ ކަންތަްއ ޕްޝަނުެގ ކަންތައްތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޮކރަޕްޝަނެއް ނުކޮރަ އެބަދޭ

އެކު މާ ވުށް މި ސަުރކާުރ ބަދަލުއަޅުގަނޑުމެންނަނގަިއ ބައިތިއްބަިއގެްނ. ކުރަން ތިިބ މީހުްނ ެއ ތަންތާ

ނގަްނ ތިބި މީހުްނ އައިްސ އް ޔާމީްނ ކައިީރގަިއ ހިތަެގ ކަންަތއްޕްޝަނުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ އެއްަކލަ ކޮރަ

ގުޅުނީ. އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ  އާއައިްސ އަދާލަުތ ޕާޓީގުޅުނީ.  ނީ. އައިްސ ަރއީސް މައުމޫނާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީާއއި ގުޅު

ގެން މި ނުހުއްޓުވި  އަދުވެސް މި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްަތއްބައިތިއްބަން މިޖެހުނީ. މީ މި ނގައިޖެހުނީ. އެތާ ދޭން މި

މަ. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މި ތިއްބީޤާމުތަކުގައި ބޭ އެ މަހުން އަނެއްކާ ެވސް ކުރަން ތިބި މީ ޅޭ ސަބަބަކީ. އެކަންތައްމިއު

ވަޒީފާއެްއ ތިބެންޖެހެނީ ަމގުމަތީގައި. ެއ މީހުންނަކަްށ  ސް އަޅުގަނޑުމެންއްކަްތ ކުިރ މީހުްނ އަިދވެއިޞްލާޙަްށ މަސަ

ިމ ކަމެއް. މީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެޭހ ަނށް. ތައްތަްއ ކުާރ މީހުންކަންމިަކހަަލ  ނީޒީފާ މި ލިބެ. ވަނުލިބޭ
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މިކަންތަކެްއ ކަށް މެންނައަޅުގަނޑުވާހަކަ ދަްއކަން އެބަޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެން. މި ވާހަަކ ނުދައްކާ ތިބެގެންނެއް 

ޖެޭހ ދަުއލަތުެގ މި ގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުްނ އެަބ ބަލަން، ައޅުލަތަކީ. އެހެންވީމަޙާޞްލާޙެްއ ނުކުެރވޭނެ. މީ ިމއަދުެގ އި

އްސަސާތަުކގަިއ ވެްސ މި ހާ ުމއަންފުނިތަކެއް ނޫން ހުރި ހަމަ އެކަނި ކު ، ޚާއްަޞ  ގޮތެްއގައި، މުއައްސަސާތަކުގައި

ނީ މަްއ ެއ ނިންެއ މީހުްނގެ އެ ކަންތައްތަ؟ ހިނެތްތޯރަީނ ކިްނ މި މަސަްއކަތް ކުމީހު ންޓުގަިއ މިތިބި ކިއުމެރޮޕް

 ގަނޑު އަޅު! އާދެ، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތައް ުހއްޓުވުމަށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި؟ ކިހިނެތްތޯ

ތަން މަދުކުެރވޭނެ. ޅުގަނޑުމެންނަށް ަވރަްށ ބޮޑުއަ ،. އެހެންަނމަވެސްއެކޭޝަްނ މުޅިން ުހއްޓުވޭނެނުދަންނަވާނަން ކޮރަޕް

ހޭ ކަންތައް. ން. ކޮންޓްޯރލް ކުެރވޭނެ. މީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެގުގެ ކަންތައްތައް ހިނނުޝަޕްކުޑަކުރެވޭނެ. ކޮރަ

ކިޔާފަިއ އެީއ  ކަނި ީޒރޯ ޮޓލަރެންސް ހަމައެ އެހެންވީމަ، މިކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ުކރަން. އަޅުގަނޑުމެން

. ޒީޯރ ަގއި ލިޔާ ެއއްޗަކަްށ ހަދައިގެްނ ެއހެން ތިބެވޭކަްށ ނެތްއްިބލް ބޯޑެ، އްޔާހަދައިގެްނ ނޫނިމަކަްށ އެކަނި ނަހަމަ

ޒީޯރ އެހެްނ ނޫނިއްާޔ ންސް އަންނަށް ެޖހޭނެ. ޯރ ޓޮަލރެހާ އެއްމެންނަށް ވެްސ ެއ ޒީޓޮލަރެްސ ވެއްިޖއްާޔ ހުރި 

 ގެންޮގސްގެނެއް  ކަން އުސޫލުްނ ކަންެއ ނެތި،  ކަށް ީޒރޯ ޮޓލަރެންްސ އަނެްއ ބަޔަ ބަަޔކަށްންސްެއއް ނެތް. ވަކި ޓޮލަރެ

، ދެއްިވ ތަެކއް ުނހުއްޓުވޭނެ. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްތައްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ކޮރަޕްޝަނުެގ ކަން

 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރު  ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންޭވރުއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ޝުކުރި

 އަށް.ޝަހީމް ޙުސައިން

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ޝަހީމް ޙުސައިން  މެންަބރު ދާިއރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 

ިއ ޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ފޮނުިވ ހުުދ ކަރުާދހާޮކރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުން ރައް -އެންޓިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ުފރިހަމަ މަސަްއކަތެއް.ބެހޭގޮތުން ސްޓޭޓް އޯްނ އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުން ކޮށްފައި މިވަނީ ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިަސސް މޮނިޓަރކޮށް، އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް ފުރިހަަމއަށް ތާއީދުުކރަން. 

 އަޑިްނ ގެމި ކުރާ މަސަްއކަތް އަޅުގަނޑު ހިތު ށްމަގޮތަށް ފާރަެވރިވުނުހިނގާ ބަލަހައްޓާ، މަސައްކަތްތައް ހިނގާ 

ިއ އާޗެައރމަން، އާއިއެމް.ޑީކަމަކުނުޭދ ކުންފުނިތަކުެގ  ކަށްިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަބަލައިގަންނަން. 

 ތަނުްނ އިންޖީނަްށ ގެނައި ހުްނ ނޫނިއްާޔ ެއ އިންޖީނު މެނުފެްކޗަރުކރާ ކުންފުްނޏެއްެގ ހެްޑ އޮފީވިްއކާ އިންޖީނު 

ޓެކްނިކަލް މީހުން ތިީބ ެށއް. ދާކައިސްވެރިން ރއަކަށް ކުންުފނީގެ ގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނަ ެބހޭ އިއަޕްގްރޭޑަކާ

ނަށް ގެނައި އަްޕގްރޭޑެްއ ސީ.އޯއާިއ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވަނީ އިންޖީ، އެމް.ޑީއާއި ން.ވޯކްޝޮޕްގައި އަތުގައި ތެޮޔލައިގެ
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ބޯޑުެގ އާއި، ެޗއަރމަން، ސީ.އީ.އޯއާއި، ބަލަން. މިއީ ބޮޑުވަރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަެނއް ކުންފުްނޏަކުން އެމް.ޑީއާއި

 ށް ރާއްޖެއިްނ ބޭރަ ކަންކަން ދެނެގަންނަންރީން ގޮވަިއގެން ނަރުދަމާ ޓަރެސެކް  4ބައެއް މެންބަރުންނާއި އަދި އަންހެން 

 ހައްޓާނެ ނަރުދަމާއަށް ަބލަ މަ އަޅާތުރެްއގައި. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއީ ުފކެއް ބޮޑުަވރު. މިހިސާބަށް ދިޔައިކުރާ ދަ

ތިބި ބަަޔކަށް މިތަނަްށ  ބަލަަހއްޓަން  ދަމާ ކޮަޓރިޮކޅުގައި. ނަރު، ނަވާީނ އޮފީސްކޮޅުަގއިއިން ޑީބަޔަކު ނެތް. އެމް.

ތެއް ެވސް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ކިޔަނީ ނަޖިސް ބޮޑުވަނީއޭ. ދެން ހަދަްނވީ ގޮއެ އިނގޭނީ ދެން ދެވުނިއްޔާތާ 

ނެާތ މިހިސާބަށް ކަންކަން ހުރީަމ ނދޭ. ނުހިދެއޭނއަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަީނ އެޅި ނަރުދަާމއަކުން ވެސް ފެނެްއ ނުހި

ނާެނ ފުރުޞަތެްއ ލިބި، މިކަމާ ބެޭހ ބަޔަަކށް ތަނަކަށް ޮގސް އަނގައިން ބުއެީއ ހިނދޭކަށް ުނވެސް ޖެހޭ.  ސްފަ.ގޮ

ލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޙާތަނެއް ދަސްވެ، ކަމެއް އެނިގގެންތާ ކަމެްއ ރަނގަޅަށް ކުެރވޭނީ. މިނޫން  ފެނި، އެއްޗެއް

ހަލާުކވަނީ. ދަތުރެޭކ ބުނެފިްއޔާ ިޓކެޓް  އަޅުގަނޑުމެްނ މުޅި ރާއްެޖ މި ބަ ދާންޖެހޭ. ިމކަމަކުން އަރައިުނގަނެވިގެން އެ

ނޫިނއްާޔ ދިމާވަީނ ެއއަރޕޯޓުްނ ނޫނިއްާޔ ފެީރއަކުން  ކޮންމެވެްސ ބޭފުޅަކާއި ން އިމި ހިފައިގެން  ޕާސްޕޯޓް ، ހިފައިގެން

 ީކއްކުރަން އްޔާ ކޮމިޓީ ިމ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަން ވެއްޖެލަތެއްގައި ޙާ، މިފަދަ އެހެން ތާކުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ސަުރކާރުެގ ކަންކަމެްއ ރަނގަޅެއް ނުުކރެވޭނެ.  ހެްއޓިޔަްސ މިއަނދަގޮނޑިއެއް މަޖިީލހުގަިއ ބެ އަޅުގަނޑުމެން

ކުންފުނިތަކުގަިއ ދިެވހި ަފއިސާ އެކައުންޓުަގއި ހުރީތީޭއ މަުދވެގެން ޮޑލަރުްނ އާމްދަނީ ލިޭބ ޑޮަލރު އޮފީސްއޮފީހުގަިއ 

އޮތޯރިޓީްނ  މަނިޓަރީ އެބަހުރި.  ޓެހި ބަޔަކަށް ޮޑލަރު ގަންނަން ލާރި. މިއީ ރާއްޭޖގައި ސެންޓްަރލް ބޭންކެއްއް ކިޔާފައި ރަ

ާކރުެގ ބޮޑެތި ަސރު ،އެކަމަކުޑޮލަުރ ދެީނ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހުރިާހ ތަނަކަްށ ވެސް، ބޭންކުތަކަްށ ވެްސ 

ޓެއްސެްއެގ އަތުން ޗެކެއް ނަގާފަ. އަދި އޭނަ ވެސް ދެނީ ެއހެން އްކުންފުނިތަކަށް ޑޮލަރު ބޭނުންވީމަ ކޮންމެވެސް ރަ 

ުކ . ާލރި ނަގަންދާިއރަދިަމލެއްނުވޭބޭންކުން ޖަހާ ތައްގަނޑަކާއި  ަޖހާފައި އިންނަ ތަްއގަނޑު އޭގައި މީހެއްގެ ޗެެކއް.

ން ަސރުކާރުްނ އެމް.ޕީ.އެލްއިން ދިން ފައިާސ ަރއީސް ޔާމީއަދިއަދަށް ވެސް މިއުޅެނީ ނުުހރޭ.  ލާރިެއއް އެކައުންޓަކު

 ޙުކުމްކޮށް ގެން، ފައިސާ ވެސް ނުލިިބގެން. ކޯޓުންޑޮލަރު ގަންނަން ދިން ފައިސާއަްށވާ ޑޮަލރު ވެސް ުނިލބި

ބަލަ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ވާއްހެކިހާ  ަމއްސަލައޭ.ނިންމާލަނީ އެއީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ނޫންކަމަށް. އިދާރީ 

އިދާީރ މަްއސަލައެޭކ ކިާޔ ބަހައްޓާފަިއ ދަުއލަތަްށ  އަޅުގަނޑު ހިތައްައރާ ެއ ތަންތާ އެ ތިބީފަނޑިޔާރުންބާވަޭއ 

ަމއްސަލަެއއް ގޮތަްށ ހަދާފަިއ އިދާރީ އިސާއަްށ އިޙުމާލުވީަމ ވެސް ފަރައްޔިތުންެގ ބެންޖެހޭ، ސަރުާކރަށް ލިބެންޖެހޭ ލި

ކުންފުނީގެ މީހުން ވެްސ ދޫކޮށްލީ. ޗެކު ދިން ފަރާތް ވެސް ދޫކޮށްލީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ ފަރާތް ވެސް ދޫކޮްށލީ. 

މުދަލާިއ ، ގެ ފައިސާާއއިން ެއއްވެސް ކަމެއް ކުރާނެ ކަމެްއ ނެތް. ރައްޔިތުން ކުރަންވީ. ެއހެމިކަން އަޅުގަނޑުމެން 

ތިބޭނެ ކަެމއް ނެތް އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މިއީ ބޮޑުވަުރ އިއްޒަތްތެިރ  ތާކު މި ތަން އްޔާވެއްޖެ މާޔަތް ނުކުރެޭވ ކަމަށް ޙި

ޓަރނަްލ އިންއޮންނަ އެިކ ކުންފުނީގައި  ޞާ އްޙިކި ހަދާއިުރގައި ަސރުކާުރެގ އެ އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓް ރައީސް.

ގޭްމ ކުޅެން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނިމިދިޔަ ަސރުކާުރގަިއ ދެއަތް ުއރާަލއިގެން އޮޑިޓުންގެ ގޮތުަގއި ތިބި މީހުްނ 
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ކޮށްފައެްއ  އްން އެންމެ ކުންފުންެޏއްގަިއ ވެސް އިންޓަރަނލް އޮޑިޓްެގ މަސައްކަތެއިމިއަޅުގަނޑުމެން ބެލިއިރުަގއި 

އިންަޓރނަްލ  ގެންއެމް.ޑީ ވިދާޅުވެ ކުރިިއރުގައި ވެސްބޮޑެތި ވަްއކަން ުހރި އެ . އެޗް.ޑީ.ސީގައި ހިނގާ ގޮސްފައިވާނެތް

ވެްސ ނާރަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ށް ކުރަން ހިތަ ން އޮތީ ނުފަށާ، ނުެވްސ ކޮށް.ގެ މަސައްކަތް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުއޮޑިޓު

ފެންކޮޅަކާއި ުނލާ ިދރުާވލައިގެްނ  ށް ބަޔަކަ ައހަރަްށ ހިންަގން ހަާވލުކުރާ  5މިއީ ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާ. މި ަޤއުމު 

 ންޏާ ެނވެނުގެކަންކަން ނިމުމަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނެތިން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ށްތިއްބާކަބައިގޮނޑީގައި 

ގެއަްށ  ްނ ވެްސ ތިބޭނެ ކަމެްއ ނެތްމެންބަރު 65ން ހޮވާަފއި ރައްޔިތުން ފޮނުވި އިއެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި

ިއއްޒަތްތެރި  މި  ިއްއޒަތްތެރި މަޖިީލހުން ާފރަވެިރވާންޖެހޭ.ިމ ންވީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ ފިަޔވަޅު އަޅަން. ދާ

ން އި. އޭ.ސީ.ސީނިންމަން މަޖިލީހުން މިފަަދ ރިޕޯޓުަތްއ ހަާދ އޭ.ސީ.ސީގަިއ ތިިބ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އެބަޖެޭހ ކަންކަން

ުކންފުނިތަކުގައި ނުހިނގީމަ ެއއީ ކީއްެވގެންތޯ ބެލެންޖެހޭ.  އިއޮފީސްތަކުގަ ޓްރަވެިރވާން އެބަޖެހޭ އިންަޓރނަލް އޮޑިފާ

ކަމުގެ ޑިގްރީ ، ޙާފިޒުހުރި ޙާފިޒެއް. ޙާފިޒަކު ގެންވެސް ކުންފުންަޏކަށް ލާފާނެ ޤުރުއާން ހިތު ދަްސކޮށް މިހާރު

ަބލަން އެބަޖެހޭ އޭނަ އަތުގަިއ އެބަުހރިތޯ އޭނާެގ   ލީމަގަން ންފުންޏެްއ ހިންމީހަުކ ބޮޑުސިންގާާހ ކު ހުރި އިގެން ނަގަ

ތްތޯ ކުންފުންޏެއް ހިންގާފައި ުހރިކަމުގެ އެއްވެްސ ތަޖުރިބާއެއް. އަދި އޭނާ ކުންފުންެޏއްގައި މަަސއްކަތް އެބައޮ

ށް އެބަޖެހޭ ޕެންޝަން ރިޕޯޓަ ވެސްއެ ކުންފުންޏެއްެގ  ހަދާފަިއ ގެނަޔަސް  ެއއްސީ.ވީ ރިޕޯޓެއް، ކުރިކަމަށް އޭނާ

 ދަންދެން އޭނަގެ ފައިސާ...

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ން ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި ޤީއިއްޒަތްތެރި މެންބަުރެގ ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑަށް ޔަ .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

ރީންާނއި އަިދ ޓަރެސެކް  4ވަންނަނީ  މިގެ ހިތުން . ދެން އަޅުގަނޑުޔައީއަޑުައއްސަވަމުން ެއ ގެންދިމެންބަރުން ވެސް 

 ދާއިާރގެ  މަިތވެރި ބޯޑުގެ ުހރިާހ ބޭފުޅުން އެުކގަިއ ވަޑައިގެންނެވީ. އާދެ! އަޅުގަނޑު މިހާުރ ިމ ފުރުޞަުތ ައރުވަނީ 

 ށް.ޒަީރރަ ޙަސަން މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި

 

  ވާަހކަދެއްކެވުން: ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާިއރާގެ  މަތިވެރި

ދިމާިވ އެންމެ ބޮުޑ  ދައުލަތަށް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޙަޤީޤަތުގަިއ ނިމިދިޔަ ަސރުކާރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން

ރަީއސް، މި  އިއްޒަތްތެރި ސަުރކާރުެގ ކުންފުނިތަކުން ާރވައިގެްނ ގުޅިެގން ހިންގި ޮކރަޕްޝަންތައް. ގޮންޖެހުމަކީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަްލ ައހަރު  5ޤައުމުގެ ތާރީޚުަގއި ނިމިދިޔަ 

؟ ސަރުކާރަްށވީ ގެްއލުން ބޮޑު. މިއީ ކިހިނެއްވާނެ ކަމެއްތޯށް، ދައުލަތަ ންއެ ކުންފުނިތަކު ތަކަށްވުރެއިންސްވެސްޓްމަންޓު

ޝަން ބޯޑެއް ވެސް އޮތް. ކޮރަޕް-މިތަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ރިޕޯޓަކުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. އެންޓި
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ނުވި. އެއްވެސް ކަެމއް ސާބިތެއްމުން. ވެދިޔައީ ކުރެ  ތައް ެވސް އޮޑިޓުވެްސ ހުންނެވި.  އެއްރަލް އޮޑިޓަރ ޖެނެ

ބުރިއަްށ  15ބުރިއަށް،  10ން ދިޔައީ އިދައުލަްތ ދިޔައީ ހުސްވަމުން. ތަންތަނުގެ އެމް.ޑީޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެްއ ނެތް. 

ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ތައް ދިަޔއީ ގަންނަމުން. އަދި ަޤއުމުތަކުްނ ފްލެޓު ތިދުނިޔޭގެ އަގު ބޮޑެމުން. މާރާތްތައް ގަންނަޢި

ވި، ބައެްއ ެއގްޒެކެޓިވް ލެވެްލގައި މަަސއްކަތްކުާރ ަވރަށް ގިނަ މީހުްނ ޞާ އްޙިިއ އެކަުމގެ ރައީސް، ެއ ކުންފުނިތަކުގަ

ކުންފުނިތަކަކީ ސަރުާކރަށް ފައިދާާވ ގެ ސަުރކާރު އް ނުުކރެވޭނެކެއް އިޞްލާޙެއެބަތިބި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުންފުނިތަ

ބަަދލުނުކޮށެއް. ސަުރކާުރ  އްެޒކެޓިވް ެލވެލްެގ މުވައްޒަފުންތަތިިބ އެގްއެ މިވަގުުތ އެތަނުަގއި  ނުހެދޭނެ ކަށްކުންފުނިތަކަ

. ެއ ްއ ނާދޭ ހިންގުމަކަށް މާބޮޑު ބަަދލެކަސް އަދި ެއ ކުންފުނީގެކުިރޔަބަަދލުއެއް ހަމަެއކަނި އެމް.ޑީގަިއ ބަދަލުވުމަށްފަހު

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޖަރީމާތައް ހިންގަން އެ ޮކރަޕްޝަންތައް ހިްނގަން ހަމަ ތިބެނީ އެއް ބައެއް. 

ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެއްލުމުގެ، އިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީހަވާުލވިިއުރގައި  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ަސރުކާރާ

ިމލިއަްނ ރުފިާޔ  600އެބައޮތް.  މިލިއަްނ ރުފިޔާ  600ގޮތުގަިއ ގާތްގަނޑަަކށް  ުމގެ ކައަީކ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ގެއްލުވާހަ

އަްށވުެރ ގެްއލުްނ ބޮޑު  400؟ ގައިތޯއް ލެޙާދައްކަީނ އެންމެ ކުންފުންޏެއްެގ ެގއްލުމުެގ ާވހަކަ. މިފްޯކ އޮީތ ކޮްނ  މި

މާސްޓަރ ،  މިއީ. ކޮންެމ ތަނެއްގަިއ މި ތިބެނީ ޕީ.އެޗް.ޑީއާއި ދެން ހުިރ ޑިގްރީާއއިއަޖައިބެްއ ކަަހލަ ކަެމއްމިފްކޯގައި. 

ހެްސކިޔާފައި ދަްއކަނީ ގެްއލުން. ދައުލަަތށް ދައްކަނީ، ހަމަ ގޮތެްއ ނޭނގެ.  ނަގައިގެން ތިބި ބޭފުޅުން. މިވާ

ޣާވާތަކުން ވައްާޓލާފައި ެއ ބޭފުޅުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހީމު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުާކރު ބަ

ވަނީޭއ ކިޔާަފއި ިމ ޤައުުމެގ ތާރީޚުަގއި ެދން ުހިރ އެއްެޗްއ ޭއ އައިްސ އެންެމ ފުރަތަަމ ކުިރ ކަމަީކ ހަނާވަނީ، ފަާނވަނީ

ްޓ ހަރުދަނާ ެއއް އިންވެސްޓްމަންޓް، އާދެ! ޖީ.އެމް.އާރުގެ ެއގްރިމަންކުންފުންަޏކާއެކު ހެދި އެންމެ ގ ވެސް ފޮރިން

ޅުވީ. ނަން މަްޝހޫުރ ގާނޫނީ ވަކީލުްނ ދިޔަީއ އެކަމުަގއި ާވހަަކ ދައްކަމުން. ޭލ ވިދާޠިއުފެދުމުަގއި ވެސް ބާ އުވާލީ. 

އަށްުވރެ ގިނަ  400ައށްވުެރ ގިނަ ިމލިއަްނ ރުފިާޔ ޑޮަލރު،  400ކަމެއްތޯ.  ށް ެޖހުނީ ކޮން މެންނައާޚިރުގަިއ އަޅުގަނޑު

ލޯުނ ދަުއލަތުން ޕޯޓް މިއަުދ ތަރައްޤީުކރަން އެ އެއަރގޮތުަގއި ދައްަކން.  ބަދަލެއްގެ  މިލިއަން ޑޮލަުރ ދައުލަތުން ޖެހުނު 

ކުަރއްވާތި، ޑޮަލރު. މިއީ ިބލިއަން ރުފިޔާ. މަޢާފް 1.3، ޑޮލަރު. ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.3ނަގައިގެން އެބަ ަޚރަދުކުޭރ 

ދަބު ޢަުޤ ޖެޭހ މިކަމުަގއި ޝާމިލުާވ މީހުންނަްށ ޙައްދައުލަތަށް ރާަވއިގެްނ ދީފަިއ ހުިރ ގެއްލުންތައް. އަޅުގަނޑުެމން އެބަ

ދޭން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މުސްތަޤުބަލުގަިއ މި މައްސަލަތަކަށް ޙަްއލެއް ނާންނާނެ. އިއްޒަތްތެިރ 

ތް. ިމ ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ އަޑުއިިވގެން މިދަނީ ބަދަލު ދޭ ވާހަކަ. ބަަދލު ދޭން މެދުެވރިާވ ފަރާ

ން، ސަުރކާރުެގ މިިނސްޓަރުން، ެއ ބޭފުޅުން މި ޖަރީމާތަްއ ހިންގާަފއި ކަންތައްތައް ަސރުކާުރގައި ހުެރގެ

ަތކަށް ޮގސް، ެއ ބޭފުޅުން ިމ ހެކިބަްސ ދެީނ ވެސް. ރަނގަޅޭ، ކޯޓުލުކޮށްފަިއ އަިދ ދުނިޔޭެގ ޠި ތަްއ ބާއެގްރިމަންޓު

އިރުަގއި ކީއްެވގެންތޯ ވީ  ތައް ންެގއްލު ތިބޮޑެ ޢުތިރާޟުްނ ަދއުލަތަށް ިމހާ އާދޭހޭ ތިމަންނަޭއ ތިކަްނ ުކރީ. ެއ ބޭފުޅާ އި

ެއ  ،ގެ މުދަލާއިޒިންމާދާރު ނުކުރެވެންވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީއްވެގެންތޯ އެ ބޭފުޅުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން 
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ށް ިމ ފައިސާ ހޯދަން. މިނޫން ގޮަތކަށް ބޭފުޅުންގެ ގެދޮރާިއ ުހރިާހ އެއްެޗއް ވިއްާކލައިގެްނ ވެްސ އެބަޖެހޭ ދަުއލަތަ

ންދާނީ މި ސަރުާކރުން ނަމުިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެްނނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެން ްއލެއް ުނގެނެވޭނެޙަ ގައިމިކަމު

ކަންތައް  ނަށް މަގު ހުުޅވިގެންދާތަން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިވެސް މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަ

ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން އެސް.ޓީ.އޯ. އެސް.ޓީ.އޯ ިއ އެއްކޮށް ން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަެއއާލާޙުކުރައިޞް

އްޗަްށ މަ ގެޓެއްކޯ. ންދާތަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިމިދިޔަ ސަރުާކރުން ފެނިގެންިދޔައީ ބޮޑުތަނުން ގެއްލުްނވަމު

ނޫން.  އެ ވަނީ ފައިާދއެއް ކާ ިމލިއަން ަފއިދާވީމަ 22މިލިައން،  23ިއ އެތައް ބިިލއަން ރުފިޔާއެްއ ދަުއރުވަމުންދާއިުރގަ

އެއީ ދައުލަުތގެ ާލރި ނަހަމަގޮުތގައި ބޭނުންުކރުން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ފާހަގަކޮްށލަން 

ެއސް.ޓީ.އޯ. ރައީސް ޔާމީން އެ  ތަނަކީ ދެއްިކ އެއް  މެއްޔާތުގަިއ ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ެގްއލުޙަބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބިލިއަްނ ރުފިޔާެގ ތެުލެގ ވިޔަފާިރ  67ަވރަކަްށ ައހަރުެގ ެތރޭގަިއ  12 ހުންނެވިިއރުގަިއ ބޭފުޅާ އެތަނުެގ ޗެައރމަނަކަށް 

 ައހަރު  12ނުވޭ.  ވިދާޅުވީ ކޮބައިހޭ ަމއްސަލަައކީ. ފައިދާއެއް ނޫންހޭ. ތެދެއް، ގެއްލުެމއް މަސުވާލުކުރީވަނީ ކޮށްފަ. 

 ...70ުކރައްވާ، އެންމެ ބިލިއަްނ ޑޮލަރު. މަޢާފް 74ތެރޭގައި ލިބުނީ އެންމެ 

 
 ޑަިއގަތުން( ވާލުވެވަރިޔާސަތާ ހަ )ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު  

 

  ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 މެންަބރުއިއްޒަތްެތރި  ދާިއރާގެ  ދޫ ބިލެތް އަރުވަނީ  އަޅުގަނުޑ މިހާުރ ިމ ުފރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު.

 ށް.ޙަލީމަ އަޙްމަދު

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ަޙލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިާރގެ ބިލެތްދޫ

 އަރަީނ މި ދިވެިހރާއްޖެައކީ މީގެ ށްނޑު ހިތައަޅުގަ ދެކެޭވއިރުވާަހކަބެޭހގޮތުން މި ދަނޑިވަޅުގަިއ  މި ކޮރަޕްޝަނާ

ަވރަށް ސާދާ، ރަނގަޅު ބަެއއް ޮކރަްޕޝަން އޮތް ޤައުމެއް ނޫން. ، ޚިޔާނަތާއި ،މާއިކުރީގައި އެއްވެްސ ވަަރކަށް ވަްއކަ

 ވައްކަުމގެ ކަންަތއް ޮކރަޕްޝަނުެގ ކަންތައް، މި ،އެހެންނަަމވެސް ދިރިއުޅެމުން އަިއ ޤައުމެްއ މި ިދވެިހރާއްޖެއަކީ.

ުރ ވެިރކަންކުރެްއވި ރައީސް މައުމޫނުެގ ވަނަ ައހަރު އޭ 1992 އީމިރާއްޖޭގައި އަށަގަތީ ވަކި ސަބަބެްއ އޮެވގެން. އެ

ަވރަށް ބޮޑު ާބރުގަދަ  ތެރޭގައި ޭއރުގައި ވަރަށް އިލާގެ ތެެރއިން މި ކޮރަޕްޝަން ާރއްޖޭގައި އުފަްނވެގެންދިަޔއީ. މީގެޢާ

 ނެންެގވީއެ ން ުހރިިއރުގަިއ ވަގަހިން އި.ޑީއަޕީ.ްނ ހުިރއިުރގައި ައދި އެފް.ވަންގަެއސް.ޓީ.އޯ ހިވަޒީރެއްެގ ފަރާތުން 

ކޮރަޕްޝަްނ ާރއްޖޭގަިއ އަށަގަެނ ފުޅާވަމުން ، ިމ ޚިޔާނަތާއި ންފައިާސއިއަދަދެއްެގ އޭރަށް ަބލާިއރުގަިއ ަވރަށް ބޮުޑ 

، ަރއީސް މައުމޫނުެގ މީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާهللا ޢަބްދުިއލާގެ އަެނއް ފަރާތުްނ ޢާއެ ތެރޭގަިއ  އަންނަންފެށީ. އޭގެ
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ިއ އިލާގެ ަފރާތް. އެ ފަރާތާޢާ ުކރީގައި. މިާހރު މި އަންނަނީ އަމިއްލަ ނުްނގެ ފަރާތް އީ އަންހެމި. އިލާގެ ފަރާތުންޢާ

ބޮޑަްށ ވުރެ ށް ނަންގަތް ފަރާތައަޅުގަނޑު މި ދިަޔއީ ކުރީަގއި ފެށިގެން އްެވރިކަމެދަވާއެސް.ޓީ.އޯ ހަވާލުވެ އަނެއްކާެވސް 

ެވރިކަްނ  ވައްކަންުކރަންޖެހޭ ސަބަަބކީކީ، ބަބަމުއްސަނދިާވންޖެހޭ ސަމި މިކަން ުކރިއަށް ގެންދަން. މުއްސަނދިވެ 

ކަމެްއ ނުކުރުުމގެ ސަބަބުްނ އަހަުރވެ ދިަޔއިރުަގއި  30ގަތުން. ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ  ހޯދުމަށް ޓަކައި ިދވެހި ރައްޔިތުން 

އްޔިތުްނ ރައެ ލުގައި ެޖހިފަ. އޭގެ ސަބަބަކަށްވީ ެއ ވަރަށް ފަޭސހައިން ޙާ ރުވެ ޤީޑަށް ފަރައްޔިތުން ވަނީ ވަރަށް ބޮ

ވެިރކަން ހިފެހެއްޓޭީނ ވަްއކަންކޮށްގެްނ ކަމަށް. ދެން އެ  ނަށް ފެނުނީ ފައިސާއަށް ގުނަންފެށީ. އެހެންވީމާ، ިމ ބޭފުޅުން

ޫބލު ކުެރވެންފެށީ ޤަޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް ފަހުން މުއްސަނިދވުމުގެ ސަބަބުން ރާއް ކަންކަން ކޮށް ކޮރަޕްޝަނަށް އެ

 ،ްއޔާ އެީއ ަވރަށް ސްމާްޓ ަވރަށް މޮޅު ީމހެއްެގ ގޮުތގައި. މިސާަލކަށްްސ މުއްސަނދި ވެވިއްޖެކޮންމެފަދަ ގޮތަކަްށ ވެ

ގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިމިގެންދިޔަ ސަުރކާރުތަކު  ،އެހެންނަމަެވސްކޮއްޅަށް އެަބ ތެދުވޭ. މަ އައި މްޡިނާޖަންގިޔާ 

މި ވަިކ ވައްަތރެއްެގ  .ން ވެްސ ވަްއކަންކޮށްގެްނ ހުރީދިަދކޮޅު ން ދިން ަފހަމި އެނގުނީ ތަޙުޤީޤުތައް ހިނގާ ނިމުނީަމ 

 ެތރޭގަިއ ގޮްސ ޔަ ބޮޑު ތަޅާފޮޅުމުގެދިއިލާެގ ތެޭރގަިއ ޢާކަމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންގޮްސ މި ަވއްކަން އަށަގަތީ ިމ ވައް

އިްސ ދަުއރެްއ  ށްަވރަތެރޭަގއި ޔާމީނަީކ  ހައްދުަފހަނައަޅާދިޔައީ. އޭގެ ކޮރަޕްޝަްނ ރާއްޖޭގަިއ ވަްއކަން އަަށގެނެ، 

ޭއގެ  އަނެއްކާ ރާއީ އެ ބޭފުޅާ އަތަްށ ބާރު އައޭގެ ަވރަށް ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ފެިނގެްނ މި ދިޔަބޭފުޅެއް.  އްވި އަދާކުރެ

ާޚއްޞަކޮށް އަޙްަމދު އަދީބު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިއަދު ިމ  ދިޔަ.އެތައް ބައެްއ ރާއްޭޖގައި އުފެދިގެން

ވާހަަކ ވަރަްށ އެަބ ދެކެވޭ. އާދެ! ބަަދލު އެބަ ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހިތްދަތިާވ ކަމަީކ ބަދަުލގެ  ރާއްޖޭގަިއ ބަދަުލގެ 

 ،މިސާލަކަށްކެންސަލްުކރީމަ ދީފަިއ އެބަުހރި. ާސ ހަަމ ނުޙައްޤުން ކޮންްޓރެކްޓްތައް ގޮތުގައި ވަރަްށ ބައިަވރު ފައި

ދެވިފަިއ އެބަުހރި. ނޫމަޑިއަށް ދާދިފަހުްނ ށް ރި. ނެކްސްބިޒައެަބހުިރ ދެވިފަ. ޖީ.އެމް.އާރަްށ ދެވިފަިއ އެބަހު  ށްބިގަ

ޮކލެޖެްއ  ،ންމެވެސް ިޓއުޝަން ކްާލހެއް ނޫން، ކޮކޮންމެވެސް ސްޫކލަކަށް އިވޭދެވިއްޖެ. އަދިވެސް މިއަދު ވެސް އެބަ 

ެއއީ  . ނެތްދީބާޖާއަށް ެދވޭކަށެއް  ،ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ. އެއަްށ ވެްސ ދެޭވ ާވަހކަ. އެހެންނަމަވެސް

ާވ އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގަ. އަދި މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަަދއްކަމި ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑު ސުާވލުކުރަން ބޭނުން 

ދީބާޖާއަީކ  ސަބަެބއް އޮްތ ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑަކަށެްއ ނުފެނޭ. ބޭފުޅުން ވެސް ދީބާޖާއަްށ ފައިާސ ދޭްނ ނުޖެހޭ 

އެއް ޕާޓީގެ ެތރޭގަިއ ޕާޓީއެއް. އެ ބޭފުޅުން  ފެށިމި ރާއްޭޖގައި ަމސައްކަތް މަށް ޓަަކއިހިންގުދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު 

އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދީފައި އޮތީ ފަޅު ރަށެއް. ފަޅު ރަށަކީ ކުްއލިއަކަްށ ުކރަމުން ގެންދިޔަ.  ވެސް އެ މަސައްކަތް

ށް، ެއ ރިސޯޓުްނ ލިބޭ އެއްޗަކުްނ ދަތުރުފަތުުރގެ ކޮޓެްއ ަތރައްޤީރުފިޔާއެްއ ލިބޭ ތަނެްއ ނޫން. އެ ފަޅު ރަށަކީ ރިސޯ

ކަްނ އޮްތ ގޮތަީކ ެއއީ. އެނުބަަޔސް  ސްޭއރުގަިއ ެއ މޮޑެްލ އޮތީ. އަިދ ެއ ޮމޑެލް ރަނގަޅަނިޒާމު ހިންގަްނ 

ލިޭބ  ންއިރިސޯުޓ ބަޔަކަްށ ކުއްޔަްށ ދީގެން އެ ނަށް ެވސް އެފައިާސ ހޯދުމަށް ަޓކައި އެ ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، އެ 

 އެ މީހުްނ ސަބް ކުްއިލއަކަށް އަިއ ސަރުާކރުަގއި ެއ ރިސޯޓް  ފަށައިގެން ދަނިކޮށް  ކުރަން މަސަްއކަތްއެ އަކުން ނަފާ
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ނަތީޖާއަީކ ކޮށްލީމާ ކޮށްފައި އޮތް މީހުންނަށް، އެ މީހުންނަށް ވެސް ނުެވސް އެނގި ކުްއލިއަކަށް ބަދަުލކޮށްލީ. ލީސް

އެީމހުން ތިބީ  .ތިބީދާރުންގެ ގޮތުގައި ޞާއްޙިއެ ުކންފުނީގައި މީހުން ަދރުވެިރ ރަނގަޅު ޤަރާއްޖޭގައި  ތޯ. މިއިކޮބަ

މިއަދު   ކު،އެީކގައި މަގުމަތިވެފައި. ެއކަމަ އިމީހުްނގެ އަނބިަދރިންނާ ގޮސް އެ ވިްއކާ ހިސާބަށް ރުގެދޮ

ދެމުންދާއިުރ  ނަށް ބަަދލު ންޑިމޮކްރެޓިްކ ސަރުކާެރއް އައިްސ އެންމެްއ އިންސާފުެވިރ ސަރުާކރެޑުމެންގެ ނއަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށެއް ހަމަ ދެވޭކަްށ ހަަތރު ފަހަރަށް ނިންާމފައި އޮންނަ ޙުކުމެއް އަޅުގަ،ޕްރީމް ކޯޓުން ތިންދިވެހިރާއްޭޖގެ ސު

 އުޅުއްވާތީތޯ. ަވކި ބަަޔކަށްތޯ މިކަން  ްނ ޭއގައި ނުބކެޔޮ ޝާހިބަ ،މް ރަޝީދާއިނެތް. އެއީ ީކއްވެގެންތޯ. އެީއ އިބްާރހީ

ނަށް އެްއގޮތަކަްށ ންމެންވާންޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހުން އެމަޖިލިސް އިންސާފުވެރިމި  . އެހެނެއް ނުވެވޭނެ.ޖެހޭނީ. ނޫންދޭން

ެއހެނެްއ ، ދީފައި ވީތީ ނުދީރަނގަޅު ބަޔަކަށްކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ވަކި ދިެވހި އާދަިއގެ ބަޔަކަށްވީީތ ދީފައި ވަރަށް 

އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް  ދީބާާޖއަށް މި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަކުންނެއް  .އީސްރި ރަތެނެހެދޭނެ. ތަފާތެއް ނުކުރެވޭނެ އިއްޒަތް

ާޔ އްްނވެއްޖެކުރަން ފޮނުވާ ވާހަަކއެއް ނުދެއްކޭނެ. އެހެޢާމުރާޖި  އިތުރަށް މީތިގޮތަކަށެއް ދީބާޖާއަށް މި ފައިސާ ނުދޭ 

އަށް. ނޫނީ އަނބުރާ ފޮނުވަންޖެހޭެނ ޓީުކރަން ގެންަދންޖެހޭނެ މި ކޮމިޢާމިހާރު ދީފައި ހުރި ހުރިާހ އެއްެޗއް މުރާޖި

ބިްޓރޭޝަނުން ނިންމާފައި ހުިރ ކަންތައްތަްއ ގޮސް ފޮނުވަންޖެހޭނެ. ެއހެންވީމާ، މިީއ އިންސާފެްއ ނޫން. ރކޮމިޓީއަށް. އާ

 ކަމަށް  ކާނޑުމެން ދައް އަޅުގަނޑުމެން ނައްތާލާ ވާހަކަ ޒީރޯ ޓޮލެރެންްސގެ ވާަހކަ އަޅުގައެްއޗެހިއި މި ކޮރަޕްޝަނާ

 ންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުުކރަންޖެހޭެނ އެއަށް. އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފުެވރިވާންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، މި ވަ

 ހައެްއކަތިިބ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މިތާ  .ކަން އެނގޭުހރި ކަންިއ ިމ ހިނގާފަރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ސާފުކޮްށ 

 ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ޒާތީއެއް ނުވެވޭ. ވޭެނ. ލެނު ނިންމައެއް  އްނެ އެހެން އް ކަށެތަގޮ މީހުންނަކަށެއް ގޮތް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ތުން ނިންމާފައި ޢަަޝރީ ފާަހގަކުެރއްވީޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތި 

ލަތައް އޭތި ބަދަލުުކރުމުގެ އިޚްތިާޔރެއް އަޅުގަނޑުމެން ސަފައި އޮތް މައް ވާރީމް ކޯޓުން ނިންމަޕްޚާއްޞަގޮތެއްގައި ސު

ހަަކ ވާ  އެހެންވީމާ، އެ  .ވާަހކަ ެއގޮތަކަްށ ދެކެވިފައެްއ ނެތް ގަިއ އެ ޓީ ވޭ. މާލިއްޔަުތ ކޮމިޔަުތ ކޮމިޓީއަކަްށ ނޯމާލިއް

ންނު މެދު ދާިއރާެގ މާފައަރުވަނީ  މިންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މެ

 ށް. މް ރަޝީދައިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިްބރާހީ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:

ބެޭހގޮތުން ފޮނުވާފައިާވ ކަރުދާްސ ދިރާސާކޮްށ އި ފޮނުވާފައިވާ ހުދު ކަރުދާސް ޮކރަޕްޝަން ަނއްތާލުމާން އިއޭ.ސީ.ސީ

ސް ކުރިއަްށ މިދަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، އަޅުގަނޑަށް ހު ބަ  .ރިޕޯޓްއެ ރިމަތީގަިއ މިހާުރ މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކު
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ެވރިކަމުަގއި ހިނގާފަިއވާ އެކިއެިކ  ސާކުިރ ފާއިތުވި ފާހަގަކުެރވޭ އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީގަިއ މިާހހިސާބަށް ިދރާ 

އި ުހރި ަވރަށް ގިަނ ކަންކަން ަވރަށް ގިަނ ވެސް ހިންގާފަ ވުޒާރާތަކުން ކުން،ތަކާއި އަިދ އިދާރާތަޕްރޮޖެކްޓު

ޓެޑް ވެސް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރްގރޭ މިއަދު. އީދިޔަ އަޅުގަނޑުމެްނނަށްކޮރަޕްޝަންގެ މައްަސލަތައް ފާަހގަކުެރވިގެން 

ރުެގ ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާަހގަކުެރވިގެންދިޔަީއ އޭ ލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންެގ ެތރެއިން ޓުއަރިޒަމް ޑިވަ 

ގޮތް ރިޕޯްޓ  ފަންޑު އައިސް ހުރިއަދި އެ ތަްއ ހިންގާފައި ސް.އާރުގެ ދަށުންކަމަށް ބުނެފައި އެިކއެކި ްޕރޮޖެކްޓުސީ.އެ

ހުިރ  ލިބިފައި .އޮފް ފަންޑު އެީއ ސޯސް ނޑުމެންނަށް މިއަދު ޭއގައި ފާހަގަނުކުރެވޭ އޮތްއިުރ އަޅުގަ ފައިއެކުލަާވލާ

 ދެީނ ސިޔާީސ ޕާޓީއަކަްށ ފައިާސ މި  މި ބޯޑަކުން ން ުނވަތަ ކޮްނމެވެސް ހުިރ ަފރާތް. ރިސޯަޓކު ފައިާސ ދީފައި  ،ފަރާތް

ައން ޑޮލަރުން ފަސްަލއްކަ ޑޮަލރުން އެބަުހރި ދީފައި އެ މިލި  1ދެނީ. ދީފައި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަުކރެޭވ 

ވެްސ އެބަުހިރ ިއ ްނގަކޯޕަރޭޝަޑިވަލޮޕްމަންްޓ ޭރޓެޑް ޓުައރިޒަމް ގްމޯލްޑިވްްސ އިންަޓރ އެއީ  ވެސް. އި ގަރިޕޯޓު

ގޮތްގޮތަށް ަފއިސާ އެހެނިހެްނ  ގައިރިޝްވަުތގެ ގޮތު ށް ަސރުާކރަ  ވެްސ އެބަުހރި ވާ ބޭބޭފުޅުންޙިއްޞާ ތަކަށް ރިސޯޓު

ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުނިތައް  ެއއްކޮށް ކުންފުނިތައް ަހރުދަނާކުރުމަށް އި ދީފައި. އަދި އެއާ 

އެއްކޮްށ ިއ . އަދި އެއާ ހުަށހަޅާފައިވާނީ  ޓަކަިއ މިާހރު ްޕރޮކިއުމެންްޓ ޕޮލިސީއަްށ ބަދަލުގެންނަން ށް ހަރުދަނާކުރުމަ

 ފޮނުާވ ރިޕޯޓު ށްވެްސ ވާީނ ސަރުާކރަ ވެްސ ވާނެ. ެއކުލަާވަލން ރުހުްނ ހޯދަން ިއ  އަލުން ެއކުލަާވލާފަބޯޑު ބީޕީ.ސީ.

ަލ ދިމާވަނީ ކުިދ މެދުފަންތީެގ ސަ ގަުކރެޭވ އެންެމ ބޮޑު މައްވެސް ެއކުލަާވލާފަ. މީަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަ

މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަިނވެފައި  ފުރުޞަތުށް ާރތްތަކަފަ އެ .ިމހާރުެވސްނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ވިޔަފާރިތައް އަޅުގަ

ސް. ންޓަރްޕރައިސަމީޑިއަްމ އެ ންޑްޕްރޮިކއުމެންޓް ޮޕލިީސ ކަނޑައަޅުއްވާއިރުަގއި ސްމޯްލ އެ ކޮރަޕްޝަނުެގ ސަބަބުން.

އަޅުގަނޑުމެން  ފައި އެކުަލވާލާވެގެން މިދަީނ ެއ ޮޕލިީސ ަހނިޔަާފރިތަކަްށ އޮންަނ ފުރުޞަުތ ކުދި އަިދ މެދުފަންތީެގ ވި

ވެސް  ކޮމިޓީންއަންގާފަިއ އެ އޮީތ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް  .އޮންނާނީ ުހރިހާ ަފރާތްތަކަށް އަންގާފައި މިާހރު

ފެނަަކ ، ުކރަން. މިސާަލކަށްޢުގަިއ ޝާއިހިންގަވާެނ އުޫސލުތަްއ ެއކުލަވާާލ ގެޒެޓުެއ ިއރުގަިއ އަންގާފައި. ެއކުލަާވލާ

 ަތއްއުސޫލު ބީލަން ގެންގުޅޭ އަންގާފައި އޮންނާނީ މިާހުރ އެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އަޅުގަނޑުމެން ކޯޕަރޭޝަނަށް

އަިދވެސް ނެތް. އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެޭވ  ،މަވެސްމުކުރަްނ އޮގަސްާޓ ހިސާބަށް. އެހެންނައްގަިއ އާ ކަނޑައަޅާފައި ގެޒެޓު

ސަރުާކރާ ގުޅިލާމެހިގެންާދ ިމ  އި ރިހާ ކޮރަޕްޝަންތަކާުކރީގެ ސަރުާކރުގަިއ ހިްނގާފައި ހުިރ ހު މިހާުރ  ގައި ގޮތު

އި އެއާ ިއ ހިންާގ ބީލަންތަުކގަ ުމއައްސަސާތަކުން  ެއކިދަންނަވަީނ ދައުލަުތެގ އެކިިމ ސަުރކާޭރ އަޅުގަނޑު  މި  .އްއުސޫލެ

އީސް، ުކރީެގ ޒާތަކަށް އެބަދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަ ފާައރާ ބައްޔެއް ގޮތަށް ކޮރަޕްޝަްނ ހި ޔަށްލާމެހިގެން ަގއިންގަ

ސަރުކާރުްނ ަވރަްށ ބޮޑަށް އޮީތ ޮކރަޕްޝަން ހިންގާފައި. ާރއްޖެއަށް އިްނވެސްޓަެރއް އަންނައިުރ ެއ އިްނވެސްޓަރަްށ 

ވައްކަންުކރަްނ . ންނަީނހެން. އިންެވސްޓްކުރަްނ އަންަނ މީހެްއ ގޮތަކަްށ ނޫނޭއަ ކުރަން ންއަްށ ަވއްކަރާއްޖެ ހީވަނީ މި 

ދީގެްނ ކަންކަްނ ކުރަން.  ާލރި  ން ގޮތަްށ އަންނަންޖެހޭނީ. ކޮންެމވެްސ މިނިސްޓްރީއެއްެގ މޭޒުދޮށުއަންނަ މީެހއް 
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ތުތަްއ ޞަޓް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެ ފުރު. ަވރަށް ހާމަކަން ބޮުޑ ގޮތަކަށް ޕްރޮޖެކްޖެހޭނީނޫން ކަންތައް ކުރަންނެއް އެހެ

 ވެސް މި ދި އަ ،އެހެންނަމަވެސް ހާމަކަން ބޮޑު. ގޮތަކަށް.ުތ ފަހިވާނެ ޞައޮންނަންޖެހެނީ އިޢުލާންުކރެވިފައި އެ ފުރު

 ގޮސް  މޭޒުދޮށަށް އިންެވސްޓަރަށް ަވގުވަގަށް ގޮސް މިނިސްްޓރީގެޭބރުން އަންނަ ހަމަ ބޭރުން އަންނަނީ ހަމަ އޮންނަނީ 

ިއ ޑަރކުރެޭވއިުރގައިޢުލާނުކޮްށ އަދި ޓެންއް ނުވާނެ. . އެހެްނ އޮެވގެނެގަންލާިރ ދީގެން ްޕރޮޖެކްޓް ނަ  ކަށްރަސްޓަމިނި

ހޭނެ. ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ވިޔަފާިރ ތެރެއަްށ އެބަ ވަދޭ ވެސް ުހރިހާ ދަުއލަތުެގ ކުންފުނިތަކުން ހާމަުކރެވެންޖެ

ީބލަންތަކަށް  ފަދަ ތަންތަނުން ކުދިކުދިދިާރގު، ްނ އާމްދަނީ ހޯދަން. މިސާލަކަށްންމެ ިބލިއަނުދައުލަތުގަިއ ތިބި ބޮޑެިތ އެ

އޮންނަނީ ވަިކ އުސޫލުަތކެްއ ކަނޑައަޅާފައި ިމ އެބަ ވަދޭ. މިހެން ވަދެގެްނ ނުވާނެ. މިާހުރ ސަރުާކރުްނ ވެްސ 

ދެްނ  އޮންނަނީ. އަޅާފައި އެވެސް ކަނޑަތަކެއް ލަތްަތކާއި މިންަގނޑުޙާނުކުެރވޭނެ ކުރެވޭނެ ގޮްތގޮތާއި ބިޑުބިޑު

ަޓރނަްލ އަދި އެކްސްޓަރަންލ އިން ކުގެ ކުންފުނިތަޙިްއޞާވާ ުތރުން ަސރުކާުރވާ އޭެގ އިެއ އުޫސލު. އަިދ  އެހެންވީމަ،

. އޮޑިޓްުކރެވޭނެއެ ންޖެހޭ. އެެތރެއިންނާިއ ބޭރުން ވެެވސް ާގިއމުކުރެ އޮޑިޓް މިނިވަންކަމާއެކު އޮޑިޓްކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް

. އޭފެނެ ފިޔަވަޅުއަޅަން އޭ.، ފެނެއޭފެނެ ،އޭގަިއ ޮއންނަނީ ފެނެޓުފޮނުވާ އޮޑިޓް ރިޕޯ ނަށް މިއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު

ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުްނ  ވާކަން  ފެނެއެއް ނޫން. ކުށް ުކރީމަ ކުށް ކޮށްަފއި

ޭގ ކުށެްއ ސާބިތުާވ ނުވަތަ ެއ ކުށެްއ ކުރިކަްނ އެނފައި އޮތިއްާޔ އެ ވެްސ އޮންނަނީ ކުްށ ކޮށްއި ގަ ހުށަހަޅާއިރު ރިޕޯޓު

ފެންނަގޮތަކަށް ދެްނ ދެން އެ ފެނޭ.  ށް ފެނެއޭ ބުނެފިއްޔާ އެމެންނައަޅުގަނޑު، ހާމަުކރަމޭ ،މޭމިންވަރަށް އަންގަ

ނީ. އެހެންވީމާ، ންޖެހޭކޮަރޕްޝަން ހުއްޓުޭވ ގޮތަށް އޮންނަ، ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން. އެހެނެްއ ނޫން. ކުށް ުހއްޓުވޭ

ބަޖެހޭ އެ އިންކޮށް ޕީ.ސީ.ބީޞަޚާއް އިންޓަކަިއ ރިޯޕޓާ އަދި ޕީ.ސީ.ބީ ރުމަށްކު ހަރުދަނާދައުލަތުގެ ުހރިހާ ކުންފުނިތައް 

އިދު އެުކލަާވލާފައި ޮކރަޕްޝަން އިސްނަގައިގެން ަދއުލަތުެގ މިހާުރ ުހރިހާ ކުންފުނިތަކަްށ ވީހާވެސް އަވަހަްށ ގަވާ 

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ، އިއްަޒތްތެރި ަރއީސް ކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ  ތައްތަކަށް އިންތިޒާމުހުއްޓުވޭނެ ގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  އަުރވަނީ ހުޅުމާލެ ނޑު ފުުރޞަތު މިރި މެންަބރު. މިާހރު އަޅުގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ޢަލީ ނިޔާޒަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:ގެ މެންބަުރ ޢަީލ ނިޔާޒް ދާއިރާ  ހުޅުމާލެ

ާގ ކޮރަޕްޝަނުެގ ާވ ކުންފުނިތަކުގަިއ ހިންޞާއްޙިއަދި ދަުއަލތުގެ ަދއުލަތުެގ  .ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ން ޮކމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ހުދު ަކރުދާސް، ސްޓޭްޓ އޯްނ ޝަޮކރަޕް-ނަމުގަިއ އެންޓި ން މި ޢަމަލުތައް ުހއްޓުވު

ވެްސ  ނޑުގޮތުން އަޅުގަޅޭތުގެ ރިޕޯާޓ ގުގޮ އޯ.ީއ ކޮމިޓީން ިދރާސާޮކށް ނިންމެވިސް ނުވަަތ އެސް.ރޕްރަިއސައެންޓަ



99 

 

ފާހަގަކުރަން ހުިރ ބައެއް ކަންކަން އެބަުހރި. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، މި ރިޕޯޓް ނިންމުމަށްފަހު އެބައޮތް ބަެއއް ކަންކަްނ 

އަދި ވަކިްނ  ޓަކައި ސްތައް ހިްނގުމަށްއިސަސްޓޭޓް އޯްނ އެންޓަރޕްރަ  އްސަރުކާރަށް ުނވަތަ ބައެއް ރިކޮމެންޑޭޝަންތަ

ބޭފުޅުން ފާަހގަކުަރއްވާފަިއ އެބަުހރި.  ަޓކަިއ ކުެރވިދާނެ ަބއެއް ކަްނކަން އެ  ޚާއްޞަކޮށް ޮކރަޕްޝަން ަނއްތާލުމަށް

ެއ އި، ލޮޕަމަންޓް ޕްލޭނާ ޑިވަ  ވާ ކުންފުނިތަކުެގ ބިޒްނަސްޞާ އްޙިއޮންނަީނ ސަުރކާުރ  އެގޮތުން ެއއް ނަންަބރުގަިއ މި

ޓެިޖކް ެއކްޝަން ޕްލޭނެްއ އެކުަލވާލަްނ ދެންނެވުމަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރެކުންފުނިތަކުގެ ދުުރ ރާސްތާތަްއ ކަނޑައެޅޭ ސްޓް

 ރީ ހިޤީޤަތުަގއި ަދއުލަތުެގ ކުންފުނިތައް އުފެދިފަިއ މިޙަންމުާވ އެްއ ސަބަަބކީ ހިމުކަމެއް. މު ންހިރައީސް، އެީއ ަވރަްށ މު

ްއ ނޫން. ކޮންމެ ލަތެވަކި ަދއު . އެއީ ަޓކައި މަށްރުިސލުކުޙާދުތަކެްއ ސަ މަގުޞަ އްދާފައި ހުންނަނީ ވަކި ޚާއްއުފަ

ސިލުުކރަްނ ބޭނުންާވ ކަމެއް. ޙާކުންފުިނ  އުފެދުމުަގިއ ޮއންނާނެ އެ  ކުންފުންޏެއް  އެ  ކުންފުންޏެއް ނަަމވެސް 

 ގެ ެއއް ކޮންޓްރެކްޓިްނގ ކޮމްޕެނީޑްޓްރާންސްޕޯްޓ އެންކުެރވެނީ ފާަހގައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ،މިސާލަކަށް

ޅުން މިހާތަނަށް ކުރަމުންދާ ބޭފު ދި އެއައި ބޫލުކުެރވޭ ނަމުންނާޤަގޮތުގައި. އެއީ ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަމަްށ ޚާއްަޞ ކުންފުންެޏއް ކުރުމަށް އެިކ ަވއްތަރުަވއްތަރުެގ ދަތުރުފަުތރު ދަުތރުފަތުރު  ވެސް  ކަތަށް ަބލާއިުރގައި މަސައް

 ޑު މި ދިރިއުޅޭނއަޅުގަ ކީއޮތީ. އަޅުގަނޑު މި ޕޮއިންޓަށް ދާން ބޭނުންވާ ސަބަބަ އި އެފައުފައްދާ ދައުލަތުން

ިދ ުކރޭ. ުކރީގަިއ ވެްސ އަ އެބަކުން ޏައްދު ުނވަތަ ތަްނ ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާޭލގެ އެތެރޭެގ ދަތުުރތައް ދެ ކުންފުންޙަސަރަ

 ންގުޅިގެްނ ދެއި ފެރީއާ އަިދ . އިންިހންގަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކުރަީނ ެފރީތަްއ މި ޒާމުެގ ކަންކަްނ މި ްސ ފެީރ ނިވެމިހާރު

އި ހުޅުމާލެއާ  ،އިާމލެއާ ،ނަމަވެސްއެހެން .ން އިންނަ ަބސް ރޫޓްތަކުަގއި ބަްސ ދުްއވަނީ ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީއޮޓްވެފަިއ ކްކަނެ

ގަިއ ެގ ތެރޭ ތަކުދުގުސަންަނ އެންމެ ބޮޑު މަ އެލް އުފެދިފައި އޮ.އިން. އެމް.ޕީދުއްވަީނ އެމް.ޕީ.އެލް ތެރޭގަިއ ބަސް މި ދޭ

 ންކަމަށް ތަންތަްނ ހިންގު ށް އެތަންތަން މެނޭޖްކޮ ކޮށް އެ ހާަބރުތައް ުނވަތަ ޯޕރޓްތަްއ ޑިވެލޮޕް  މިއޮތީ ރާއްޭޖގެ އެކިއެކި 

 ގަވާއިދުަގއި ކޮންމެ  އަސާސީހިމަނާ އަިދ ން ދުތަުކގެ ތެޭރގައި ބޯޑުސަގުމަ ނޫން ބޫލުކުރަނީ. އެހެެނއްޤަ ނޑުގަޅުއަ

ުމ އްގިފައި އާނދައުަލތުން އެކަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ، ކުެރވޭނެ. އެހެންނަމަވެސްޖެހިއަކަސް އެކަން ކަމެއް 

ބޭފުޅުން  އެ ޓްަތއް ެބލެހެއްޓުން. ރޕޯމިއޮީތ އްާޔ އެކަން އްޖެވެ  ގިފަިއ އޮންނަ ގޮތުންނއެިމ ރައްޔިތުންނަށް 

އޮންނަިއރު ެއކަން ކުރުމަްށ ކޮށްކޮްށ އުފައްދާފަިއ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީ ނުވަަތ ޓްރާންސްޕޯޓް ކުންފުންޏެއް ަދއުލަތުން 

އެީއކީ ިމ  އެބަޖެހޭ. ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން ތޯ އިގަޭބނުމެއް ުކރަނީ ކޮން މިވަެދ މިކަން  ހުއްޓާ އެކަުމގެ ތެެރއަށް

ުރ ޕޯރޓްްސ އޮޯތރިޓީ ރު ކުންފުނީަގއި އޭން. އަޅުގަނޑުމެން ިމ އަޑުއަހަީނ އޭ ނޫ ކަމެއް  ސަރުކާރުްނ ކޮށްފަިއ އޮތް 

ތަްއ ބަސްތަކެްއ ޅުން ުނވަތަ ސަރުާކރު ހިންގަވަްނ ިތބި ބޭފުޅުންނަށް ފެނުނީޭއ ބައިަވރު އެބޭފު ބިންގަވަްނ ތިހި

ނިންމުން  ަރއްވަިއގެން އެއަކީ ރަނގަޅު ވިޔަާފރިއެކޭ. އެހެްނީވމާ، ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކުރިއުމުގެ ވިޔަފާ ގެނަ

ބޭފުޅުން މިކަން  ޏެއް ެއކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ މިންނިންމުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ހަމަ ސީދާ އެހެން ކުންފު

ނިންމިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުްނފުނިން އެކަން ކުރަން  އެ މާފައިދާ ބޮޑުވީލިބޭ ބޭފުޅުންނަށް  ކުރެއްވީމާ އެ
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ވެސް ވެދާނެ.  އް ނޫްނކަމަށްޤީޤަތެޙަމިއީ މިީއ ބެލެންޖެޭހ ކަންކަން. ، މަވެސްނައަޑުއިވެނީ. އެހެން ރަށުތެރޭގައި 

. އެމް.ޕީ.އެލްއިން ދެނީ. ޚިދުމަތް ދެނީ ަބހުގެ ދޭެތރޭގައި އި މާެލއާ، އިއެމް.ޕީ.އެލްއިންކަން ހުޅުމާެލއާޙަޤީޤަތަކީ 

ދޭތެޭރގައި ކުރާ ކަނޑު ދަުތރު  އިމާެލއާ ،ައދި ހުޅުމާލެއާއި އިތްތަކާހުޅުމާލޭެގ އެތެޭރގެ ބަުހގެ ޚިދުމަ، އެހެންނަމަވެސް

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކޮށްގެން ކޮންެމވެސް  ށްނޑުމެންނައެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ  .ކަންކުރަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން މި

ސް ާޚއްޞަވެފައި އޮްތ ވެ ކުންފުންޏަށް ބަޔަކު ނުވަތަ ެއކަމަށް ޚާއްޞަ ބަޔަކު ލައްވާ ުކުރވައިފިނަމަ އެ އެއް

 ޖޭަގއި ިމހާތަނަށްނޑު ދެކެން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ރާއްއަޅުގަ  މަށް ވިޔަފާރީެގ ތެެރއިން ކުރިއަށްެދވޭނެ ުފރުޞަތެއްކަ

ރަޕްޝަނަްށ ސީގެ ކޮ.ކިޔާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު ނޑުމެން މިއޮްތ އެންމެ ބޮޑު ޮކރަޕްޝަން ކަމަްށ އަޅުގަ  ހިންގާފައި

ހިންގުނު ވިޔަފާިރއެއް. ެވސް ެއވެްސ ކުންފުނީގެ ޮޕލިސީއަްށ ގެނައި ބަދަެލއްެގ ސަބަބުން ިއ ިއރުގައިލާބަލަ

އްގެ ގޮުތގައި ދަުއލަތުން ޚާއްޞަކޮށްގެްނ ޏެން ިރލޭަޝން ކުންފުއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަކީ މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް

ިއކޮނޮމިކް ަކއުންސިލުްނ ކުްއލިއަކަްށ ނިންމީ ެގ ރުއޭ ،އެކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ހިްނގި ކުންފުްނޏެއް. ެއހެންނަމަވެސް 

ުކރާނީ ދެން ކަމެްއ  ޅޭ ހުިރހާގު އިުކރުމާއި އަދި ެއހެނިހެްނ ރިސޯޓުެގ ވިޔަފާިރއާސްރަށްތަްއ ލީ، ރަށްތައް ދޫުކރުމާއި

ދުނިޭޔގަިއ ވިޔަާފރި ޭބރު  ،ރުންޔަާފރި ްޕރޮމޯޓްކުވިދަީކ ގުސައަސްުލ މަ ،މަވެސްކުންފުނިންކަމަށް. ެއހެންނަ އެ

މިހާތަނަށް  ދިޔައީ ރާއްޖޭަގއި ެއންމެފަހުން ނިމިގެން މި، ސްވެކެޓްތައް ހޯދުން. ެއހެންނަމައެކަމަށް މާ، ވިއްކުން

ހިްނގައިެގންދިޔަ ކުންފުންޏެއްެގ ގޮތުަގއި. އަދި ޭއގެ ސަބަބުްނ  އްނޑުމެން ނުދެކޭވަރުެގ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެ އަޅުގަ

ގެންދިޔަަތން. އެހެންވީމާ، މިީއ ވިސްނުންތެރިކަާމއެުކ އަޅުގަނޑުމެން  ތަނެްއ ގެއްލުްނވެރައްޔިތުންނަްށ އެތައް  ށްދައުލަތަ

ގޮތެްއ  ޑިޓަކުން ކުންފުިނ ހިނގާ  ަބލައިގެން ކުރަންޖެޭހ ކަމެއް. ހަަމއެކަނި ފައިނޭންޝަްލ އޮސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކުން

 ބަޔަކުެވސް އެބަ ތިބެންޖެޭހ ކުންފުިނ އުފެދުނު ބަލަންޖެހޭ. އެކަްނ ބަލާނެ އޮޑިޓް ވެްސ ންސް . ޕަރފޯމަނުފެންނާނެ

 ރި ރައީސް. ތެސިލުވޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްޙާދު ގުސަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދާއިާރގެ  ދެކުނު  ައރުވަީނ ކުޅުދުއްފުށި ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިާހރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

  ދަށް.މްޝީދު މުޙައްމައިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ާވހަކަދެއްކެވުން: ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

ސްކުރަން ުނވަތަ ހުމި ރިޕޯޓަށް ބަ ޓް، ތެރި ަރއީސް. ުހދު ކަރުދާސް ރިޕޯޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް. هلل الحمد. هللا بسم

އޮޅުން އޮތް މިންވަރު.  ހާމަވަީނ ސަރުާކރުގެ ކުންފުނިތަުކގެ ައރާ ތަކުން އެނގި އެއްޗެއް ބުނަްނ ބަލާިއރު މިފަދަ ރިޕޯޓު

ވެްސ  ގިަލއްވާނެ ފަދައިްނ އެންމެ ބޭފުޅުންނއެކަމެއް.  ދެރަކަމެއް. އެއީ ިބރުުހރިކަމެއް. އެީއ  އެއީ ހިތާަމހުރި
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ދަބެއް އޮންނާނެ. ޢަމާަލކީ ުކށެއް. ކުށެއްވީހިނދު ެއކަމަށް ޙުމާެލއްކަން. ކޮންމެ އިޙުއި ލަްއވާވެޤުއިއްތިފާ

ތައް ހެދުނީމަ މިފަދަ ރިޕޯޓު ވާނެ.ވެސް  ހޯދެން ރި ބައެއްކު ނުވަތަ އް ކުށެއް ކުރި ަފރާތެއެ އެހެންކަމަށްވާހިނދު 

ގޮތް. މި މަޖިީލހުގަިއ މިއަުދ ިމ ދެކެވެީނ  ލަުތ އޮތް ޙާ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ މި އެނގެީނ ކަމުެގ ބާވަތާއި 

ދިއުމުްނ  ށް ލަތަޙާ މި ުނވަތަ ވެ ޢަލަތަްށ ރުޖޫޙާމި  ،ގޮތް. އެހެންކަުމން ލަުތ އޮތް ޙާރާަތކުެގ ސަރުކާުރގެ މިފަަދ އިދާ

ލަ ކުންފުނިތަކަީކ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއް  ން މިފަދަގިަލއްވާނެ ފަދައިނރަްއޔިތުންނަށް. އެދިވެިހ ލިބެނީ  ހިތާމައާއި ެދރަމީގެ 

ުމގަިއ ތައް ކުރުވޭ ސަުރކާރުގެ މިފަދަ ކަންަތއްމައެބަ ހާ ،މުންލާބަ. އެހެންކައި، މިސާލެއް ނެތް މިންވަރަށް މަންފާއާ

 ގެ އަްށ އަިއއިރު. ޒަމާނުއްުސރެ. ެއއީ ިމއަދު އިއްެޔ ނޫނިއްާޔ އޭހަމައި މިއަދާ  ނުއްސުެރ އުޅޭކަންލަތަކެްއ ޒަމާމައްސަ

ންނަށް ފެޭނ މެޑުނ. އެކަްނ އަޅުގައެބައޮތް ނޫން. ޒަމާނުއްސުރެުކ ުކރީ ުދވަހަ ގެކުރީ ުދވަހު ނޫީނ އޭ 

ޒަމާންތަކަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެއްވެސް މިްނވަރެްއ ސް. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަކީ ޔައެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ބަލާލި

 ވޭ  ވަނަ ައހަރު ަސރުާކރުން 2018ގިލައްވާނެ ނހު އަނެއްކާވެްސ ހިނގަމުންދިޔަީއ. އެފަނުލިބިދިޔަ ކުންފުންޏަކަށް

 އިތުރު އި އިކުރުްނ ފިޔަވަ ގަިއ ބަްސ ދަތުރުުކރުމަްށ އެއްަބސްވެފައި. އެއްަބސްވުމުގަިއ ސޮ ކުންފުންޏަކާއެުކ ކުޅުދުއްފުށީ

ޗެއްޯތ ނުވަަތ އް ނޑުމެންނަށް ލިބެީނ ކޯހަަމއަށް އައިިއރު އެކަމުން އަޅުގަިއ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ނުފެނޭ. މިއަދާ

ދަންނަވަީނ މިފަަދ ކޮންެމ ކަމަކުްނ އެނގެީނ  ވެްސ ނޭނގޭ. އެހެންވީާމ، މި ކަމެއް  ބުނީ ިކާހ މިންވަރެއް ލި

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަްށ އަޅުގަ ނީނޑުމެން ދެކެއަޅުގަ ،ހެންކަމުންޙުމާލެއްކަން. އެއި

ޑުމެްނ . އެހެންވީމާ، އެ އިޙުާމލުވީ އިޙުމާލުވުން އަޅުގަނކަންވެސް މިއޮތީ ކުންފުންަޏކުން އިޙުމާުލވެފައި މިހިސާބުން

ދަންނަވަން މިފަަދ ކަންތައްތަްއ ނުވާެނ ގޮަތކަްށ ނުވަތަ  ވެސް  ނިންާމލުމުެގ ކުރިން  ެއހެންވީމަ، އެބަޖެހޭ ހޯދަން.

 ވާަހކަ ދެންނެވީ. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  ްއލެއް ބޭނުންވާީތ އެޙަގާނެ ގޮތަކަްށ ނިންމެވުން. އަވަްސ ނނުހި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިއގެންފައިވާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު މެންަބރު. މިވަގުތު ެދވަނަ ުފރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

މެންބަރަުކ އެދިވަޑައިގެންފައެްއ ނެތް. މިަވގުތު އިތުުރ މެންބަރަުކ  ދެްނ އިތުރު  ނެތް. މާލަމުގަިއ ވަޑައިގެން 

 ލްސާ މިިހސާބުން ނިންމާލުމަށް. ޖަ  ކުރަީނ މަޖިީލހުގެ މިއެދިވަޑައިގެންފައި ނެތުމާެއކު އަޅުގަނޑު ގަސްދު
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 މުން ން ނި 

 

  :ވުންކެ ާވހަކަދެއް ތުންޔާސަރި

ލިސްުކރާ ޖަާހއިުރ މަޖި 9ހެނދުނު  ރައަންގާ  ވާ  2019 ޮއކްޓޯބަރު  15އޮންނާނީ  މަޖިީލހުެގ ޖަލްސާެއއް އާދެ! ދެން

 ގޭގައި. 

 

 . މުނީނި ިޖލިސްމަ. نميعالال رب   هلل مدوالح
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