
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާވަނަ ސްތިރީއްތެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެވަނަ  19

 

6 L 1440 
  2019 އޯގަސްޓު 7

 (ދުވަސް ބުދަ)

 

 

 

 

9201/50ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:01 ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:27: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ތިރީއްތެގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް ުބދަ) 2019 އޯގަސްޓު 7

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لرسوالم على الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުންެގ ނަވާރަވަނަ ރަްއޔިމިީއ،  .ވަނަ ދުވަސް 1440 ޙިއްޖާޛުލް 6ދުވަސް.  ބުދަވީ  2019 އޯަގސްޓު 7 މިއީ

  .މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި  43 ެބވީތިއް ވަަޑއިގެންހަށް މަޖިލީ ވަގުތުމި  .ބަްއދަލުވުންސްވަނަ ތިރީއްތެމަޖިލީހުގެ 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/33/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޭރގެ  ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ .ން ބޭނުއަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެށުމުގެ ކުރީގަިއ ދަންނަވާލަން

. ރިޖީ ަވޒީރު ުސޝްމާ ސުވަރާޖު ދެމިއޮތުމުެގ އާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފަޚާކުރީގެ  ވަނީ އިންިޑާއގެ  ވަގުެތްއގައި
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، އި ޔާއިންޑިއާ ކަނުޑގަ  ،ބޭފުޅާައކީ  އަހަރު. އެ 67 އިުރގައި އުމުރުފުޅުންސުޝްމާ ސުވަރާޖު އަވަާހރަވީ

ހަމަޖެހުން ގެނައުމުަގއި  ، ބެލެހެއްޓުުމގައި ޙަަގިއ ދުނިޔޭގެ ސުލްޙުގެ ިސޔާސީ މަޝްރަދި މުޅި ުދނިޔޭއަ އިޔާ އެތެރެވަީރގަ

ހަމައެކަނި  ގެންދަވާަފއިވާ ބޭފުެޅއް.ހިތްވަރުގަދަ ސިޔާސީ މަަސްއކަތްތައް ކުަރއްވަމުން  ،ކުމަތްތެރިޙިނުހަނު ގިނަ 

މުޅި ދުނިޭޔގެ ެއިކއެކި ކަްނކަމުގައި ސިޔާީސ  އި، ަސރަހައްދާނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ އްޙެއިންޑިާއގެ ިސޔާސީ މަޝްރަ

ނެރުއްވާފަިއވާ ނަތީޖާތަކަކީ މިއަުދގެ ދުނިޔެ ދަންނަ  ބޭފުޅާ އަދި އެ ،ކަންކަމުަގއި ސުޝްމާ ސުވަާރޖުގެ ބަިއވެރިވުމާއި 

ކަލުން ހުންނަވާ. ފިރި އަދި އް. ސުޝްމާ ސުވަރާޖު ައަވހާރަވިއިުރގައި ދަރިކަނބަލަކާ ތްތަކެ ހަީގގަވަރަށް ރަނގަޅު 

އިލާއަްށ ޢާ ބޭފުާޅގެ  އެ ،އިާލއަށް ހިތްވަުރ ލިބުމަށް. އަދި ައޅުގަނޑުމެން އެެދނީޢާޭބފުޅާގެ  އެ ،އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަްނގެ ހައި  ،ނިގވަޑަިއގަންަނވާނެގައި އެ 2:45މި މަޖިލީހުގައި މާދަމާ  ތަނަވަސް ދުވަސްތަަކކަށް.

ރިނީ ވަަޑއިގަންަނވާނެ. ގްމޮސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ ފެޑްރިކާ  ޒް ފޯފޮރިން އެފެއާ ފޯ ޓިވް އޮފް ދަ ޔޫިނއަންރެޕްރެޒެންޓޭ

ބޭރު ، ބައްދަލުވުމަށްގުރިނީ ަވޑަިއގަްނނަވާ . ެފޑްރިކާ މޮވެސް ދައްަކވާނެ ވާހަަކފުޅު އަދި އަުޅގަނޑުމެންނާ

އަިދ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ  ،ވިޔަފާރިވެރިންާނއި ރާއްޖޭގެ ކުރިއަށް ިތއްެބވި ،ދައުލަތްތަކުގެ ސަފީރުންނާއި

އަުޅގަނުޑ ވަރަްށ  .ދެވިފަަވތުޢުވަނީ ދަ ނަށްަވޒީރު ބޭުފޅުންނާއި އަިދ ސިޔާީސ ޕާޓީަތކުގެ ބޭފުޅުން ،އިސްބޭފުޅުންނާއި

ވެސް  ވުމުގައިބާ ދެންނެޙަރިނީ ވަަޑއިގަންަނވާއިުރގަިއ މަރުގް  ސިާޔސީ ޕާީޓތަކުގެ ލީޑަރުން ެމޑަމް މޮބޮޑަށް އެދެން

 ވަޑަިއގަތުމަށް.ބައިވެިރވެ 

 

 ސުވާލު . 5

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

ބާ ޙައަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ުފރަތަމަ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރޭއިރު އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މަރު

. ިމނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ންެނވިސްޓަރު ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވަަޑއިގެން އެބަ އިޓްރާންސްޕޯޓު މިނި ،ދަންނަވަން

 މިނިސްޓަރާ  ،ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،އިންެނވީ މިނިސްޓަރު ވަަޑއިެގން އެ !ބާޙަމަރު

ކާށިދޫ ދާއިާރެގ  އަރުވަނީތު ޞަފުރުސުވާލުކުެރއްވުމަށް ސުވާލު ފޮނުއްވާފަިއވާީތވެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނުޑ މި 

  ކުރެްއވުމަށް. ،ކުރަްއވާ ސުވާލު  ޕޯޓާސްމިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާން ޖާބިރަށް. هللاތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަ

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ 

 ބާ ޙަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ރާއްޭޖގެ މިނިސްޓަރ ޮއފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ިސވިލް ޭއިވއޭޝަނަށް މަރު

ކުމަތްތެރިަކމާއެކު ޓެކްސީ ޑްަރިއވަރުންގެ ޙިއިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވަރަށް  ދަންނަވަން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން.
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އަޅުގަނުޑ  ތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ޝުުކރު ދަންނަވަން.އްލުކޮށްދެްއވީތީ މި އިއްޒަޙަމައްސަލަ 

 ؟ޖެހުނީ  ީކްއވެގެންތޯ ސްޓިކާ ޖަހަން މި ،ން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީޑު ކޮށްލައަޅުގަނ ސުވާލަިއގެން ކުިރއަށްދާނަން.

 ؛ްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުދުވެފަިއވަނީ ޖާގަ ދައްކާަފއޭ ސްޓިކާ ޖަހާނީ. އިޢުވަ ޙްލިޞާރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު 

ލާފަށް ޚި. ގަާވއިދާ އޮތީ ިއ މި އަުޅގަނޑު ފޮނުވާފަ ސުވާލެްއގެ ގޮތުަގއި ސުާވލުގެ ޖަވާބު ދެ ން މިޤީއަޅުގަނޑަށް ޔަ

މަުގތަކުަގއި ެއްއގަމު ުއޅަނދު  ،ގެންަދވާއިރު އަޅުްއވަމުންމެދު ފިޔަަވޅު  ކުާރ ފަރާތްތަކާއެްއގަމު ުއޅަނދު ޕާކު

ރައްޔިތުންނަށް ދައުަލތުން ވެވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ  ޅު އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިެދްއވުމަކީޕާކުކުރެވޭނެ ރަނގަ

ސުވާލަށް  ދެ ެއހެންވީމާ، މި ؟ްއލުކުރުމަށް ދައުލަތުން ގެންުގުޅއްވާ ިސޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯޙަކަމުން، މި ދަތި  ދެއްޢުވަ

 ..ފަހަރު. އަދިވެސް ެއއް ައޅުގަނޑު ކުރިައށްދާނަން.ދެން އިތުރު ސުވާލަިއގެން  ،ޖަވާބު ލިބުމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި ަވޒީުރ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކުވން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން

މި . الس الم عليكم ورحمة هللا`. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

 ދެއްވި ކަމަށްަޓކައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރިއަުޅގަނޑަށް ލީހުން މިފަދަ ފުރުސަތެއް ތެރި މަޖިއިްއޒަތް

ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ޖާބިރު ުކރެއްިވ هللا ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ރައީސަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން.

ސަރުކާުރން ވަރަށް ބޮޑު އިްސކަމެއް  މިންނެވުމަށް ކެއް ގެށް ފަސޭހަ ބަދަލުތަވާ މާޭލގެ މަގުތަކަތޮއްޖެހިފައި ދަންނަވަން.

މު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ެއްއގަމު އުޅަނދު ޕާުކކުރުމުގެ ންއެންމެ މުހި ، ފާހަަގޮކށްލަން. އެގޮތުންދެއްވާކަން އަުޅގަނޑު

ކުރާނެ ސަރަހައްދުތަެކއް ވަީނ ޕާކު ތަުކަގއިއްލެްއ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭެގ އެކި ސަރަހައްދުޙަ މައްސަލައަށް ައވަސް 

ފަނަރަ އި އެްއ ހާހާއެިކ ސަރަހައްދުތަކުަގއި މޮޯޓ ަސއިކަލަށް އަދި ިމއަހަރުގެ ނިޔަލަްށ މާލޭގެ . އިމުކުރެވިފަޤާ

ަނ އަށްވުރެ ގިސަތޭކަފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް  ހަތަރު ،ދެމެދުގެ އަދަދެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާިއރު އާސަތޭކަ

ޒޯނުތަެކްއގެ ގޮތުަގިއ  ގމާލޭގައި މިހާތަނަށް ޕާިކން ވެސް ދަންނަަވން. ސްލޮުޓ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ވާހަކަ ގޕާކިން

 ،ޒޯން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިމަތި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި އޮތް ޕާކިްނގ ؛ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ތަންތަނަކީ 

 ޒޯން. ތް ޕާކިްނގއެމް.އެމް.އޭ ކަިއރި އަދި މާފަންނު ސަހަރާ ކައިރީަގއި އޮ ،ންޒޯ ވެލާނާގޭ ަކއިީރގައި އޮތް ޕާިކންގ

އްލު ޙަ އަށް މުޅިން މާލޭގަިއ ޕާކިންގ ،ނަމަވެސްކުރާނެ ތަންތަްނ ހެދި ނުވަތަ ޕާކު މާލޭގައި ޕާުކކުރާނެ ބިލްޑިންގ

 ގެ ޅި މާލޭކަުމގަިއ ދަންނަވަން. އަިދ މުފަހަރު ކޮްނޓްރޯލްކުރެިވގެން ކުރެޭވ އުޅަނދުލިބިގެންދާނީ މާލޭގަިއ ރަޖިްސޓްރީ

ވާނީ  ލެވެްލގަިއ މަޝްވަރާކުރުަމށް ކަރުދާހެއް އަުޅގަނޑު ގޮތުން ކެބިެނޓު ގުޅޭ  ދުއްވާ ެއއްޗެީހގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމާ
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. އިްއޒަތްތެރި އްލު ހުށަހެޅިފައިވާނެޙަމައްސަލަާއއި އެކަމުގެ  ގެކަރުދާހުގައި ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ޓްރެފިކު . އެހުށަހަޅާފަ

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޕާކުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ މަސައްކަތް އިޕޯޓުގަ ރއިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަ، ވެލާނާ ރައީސް

ވަނީ ވަރަށް  ކުރާ ވެހިކަލްަތކުގެ އަދަދުމަގުަގއި ޕާކުޮބޑު ތަކުރުާފނު މާލޭގެ ،ދިުއމާއެކުޕޯުޓގައި ހަމަޖެހިގެންރއެއަ

ޖާަގ  1692ކުރާނެ ން މޮޓޯ ސައިކަލް ޕާކުޕޯުޓގެ ދެ ސަރަހައްދަކުރއެއަ ،ތުން. އެގޮބޮޑުތަނުން މަދުވެފަ

އެިކއެިކ  ،އިތުރުންމީގެ .ާޖގަ ކަނަޑއެިޅފަ 47ވަނީ  ކުރުމަށްުފރޮޅުލީ އުޅަނދު ޕާކު ހަތަރު  ،ހަމަޖެހިފައިވާއިރު

 އިންިތޒާމުތައް ޕާކުކުެރވޭނެ  ،ފަހުީފއެްއ ދެއްކުމަށް ގޕޯޓަްށ ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ާޕކިންރބޭނުންތަކަށް އެއަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ އާަދކާދަ ހުންނަ  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްތުގައި ދަންނަވަން. ޞަފުރު މަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ މިވެސް ހަ

ނެތި ޒޯނަކަށް ބެލުމެއް ޕާިކންގ ،ނަމަ ނުކުެރވޭތަނެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޕާކު ދާބޭފުޅަކު  ވެސް އެ ގޮތުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

އަދި އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން  ތެއް.ހަގީގަެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ  ދިއުމަކީ މިއަދުކުރަމުންޕާކު

 ރުން ުހރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ވެސް ކުރިމަތިާވކަމީ ތިޔަ އެކަމުެގ އުނަދގޫކަން ހުރިހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަށް 

 އަދި ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަކީ  މެދު އަުޅގަނޑު ޝައްެކއް ނުކުރަން. ަކމެއް ކަމާކުރަްއވާނެ ލުފުޅުބޫގަވެސް 

ދޭތެރޭގަިއ ައޅަން  ލާފަށް ޕާުކކުރާ ފަރާތްތަކާޚި ގަާވއިދާގާނޫނާިއ  ،ާވއިރު ވެސް ތަންފީުޒކުރަންޖެހޭ ާގނޫނަކަށް

 ތާ ޙަލަޞްމު ރައްޔިތުންގެ މައްެއކު އާ . އެހެންކަމާފަކުރެވިމުއްކި ަގާވއިދަކުން ވަނީ އާ ކަނޑައަޅާަފިއވާ ފިޔަވަޅުަތއް ވަ

 ސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ނުފެންނާތީ،ވެ ދޫކޮށްލުމަކީ އިގޮތުން ކޮންމެހެން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅަ ގުޅޭ

ށް ޕާކުކޮށްފައި ރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަަކށް ދަތިވާ ގޮތަލާފަށް ޕާކުކު ޚި ގެންދަނީ ގަވާއިދާފުލުހުން ސްޓިކާ ޖަހަމުން

ކަމަށް ކަން އަދި މި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން.ިއއްޒަތްތެރި  ތަުކަގއި ކަމުަގއި ތިޔަ އެންމެހައިހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު

ވެސް މި  ކުަރމުންދާ ވާހަކައިތުރަށް ދިރާސާ  އި،ބަލަ ކަންަތއްތަކެއްތޯ އްލެއް ހޯދުމަށް ުކރެވޭނީ ކޮންޙަދާއިމީ 

 ލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ނޑު ފާހަަގކޮށްތުގައި އަޅުގަޞަފުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އިތުރު ތުޞަމެންބަރުންނަށް މި ފުރު އިްއޒަތްތެރި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ލެވިފައިވަ ވަނީ ހުޅު މި ތު މިހާރުޞަސުވާލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މި އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގެ ފުރު 

  ޖާބިރަށް.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އަރުވަނީ ތު މިޞަފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގުޭޅ  އަދުގެ ސުވާލާދެން ހަމަ މި އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުގެ ައރިހުން އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮްށލަން ބޭނުންވޭ، މިއީ

  ަލއިނަކާ ންމާލޭަގއި ޙާއްސަކޮށް ޓްރޭ ވެްސ، ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީުބވެފަިއވާ ޓްާރންސްޕޯޓު ނެޓްވޯެކއް . ރާއްޭޖގައިސުވާލެއް
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 އުމުަތކާ ޤަހާލަތުން އަރަިއގަތުމަށްޓަކަިއ ކޮބައިތޯ ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު  ވަޑަިއގަންނަވަންތޯ؟ މިވިސްނާ ހި އަޅަން އެްއޗެ

އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުގެ ޒަމާނީ ހުނަރުވެރި  ،ންޤީއަޅުގަނަޑށް ޔަ ؟ ިވސްނަމުންތޯ ދަނީއަުޅގަނޑުމެންއެްއވަރަށް 

ންދިއުމަށްޓަކައި ކުާރންޖެހޭ މަސައްކަތް މިހާރު ނޫން އެހެން ދަރަޖައަކަށް ގެ އެކު ރާއްޖެ މިވިސްނުމާ

ވަރަށް ގިނަ  ،ބޫލުކޮށްފިންގަ . އަުޅގަނޑުންނަ ގޮތް ކަްނތައް އޮސްޓްިރކަލީހި ނީ. ތި ވިދާޅުވަކަންަވޑަިއގެންފައި ވިސްނާ

  ..ިމނިސްޓަރު މި ސުވާލުގެ ޖަވާަބށް ސްޕެސިފިކްކޮށް. .ންކަކަންތައްތައް ރަނގަުޅވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންވާ މިންވަރަކަށް އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ޖަާވބުދެއްވަން ބޭނުންވެަވޑަިއގަންަނވަން ބޭނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

  ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.

 

 ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ސިވިލް ޭއވިއޭޝަންމިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ވުެރ  އަުޅގަނޑަށް ،ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުާވލަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް.

 ރާއްޖެއަކީ ކުޑަުކޑަ ޤައުެމއް ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީނޭ. ތަޖުރިބާ މަނިކުފާނުގެ ހުންނާ ގެބޮޑަށް މިކަންތައްތަކު 

. އަދި ރާއްޭޖގަިއ އުމެއްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަންތަރައްީޤވަމުން އަންނަ ޤަ ؛ކަމާއި އަުޅގަނޑުމެން ިޑވެލޮިޕންގ

އަށް ތަންތަން ީދގެން ބިނާކޮށްފައި ހުރީކީ ޕާކިންގނޫނީ އިހުރީކީ، ކޮށް މާލޭަގއި މަގުަތާކއި ެއއްޗިހި ބިާނވެފަޞައްޚާ

 . އެކަމަކު ންނަވާލަންެވސް އަުޅަގނޑު ދަ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮަތަކށް ނޫންކަމުގައި އިންތިޒާުމކޮށް މި ިއ،ރާވަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ބޭނުމަކީ  ،ައޅުގަނޑުމެންެގ މަސަްއކަތަކީ ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމއަުދގެ ސަުރކާރުގެ އަމާަޒކީ

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ކުުރމަށްޓަކައި ކުެރވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރުަމށްފަސޭހަރައްޔިތުންނަށް ލުއި

އޮތް ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ވީވަަރކުން އަުޅގަނޑުމެންެގ  ކުރިއަށް މި ،ވަނީފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

. ކަންގެންދާނެކުރަމުން ެއހެނިހެން ކަންތައްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި އި އަދިޖާަގއާ ޕާކިންގ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ލު އަޙްމަދު ނަސީމްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީ ަވީޒރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލު އަޙްމަދު ނަސީމްމެންބަރު މީކާއީާރގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި
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ސްޓިކާ ޖެހުމަކީ ހަމަ  ،ނަމަ ލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ޚި ަގވާއިދާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަނޑައެިޅގެން 

ހަމަހަމަ  ރެވެްނވާނީމިކަން ކު ،. އެހެންނަމަވެސްޫބލުކުރަންގަވެސް  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެއް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ކަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރަކަށް ބޫލުކުެރވޭ. އަޅުގަގަވެސް އެބަ  އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް

 ،ވެސް ލައިނުން ބޭރުވާ ހިނދު ލާފަށް ކިރިޔާޚި ގަވާއިދާ މު ފަރާތްތަކުންއްފެންނަ ކަމެއް، އާ މުކޮށްއްއައިސް ވަރަށް އާ 

އި ހުންނަ ބަހައްޓާފަ ހަމަ މަގު ފުރެންދެންމިއީ އެކަމަކު ގަރާޖުތަކުން  ،ވެހިކަލްަތކުަގއި ސްޓިކާ ޖެހޭއިރު އެބޭފުޅުންގެ

 ،. އެހެންކަމުންމު ރަްއޔިތުން ފާހަގަކުރާ ކަެމއްއްކަމީ ވަރަށް ގިނަ އާނުޖެހޭ ވެހިކަލްތަުކގައި އެްއވެސް ވަަރކަށް ސްޓިކާ

 އްތޯ؟މިނިސްޓަރުގެ ވުޒާާރިއން ބައްލަވާ ކަމެމިއީ އެްއވެސް ވަރަކަށް އިްއަޒތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކުވން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން

އަޅުގަނޑުމެން  ،ސުވާލަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން އޮތީތެރި މެންބަރުގެ ަރީއސް. ިއއްޒަތްިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

 ،ފަަދއިން ޕޮލިހުން މިއަދު ސްޓިކާ ޖަހަމުންދަނީ އަޅުގަނޑު ކުިރންވެސް ދެންނެވި ؛ޖަހަމުންދާ ތަންތަން ސްޓިކާ

ތަންތަން  ސްޓިކާ ޖަހާ އެގޮތުން މިާހރުޕާކުކޮށްފަިއ ހުންނަ ެވހިކަލްތަކުަގއި.  ރައްޔިތުންނަށް އުނަދޫގވާ ޮގތަށް

މިސްކިތްތަކަށް ަވދެ ނިކުތުމަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ން. ނަލާއިންނަވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަ

މަގު  އުޅަނދު.މަތީގަިއ ބަހައްޓާފަިއ ުހންނަ އެްއގަމުހުރަސް ނުވަަތ ދުވާރުކަފި ުއޅަނދު.ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އެްއގަމު

ުއޅަނދު. ސްކޫލްތަކަށް އަންނަ ދަރިވަރުން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނަށް ކަންމަީތގައި ބަހަްއޓާފައި ހުންނަ އެއްގަމު ގޯޅިނުވަތަ

ނިކުތުމަށް ދަތިވާ ޅަނދު. ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ވަދެއުދަތިވާ ގޮތަށް އެ ސަރަހައްދުތަކުަގއި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްގަމު 

ނިކުތުމަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ . ބޭންކުތަކަށް ވަދެއުޅަނދުމު  ހުންނަ އެއްގަގޮތަށް ބަހައްޓާފައި

އުޅަނދު. ފުލުހުން އެއްގަމު  އަޅާފަިއވާ ސަަރހައްދުގައި ބަހައްޓާަފއި ހުންނަ މަގުގެ ތާރުތަކުރުާފނުބޮޑު އުޅަނދު.އެްއގަމު

ލައިން ދަމާފައި ުއޅަނދު. ޑަބަލްހުންނަ އެއްގަމުއްދުގައި ބަހައްޓާފައި ކޯނު ނުވަތަ ބެރިކޭޓު ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ސަރަހަ

 ޝުުކރިއްޔާ.. ުއޅަނދުހުންނަ އެއްގަމުބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ތުޞައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު.

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް.  މެންބަރު
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  ވާހަކަެދއްެކވުން:މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 ބިލްޑިްނގ ސަރުކާރުން ަދއްަކާވފައިވޭ، ޕާކިްނގ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރު.ބާ ޙަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރު

އަދި ދެންމެ ވަޒީރު  ؟ތޯއާއި ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭިހސާބެއްަގއި މިކަން ފެށޭނެތޯ ހެދުމުގެ ވާހަކައެއް. ކިހާ

އްލެްއ ނުލިބޭނެ ކަމަށް. ޙަ ށް އަކުެރިވގެން މެނުީވ، ޕާކިްނގއެތެރެކުެރވޭ ވެހިކަލްތަްއ ކޮންޓްރޯލް ،ވިދާޅުެވއްޖެ

  .ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ؟ހާމަކޮށްެލވިދާނެތޯ ގެންގުުޅްއވާ ސިޔާސަުތގެ ުކަޑމިންވަރެއް ނަމަވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަނަްށ ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ،ދަންނަވާލަން އޮތީ  އަުޅގަނޑު ލުެގ ޖަވާުބގައިރައީސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސވާިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ 

ކުރެވިފައޭ އިނގޭތޯ. ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ށްބިލްިޑންގަ އަހަުރެގ ބަޖެޓުގައި ޕާކިްނގ ގެ މިއަޅުގަނޑުމެން

މީދުކުރާ ގޮުތަގއި މި އްއު ކުރެިވފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުއް އަޅަން ބަޖެޓުބިލްޑިންގެ 3އަުޅގަނޑުމެން  ،އެގޮތުން

 ފުދޭވަރެއްގެ ޮބޑު ބަދަލެއް ައންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ހާލަތަށް ުދގެ އަވެސް މާލޭގެ މި ުގޅިގެން އެޅުމާ ންގބިލްޑި 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގައްދޫ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

  އަޙްމަދު ޒާހިރަށް.

 

 މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ 

ފަހަރެްއަގިއ  އަުޅގަނޑުގެ ުސވާލަކީ !ބާޙަމަރު ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު 

 ރުލުމާވަ .ނަންކޮށްލާ އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު .ގުޅުންމެއް ނެތި ހިނގައިދާނެ ޢާކުޑަކޮށް މިއަުދގެ މައުޟޫ

އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ  މު ތަނަކަށް ވެފައި އޮތީ.ންޕޯަޓކީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިރއެއަ

ޕޯޓުގެ ނިމުމުގެ ނޫނިްއޔާ މަސައްކަުތގެ ތަފްސީލެއް ރވާތީ، މި އެއަ ޯޕޓާއި ގުޅިަފއި ކަމަށްރޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތީ މި އެއަ

 ާޔ.ދެވިދާނެތޯ؟ ޝުކުރިއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ކަނަޑއެިޅގެން  ،އިުރގައި އެހެން ވިދާޅުުނވެ ކުެރއްވި ނަމަނުގުޅޭ ސުވާލުކުެރއްވި މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ  އަދި ތިމަންނާއަށް ކުރެއްވެން ނެތް ސުވާލެއް ކަމަށް. ،ވިދާޅުެވއްޖެ މި ނުވެސް ގުޭޅނެ ކަމާއި

 އެހެން ބޭފުެޅއްގެ ުސވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ އެކަމަށް އަިލއަުޅއްވާލަެދއްވެން އޮތް މިންވަރަކަްށ ވެސްންމެކޮ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމެއް.  ގައްދޫ ދާއިރާގެ އަުޅްއވާލަދެްއވުމަކީ އަުޅަގނޑު ހިތުންއަލި

 އަށް.هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި ގެ ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

އިން ކާރުގެ ހުއްދަ ދީފައި  1800އިން  1400މާލޭެގ ބައެއް މަޝްހޫރު ގޭގެއިން އެބަހުރި  ،އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ

ުހއްދަ އެ ކީްއެވެގންތޯއޭ ރާއްޖެތެރެއަްށ ނިސްަބތްވާ މީހުންނަށް  ،ން ެއގޮތަށް އޮންަނއިރުގަރާޖު ސިީޓއަށް. ެއކަ

ގަރާުޖ ؟ އޭޕާކިންގ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބޭނެތޯ ކަންތައްތައް އޮިތއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށްމިގޮތަށް މި  ؟ނުލިބެނީ

ކޮށްފައި ހުންނަނީ. ދާ. މަގުމަތީަގއި ހުރިހާ ާކރުތައް ޕާކު  ވައްނުެއއްތަްއ ކާރުންނަ ެއއްެވސް ެގއަކަށް ެއގޮތަށް އޮ ހުއްދަ

 ؟ން ކޮންކަމެއްތޯ ުކރައްވަނީއެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކާރު މާލޭ ގެއެްއަގއި  ސާދަ ސަތޭކަ ދިޔައީ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު އަުޅގަނޑު ެވސް ސިއްަސިއެގން

 ދެއްވުން އެދެން.ޖަވާބު ،ނަމަތް ދެްއެވން އޮވާީތވެ. އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ަޖވާބުޓްރީކޮށްފައިރަޖިސް

 

  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަނަްށ ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް

ވަރެްއގެ ޖަވާބެްއ  ކޮްނމެވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރީގެ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަުޅގަނޑު

 ގައި އަހަރު އެއަރޕޯޓް މި ލު މާވަރުއިނގޭތޯ. ށް ކުރެއްވި ސުވާލަ ގޮތުން ބެހޭއެއަރޕޯޓާ  ލުމާވަރުއަރުވާނަން. 

ހަމަ ވަކި  .ދަނީގެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަުމން މި .ނިންމޭތޯ އަޅުގަނުޑމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ނިންމުމަށް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ަބއިވަުރ . ވެސް ހުރިހާ އެއަރޕޯެޓއް ،ނޫން ދަންަނވަން އޮތީ ެޓއް އެއަރޕޯއެ 

 ގެއަހަރު މި ،ތްކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އޭެގއިތުރުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީއޮ ަތއްއެއަރޕޯޓް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ޔަޤީނުންވެސް މިއަންނަ އަހަރުގެ ފެށުމަށްމަހަ ،ވެސްނުނިމުނު ނަމަނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިމު ވެސް ުކރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގަހަމަ ަގއިބަތްވާ ދާއިރާއިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ނިސްނިންމާފައި  އެއަރޕޯޓް

ޖަވާެބއް އަުޅގަނޑު ސުވާލަށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެއިތުރަށް ދެންމެ ކުރެްއވި އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަމޭ. ދެން އޭގެ
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 ވަރަށް  ތިވިދާުޅވި ކަހަލަެވސް  ގައިތު ަހގީގަޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ތެރެއިން  ؛ރުވާނަން. ވަރަށް ބޮޑު ތެުދފުޅެއްއަ

ތެެރއިން ަގވާއިާދ  ގެއޮތޯރިޓީތައް ހިނގާފައި އެބަހުރި. ވޭުތވެދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި ޓްރާންސްޕޯޓް ސާދެރަ ނިކަމެތި ހާދި

 ފުުޅކުރަްއވާނެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލު އިރި ކަްނތައްތައް ވަރަށް ގިނަ. އެންމެހަލާފަށް ކުރެވިފައި ހުޚި

ހަވާލުވި ފަދައިން  ށްތިބޭފުޅުން އަލަހަމަ އަުޅގަނޑަށް ވެސް  ،ހަވާލުވި ފަހުން އަުޅގަނޑު ވެސް ިމ މަޤާމާ ،ދައިންފަ

އެ ކަންތައްަތްއ  ،ދިރާސާކޮށް އި ހުރި މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ ބަލައަޅުގަނޑަށް ވެސް ޖެހޭނީ އެތަނެއްަގއި

ެއގޮތަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ައޅުގަނޑުމެން  ،ލަން ޮއތީގެންދާނެ މަގެއް ހޯދަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާކުރިއަށް 

 އްލުކުުރމަށް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަެމއް މިހާރު ބަލަމުންދާ ވާހަކަ. އަިދ ކުރިއަްށ އޮތް ތާނގަިއ މިގޮަތށް މި މައްސަލަތަްއ ޙަ

 އްޔާ.ކަުމގެ ޔަޤީންކަން ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. ޝުކުރި ވެސް ކުރާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރު 

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ސަރުކާުރގެ ސިޔާަސތެކޭ ސްޓިކާ ނުޖެހުން. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަެތއް ނޫން  ،އާދެ! ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ

އޮންނާނީ ވީހާވެސް ގިނަ  ކަށް ވެފައިސިޔާސަތަ ،ވިދާޅުވެފައި ޮއންނަނީ. ސަރުކާރުން މަކީސްޓިކާ ނުޖެހުއެްއކޮށް 

ސްޓިކާ ޖަހާނެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އެ ނޫން  ގައިރާ ތަންތަނުކުޕާކިންގ ޒޯނު ހެދުމަށްފަހުގަިއ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކު

 ތިން މިހާރު  ،މަށްފަހު އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ރުނުޖައްަސާވނެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ެއަކން ފާހަގަކުސްިޓކާ ގޮތަކަށް 

ރި ޓްރެފިކް ބިލްޑިންގ ހައްދަވާ ވާަހކަ ިވދާޅުވެއްޖެ. އެ ތިން ބިލްޑިންގ އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ ިމހާރު މާލޭގައި ހު

ައއުޓްކޮްށގެން ކިތައް ޕާކިްނގ ނޫނިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފޭސް؟ ސާފުކުރުމުގެ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް އަންނާނެތޯ

 ހައްދަވާނަންތޯ؟ ކިަތއް...މާރާތް އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަނަްށ ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ތި މަޢުލޫމާތުތައް  ،ާވލަން އޮތީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަ

ލާނީ ޕާކިންގ އިންކޮޅެއް އަވަހޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަތައަދި އަޅުގަނޑަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފޯރުކޮށްދޭން 

ކުރެހިގެން ދިއުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިތައް ސްލޮޓްކަން ކިތައް ކާރުކަްނ  ނޫނީ ،ފަހުބިލްޑިންގތައް ހެދުމަށް

ނަމަ  ްއވައިފިސުވާުލކުރައެ އިމު ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަެވއްދޭނީ ކަނަޑއެޭޅނީ. އޭގެފަހުަގއި ހަމަ ކަށްއެތަނަ

 ނަން ޝުކުރިއްޔާ.ދޭަޖވާބު ލިބޭނެ ގޮްތ ހަދައި ެއ ސުވާލުގެ އަޅުގަނޑުގެ މިނިސްޓްރީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަނަދޫއަރުވަނީ ހާރު މި ފުރުޞަތުނޑު މިއަޅުގަ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު

 ށް.ހާރޫނަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

 އި އަތޮޅު މާފަުރގަ ނ. ،އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު

އެ ެއއަރޕޯޓަށް ؟ ތް ނުދެވި ލަސްވަނީ ީކްއވެގެންޯތއޭޚިުދމަ ،ލް އެއަރޕޯެޓއް ތަރައްީޤކޮށް ނިމިޝަނަރނޭއިންޓަ

؟ ވެއްޖެ. އެކަުމެގ އަޕްޑޭެޓއް ެދއްވަފާނަންތޯއޭ ރުވަމަސް ތިންށް އިންަޓިވއުކުެރވުނުތާ ެވސް މިހާރު މުވަްއޒަފުން ނެގުމަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިތާސަތުން ވާހަކަދެއްެކވުން:

 .ރި ަވޒީރުތެޒަތްއިއް 

 

 ހުލާ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަނަްށ ޢާއިޝަތު ނަ

  ެދއްތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުވީ މާފަރު އެއަރޕޯޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ނޮޅިވަަރމްނިޒާމީ މައްސަލަެއއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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ސުވާލަށް ަޖވާބު ދެއްވަން ތި ފުރުޞަތު  އެ ވީމަތޯ ގެ މައްަސލައެއްބޭފުޅެއް ށް ނިސްބަތްވާރައީސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަ

 .ޅުގަނަޑކީ މިނިވަން މީހެއް ީވމަދެްއވި. އަ ޞަތެއް ނުފުރުގަނޑަށް އެ ދެއްވީ. އިްއޔެަގއި ައޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިތާސަތުން 

 ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އްޮގތުގައި ބަލަިއގަެނވޭކަށެ  ގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް  

 

 ދެއްެކވުން:ޝަނަްށ ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަމިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭ

ސަރުކާުރ މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ މަަސއްކަތް ދޭތެރެައކުން މަޑުޖެހިގެންދިޔަކަން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. 

 ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން  ވެސް ދިއުމާ ގުިޅގެން ައނެއްކާެވސް ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށްބަދަލުވެގެން

ހާރު ެއއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިމިފައިވާ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން. މިއި، ހިނގަ  އިޮގތެއްގަ  ލުވިތް ވަރަށް ހައްކަމަސަ

 ،ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ  ތިބީ.  ގަިއ ހިމެނޭތީ އަުޅގަނޑުމެން މަޑުކޮށްލަިއގެން މިލިސްޓު ބައެއް ކަންތައްަތއް ޗެކް

 ރިްއޔާ.ކަމަށް. ޝުކު ހުޅުިވގެންދާނެ ންނަށް އެއަރޕޯޓްބަރުގެ ނިޔަލަށް އަުޅަގނޑުމެންސެޕްޓެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނިލަންދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ؛ނޫން ،ލަން ބޭނުންއެރުވުުމގެ ކުރިަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ .ށްޙަމީދަ ސިންޢަބްދުލްމުޙް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަމީދު ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

ިދނުމުގެ ގޮތުން ކަމަނާ ވަރަްށ އްމު ރައްޔިތުްނެގ ޖީބަށް ލުއި ގޮތްތައް ހޯދައިއާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކަމަނާއަށް ވާ ަމސައްކަަތއް ކަމަނާެގ ވުޒާރާއިން ތި ކުރައް އިހުންނަވަސާބިތުވެ 

ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތައް ދަްއކަވާ ުއޖޫރަ ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ަގާވިއދާ ޚިލާފަށް ޕާކު، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ 

މާޭލގައި ދުްއވަން  ،ުސވާލަކަށް މެއް ެގންގުޅުްއވަންތޯ؟ ދެވަނަގެ ުވޒާރާއިން އެްއެވސް ކަހަލަ ވިސްނުކަމަނާ

ލަ އަދަދު އަދި ރަޖިސްޓްކުެރވިފަިއާވ ކާރުގެ ޖުމުދުއްވަން  ތޮއްޖެހިފައި މާލޭގައި މިހާތަނަށް ،ރީކުރެވިފައި ރަޖިސްޓް

 ތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.ވަަރކަށް އެނގިލަްއވާ ލަ އަދަދު އެްއވެސްޖުމު ގެސައިކަލު 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ



12 

 

 ރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަނަްށ ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކޮންމެ  ،ން އޮތީމެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި 

ގޮުތަގިއ  ކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާކޮންމެ ފަރާތެއް ކުރި ޚިލާފަށް ނޫނާގާ ،ވެސް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް

އްޔާ އަދަެބއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެީއ ންނަ ަޕނިޝްމެންޓެއް ނޫނިނޫނީ ގޮތުން ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން އޮގާތަކަށް އެ ފަރާ

އިމު ގަ ހަމަިވޔަސް. އަުޅގަނޑަްށ ވުރެން ޮބޑަށް  ކަމުގައި ތް ވިޔަްސ އަިދ އެހެން ގޮތަކަށް އެކަން އޮއި ގަކަމުރިމަނާޖޫ

ނަވާލަްނ އަޅުގަނޑު ދަން ،ޭއެގއިތުރުންމެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އިއްޒަތްތެރި މިކަން ތިޔަ ލޮބުވެތި ވެސް 

ނޫން ައއީ މިއަުދގެ ުސވާާލ އިގެނެއް ށް އޭެގ ުފރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިފައަްށ ތިކުރެްއވި ސުވާލު އަުޅގަނޑަެދވަނަ ،އޮތީ

ނިސްޓްރީން އަރުވާނަން. އަޅުގަނުޑ މި ،ނަމަވާލުގެ ޖަވާބު ބޭނުންއެހެންވީމާ، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ސު .ނުގުޅޭތީ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ކަދެްއެކވުން:ސަތުން ވާހަރިޔާ

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ޅީަމއްޗަްނގޮއަރުވަނީ ނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރު. އަުޅގަ

 ށް. ޚައިތަމަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

 ތި  އިގަދެންމެހަމަ  ،ުލުކރަންބޫގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް 

ންނަނީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހު މި ފަރުވާ ކުަޑވެގެން ސްިޓކާ ޖެހިފައި މި ފަހަރުނަ ބޮޑަށް ހަަމ ގިވިދާޅުވި ގޮތަށް

އަހަރު  ވިހި. އެކަމަކު އަުޅގަނުޑގެ އަދި ިމހާތަނަށް މިދިޔަ ތާވިއްަސކަށް އަހަރު ެވއްޖެ މިހާރު ހަމަ ސައިކަލް ދުްއވާ

ވޭތުވެދިަޔ މިދިޔަ މާލޭގައި އެބަހުރި  ،ވާލަކީ ލަ. ދެން އަސްލު ސުމުޅި ޖުމު ތީސްޓިކާ ޖެހިފައި އޮ ންތިތެރޭގައި 

ެއއްެވސް  އެއަށް .ތަކެްއ ޕާކިންގވަރަށް އަގުޮބޑުކޮށް އަޅާަފއި ހުރި ބޮޑެތި ޓަވަރު ،ަފއި ތެރޭަގއި އަޅާ ތަކުގެއަހަރު

 ؟ނީ ގެންނަންލެއްޯތއޭ ވިސްނަވަކޮންކަހަލަ ޙައް ؟ޙައްލެއް ގެންނަން ވިސްނަވަްނތޯއޭ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިްލޭއވިއޭޝަން ާޢއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ދިޔަ ސުވާުލގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ވޭތުވެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޝުކުރިއްޔާ

ގޮސްފައި ހުރީ. އެަކމަކު، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުާރ ތަްއ ހެދިގެންމެކޭނިކަލް ސިސްޓަމު އަހަރުތަކުގެ ތެޭރގައި ތި ވިާދޅުވާ

ެއްއވެސް ފައިދާެއްއ  އިތުގަ ހަިގގަ އެކަުމގެ ،ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެލޮުބވެތި ތިޔަ  ،ގޮތުަގއި

ރިތަކެކޭ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. މިއަދު އެ މެކޭނިކަްލ ބުވެތި ަރއްޔިތުންަނކަށް ނުކުރޭ. ގެއްިލގެންދިޔަ ލާދިވެހި ލޮ

ނީ ވަރަށް ޖެހެ އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ،ރަށްކާިމއަދުގެ ސަރު  ،. ައޅުގަނޑުމެންނަށްނިޒާމުތައް ހުރީ ބާ ދަގަނޑަްށ ވެފަ

ގ ންންނެވި ޕާކިބޭރުކުރަން. އަުޅގަނޑު ދެންމެ ދެ އިއަެނއްާކވެްސ ނަގައެ ެއއްޗެހިަތއް ކޮށްަފއި  ތަކެއް ޚަރަދުތިބޮޑެ

 ކާތަ ލަ ސަބަބުހައުޅެނީ މިކަ ގެން މި ވެތުަގއި ަހީގގަކަްނ ވެސް ދަތި ގެއި  ޖާގަށްމެންނަޓަކައި އަުޅަގނޑުސްޕޭސް ހެދުމަށް

. ާދއެއް ުނވެއޭސް ފައިށް އެްއވެނަމެންބަބުން އަޅުގަނޑުސަ ގެެއކަމު ،، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީހުރެ. އެހެންވީމާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، . އަުޅގަނޑު އެހެްނވީމާއެރުވުމަށް ެމން އޮތީ ދެ ސުވާލު، ދެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށްއަުޅގަނޑު ؛ދެން އޮތީ ަވގުތު

 . މަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަންްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނައިފަރު ދާއިާރގެ އި

 

 ންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެ

ދަންނަވަްނ އެކު ތިރާމާހުއި ައށްކަމަނާ ،ވަނީ ކަށްވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަ

އެއީ ހަމަ އަޅުގަނުޑ  ؟ނިސްޓްރީންމިކަމެއް ކުެރްއވިއްެޖތޯ ޓްރާންސްޕޯޓް  އި އިތުރު އާވަފިޔަ ން ވުއްހެލްމެޓް އެޅު

  .ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ ކަދެއްވަން ބޭނުންވެަވޑަިއގަންނަވާ މިންވަރައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ ޖަވާބު އްޔާޝުކުރި

 ދެއްވުން އެދެން. ބުޖަވާ

 

 ޑް ސިވިްލޭއވިއޭޝަން ާޢއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން

 ،ުބގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސވާލުެގ ޖަރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 އާ ،ކޮށް ކަންތައްަތކެއް ރާ ގޮތުަގއި އާކުނޑު ގަބޫލުބީކީ އަުޅގަމިއަދު މި ތި މެން ސަރުކާރަށް ައއިސްއަޅުގަނޑު
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ރަން ކުސާފު ވެސް ހުރި ހަޑި ހާވާފައި ،ރިހުމެން ފުރަތަމަ އެބަޖެހޭ ކޮށްފައި ކަންތައްތަެކއް ދައްާކކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑު

ަބއްޓަންކުެރވޭނީ.  ްނ ކުރިއަށްން ތަނެއް ރަނގަުޅކޮށްގެގެ ސާފުކޮށް އް އިނގޭޯތ. ފުރަތަމަ ތަނެތި ކުަރއްވާފުވެސް. މާ

ހޭ ޖެޓަަކއި ކުރަންށްމަރި ެއއްޗެހި މުޑުދާުރވެފައި ހުރި ެއއްޗެހި ަރނގަޅުކުރުހު ރަނގަޅުކުރަން ، އެހެންވީމާ

ކުގެ ޕްލޭން އަދި ކުރެވެނީ. ތަ ސް ކުރިއަށް ހުރި ކަންަތއްވެ ތުަގއި ހަީގގަން ގެހަދައިުއޅެން ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަނޑު

ެރވޭ ގޮތެއް ުނވޭ. ބަޖެޓަށް ެއބަ ބަލަންޖެހޭ. ލާރި އެބަ ގަޅަކަްށ ކުރެވޭ ކަމަކަށް ުނވޭ. ކުނމެއް ރައެްއވެސް ކަ

ގެ އިރާދަފުޅުން މި هللا ކުިރައށް  ،ލާނީއިއެއްކޮށް ދަންނަވަ ޔާއްތައް ކުރަންޖެހޭ. ހިތާމަންތަ ހޯދަންޖެހޭ. ދެން ހުރި ކަ

. ވަރަށް ންނަށް ފެނިގެންދާނޭެކއް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއްތަކަންތަ  ާތނގައި ވަރަށް އާ އޮތްށް އަސަރުކާރުަގއި ކުރި

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ޑަބޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންނަށް ިއއްޒަތްެތރި ވަޒީރާ އެުކަގއި ަވގުުތވާ ވެސް އިނޭގ އަުޅގަނޑުށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅގަނޑަ

ހެންވޭރު  ން މި ޖެހެނީތު ައރުވާޞަމިާހރު އެންމެ ފަހު ފުރު ށްނަން. އަުޅގަނޑަދާންގެކުިރއަށް އަުޅގަނޑުމެން  ،ނަމަ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް 

ކްީސގެ ކަންތައްަތްއ މާލޭގެ ޓެ ،ދެންރި ވަޒީރު އަރިހުން އެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެ

 ގެ ވެރިންނާ ަވގުުތވީ ގެންދަާވއިުރގަިއ މިހާރުގެ ޓެކްސީ ސެންަޓރުތަކުކުރަްއވަމުންކަމަނާ ގައި ގެންދާއިރު ވެ ޙައްލު

ޕެްއގެ ކަްނކަްނ އެެލއްިވ ތިން އިހުުޅވަ ގެންދެވުން. އެއީ އަލަށްރިއަށް މިންވަރަކުން މަޝްވަާރކޮށްލައްަވއިގެން ކު

މީހުންގެ  ރުޞަތެއް އެމީހުންނަށް އެއްެވސް ފު އެ ،ނަމަ ގޮތުން އަިއއިރުަގއި ޓެކްސީ ސެންޓަުރތަކުގެ މީހުން ބުނާ

ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުންދާތީވެ ހަމަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަނޑު ެވްސ  ންދިއުމަްށ ނެތްގެވިޔަފާރި ކުިރއަށް

މީހުން ވެސް އަުޅގަނޑު ގާތުަގއި  ކާުރގެ ެޓކްސީ ސެންޓަރެއް. އެ 85 ގެްނގުޅޭ ކުބަޔަ ވެސް ވަަރކަށް ރައްޓެހިމެކޮން

ކަމަނާ . އްޔާ ބޮޑަށް ޝުކުރިށްހެން ވިދާޅުވެަފއި އޮތީތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ވަރަވާހަކަ އެ އެ

 . ޔާއްޝުކުރި ނީ.ންދަމުމެން ވަރަށް ގާތުން ބަލަތްަތއް ައޅުަގނޑުކަ މަސައްވާކުރައް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް. ހާރު މި ފުރުޞަތުމިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 



15 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިްލޭއވިއޭޝަން ާޢއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ،ޖަވާުބގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ  ތެރި މެންބަރުގެ ުސވާލުގެ އީސް. އިްއޒަތްިއއްޒަތްތެިރ ރަޝުކުރިއްާޔ 

ެޓކްސީ އެޕްލިކޭޝަން ނޫނީ ެޓކްސީ ކަންތައްަތކުަގއި ެވސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ޖެހެނީ  ،ފަދައިން ހެލްމެޓެކޭ އެއް

 ކިަތންމެ ވަރަކަށް މަގުމައްޗަްށ އިޓަކަނުމަށްއް ހޯދައިދިށް ހެޔޮ ކަންތައްތަކެނަރައްޔިތުންދެކޮޅަށް ތަޅާފޮޅަން އިނގޭތޯ. 

އިތުރަށް ދަންނަވާލަްނ  ،ނުކުމެ ތަލާފޮޅަންޖެހުނަސް ތަޅާފޮޅަން ތައްޔާރަށް ހުރި ވާަހކަ ދަންނަވަން. ދަންނަވާލަން އޮތީ

ދެ  ،ޅުގަނޑު ވޭން ަލއިްވކުރި ަހނދާން އަމެން ވާނީ ޓީވީޓެްކސީގެ އެްޕގެ ކަްނތައްތަުކގައި އަުޅގަނޑު ،އޮތީ

ޓެކްީސ  ،. ޭއގައި އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ބޭފުޅުންނާއިވާފައް ބާއްކިޔާ ފޯރަމެ ކްސީ ފޯރަމޭޓެ .ޓީވީައކުން

ޚިޔާލު ބަދަލުކުެރވުނު ިމ  ،ަބިއވެރިވި. ެއ ފޯރަމުގަިއ ވާހަކަެދކެވިަފއި އަދި ާއއްމު ރައްޔިތުންނާ ،ޑްރަިއވަރުންނާއި

ކޭޝަްނ އޭގެފަހުަގއި އެޕްލި އޮތީ. ދެކެވިަފއި އެހަކަގަނޑު ގަބޫލުކުާރިއރު ވާއަޅު މަ ވީއެހެން ސް.ވެ ހުރިހާ ކަމަކާ

 އް ދިނިން. އިންޓްރަސްޓް ހުރި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަގައިމު ްއދަތެމުގު ދިމެން ފުދޭވަރެއްގެ ރަފްކުރުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުތަޢާ

ބައެްއ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ހުރީ  ،ނުވާނަމަށް ކަށަލޫމާތު ކުވެސް ބައިވެިރެވވޭނެހާ ދުވަްސ ދިޔަ. އަޅުގަނުޑގެ މަޢު

ންތަްއތަކުަގއި ސްޓްަރއިްކކުރުމާިއ ކަޓެކްީސެގ ވެްސ  ލާނެ ކަމަށް. ެއަކމަކުއިޓަމެން ަވކި ހިސާބަުކން ހުއްއަޅުގަނޑު

 ،މާއިރުކުސްޓްަރއިކް  ،ލަްނ އޮތީދަންނަވާ އަުޅގަނޑުަދނީ.  މި ގެންމެންނަށް އަޑުިއވިހަކަތައް އަުޅގަނޑު ވާމިކަހަލަ 

 އެކަމަށް. ކުރަމޭތިރާމުހުއްދަކުރާ ކަމެކޭ. އަުޅގަނުޑ އިހުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއީ ގާނޫުނެގ ތެރޭ ރުމާމުޒާހަރާކު

 ގެމިއަދު ،ހެންވީމާކުރަްނ ހުރި މީހެކޭ. އެޒުިސޔާސަތު ތަންފީ ޑަކީ އަުޅގަނ ،ތީ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން އޮއޭގެ 

ށް ފައިާދވާނެ ނަންތުރައްޔި ތިުބވެ ލޮ ،ަރއްޔިތުންނަށްކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ޒުތަންފީއިން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެ 

 ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކުަރމުންޒު ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ތަންފީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ތިޔަ ހަމެންެގ މަޖިލީރު އަުޅގަނޑުށް ަވޑަިއގެން ިއްއޒަތްތެރި ަވޒީހަދި މި މަޖިލީިރ ަވީޒރު. އަތްތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

މި އެންމެ ކަންކަމަށް އިއްޒަތްތެރި ވަޒީަރްށ  ، ސުވާލުތަާކއިވިބަރުން ކުރެއްމެންތެރި ތްޒައް އަދި އި ،އްވި ޖަވާބުތަާކއިދެ

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައުޅގަނޑުމެން ދުވަުހގެ އިތުރު  .ނުހަނު ޝުކުރު ދަންނަވަން

މި ތަޅުުމގައި އިންނެވުުމގެ ފުރުޞަތު  ،ނަމަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ސައްކަތަިއގެން މި ކުިރއަށްަދނީ. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރުމަ

ސަްއކަތްޕުޅު ހުރި ގޮތަކުން އެކަން ނިންމެވުމަށް މަ ޒީރުގެވަ ވަރަށް ފުޅާކޮށް އެބައޮތް. އެެހންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި 

 އަުރވަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރޭގަިއ އިއްެޔގައި ައޅުގަނޑުމެން ތެމިއަދުގެ ދެންހުރި މަސައްކަތަށް. މީގެ މެން މި އެނބުރެނީމިއަދު މިހާރު އަޅުގަނޑު

ަގއި ފުރުޞަަތްށ ްނ އޮީތ ެއ ބިލުގެ ބަހުސްއްގެ ބޭފުޅުގިނަ އަދަދެ ށްޭރގަިއ ެއއީ ވަރަ ،ންދިޔަ މަސަްއކަތްކުރަމު

 ންގޮތު ގުޅޭ ކުރަނީ. ެއއީ އާސަންދައާތު ގެންދަން ގަސްހިސާބުން އަޅުގަނޑު ކުިރއަށް އެ ،އެހެންވީމާ .ދިަވޑަިއގެންފައެ

ތްތެރި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަގެންދެވީ. މިހާރު އަޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތުވަުމންއްސްކުރަހުތި ބޭފުޅުން ބަ 

 ޔާމަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޝި

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އެންސްާޕެގ  !ކުރައްވާތިފުމާ ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް، އެންސްޕާގެ ޚިދުމަތް

ހުށަހެިޅގެން ދިޔަ މި  ަޓކައިށްށް ބަދަލުކުރުމަށަޖެންޑަރ މިނިްސޓްރީގެ ދަ ،މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ލްތުހެޚިދުމަތް 

އިން ހާސިލުވާނަމަ، ހަމަ ރަނަގޅު ކަންަތއްތަެކއް މި  އިއިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ ރަނގަޅު ވިސްނުންފުޅެްއގަ 

މިނިސްޓްރީައށް ބަދަލުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި  ރހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން، ޖެންޑަ ،އީރަނގަޅު ިވސްނުމެކޭ މި

މި ޚިދުމަތްތައް ހުރެގެނެއް ނޫން. މި ޚިދުމަތްތައް  އިޖެހެނީ ވަކި ވުޒާާރއެްއގެ ަދށުގަ އްސަަލއަކަށް ރައީސް. މީގައި މަ

ރައްޔިތުންނަށް ަވކިން  މި ޮއންނަނީ އި ަހވާުލވެގެްނ ތިބޭ ބަެއްއގެ އިޚުލާޞްތެރިކަން ބިނާވެފަ ނުވަތަ މި ކަންަތއްތަކާ

ދިނުމަށް. ދާދި ދެންމެއަކު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް   ގޮތުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަޚާއްޞަކޮށް 

 ހުރި ުނވަތަ އެ އިަހވާލުކުެރވިފަ އާކަމަނާ ދައުލަތުެގ ޓްރާްނސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ެއ ެއއްަބސްެވވަަޑއިގަީތ އެ ން ވަަޑއިގެ

ްއޔިތުންނަށް ކަމެްއ ން އަދި ރަކަމަނާގެ މެންޑޭުޓގެ ތެޭރގަިއ ހުރި އެކަމަނާ ަހވާލުެވވަަޑއިގެން ހުންނެިވ ުވޒާާރއި

 ސިންގާދިޔައީ. ބޮޑު މަސް ެވެގން މި 9 .އެ ަވޑަިއގަތީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އިނުކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފަ 

ހަިޑ  ،ަރއްޔިތުްނގެ އެތަކެއް ކަންބޮުޑވުންތަކެްއ ެއ ުވޒާރާެއއްެގ ދަށުަގއި ހުރި ވުާޒރާއެއް. އެހެންނަމަވެސް  ،ވުޒާާރއެއް 

ުދވަސްތަްއ  ،ކަމަާނ ވަގުތުަތއް ކަންތަްއތަކެއް ފިލުވަން އެ ެއ ވަަޑއިގަތީ. ހަޑި އިވާފަ ްއކަކަތަެކއް ދަވާހަ

އެއް ބޭފުޅަކަްށ  ވެސްައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ،ގެންަދވާ ވާހަަކ ވިދާޅުވެހޭދަކުރައްވަމުން

މާ ޒިންމާދާރު  ގޮެތއް ޫނން. މިއަށްވުރެ ވާނެންްއތައް އޮންނަކަންތަ މި އީމި ެއ ވަޑަިއގަތީ. އިކުރަްއވާފައަމާޒު ކަންނޭގެ 

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ަވޒީރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން، ކުންފުނިތަކުެގ  ،މުތަކުގައި ތިއްަބވާޤާ ބޮޑުކޮށް މިފަދަ މުހިންމު މަ

ވާނީ މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ރައްވަންލުކުމަޢަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން

ބަހުރި އެ އިއެބަހުރި މައްސަލަތަެކއް. އެންސްާޕގަ އި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެންސްާޕގައިއެީކގަ ޒިންމާދާރުކަމާ

 މަްއސަލަތަކެއް. އެންސްާޕގެ ބޯޑުން ނިންމާ ކަންތައްތަުކގަ އެބަހުރޭ މައްސަލަތަެކއް. އިރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގަ
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ތިޭބ ބަޔަކަށް ފެންނަ ވަިކ މޫނުތަކަކަށް ވަކި މިްނވަރަކަްށ އި ާވ ކަންތަްއތަކަށް އެދުމުން ބޯުޑގަ ރައްޔިތުން ބޭނުން

މި  ،އޮންނަ ބަޖެޓު އިންިތހާއަށް ބޮޑުެވގެން އެބަދޭ އިކަނަޑއެޅިފަ ގޮސް މި ބަޖެޓު ނުވަތަ އެންސްޕާއަށްއެިޅގެން ކަނޑަ

ފުޅުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފަރާތްތަކަކަށް ދޭ އެހީެގ ތިއްަބވާ ބޭދަންނަވާހެން އެތަންތާނގެ ޯބޑުަގއި 

ވަކިްނ  ،ކުަރްއވަން. އެންސްޕާގެ ދަށުންކަންތައްތައް އެބަޖެހެއޭ ރިވައިސް އަދަދުން. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މި

އަޅުގަނުޑ  ،ސްޕިޓަލްތައް ބޭރުެގ ހޮހުންނަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިއެންޕެނަްލވެފަ އިއެީކގަ ޚާއްޞަކޮށް އާސަންަދއާ

އެދެނީ  ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރަށް މި  ،ފަހަރު ޚިދުމަތަކަށް ރައްޔިތަކު މި އެދެނީ ގިނަ އި ޕާގަސްފާހަގަކޮށްލާނަން. އެން

ފަހަރު އެންސްޕާގެ އެހީތެރިކަމަށް މި އެހީތެރިކަމަަކށް ބޭނުންވާ ފަހަރު އިޞިއްޙީ ކަމެއް ުނވަތަ ިޞއްޙީ ކަމެްއގަ

ތަން.  ދާމަލުކުރެވިގެންޢަތްތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ދެންނެވި ބީދައިން . މިކަހަލަ ގިނަ ހާލައެދެނީ

ބޭނުންފުޅުވާ މިންވަރަކަށް  ،ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ އަދަދަކަށް އި ބޯޑުގަ ށްވަކި ަބަޔކަ ،ވަކި މޫނުތަކަކަށް 

ެއގްރިމަންޓު  އިއެީކގަ އާދަންނަަވއިފިން އާސަްނދަފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު މި  ތަން ދާފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދެވެުމން

ަނގައޭ. ވެސް އެބަތައް، ފާމަސީތައް، ިމ ތަންތަނުން ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް މިހާރުހުރި ހޮސްޕިޓަލްތައް، ކްލިނިކު އިހެދިފަ

ވަިއސްކުެރވެން ހުރި އަގުަތއް ރި އި ދިފައެީކ ހެަކންތައް ހުއްޓެން އެބަޖެހޭ. ފާމަސީތަކާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ކުެރވެން އެބަޖެހޭ. އަދި ހުރި އަގުަތއް ިރަވއިސްއި ހެދިފަ އި ެއީކގަ ތަާކއި، ޕްަރއިވެްޓ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއެބަޖެހޭ. ކްލިނިކު

 ުހރި ައގުތައް އެބަ ިރަވއިްސކުރެވެންޖެހޭ. ައޅުގަނޑަށް އިހެދިފަ އިެއކީގަ  ތަކާރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ހޮސްޕިަޓލް

ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކަށް އިންތިހާއަށް ބޮުޑ  ށް،ން ާޚއްޞަޮކށް ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހަދާ ޓެސްޓުތަކަފާހަގަކުރެޭވ، ވަކި

 ވެސް ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި  ، މިއަދުހޭދަ ދިވެހި ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންވީމާ

 .މި ދަްނނަވާ ައގުތައް ިރަވއިސްކުރަްނވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޓަކަިއ، ކުރަންީވ ކަމަކީކަންތައްތައް ކުަޑކުރުމަށް

ކުރުމަށްޓަަކއި، ގިަނ އްވުެރއްެގ ތެރެއިން ޞިއްޙީ ނިޒާމު ތަރައްޤީޞަވަީނ ވަރަށް ބޮޑު ތަ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން

އިމުކުެރވިފަ. ޤާތައް  އާސަންދަ ލިބޭނެ ފާމަސީމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަ. ޮބޑެތި ހޮސްޕިޓަލްތައް އެޅިފަ. ރަށްރަށުން

ބުރީެގ  25މިތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަންވީ. މި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަްނވީ. 

 ،ކެއް ޖެހުމުގެ ބަދަލުގަިއ، އެތަންތަނުން ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަހުރީތީވެ ެއ ހޮސްޕިޓަލަށް ޖޯކު އިހޮސްޕިޓަލެއް އެޅިފަ 

ވެސް މި ދަންނަވާހެން ޚިދުމަތްތަކެއް ެއ ތަންތަނުން އެްއގޮތަށް މިހާރު ްއވުރާޞަގެްނގުުޅއްިވ ތަ އިއެތަންތަނުން ކުރީގަ 

އެތަނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް  ،ނުކުރަންބޭނުން ލްއެ ހޮސްޕިޓަ ،ވީތީވެ ހުރި ކަމަކަށްއި ދޭންވީ. ވަކި ސަރުކާަރކުން ޮކށްފަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭޯތ  އި،ކޮށްލާފަމި ވިސްނުން ދޫ ަޓރުން ނުގެންނަށް، އެތަނަށް ޑޮކް ންނުގެންނަ

 އި ހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމުގަ  އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ. ކޮްނމެ ސަރުކާރެއް ވެްސ ައއިްއސަ ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާުރގަ

ނެ ކަމުން ލިބޭއެަރްއޔިތުންނަށް  ،ފައިދާެއއް ަކމުން ވާނޭއެ ރައްޔިތުންނަށް  ،ނަމަ ދާފަސް އަހަރު ހޭދަކުރެިވގެން
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ރައްޔިތުންނަްށ  ،ލާބައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިއަދުގެ ސަުރކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކަށް ަދންނަވާލަން

 ކޮންމެވެސް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެްއވާށޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ށް.ވަޙީދަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:  މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ންބަރު މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ،` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން

ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރަން އެ ވިދާުޅވާ  އިއެީކގަ އަުޅގަނޑު ވެްސ ތާއީދުކުަރން. އެއާ ލާޙަްށ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞް

، މި ތަންތަނުެގ އި ޕެރިހާިނއުޯޔކާ، ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި އަހަރު ތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. މިދިޔަ ފަސް 

ދަތިެވގެން އުޅޭ ވާހަކަ ަދއްަކވާތީ  ،ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތް ނުލިބިގެންކަ. މިހާރު ފެންވަރަށް ރާއްޖެ ގެންެދވި ވާހަ

 ާވހަކަ ދައްަކވާ ބޭފުޅުންނަށް ކަންކަން ކުރަްއވާ އިެއކީގަ  އަޅުގަނޑު ުކޑަކޮށް އެބަ ަހއިރާންވޭ. ޒިންމާދާރުކަމާ

ކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފު 2011 ެއއީ ؛2011/15ގާނޫނުގެ ނަންބަރު  ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ގައި 2008 އިއުމީ ނިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުން. އޭގެ ކުރީގަ ޤަ އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް  އީ،ނިޒާމެއް މި

އަުޅގަނޑު  ެއއީ ، ބޭސްފަުރވާއަށް ިދވެހި ރައްޔިތުން އުފުލަމުން ައއި ތަކުލީފުއިއައުުމެގ ކުރީގަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަމެއް

ކަމުގެ ިނޒާމެއް ާރއްޖޭަގއި ޖެހޭ ވާހަކަެއއް ޫނން. އަލަން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާެތރި އިތުަރަކށް ދައްކަންން އަޅުގަނޑުމެންހިތު

ންނަށް ހިލޭ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކުެރވޭެނ އިންތިޒާމު ތަޢާރަފުކުރީ ފަުރވާ ިދވެހި ރަްއޔިތުބޭސް ،އިމުކުރެވި ޤާ

އެ ވާހަަކ ދައްކާނަން. އިްއޒަތްތެރި  އިެއކީގަ  ޚުރުވެރިކަމާފަ މެން އަބަުދވެސްެއކަމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑު .ންއެމް.ޑީ.ޕީ

އެ ބޭފުޅުން  ،ން ވިދާޅުވާތީ ކަމަށް އެ ބޭުފޅު މިހާރު ވެސް ޭބނުންކުރައްވާ އިއާސަންދަ ނާޖާއިުޒ ގޮތުގަ .ރައީސް

 އެބައޮތް  އިތުަގއި ެއކަން ހިންގަވާފަވަަރށް ބޮޑަށް ނާޖާއިޒުގޮ އަމިއްލައަށް އެބަ އިޢުތިރާފުޭވ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި

އުމުތަކަށް ޤައެ ބޭފުޅުންގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ މީހުންނަށް ބޭރު  ،ވަކި ެއްކޓިވިސްޓުންނަށްކަމަށް. ޕާޓީގެ ވަކި 

 އުނދަގޫ އަސްުލ އާސަންދަ ަޙއްުޤާވ މީހުން ވަރަށް ދަތި ިއ،އިރުަގއި ބޮޑެތި ބަލިަތކުގަ ން ހާހުން ޑޮލަރު ދިންޖައްސާލަ

. އިމިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގަ  ،ޖެހުނުކަން ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންގައި އުޅެންހާލު

 އިކުރީމަ މި ބޭފުޅުން ހުސްނުވާ އާސަންދަ ކިޔާފަޒާެމްއ ތަޢާރަފުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އާސަންދަިއގެ ނި

ަތކީ މި ހަގީގަ ،ުދވި ފަދައިން. އެހެންނަމަވެސްޢުވަ ހާސް ދެއްވަން ދިހަޔަސް ބެޔަސް ނުބެ ، ނަމަށް ބަދަލެއް ގެންނެވީ

އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަުރ ދިޔަ ތަނެްއ ނުފެނުނު. ޞިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތާކުން ރަނގަުޅ ފަރުާވއެއް ިލބިގެން
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މިނުން ޕެނަޑޯްލ ކުޑަ އި އަށް ދާިއރުގަހުންނަ ފާމަސީ އި ސިޓީ ލިޔެދިނީމާ ރަުށގަދިަޔއީ. ބޭސްއިންތިހާއަށް ދަށްެވގެން

އެ ބޭފުޅުންގެ އެްއކަލަ  ،ދިޔައީގުޅަެއއްހާ ހިސާބު ލިބޭކަށެްއ ނުހުރޭ. ދެން އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި ފެނިގެން

ަބންދުކުރައްަވިއގެން ރާއްޖޭގެ  އިފޮށީގަތު ފައުންޑޭޝަނުން، އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަަވއިގެން ފޮށިޤާދަޞަރެހެންދީގެ ހާމަ

ދިޔައީ، ތަން. އެކަމަކު އާސަންދަިއގެ ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަންނަށް ޕެނަޑޯލް ބަްއސަވަމުންރައްޔިތު

، މި ކަންކަަމށް ފައިސާ ހޭދަކޮށް ވަރަށް އިހަދާށާ ާވ ޓްރެކުޕަށާއި، އަދި ދުމްތު ފައުންޑޭޝަންެގ ހިތާނީ ކޭޤާދަޞައެ 

ގެ ނިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ޢީ ޞިއްޙީ އިންުޝއަރެންސްގެ އިޖުތިމާރައްޔިތުން  ިއން،ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް އާސަންދަ

ން. އަުޅގަނޑުމެްނ ތަ ދިޔަބޮޑެތި ވަްއކަންތައް މިކަމުން ވެސް ހިނަގމުން ،ކޮށް ފައިސާއިން ވަރަށް ބޮޑެިތ ިއސްރާފުތައް

ކަމެއް. ދައްކަން  ކުރާން ހިތާމައަޅުގަނޑުމެ އީދަްއކަން. މި އިއެބަޖެހޭ ވައްކަުމގެ ވާހަކަ މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގަ

ެވސް އާ ސަރުކާރުްނ ތުަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ އަނެއްކާހަގީގަބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން 

 އެކީަގއި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާ އުޅެނީ ސިޔާސަތުތަކަކާ   މިއަށް މިގެ ސަުރކާރުންއެމް.ޑީ.ޕީ

 އި ަރްއވާފަކުލާނުޢުވެސް އިއެީކގައި މި ސަުރކާރުން މިހާރުއެއާ ދޭށޭ. ހަމައިަރއްޔިތުންނަށް އިތުުރ ލުޔެއް ހޯދަގައި އެކީ 

ކުރުމަށް. މާލެއަށް ިޞްއޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި، ވަނީ، ާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅު

އްދެްއަގއި ހަރަސަމި ސަރުކާރުން ވަނީ ރާްއޖޭގެ ފަސް  ހާުރވެސް ބަރޯސާވަންޖެހޭ ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި، މި

ވަނީ މާލެ އައިްސ ޕަވާފައި އް ހިއެީކގައި ސަުރކާރުން އަމާޒު. އެއާ ކުރައްވާފައެޅުމަށް އިޢުލާން ޕިޓަލްޝަރީ ހޮސްޓާ

އި ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ދަށްކުރެވޭނެ ކަމަށް. ހަމަ އެއާއެީކގަ 50% ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުއާސަންދަިއގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާ

ވެސް ލުިއ  އުފުލަންޖެހޭ ތަކްލީފުތަކަށް އިލާއަކުންޢާޖެހޭ، ދިވެހި އެތައް ކުރަން ނޑުމެންގޮްސގެން އަުޅގަ

އްދުގެ ރަނގަޅު ހަޓަަކއި ރާއްޭޖގެ މި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލަީކ މި ސަރަގެނައުމަށް

އަުޅގަނޑުމެން . ކާރުން ދަނީ ކުރަްއވަމުންެލވޭ ޮހސްޕިޓަލަކަށް ހެދުމުގެ މަސަްއކަތް މި ސަރުއިފެންވަރެްއގައި ގުނަ

. ކީ އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޚީ އިންޝުައރެންސް ޤައުމީ ނިޒާމަ ،ނިޒާމެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން ތަޢާރުފުކުރި

ށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ނީ ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަ މި ނިޒާމު ކުރިއަރުވާ ،ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ނިޒާމު ދަމަހައްޓާނީ

 ސް.ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ މަްއޗަންޮގޅީ އުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޝީދު ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަމައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާ 
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 އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ  ގެއަުޅގަނޑުމެން ،ތަޢާރުފުކުރެވުނު ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! 

އަުދެގ ގެންދާނެ ގޮތް މިުކރިއަށްކަންކަން  ނިޒާމެއް ައޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ބަލަިއ ދިރާސާކޮށް އެ ކުރެވުނުތަޢާރުފު

ކަންކަން ުކރުއްވާތީ އަުޅގަނޑު ވަރަްށ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ޞާލިޙް އެއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ،ންސަރުކާރު

ވަރަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ކަންތައްތަުކަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ  އިޖުތިމާޢީ .ހިތްހަމަޖެހޭ. އާދެ، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

، ސްތައްދާބުކުންނާއި އަދި ޓްވީޓާއިން އަދި ނުވިާތކަށް ބޮޑެތި ކަރުފޭސްއާދެ! . ދިމާެވފަ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް

ދަނީ. އާދެ! އެއްވެސް  އިލާތައް ދުވަމުން މިޢާފޮށިތައް ހިފައިގެން ނިކުމެ އެހީ ހޯދުމަށް ވަރަށް ގިނަ  ކަރުދާސް

ޭބނުމެއް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެިރ  ަބޔަކުސް ކަށް އެްއވެ ތަން ފެންނާލުގައި ޖެިހގެން އޮންނަހާނިކަމެތި  ކު ބޭފުޅެއްގެ ދަިރއަ

ިއސްނަންގަަވއިގެްނ މި ކަންކަްނ ކުރުްއވާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޓަކައި ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން ކަްނކަން ކުރުމަށް  ރައީސް. މި

ތްތެިރ ިއއްޒަ ،ނޫން ކީދަންނަަވން. ދާއިމީ އެހީތެރިކަްނ ބޭނުންވާ ކުދިްނގެ އަދަދު ަވކި ިގނަވަނީ އިންތިހާއަށް ޝުކުރު 

ކަންކަން  އެ ،ކަންކަން ފެންނަލެްއ ބޮޑުކަމުން އެ ށްރައީސް. މިއަދު ސޯޝަލް ީމޑިާއއި އަދި މުޅި ިދވެހިރާއްެޖއަ

 ން ބޭބީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވަރަށް ޒަމާންވެފައި އެދުމަތިވެފައި ތިބި ކުދިންނާއި އަދި ނިއުބޯން ،ފާހަގަެވގެން އެ ދަނީ

ެއ  އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުފުކުރުމުގައިޅުގަނޑުމެންނަށް. އާެދ! އެންސްޕާގެ ނޭ އަތަން ފެ ލުގައި އުޅޭހާނިކަމެތި 

ވެސް ކުރަން.  ތާއީދުަވރަށް އަށް މިއަދި  .ދެންވަރަށް ބޮޑަށް ެއްއބާރުލުންއަުޅަގނޑު ހަމަ މަސައްކަތް ކުެރއްވުމަށް 

 އަދި  އި،ތެރަޕިސްޓުންނާ ަޓަކއިކުރުމަށް ނިޒާމު ވަރުގަދަޙީ ިޞއްނޑުމެންގެ އަޅުގަ .އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަންކަން އަިދ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  މި ،ނޫނިއްޔާ އަިދ ޑޮކްޓަރުްނގެ މި ކަންކަްނ ބަލައި ދިރާސާކޮށް  ންތެރަޕިސްޓު

 ދިނުމެއް ލާރިތަެކއް ންއެްނސްޕާއި ހަމައެކަނިއަދި.  ވެސް ކުަރންޖެހޭ މަސަްއކަތްއެބަ ަބޔަކު އުފައްދަްނ  ،އުފައްދާނެ

ވެްސ ނޫން މިއީކީ. ިއްއޒަތްތެރި  އަދި ބޭރުން ބަޔަކު ގެނެސްގެން ަވޒީފާތަކަކަށް ީމހުންތަކެއް ގިަނކުރުމެއް ން.ނޫ

 އެަތކެއް ބަަޔކު ޖީބުން މިހާރުވެްސ ދަނީ ހަމަ އެތަކެއް ަބއިވަރު ޚަރަދުތަކެއް ބަެއްއގެ ަކއިރީ ގެއަޅުގަނޑުމެން .ރައީސް

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަލާންޖަހަމުންދާ މީހުން ކައިރީަގިއ ލާރިއަށް  ރަމުން. އެދެމުން ައބަދުވެސްއާދޭސްކު

ކަމެކޭ ކިޔާަފިއ  އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިހާރުވެސް މާލޭގައި ކުރެވޭ މިވެނި . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ދަނީ ފެންނަމުން މި

ލު ބޭނުންވާ ޖެނުއިން އަސް ޭއގެ ،ދޭރޫމްވެގެން އެބަހުމަ އެބައެހީތެރިކަން ބޭރުން ނުލިބޭ އެތައް ކުދިންތަެކއް 

ސްތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާއިމަށް ފަރުވާކުރަންޖެޭހ ކުދިންތަކަށް އަސްލު ީމގެ ެއހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޭ

ންނަށް މިއަދު ސަރުކާރުްނ އަޅުގަނޑުމެ .ފޯރުކޮށްނުދެވިފައި ހުންނަކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކަންކަން  އަށް މިނިސްޓްރީމިއިތުރަށް ދިރާސާކޮށް މިނިސްޓްރީން އެްއ  އި،ލަނަންަގވަިއގެން މިކަންަކން ބައިސް

މުކަން މީގަިއ ންމުހި ގެވެސް ީމގައި ަސރުކާރު އިންިދޔައީ މިއަުޅގަނޑަށް ފެނިގެން ވެސް އެންމެ ައސްލުއި ުމގައުގެނަ

މިކަން އަދި  ،ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްހެޅިމި ހުށަހަމަ ކަމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު އޮތްވަރު. އެ 

 ،އިތުރަށް ގެ ނިޒާމުޙީޓަކައި އަދި އިތުރަށް ރާއްޭޖގައި މިފަދަ އެހީތެރިވާ ޞިއްއިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް 
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ަޓކަިއ މުކުރުމަށްމުތަކެއް ޤާއިއުފައްދާނެ ނިޒާ އިތުރަށް ރާއްޖޭަގއި  މަބޭސްފަރުވާަގއި ޮޑކްޓަރުންނާިއ ތެރަޕިސްޓުން ހަ

 ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަމުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަކިވެލާނަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުޅުދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ލްޔާސް ލަބީބަށް. އި

 

 ްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ އަހަރު  2008`. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ޕްޮރގްރާމަކީ 

ކުފާނު ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޒަޢާމަތުގައި އެ މަނި ،ިއ ޑިމޮކްރެޓިކު ވެރިކަމުންދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ އަ 

ވަނަ އަހަރުަގއި ބަޖެޓުގެ  2019ހަމައަށް އަިއއިރު  ގައި މިއަދާމު ގްރާމު ޕްރޮގްރާމެއް. އެ ޕްރޮންޓެވި ވަރަށް މުހިއްފެ

 3މައިގަނޑު  ،ވަނީ ން މިއަބިލި  3.8އެޅިަފިއވޭ. މި ން ރުފިޔާ ކަނޑައަބިލި 3.8އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބަޔަށް 

ދަށުން ޕެންޝަން  ތަކުގެ ދޮށީ އުމުރުގެ ީމހުންނަށާއި އަދި ެއކިއެިކ ަގާވއިދު ؛ ދޮށީއުުމރުން. އެއީ ދާއިރާއަކަށް ބެހިފަ

ނޫނީ ޚާއްޞަ  ،ށްއެހީއަ ނޫނީ ޚާއްޞައެންސްޕާ  ވޭ. އަދި ބިލިައން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިފައި 1.3ބޭފުޅުން  ނަންގަވާ

ން ރުފިޔާ. އަދި އާސަންަދއަށް އަބިލި  1.2ބަޖެޓުކުެރވިފަިއވޭ  ގޮތުން ބަލިތަކަށް ދައުލަތުން އެހީދިނުމުގެ

ޚާއްަޞކޮށް ދިވެިހ  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .ފިޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރު ބިިލއަން 1ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވޭ 

 އަދި ކުްއލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުަތކާއި ާޚއްޞަ ބަލިބަލީަގއި ،ކަވަރުނުކުެރވި ރައްޔިތުންނަށް އާސަންަދއިްނ 

ނީ އެއް ންނަކަންކަމަށް އެވްރެޖުކޮށް މި އޮ މި ،ށާއިދައުލަތުން އެހީދޭންޖެހިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެހީދިނުމަ

ލާއިރު ޚަރަދު އިބަޖެޓު ބަލަެގ ވަނަ އަހަރު  2018 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް 1.1، ބިލިއަން 1.2ބިލިއަނާއި 

. ކިހިނެއްެވގެންތޯ މިދިޔަ ތްފިޔާ އިތުރަށް ހިނގާފައި އެބައޮމިލިއަން ރު 400ޔާ. ބިލިައން ރުފި 1.6 ތްހިނގާފައި އެބައޮ

މިލިއަން ރުފިާޔއަކީ ިއއްޒަްތއތެރި ރައީސް  400. ތީއި އޮލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހިނގާފަމި 400ވަނަ އަހަރު  2018

ރުެގ ހެދުން، އެތައް ދަތުރުފަތުގެ ަމގުއެތައް ރަެށއް .ބަނދަރު. އެތައް ރަެށއްގެ ނަރުަދމާއެއް 50، 40ގާތްގަނޑަކަށް 

ޔާ ކޮންކަމަކަށްތޯ މިިލއަން ރުފި 400 ން ކުަރން ހުރި ލާރި ތައްކަންތައް ފައިސާ. މި ނެހާއިމުކުެރވޭޤާނިޒާމެއް 

ންނަނީ އޭރުގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންެގ ފައުންޑޭޝަނަކަށް އެއްަބއި ލިއިރު މި އޮއިޚަރަދުކުރީ ބަލަ

 ކަމަނާ  ދީފަ. އެމަނިކުފާނު ސިީޓއެއް ިލޔުްއވާފައި އެންސްާޕއަްށ ފޮނުވީމަ އެތަނުން ެއކަންތަަކށް ޚަރަދުކޮށްފަ. އެ ލާރި

ރުފިޔާ އިތުރަށް ބަޖެޓުން  ންމިލިއަ 400ކުރަމުން ވިދާޅުވި ކޮންމެ ދިމާއަކަށް ޚަރަދު ކުރަމުން. ލިޔުްއވާ ނޯޓަކަށް

ނަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކީ  ކަމެއް. މިއީ ރައްޔިުތންޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭކަުމގައި. ިމއީ އަުޅގަނއެޚަރަދުކުރެއްވީ 
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 ،އިާވ ފައިސާ. މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއެކަމަށް ޙައްޤު އެހީ ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފަ 

އެކި ކަްނކޮޅުތަކަށް ާޚއްަޞ  ގެފެނޭ ރާއްޖޭުކރެވިފަިއވާއިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓު 1.2

ފުޅުންނަށް މީގެ ދަށުން އެހީ ބޭ . މިކަހަލަ ޒަރުއެކި މީހުން ސަލާންޖަހާމުންދާ މަންބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި އެހީ ނުލިބިގެން 

  ކަމަށް ންޖެހޭނެލާއަދި އެންސްާޕގެ ސިޔާސަުތެގ ތެރެއަށް  ،އިމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްޤާދެވޭނެ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީްނ 

ބޭފުޅުން އާ ދިރާސާތަެކއް  އެ  ،ލަންވާގޮ  ކުރަން. ައޅުގަނޑު މިނިސްޓްިރއަށާިއ އެންސްޕާއަށްއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

މާލޭގައި ވެސް އަދި ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި ެވސް އަދި ޯސޝަލް މީޑިއާތަުކގައި ވެސް އެިކ  ،ކުރުމަށްފަހު

ށް ގޮތަކަ ނެކުެރވޭކަވަރު އިންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިސައްކަތްހީ ހޯއްދެވުމަށް މަގޮތްގޮތަށް ޚާއްޞަ ބޮޑެތި ަބލިތަކުގައި އެ

އިލާތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ޢާއެ  ،ތުަގއި މީގެ މައިގަނުޑ ބޭނުމަކީ ވެސްހަގީގަމި ނިޒާމު ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ. 

ާއސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ވަރަްށ  ،އަށް ބަލާއިރު ކުރެވިފައިވާ ަފއިާސ. އާސަންދަބަޖެޓު ކަމެއް ހޯއްަދވައިެދއްުވމަށްއެހީތެރި

ބަދޭ. މިއަދުގެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާުރގެ ރަީއސް، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީްމ ޅާކޮށް މުޅި ާރއްޖޭަގއި އެފު

ވެސް ގައި ދިރިއުުޅއްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރުރާއްޖެއިން ބޭ ،އް އާސަންދަ ފުޅާކޮށްޢުދެމުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވަ

ަގއި އެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވާފަ. އަދި ވަރަށް ައވަހަށް އާއި އިންޑިއާ ވަނީ ސްރީލަންކާ ރުހާޚިދުމަތް ލިބޭނެ ވާހަކަ. މިއަށް މި

 އިންޑިާއގައި މި ޚިދުމަތް  އަދި  ހުރި ސިލޯނުގައިވަނީ. ރަނަގުޅ، އެބަމެލޭޝިއާަގއި ފައްޓަވާނެ ވާަހކަ ވިދާޅުވެަފއި

ރަށް އެކަންތައްަތއް، އްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަްއވަުމން. އިތުޙަާކރުން ދަނީ އެ ދަތިތައް ދޭއިރުަގއި ދަތިތަކެއް. ސަރު 

ޭވ ށްލަން ބޭނުންފާހަަގކޮ ކީއެރަނގަޅުކުރަމުން. ހަމަ މިއާ  އި ކުެރވޭނެ ގޮތްަތއް ބަލައެތަންތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު

 ގެއޮންނަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެމްބިއުލެންސް މިސީ އް.ހުރޭ ދަތިތަކެރަށްރަށުގައި އާސަންދަ ޚިުދމަތްދޭއިރު އެބަ

ން ހިތަދޫއަށް މިސާލަކަށް ހުޅުމީދޫ ،ޖެންސީގައި އާސަންދައިގެ ދަށުންމީހާ އެމަފަހަރު ބަލި ދަށުގައި. ބަެއއް

 ހިތަޫދ ިއރުވެފަ. ހަމައެާއއެކީންނަނީ ދެގަޑިއިުރ، ތިން ަގޑިންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ލޯންޗު އަންނައިރު އޮރަބަދަލުކު

ކުރަްނ ންޓެއް، ހުޅުމީދޫ މަރުކަޒުަގއި އެޑްމިޓް ންޖެހޭ ޕޭޝަންނަ ހުޅުމީދޫއަށް ބަދަލުކުރަ އި ދަްއކާފައި އޮ ހޮސްޕިޓަލުގަ

ެގ ދަށުން ގެންދެވޭެނ އުސޫެލއް ޯނވޭ. އާަސއިންދަިއގެ ދަށުްނ ނޫނީ މި ޕްރޮގްރާމު ،މީހެްއ ވެސްޑޮކްޓަރު ލަފާދެްއވާ ބަލި

މަޖެހޭނެ އުސޫލެއް ތެެރއިން ެވސް އަދި އެންސްޕާގެ ތެެރިއން ވެސް ހަ އިގެޖެޭހ އާސަންދައެބަ ތައްމިކަހަލަ ކަންތައް

 ،ގެނެވެން އޮންނަނީ އެމްބިއުލެންސްަގއި ނޫނީ ނުގެނެވޭ.އެްއގައި ގެންނަ މީހަކު ސީއިމުކުރަން. އެއީ ްސޓްރެޗާ ޤާ

ތުގައި ނޫނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކީ މުޅި ދައުލަިމ ޕްރޮގްރާމަ .ސް މެދުވެރިކޮްށ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެމްބިއުލެންސީ

މުހިންމުވާ ސަބަބަކީ އަންނަން އޮތް ޖީލަށް  ނޫނީ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމު ، ފޭރާންމުންގެ އިޖުތިމާޢީއްއާ

ނަށް އިނޭގ ންހުމީ ދައުލަތް އެހީވާން އޮްތކަން އެ ،ރަނގަޅު، ދުޅަހެޮޔ ޞިއްޙަަތާކއެކީ އަދި ޭއގެ އެީހއަށް ބޭނުންވާއިރު 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް... ގޮތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމް ބައްަޓންވެފައި އޮންނަންޖެހޭ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްެތރި  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިއއްޒަތްތެ

 .هللاބްދުނަޝީދު ޢަ މުޙައްމަދުމެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

އްެލއް ނުލިބޭނެ ޙައެހެން ތަނެއް ވިޔަސް ބެލެިނވެރިކަން ބަދަލުކޮށްގެން  ،އާސަންދަ ިވޔަސް، އެންސްާޕ ވިޔަސް 

ފެންނަނީ ސިާޔސީ ވަކި ނުޫފޒު ގަދަ ަބޔަުކ  މި ސަރުކާުރގަިއ ވެސް މި ،ކަންނޭނގެ. މިދިޔަ ސަރުކާުރގައި ވެސް 

ހަމަޖެހޭ. އެންސްޕާ ވެސް ހަމަޖެހޭ. ކުރީ ސަރުކާރުގައި  ވެސް އާސަންދަ ވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ބޭނުންވީމަ

އްޔާ މުލިާއެގއަށް ދާންޖެހޭނީ ސިޓީ ހިފައިގެން. އެްނސްޕާއަކަށް ނޫން. އާސަންދަައކަށް ވެްސ ނޫން. އެހެންވީާމ، ވެއްޖެ 

ނުވާނެ. ދެން މިހާރު  ްއލެއްޙަށްެގނެއް އަދި ކަންތައްތަކެއް ބޯޑު ބަދަލުކޮއްލުކޮށްދެްއވަންވީ. ނަންޙަތައްތައް ންކަ މި

ުކއްޖާ  .އުޅެނީ ުކޑަކުއްަޖކު ނުބެލެހެއްޓުން މިނިސްޓްރީއެްއގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން މިގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު

ކުރެވިފަިއވާ ކަންތައް ވެސް ހަވާލު  ުކރިން އެ މިނިސްޓަރާކަށް ނޭނގުނު. އޭގެ ދިަޔއިރު ެވސް މިނިސްޓަރަފިލައިގެން

ދިަޔއިރު ެވސް ޒިންާމއެއް ނުެނެގނު، އެކަންަތއްތަކަށް ވެސް. އަދާނުކުެރވުމުގެ ސަަބބުން އެ ުކއްޖާ މަރުެވގެން ޒިންމާ

ކޮން  ؟އްތޯ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭނީލެ އްޙަކޮން ، ގެންބަދަލުކޮށް ތަންތަން އެހެންވީމާ، އެވަުރގެ މީހެްއެގ ދަށަށް މި

ގޮތެްއ   ގޮތަށް އިނެދގެން ވެސް ޚިުދމަތް ބަދަލުކުރެވޭނެތް އޮ ރުހާއެހެންވީމާ، މި ؟އްޔިތުންނަށް ުކރާނީފައިދާއެއްތޯ ރަ 

ިވްއާޔ އްެލއް ޮކށްދެއްވަން މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސައްކަތެއް ކޮށްެދއްޙަ. އެހެްނވީމާ، އެކަންަތއްތައް ކަންނޭގެ ބަލަންވީ

ގެ ބަފާ ެއއް ބަފާ ަކށަވަރުނުވާ ދަރި ؛ޫނނީ ބެލެނިވެރިކަން ނަންބޯޑު ބަދަލުކޮށް،ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެ ކަންނޭނގެ. 

ުލކޮށްފައި ހިނގާށޭ އްޙަކަންތައްަތއް  އުޅެނީ. މި ކަށަވަރުކުރުްނ ކަހަލަ ކަެމްއ ކަންނޭނގެ ކުރަން މިހާރު މި

ނުކޮށް. އެ ޙައްލު ހޯދައިދޭންވީ ބަދަލުތަންތަން ބޯޑުތަކާއި ދެން ހުރި ން. ޮކންމެހެން ނަޚިދުމަތްތަކާއިގެން އުޅެން

 އްޔިތުންނަށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ ތްއިްއޒަ ދާއިާރގެ އިނުގރައިދޫ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.އަޙްމަދަ ޙަސަން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ
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އިމުކުރުމުގެ ޤާ އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިްނޝުއަރެންސް 2011/15ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހާރޫނަށް ވެސް އިށް މަނަދޫ ދާގެނައުމަނިޒާމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް އިޞްލާޙު

ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ނިޒާމުެގ ދަންަނވަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު

ޖެހިދާނެ. އް ގެންނަންޙެއަދި މާދަމާ ވެސް ިއޞްލާ ،ޖެހޭ މިއަދު އިޞްލާޙެއް ެގނެއްސައޮިނގަނޑަށް އެބަ އޮނިގަނުޑ، އެ

އެ ވުޒާރާަތކުގެ ނަންތައް  ،ސަރުކާރުތައް ބަދަލުވާއިުރގައި  ،ވެސްސެއް ނޫން. އެހެންނަމައް ނުކުރެވޭނެ ެއއްޗެ އެއީ ބަދަލު

ގާނޫނުން އެ ޒިްނމާ ދިނީމަހެން އަޅުގަނޑަށް ޒާރާެއްއގެ ކަންކަން ަހވާލުވެ އޮންނަ ފަރާތަށް ވާއިުރގައި އެ ވު ލުދަބަ

 އް އެކަން ސާފުެވގެނެ އްދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށެ ެއހެންނޫނީ .ކުރެވޭނީ ެއކަން އި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަންހީވަނީ އެކަ

 ނޫނޭ. ގެ ކަމެއްމިތަނު ،އަނެއް ތަނަކަށް ދިޔައީމަ ބުނަނީކަމެއް ނޫނޭ.   މިތަނުގެނުދޭ. އެއްތަނަކަށް ދިޔައީމަ ބުނަނީ

މަސައްކަތްޕުޅު  ޓަކައި މި ސަރުކާރުންއް ދިނުމަށްޔިަތކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ރަތަރުތީބުެވ، އިންިތޒާމުެވގެން އެހެންވީމާ،

ކުރެއްިވިއރު ވެފައި އޮތް ވަޢުދުފުޅެއް ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުރުފުޅު މިއަދުގެ ރައީސުށްއެ ކުރަްއވަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭހެ ރަށްތަކަ

އެމަނިކުފާުނ  މަށްކަ ރައްޔިެތއް ޖެހޭނޭ ތިބެންތެްއގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަގެދިވެހިރާއްޖޭ  ،އެއީ 

ނަށް މި ނިޒާމުން އްޔިތުންން މިއަުދ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނެވި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަވިދާޅުިވ. ޭއގެތެރެއި

 ،ެނވިއި އިންދެއްވީ މިއަދު ރިޔާސަތުގަށްކޮލިބޭނެ ފައިދާތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. މި ނިޒާމު ތަޢާރަފު

ކޮންތާކުންހޭ  ؟ނީރަކިހިނެއްހޭ ތިކަން ކު ،ރުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއިރިކުއީސް. އެ ނިޒާމު ތަޢާރަފުމަޖިލީހުގެ ރަ

ިބންބި އުކީމާ ގަސް ފަޅަީނއޭ.  ،ފުޅުން ވިދާޅުވީ ކުރީމާ ބައެއް ބޭބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ސިާޔސަތު ތަޢާރަފު ؟ދަނީފައިސާ ހޯ

އިންސާނުންގެ  ކުރަނީ؟ކިިހނެއްހޭ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ދަތުރުފަތުރު ،ބުނީ ުމކުރަން ވިދާުޅވީމައިޤާމެއް ޒާދަތުރުފަތުރުގެ ނި

ނގެނީ. ން އިންސާނުން އުޅޭ ގޮތް ބެލީމަ ަކންކަން ކުެރވޭ ގޮތް އެދުނިޔޭގެ ކަްނކަެއހެން ސްނަިއގެން ސިކުނޑިއަްށ ވި 

ޫނން. އަބަދުވެސް މޯްލޑިިވއަން  އް ކުރަން އުޅެީނކީމެކަންކަްނ ދަސްކޮށްގެން. ހަމަ ތިބެފަިއ ކަ ،ންގެއުނގެނި ޢިލްމު

ވެފަިއވާ ޤައުމުތަކުން އެިކ ޔޭގެ ތަަރއްޤީދުނި ،ޤާބިލު ބޭފުޅުންގެ ތަނަވަސް ޚިޔާލާއި ،ޢިލްމީ ،ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީައކީ

ޔިތުންނަށް އް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަ ،ކަންކަން ދިރާސާކޮށް، ހޯދަިއގެން ޭއގެ ަމއްޗަށް ިސާޔސަތުތައް ފަރުމާކޮށްގެން 

 ،މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނުޑމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުން ؛ކުރަން އަންނަ ބައެއް. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންޚިދުމަތް

 ރައްޔިތު މީހާއަށް. ނެުނޖެހޭކަެމއް ކުރާކަށްރަކަށް ވީމަ، އަުޅގަނޑަށް ގުަޅިއގެން ރައްޔިތަކު ޅުގަނޑު މެންބައަ

ތް ހޯދައިދެނީ. ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ އޮަތސް ބަެއްއ އެ ިނޒާމުގެ ތެެރއިން ލިޭބނެ ގޮ މާ ދިޔައިކާުޑ ހިފަިއގެންއައި.ޑީ

ސް އިޚްލާޞްތެރިެވގެން ރަްއޔިތުންނަށް އެކަމެއް ކޮށްދޭްނ ައޅުގަނޑުމެން ވެ  ،ކަންކަން ހިނގާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ހުރި އެތަނަށް ެވްސ އަޅާފަިއ އެބަ ތާރު އި ގަލާއިރު އިމިައދު އަުޅގަނޑުމެން ނޫސްތަކުްނ ބަލަވާނީ.  އުޅުނީމަ ެއކަމެއް

ެއޅި ުވޒާރާެއއްަގއި ހުންނެިވ ާލއިރު ތާރުއިސް ބަލައި ނޫނުވެސް އިނގޭ. ރޭގަ  ؟ންނަ ބަޖެޓުން. އެ ކާކަށްދީފައި އޮ

ކޮންެމ މިއިން . ިމއީ ދަުއލަތުގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ފައިސާ. ތިމަންނަައކަށް ނޭނގެއޭ ،ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ 
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ނަގާނެ ލާފަ. ބަލާނެ މީހަކު ނެތް. ޒިންމާއިއޮތީ ލޫޓުވަތް ޖެހޭ. މުޅި ދައުލަޮގތް ބަލަން އެބަ ށް ވެސް ވާކަޗަ ފޮއްފައިސާ

ގޮތް ބަލަން  މީހަކު ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޓެކްސް ފައިާސިއން ފައިސާ ދެއްކީމަ އެ ފައިސާއަށް ވާ

 ޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން އްހިރާވެކާރަށް ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރަނީ. ޭއގެތެރެއިން ދިސަރު

ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ އެކީަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އޯގާތެިރކަމާއި ކެތްތެރިކަ 

ންޖެހޭ ބަިއވަރު ރަކުޅުހުިރ ރަނގަކުރަްއަވމުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްީޙ ނިޒާމުން އަދިވެްސ އެބަޕުޅު އެދަނީ މަސައްކަތް

ކުދި ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ ލެބޯޓްރީތަްއ  ،ޓަކަިއ މި ސަރުކާރުން ވެފައި އޮތް ވަޢުދުފުޅެއް ެއއީކަންކަން. އެކަން ކުރުމަށް

ދިރާސާކޮށްފައި، އެ ރަށްރަށަްށ ލެބޯޓްރީ ވެސް އެ ކަންތައްަތއް ެއއް ރަށުން އަނެއް ރަށަްށ ދަތުރުނުކޮށް އެ ރަަށކުން 

ދަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ މި ސަރުކާރުން  މުންކުރަ ެއކަން ކުރަމުން، މަުގފަހިށްޓެސްޓެްއ ހެދޭނެ ގޮތަ ރިހާކުދި ހު

ލަްއވާފަިއ އިކިހިނެއްތޯ ބައްލަވަ  ހުރީކަންކަން  ،ދަްއކަާވއިރު ކަންަކން ހަމަ ދިރާސާކޮށްލާފައިވާހަކަފުޅު

ނުކޮށް، ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ . ހެންއަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާނެ ދެްއކެވީމަޅުވާހަކަފު

ރައްޔިތުން ުއފާވެރި މާޙައުލެއްަގއި އުެޅވޭެނ ، ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށްފައި  ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރިކަމާެއީކ 

ރުިފޔާއިން ަލއްކަ  1ީލމަ އްކާކާުޑ ދަކުރަން ިމ ޖެހެނީ. އައި.ޑީ ގޮތެްއ ހޯދައިދޭން ައޅުގަނުޑމެން މަސައްކަތް

އައި.ޑީ ާކޑެއް ނޫންހޭ. ކޮންތާކުހޭ ފައިސާ ހުންނަނީ. އެވަުރގެ ސިކުނޑިެއއް  އީ ބުނީމަ ބުނީ އެކުރެވޭނޭބޭސް

ައޅުގަނޑުމެން މި  ވާހަކަވެސް. ެއ އުޅޭ އަދި އިންސާނުންނަށް ނާންނަ ބަޔަކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި އެބަ 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،އަހަރު ނިމޭއިރު 5ުކރެއްިވއްޔާ މި އިރާދަފުޅު  ތެރެއިން މި ނިޒާމުގެ މާ،ދަންނަވަނީ. އެހެންވީ

 ޔިތުންނަކީ ބާއްޖަވެިރކަމާއްމި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަ  ،ވެފައިވާ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރެިއން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

. ކުރެްއިވއްާޔ މި ސަރުކާރުން ހަދައިދޭނެފުޅު ރާދަތުަގއި އިގެ ގޮއެީކގައި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަެތއްަގއި ދިރިއުެޅވޭނެ ރަްއޔިތެއް 

 މި ސަރުކާރުން ތި ކޮށްދެއްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ކުނުދޫމަޞަތުއަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 އަށް.ރާޢީ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

މިނެޓުގެ  3ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ އަޅުގަނޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އި

އަުޅގަނޑު ވާހަކަެއްއ  ،އިތުރަްށ ދެއްވެން އޮިތއްޔާ ެދއްަވއިިފއްޔާއަދި އް ވެސް މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއިތުރުން ދޮޅު 

 އޮތް  ޞަދަކީ، މި ހުށަހަޅާފައިމި ބިލުގެ މަޤް  ،ތީމި އޮ .ހިއްސާކޮށްލަންެވގެން އިނގޭތޯ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން  . ހެލްތު ބަދަލުކޮށްލުންކަން ރިވެއިޞްލާޙަކީ މިހާރު އޮތް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ބެލެނި

 ޓަމެޓިކްކޮށް މި ސިސްއި މި ލަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މިކަން މި ކުރަނީ ނަގާފަ

ންެމ ބޮޑު، އެސް އެންމެ ބުރައޮންަނއިރު ވެ  މިނިސްޓްރީއަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ގެންދަންެވގެްނ. ހެލްތުކަންތައް ކުިރއަށް

 އްޔިތުންގެ ަޝކުވާ ބޮޑު ެއއް މިނިސްޓްރީ. އެހެންވީމާ، ލުއިކޮށްލަދިނުމުގެ ގޮތުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މި ރަ

ކުރާ މީހެއްެގ ބެލުމުން، އަުޅގަނޑަކީ ެވސް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތް ލުކޮށްލަދެނީ. އަުޅގަނޑު ބެލިކަންތައް ބަދަ

. ަބއްދަލުވި ުމއައްަސސާތަުކގެ ެތރެއިން އެންމެ ބަރާބަރު އެްއ މުއައްސަާސ މި އެންސްޕާ އަޅުގަނޑާ ،އިސިއްޔަތުން ހަ

ކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔަިއދިން. ވަރަށް ބަރާބަރަށް ބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަްތތައް ވަރަށް ތަފްޞީލު އެ

އަހަެރއްެގ  އްޔާ ލޫމާތުގައި ެވއްޖެޢުން މަޅުން ދިފުބޭ ގަކޮށްަލން އެކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން. މީގަިއ އަުޅގަނުޑ ފާހަމަސައްކަތް

ޚަރަދުކުރޭ. ޚާއްޞަކޮށް ކަންތައްތަކުގައި ެއބަ  މިބޭފުޅުން  ތެރޭގައި ިވއްަސކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އެ

 ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ އަިދވެސް މި ަފއިސާ ދަނީ ކިހިނެއްތޯ ،ކުރަމުންދޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ބޭފުޅުންނާއި ރެގިއުލޭޓް 

 އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަުޢރީފު ޙައްޤު މަސަްއކަތެްއ އެ  މަަސއްކަތަށް ބޭފުޅުންގެ އެ . ެއހެންވީމާ، ދަނީ ބަލަމުން ޅުންބޭފު އެ

ބޭފުޅުންގެ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެްއވެސް ވަރަކަްށ  އެ ،ބޭފުޅުން ކުރަމުންދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގވި ކަމަކީ 

ށް ވެސް ައދި އެހެން އެއްަޗކަށް ވެްސ ގޮތުަގއި ރަބަރަކަހެންވީމާ، ފުރިހަމަ ކޮށްފަެއއް ނެތް. އެޓު ރަބަރަކަށް އިންވެސް

ގެންދަނީ. ދެން ބޭފުުޅން ކުރަމުން މަ މަސައްކަތްތަެކއް އެކޮށްފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފުރހައިންވެސްޓު 

ހުރިހާ  ގެކުރަން. ރާއްޖޭޖެހޭ ފުރިހަމަސަްއކަތްތައް އިތުރަށް އެބަކުރާ ގޮތުަގއި މި ބޭފުޅުންގެ މައަޅުގަނޑު މިހާރު ގަބޫލު

ޖެހޭ ފުޅާވެގެންދާން. ދެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސައްކަތްތައް އެބަޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ވެްސ މި ބޭފުޅުންގެ މަ

ޑު ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ކުރަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނދަށަށް ބަދަލުވީމާ އަޅުގަނުޑ ގަބޫލު

ރަން. މިހާރުގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރަކީ ވަރަށް ކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ުކށްވެރިކުތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހައިްއޒަ

ކަމަނާ މިއަށްވުރެ މާ  އެ މަ،ނަގާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރެއް. އެހެންވީމާ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ދިޔައިޒިންމާ

ކަމަނާގެ ބެލުމުެގ  ނޑު އެދެނީ އެ ވެސް ނެތް. ވީމާ، އަުޅގައްްއކެކުރާެނ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޝަ ތައްފުރިހަމަކޮށް އެކަން

ކޮމްޕޯނަންޓެއް. އެހެންވީމާ، ިމ ކުެރވޭ ، އެންސްޕާއަކީ ވަިކ ބޯޑެއް ޮއވެ، މިނިވަންޮކށް މަސައްކަތްދަށުން

ިވ  ހުށަހެޅުއް މި އިޞްލާޙު އަދި  ކުރަން.ޑަށް ސަޕޯޓުވަަރށް ބޮ ށްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް. ައޅުގަނޑު ިމ އިޞްލާޙަ

ން ބޭރަށް ޖެހިލާފައި އަޅުގަނޑު ބޭނުން މިއަދު އަުޅގަނުޑ ށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުއަދާކުރަން. ަމއުޟޫޢުބޭފުޅާއަ

 ހަމަ މިއީ ؛ޚާްއޞަކޮށް މިދިޔަ ؛ތްާވ، މަކުނުދޫ ދާއިާރއަށް ނިސްަބތްވާ މެންބަރެއް ވީމައަްށ ނިސްބަ .މިއީ ހދ

ބޭފުޅުންެގ ވަރަްށ  އެ .ޒުވާނުންަނށްހަމަ ހދގެ  ، ީސދާންވާ ެއއްެޗއް. ހދއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނު

ކުރި މާސްޓަރ ޕްލޭނެްއ ިރސޯޓު ތަރައްޤީކުރުުމގެ. ދެން ބޮޑުވުެމއް ހުރި މި ދޭެތރެއަކުން ސަުރކާރުން އިޢުލާނު ކަން

ނެއް ޓަރ ޕްލޭބޮޑު މާސް ގެ ޒުވާނުން ވަރަށް ގުޅި. މާ.ށް ހދ، ާޚއްޞަކޮއަޅުގަނޑަށް ވެސް ވަރަށް ގުޅި
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 އަށް ރިސޯޓު ނައިސްގެން. އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީ އެ.  ހދތިބީަލއިގެން އެބޭފުޅުން ކަންތައް ބޮޑުވެަފއި އިަލވައެކު

ލާ ޓްވީޓަކުން ނޫނީ އިނޫނީ ޖަހަ ،އަކުންޓޯލާ ފޮއިެއއްކޮށް ޖަހަ ބޭފުޅުންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިނިސްޓަރާ

. އެޅިގެންދޭތޯއޭ. ެއގޮަތަކށް ނޫން ރިސޯޓު އަޅަނީކީކުރީމަ، ިރސޯޓު އި ސުވާލުތަނަށް ހާޒިރުކޮށްފަ މިނިސްޓަރު މި 

ކުރަްނވީ. ވެސް އިްނވެސްޓު ންޓް ސެކްޓަރު. ހަމަ ޕްރައިވެމިހާރުވެސް އެްއވެސް ވަރަކަްށ މަނާ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ

. ދެން ައޅުގަނޑު އެޅުމަކީ ޓުގައި ރިސޯ . ހދ ،އް ނޫންަކމެއެ ސަުރކާރުަގއި މަނާއުސްަތއް ވެސް ައަޅންވީ. ހަގެސްޓް

އްތަެކއް ހިމެނިެގންދާ ކަމެއް. އެ މާސްޓަރ ތަކުރާ ގޮތުަގއި މާސްޓަރ ޕްލޭނަކީ ޭއގެތެޭރގައި ވަރަްށ ގިނަ ކަންގަބޫލު

މެދު. އަދި  ރާރ ޕްލޭނެއް ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަބޮޑު މާސްޓަ އޮތް މާދި އެބަ އައްޔާގެ ރިރައީސުލްޖުމްހޫ ،ޕްލޭންގެ އިތުރުން

އޮތް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ބޮޑު މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެބަ މާ ވުރެ ވެސްއެއަށް 

އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ފަސް ންކަން މިދެނީ މި ޤީޔަ ގެ ޒުވާުނންނަށް. ސިކުނޑިފުުޅގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހދ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި  ،ންބަރު މި ބުނަނީިއރާގެ މެމަކުނުދޫ ދާ ހދ. !ތި ަބހައްޓާތިޅުން ރެކޯޑަށް މީތި ބޭފު

، ންވީމާމި ދިނީ. އެހެ އަުޅަގނޑުާރނެ. އެ ޔަޤީންކަން ކުތްކަމަސައް  . ރިސޯޓުތަކުަގއިނެރިސޯޓު ހުޅުިވގެންދާ

ރި ޒަތްތެއް ޔާ އިއްރެްއ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިރުކާއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާަރކީ ކަންތައްތައް ކުރަންވާ ގޮތް ެއނގޭ ސަ

 ރުޞަތަށް. ރައީސް، ދެްއވި ފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ގައްދޫރު މި ފުރުޞަތުހާއަުޅގަނޑު މި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ރިއްޔާ ކުޝު

 އަޙްމަދު ޒާހިރަށް. 

 

  :ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްެކވުން ގައްދޫ

 މި އިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ގާނޫނަށް ތިމާޢީ ޞިއްޙީޖުރި ރައީސް. އިޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެ`.

 އައި ންވަނަ އަހަރު އެންެމ ފުރަތަމަ އުފެދިގެ 2008ޞްލާޙަށް ައޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެޅިފައިވާ އި

ދިޔަ. ލިބިގެންމެއް ލަދިން. ރައްޔިތުންނަށް ހިތަށް ފިނިކަޓާއް ހު ންސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުރުން ބޭސްކާމޮކްރެޓިކް ސަރުޑި

ދެން އުފެދިގެން އައި ސަުރކާރުން  ،ފަހުން އެ ސަރުކާރު ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލި ،ކީޔަހިތާމަ އެހެންނަމަވެސް

 މުގެ ނިޒާމުރައްކާތެރިކަމުގެ، ޞިްއޙީ ރައްކާތެރިކަ ުޖތިމާޢީޞިއްޙީ އި ،ވެސް މި އިންޝުއަެރންސްގެ ނިޒާމުއަނެއްކާ 

މުަގއި ެއ ނުފާތަކެއް ހޯދުމުގެ ބޭންމަ . ސިޔާސީ ސޫލަށް ބަދަލުކުރުމަށްމުގެ އުބޭނުންކުރީ އަނެްއކާެވސް ަސލާންޖެހު

 ،ޅާއަުޅގަނޑަށް ގުަރއްޔިތުން އެހެން މި ދަންނަވަނީ މިހާރުެވސް އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާެގ  .މު ބޭނުންކުރަމުންދިޔައީނިޒާ

ޭއ ނުންވެބޭ އެބަ އަޅުގަނޑު ؟ ހަދަންވީކޭކިހިނެއް  . ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑަށް ގުޅާކާބަލިވެގެން ޑޮްކޓަރަށް ދައް
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ކުރޭ. ލު ނެތޯ ސުވާްވވާސުވާލުކުރޭ، އެޕްރޫ ނެތޯކުރިްނ އަޅުގަނޑަށް ުގޅާ. އާަސންދަ ލިބޭ މުގެލުއާސަންދަ. ފޯމު

 ަކއިރީަގއި ިމ ޔިތަކު އެްއެވސް މެންބަރެއްހިރާއްޖޭެގ އެްއވެްސ ރައް ިދވެ ،ުއޅޭ ވާހަަކއަކީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

އޮްއވާ  މިކަން ލުމޭ. މިހެންޖެހުން ހުއްޓާ ޒާމަކީ ސަލާންނި ގެަނއިެޖހެއޭ. ައޅުގަނޑުމެން ނުށް ދަްއކާކަށްވާހަކަ ިމގޮތަ

 ގުޅާކަްށ އަުޅގަނޑަށް ،ޔިތުން ކަިއރީގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން ހުރިހާ ރައް ުގޅާ.ބައަދިވެސް ަރއްޔިތުން ައޅުގަނޑަށް އެ

. އާސަންދަ އެންމެ ފުރަތަމަ ުރކޮށްދޭނޭކަށަވަ . މި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަށް މިކަންތި ބޭފުޅުން ނުޖެހޭނޭ

 ،ވެމުންހަކަށްވުރެ ުދވަހެއް އިޞްލާޙުތައް ގެނެވަދު ިމދަނީ . އާސަންދައޮތީކީ ން މިހާރު މިކުރި ގޮތަކަށް ނޫތަޢާރަފު

 ،. އެގޮތުން  ގެންދަނީމިމަަސއްކަތްކުރަުމން  ފައްކާކުރަން ނިޒާމު އެ .މުންެކއް ކުެރވެރިހަމަކުރަން މަސައްކަތްތަފު

ދޭްނ ސްކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ގެނެ ޅުފައިވާ އިޞްލާެޙއް މިއީ. އެްއވެސް ކަަމކީ ިކތަންމެ ރަނގަޅިށަހެހު

އެަބއެްއގެ  ،ެއަކން ކުރޭ ބަޔަކު، ތަޢާރަފްކުރިޔަސް  ރަނގަޅު ިނޒާމެއްމެ ންކިތަ ،ގެނެސްިދނަސް ،ސްޔަކުރި ތްމަސައްކަ

 ހަމަޔަށް ނާންެމއް ރައްޔިތުޅުކަމެ ރަނގަން. ކިތަނެެރވޭކުއް ނުމެޞްތެރިކަމެއް ނެތިްއާޔ އެްއވެސް ކަލާއިޚު

ރަނގަެޅްއ ކަމެއް  އެްއވެސް އްޔާ ޞްތެރިކަމެްއ ނެތި ބަެއއްެގ އިޚުލާބިހިްނގަން ތި އިއެކަން ކުރިައރުވަ ،ދިނަސްސްގެނެ

ތެރި ަރއްޔިތުންނަށް އިޚުލާޞް ވަނަ އަހަރު 2008ދިޔައީ. އް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން ހެއްކެ ވާނެ. ޭއގެނު

 ؟ކޯްއެޗއްތޯ ގެންދިޔައީރުްނ ފެނިއި ސަރުކާއަ ވެސް، ދެން މަދިން. އެހެންނަށްކޮ ންމަސައްކަތެއް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަސރުކާރު

، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަން. އެހެންވީމާ ޔަދިންަދެވގެޔާފަތް އިސަގާސް ސަލާންޖެހުމުެގ އަނެއްާކވެ

ގޮތުގައި  ހަމަ ފުރިދާ ފައިެގ ރައްޔިތުންނަށް އޭ  ތެރިކަެމއް ހުރިއްާޔއޭލާޞްބައެއްގެ އިޚުތިބޭ ން ދޭތްކޮށްމަޚިދު

ށް ނަަރއްޔިތުން އަދި ،އްއިޚުލާޞްތެިރ ސަރުކާރެްއ، ތެުދވެރި ސަުރކާރެ ށްންނަތުރުކާަރީކ ރައްޔިސަ ކުރެިވގެންދާނީ. މި

އަދިވެްސ  .އެކު ަރއްޔިުތންނަށް ގެނެސްދޭންވާ ތަރަްއޤީ ގެނެސްދޭނެ ސަރުކާރެއް. ޝައްެކއް ނެތްމާނާތްތެރިކަމާއަ

 ސް އެބަހުރިތަްއ. އާސަންދަިއގައި ެވސް އެްނސްޕާގައި ވެއްތަންންޖެހޭ ބައިވަރު ކަރައެބަހުރި ރަނގަޅުކު

ސްީޕޑު ޚިދުމަތުގެ ގެ އާސަންދައި ދެމުންދާ ަރއްޔިުތންނަށް މިހާރު ،ެއގޮތުންންޖެހޭ ބަިއވަރު ކަންތައް. ގަޅުކުރަރަނ

މަރުކަޒަށް ދެްއކީމާ އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް  ޙީގައި ބަިލވާ މީހަކު ޞިއްރަށު  ންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެޅުކުރަގަ ނވެސް ރަ

ދޭެތރޭގައި ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަްނ އެ  ލަށް ގެންދިއުމާޓަހޮސްޕި ޓަލަށް. ތިނަދޫޕިތިނަދޫ ހޮސް ގެން މި ގެންދަނީލިބި

ެވސް ކާއްއަނެ ،ޓަލަށް ގެންދިއުމަށްފަހުޕިތިނަދޫ ހޮސްނެްއކާ ނުޖެހިގެން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތަެކއް ހޭދަވޭ. އަމަހަ

އެހެން ތާކަށް މި ދެން ން ގެ ހޯދައި  ރޫވަލް. ކޮށްގެން އަނެްއކާވެސް އެޕްއެބަޖެހޭ ޕްަލއިކުރަން އާސަންދައަށް އެ

ްއޔިތުން ޭއގެ ދަިތ ރަ ކުރުމަީކ އަދިޅު ތައްތަްއ ރަނގަންެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ ކަ، ގޮތަށް އެަކން ނުކޮށްނީ. އެދަންޖެހެގެން

 މީހާ ދައްކާ ހިސާބުން ބަލި ،ހިސާބުން ފައި އެމަރުކަަޒށް ދައްކާ އްޙީމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރަށު ޞިއްތަޙަ

ނުޖެހޭނެ ކަމަށް  ފުރާކަށްމުއެ ަބއްޔަށް ފޯ  ން އަނެއްާކ ހަމަމެ ތާކުާދ ކޮން ޅާއާސަންދަ ލިބިގެންދާންޖެހޭ. ިއރުއިރުކޮ
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. ަރއްޔިތުްނނަށް ލިބޭ ނުތަނަވަސްކަެމއް ން އެބަޖެހޭނގަުޅވާއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. މިިހރަ ބައެްއ ކަންަތއްތައް ރަ

 ތަށް ހިނގާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ. އެކަން ެއގޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ ތުއު ނީ ކުޅުުދއްފުށީވައަރުތު ޞަފުރު މި އަުޅގަނޑު މިހާރު ޒަތްތެރި މެްނބަރު.ާޔ ިއއްޝުކުރިއް

 ށް. ފަމެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށީ

އަްށ ރިކުޢީ ރައްކާތެރިކަމަީކ ައޅުގަނޑުމެން މީގެ ތަންޮކޅެްއ ! އިޖުތިމާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ

މަ ށް ހަޞަކޮއަދި ޚާއްައޅުގަނުޑމެން ޔައީ ދި ފަރިތަ ެއއްެޗއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އޭރުަގއި ހާއެ ގައިއިރުލާހިޖެ

ނޫން  ހަކަތައް މި މި ވާ ން.ހަމު ޖަންސަލާޓީއަށް ސިއްފުށީަގއި ވެްސ ބޭސްޅުދުގަިއ ވެސް ކުނު ދެކު ،ަގއި ވެސްތުރުއު

 ންެދވީ އެ ވާހަކަ ގެަވކާލާތުުކރައްވަމުން ލުވާންޖެހޭ ކަމަށް އޭރުގައިދަކަންތައްތައް ބަ މި ކަމަށް، ޖެހޭންތަކަށް ބަދަލުވާގޮ

ނޑު ކޮށް އަުޅގަޚާއްޞަޒަްތތެރި ރައީސްގެ ޒަޢާމަތުގައި. އަދި އިއް  ހުގެ މަޖިލީމިމިއަދުގެ  ،ންފައްޓަަވއިދެްއވީ އެމް.ީޑ.ޕީ

ވެސް  ދިަޔއިރުަގއިްނ ދައްކަމުންޅުއް ބޭފުަބއެ  ކަމުަގއި މިީއ ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެީޗވްނުކުރެވޭެނ ަކމެއް ،ހަގަކުރަންފާ

ކަްނ ަގއިގެ ވެރިކަމުަގއި އުފެދިފަިއާވ އެމް.ޑީ.ޕީ  2008އެ ކަންަތއްތަްއ ފުރިހަމަކުރެއްވީ  އި،އެ މަސަްއކަތްތައް ކުރަްއވަ 

ޤައުީމ  ގެފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމެގ އިންޝުއަރެންސް  ގައިއެކީ  ލާއަޅުގަނޑު އުފަ

ޒާމު ފައްކާކުރެވެން ދާންާވއިރަށް ނިއަޅުގަނޑުމެން މި  ،މި ނިޒާމު ބައްޓަންކުރެވި ،ވިނިޒާމުގެ މި ގާނޫނު ގެނެ

ުގޅިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި  . ެއއާފަލާއިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަން ވަނީ ވައްޓަ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަން

. ވަނީ ގަޑުަބޑުކުެރވިފަ މެން މި ވާހަކަތަްއ ދައްކަންވީ. މުޅި ިނޒާމު މިައދު މިގޮންޖެހުންތައް މިއަދު އަނެްއާކ އަޅުގަނޑު

ޙީ ދައްކާ އިޖުތިމާޢީ ޞިއް އަުޅގަނޑުމެން މި އާެދވުނުިއރުގައި ޕީއަށް ވެރިކަމަށް.ން އެމް.ޑީއަހަރު ފަހު 7

. ނީ އެަތއް ގޮތަކުން ގަޑުަބޑުކުެރވިފަވަ ައުޅގަނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންިވ ނިޒާމު މިއަދު މި ،ޒާމު ނި ރައްކާތެރިކަުމގެ

ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން . ބޭސްހަމަ ވީރާނާވެފަ ވަނީ މި ނިޒާމު ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަރުއަ 5ފާއިތުވި 

އަހަރުގައި ައީއ  5މިދިޔަ  ،ހަގަކޮށްލަންޑު  ހަމަ ފާްއވާފައި ވީަނވެސް ައޅުގަނޓަަކއި މި ނިޒާމު ގެނެސްދެށްމަވުހުއްޓު

 ،ންލަގަކޮށްހަސަލާންޖެހުމުގެ ނިޒާމެއް ފެށިގެން. އަޅުގަނޑު ފާ ހޯދަން މަތްތައްހުންގެ ފަރާތުން އެ ޚިދުމީސީ ސިޔާ

ން ޅުވަލް ހޯދަން އެ ބޭފުނުޖެހޭނެ. އާސަންދަ އެޕްރޫ އެ ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށް ގުޅާކަށް ން އާސަންދަ ހޯދަ

ަތްއ އްނޫން އަުޅގަނޑުމެން ގެްނނަން ބޭނުންވި ނިޒާމަކީ. ެއހެންނަމަވެސް، ކަންތަ އް ހޭނެ. ެއއެޖެނުމެދުވެރިވާކަށް

މިިލއަން  400ފަރިތަ އަުޅގަނޑުމެން ައުޑއަހަން އެބަ  ށްއަޅުގަނޑުމެން ވަރަ  .ަޔއީ ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދުމަށްދިންވެގެ
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 ހަމަ ެއގޮތުން  .ސިާޔސީ މަންފާއަށް ޚަރަދުކުރެިވފައިވާކަންށް ވަނަ ައހަރު ވެސް އިތުރަ 2018ހަމައެކަނި 

ިސޔާީސ  ،ެއތަކެއް ވޭސްެޓއް. ވެފަިއ އޮތް ޓްރެެކއްެގ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ަދއްކަންމުޢިއްޒު  ،ފާހަގަކޮށްލަން

ވަނީ  ނިޒާމު މި ޅިކަށް މުއްތަ ން ކަންތަ އި އެހެނުކުރުމާތާހަމައެހެންމެ، ފައުންޑޭޝަންތަކުން ޚި . މަންފާތައް ހޯދުމަށް

އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެތަކެއް ޚަރަދުަތކެްއ  ގޮސްިއސްރާފު ބޮޑުެވގެން ،ހަގަކޮށްލަން. ހަމައެއާެއކީަގިއ ފާހަލާކުކޮށްލާފަ

ހަވާލުކުރެވުނު.  މިދިޔަ ދައުރުަގއި ނިމްސް ކިޔާ ކުންުފންޏަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް .އިތުރުވެަފއިާވކަން

ަކމީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެްނ ކުރިރުފިާޔއަށް ބިލު 200ބޭސް މަލަންކޮޅެއް  މިވަުރގެ އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅާ އާދަިއގެ

ފުޅުން ކުރަމުންދިޔަ ވައްކަން އިނގޭތޯ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ބޭވެސް ދަންނަ ކަމެއް. މިއީ މި ނޒާމުން އެ 

ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނުޑ ޅުއްަވއިށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހަނޫނަގާމި  އާދެ!. ތައްތަކެއް ވަރަށް ދަންނަ ކަން ،ފަރިތަ

މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންނަރު ހާރޫނަށް ހަމަ ޝުކުރު އަދާުކރަން. އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުަރނީ

 ކަންއާރޯ ިއ،ްއވަ ފުރިހަމަަކން ގެނެސްދެވަނީ ިމ ނިޒާމަށް އިތުރުވާަފއިއްފޮނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ިއޞްލާޙު 

އެ މަނިކުފާނުގެ ނިޔަތް  ،ެއގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭކަން. ދިނުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަުތަގއިގެނެސް

ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މުޅި ނިޒާމު ބައްޓަންކުރެްއވުން. މި  އޮތީ ައޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި މި

 ނިޒާމުގައި އަިދވެސް ހަމަ ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް އަދު މި މި  ،ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭއެހެން

މިއަދު މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ،އިޞްލާޙުކުރަްނ އެބަޖެހޭ. އޭގެތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން

 ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މަސްދުވަސް ާވއިުރގައި އަދިހަ ދަތިަތކެއް އެބަހުރި.  އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އެތަކެއް

ކަން ފޯމްތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބި ހުރި އެޕްލައިކުރާދާއިާރގެ ރަްއިޔތުން ައުޅގަނޑުމެންގެ  ށް،ފޯމްތަކައެޕްލައިކުރާ 

މްހޫރިއްާޔ އަދުގެ ރައީސުލްޖުއަުޅގަނޑުމެންގެ މި ،މާ، އަުޅގަނުޑ އެދެނީއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީ

ގެްނ ކަންތަްއތައް ައވަްސކޮށްދެްއވާށޭ. މިނިސްޓްރީތަކުަގއި ިތއްބަވާ ބޭުފޅުން މި ކަންތައްތަަކއި ްށ މި އެދިލަްއވާ ގޮތަ

ެވސް އެތަެކއް މަަސއްކަތްތަެކްއ  މިއަދު ،މަސައްކަުތގައި ައވަހަށް ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ، ދައްކާ ވާހަކަައކީ މި ، އަޅުގަނޑުމެން  މުން އެބަ ގެންދަވާ. ެއހެންނަމަވެސްކުރަ

އަުޅގަނުޑ . ގޮތެއް އަޅުގަނުޑމެންގެ އަތޮޅުތަުކގައި އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އޭންނަށް ވެސް އެ ކުދީންަނށް އެބަ ބޭނުންވެކުދި

ވެސް  ގޮތަށް މީހުން ނެއެ ދާއިާރަގއި ެއ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ ،ާވ މާކެޓުވިަފއިކޮންޓްރޯލްކުރެ ެއގޮތަށް މިއަދު  ،ހަމަ އެދެން

ކަންތަްއތަކަށް ޙައްލެްއ ލިބިގެންދާެނ  އެ ތުަގއި ގަަހގީ ގޮުތގައި  ތަމްރީނުކޮށްދެއްވުމަށް. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ 

ދާއިރާތަކުގައި ހަމަ ކުން ބޭފުޅުން މި ެވސް އެ ދާއިރާތަ ކަމަކީ. ހަމަ އަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓު އަންނައިރުގައި

ވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން  ގޮތްއެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ަކއިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ލިިބގެންާދނެ  އި،ތަމްރީނުކުރައްވަ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. .ވެސް އެދޭ ކަެމއް އެންމެން
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 ހަކަދެްއެކވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ުހޅުމާލެ މި އަރުވަނީމި ފުރުޞަތު . އަުޅގަނޑު މިހާރުންބަރުޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެއާދެ!  

 .ށްނިޔާޒަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުމާލެ

ފަރާތް ބަދަލުކުރަމަށް ސަރުކާރުން ނިޒާމުގެ ބެލެިނވެރިއިންުޝއަރެންސްގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޞިއްޙީ 

ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބު ކަމަްށ ނޫނުއަްށ ބަދަލުގާާވ ބަދަލަށް ައޅުގަނުޑ ތާއީދުކުރަން. އަދި ިމ  ހުށަހަޅާފައި މި

ީޙ ޞިއްތިމާޢީ އިޖު) 2011/15ބަރު ނޫނު ނަންގާ ،ސަރުކާުރން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ،މި ބިލުގައި ވަނީ 

ގެ ދަށުން އުފަްއދާފައިވާ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންީސ (ނޫނުގާޤައުމީ ނިާޒމުގެ އިންޝުއަރެންސް 

ހަވާލުކޮށްަފއި  ބެހޭ ިސޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ ަމސްޢޫލިއްޔަތު ހަވާުލކުރެވިަފިއވާ ުވޒާާރއާ ކަންކަން ޞިއްޙަތާ

ލިއްޔަތު ަހވާލުކޮށްފަިއވާ އޫދިނުމުގެ މަސް  އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްަރއްިޔތުންނަށް ،ަގއިއޮތުމުގެ ބަދަލު

ބަދަލުކުރުމަށް   އަށްސް ސޯޝަލް ަސރވިސަފެމިލީ އެންޑް  ،ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާ ކަމަްށވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ކި މަކަށް ސަރުކާަރކުން ވަ ކުރިން މި ކަ .ރި ރައީސްފެންނަ ކަމަށް ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ ކަމަށް. އިްއަޒތްތެ

މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މި މެންޑޭޓުދިޔަ ކަމަށް  ސަބަުބން ހެލްތު، ވުޒާާރއެއް ކަނަޑއެޅިފަެއއް ނެތް. އެހެންވުމުގެ 

ެގ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރުވނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޖެންޑަރ އެންްޑ ސޯޝަލް ސަރވިަސސް

މު ބަދަލެއް ކަމަްށ ންެއ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މި މެންޑޭޓު ދިއުމަީކ މުހި އި،އެްއ ުއފައްދަނަމުގައި މިނިސްޓްރީ 

މެންޑޭޓުގައި ހުރި  .ނޫނަކުން މެންޑޭޓުތައް ބަދަލުކުރިޔަކަސް އަިދ ނުފުދޭގާއަޅުގަނޑު ދެކެން. މިގޮތަށް އަދި 

 ގޮތުން  ގުޅޭ އާިއގަންނަާވނެ އެންސްޕާ. އެނިގވަޑަ ކަމެއް މު ންމުހި އެއީ ކަންތައްތައްތޯ އެތަނުން ކުރަީނ ބެލުން ވެސް

އަދި  .ގެ ފަރާތުން ުނވަަތ ދެއްިވ މަޢުލޫމާތުތައްބެހޭ ކޮމީޓއަށް އެންސްޕާ އިްއޔެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ ކަމާ

ދުވަސް ކުރިން އާސަންދަ  އް އެ ހަމަ މި ބިލު އައުމުގެ ،ފަހަރެއްގައި ިއއްތިފާޤު ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ ،ހަމައެހެންމެ

. މި ކުންފުނިތައް ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ  ވެސް މިންފުނިން ކު

މު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ންމިއީ ވަރަްށ މުހި ؟ެއްއގޮަތށްތޯ ޚަރަދުތައް ކުެރވިފަިއ ހުރީ އުފެދުމުގެ މަޤްޞަދާ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަަރދުކުރި ކަމަށް އޮތް ކަމަށް.  9.5ޖޮގިންގ ޓްެރކަަކށް އާސަންަދ ކުންފުނިން  ،އިްއޔެއިިވގެންދިޔަ 

ކުރެވުނު  ރުދަނާކުރުމަށްހަނިާޒމު  ޞިއްޙީ މި ޚަރަދު ހިސާބުކުރެވިފައި އޮްނނާނީ ދައުލަތުގެ ،އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވަނީ

ވަނަ އަހަުރގެ  2018ތަކަށް ބަާލިއރުގައި މިދިަޔ އަހަރުގެ ހިސާބު ،ނީއެހެން ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަ ؟ޚަރަދުގެ ތެރޭަގއިތޯ

ރިީޓގެ އުމުޅި ސޯޝަލް ސެކިޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ  ޔާބިލިޔަން ރުފި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ާގތްގަނޑަކަށް ދެ

ޚަރަދުގެ  ފިޔާގެން ރުއަބިލި 2.1އެހެންވީމާ، މި ިނޒާމަށް. އިންޝުއަރެންސްގެ ނިވަރސަލް ހިމެނޭ ޔު ގައިނިޒާމު
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ެއއީ ެއކަން  ،ވާނަމަކަމަށްހިމެނިގެންދާނެތޯ؟ އެހެން ކުރުންކުރި ޚަރަދު ޓްެރކަށްން ރުފިާޔ ޖޮގިންގ އަމިލި 9.5 ތެރޭގައި

ން ހިސާބުތަކު  މި ޚިދުމަތް ލިބުނު ކަމަށް ،އަުޅގަނޑު ނުެދކެން. ސަބަބަކީ ގޮތް ކަމަކަށްއޮންނަންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު 

މިދިޔަ އަހަރު ޞިއްޙީ  ،ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް މީހުން ހާސް ނުވަ ލައްކަ ތިރީސް ނުވަ ތިން ،އެބަ ދައްކާ 

ހާސް  ކުރި ކަމަށް. އޭގެތެޭރގައި މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ފަންސާސް ހަތްނުންއްޖެއިން ބޭނިޒާމު ރާއިންޝުއަރެންްސގެ 

ހާސް ބާވީސް މީހުން  ލައްކަ ައއްިޑހަ ދެ ދެ ،ސްބަތްވާއަދި އަތޮޅުތަކަށް ނި ،ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް މީހުންނާއި ނުވަ

ބިއުޯރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި  ސްމި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ނޭޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކް

އަްށ ކުރުމަށް ކުރިމި ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ،އެބަ އިނގޭ. ދެން އަޅުގަނުޑމެންގެ ސުވާލަކީ ގައިމަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު

އި އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެ  މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮަބއިތޯ؟ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ެއއް ތް ތަނުގަ އޮ

ެގ އެންސްޕާ، ވާނަމަކަމަށްައކީ އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަށް ހަދާފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން. އެހެންއެންސްޕާ ،މަސައްކަތަކީ 

ސޯޝަލް ކޯޕަރޭޓިވް ރެސްޮޕންސިބިލިޓީގެ ދަށުން އިތުރު  ،ގެގަވަރނަންސް ޓް ސޯޝަލް ތެރެއިން އަނެއްކާ ކޯޕަރޭ

ތަކަށް ނުވާނެ. މިާސލަކަށް ހިތާނީ ކޭމްޕުޚަރަދުތަކެއް ކަމާ ނުބެހޭ އިތުރު ޚަރަދުތައް ޭއގެތެރޭަގއި ކުރެިވގެން

ނިޒާމު ނެ. ސީދާ ޞިއްޙީ ވާ ނު ދުކުރެވިގެންނުވާނެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެމްޕޭންތަކަށް ޚަރަޚަރަދުކުރެިވގެން

ވާނަމަ ކަމަށްކަންކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރން. އެހެންނޫން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ިއ ގޮސްފައަަރއިގެން  ،އަންނަ އަހަރުގައި ދައުލަުތގެ ޚަރަދުތައް ހިސާބުކުރާއިުރގައި ބުެނވިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ތުަގއި އިޖުތިމާޢީ ހަގީގަތިން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ، ނަމަވެސް ން ރުފިޔާއަށް. އެހެންއެބައޮތޭ ތިން ބިލިޔަ

އަުޅގަނުޑ  ،ެވސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ ފަހަރެްއގަިއ އެނޫން ގޮަތކަށް ރައްކާތެރިކަމަށް ޚަރަދުކުެރވިަފއި އޮތް މިްނވަރު

ންކަމުން ބޭރަށް އެްއވެްސ އެ މެންޑޭުޓަގއި ހުިރ ކަ ،ސްވުނަދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މެންޑޭޓު މިގޮތަށް ބަދަލުކުރު 

، އެންސްޕާއިން ކުރަްނވާީނ . އެންސްޕާއަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ ތަނެއް ނޫން. އެހެންވީމާލެއްގައި ގޮްސގެންނުވާނޭހާ

ދުކުރެވިގެންނުވާނެ. އެންސްޕާއިން އިތުރަށް ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި އިތުރު ކަންަކމަކަށް ޚަރަ

 ން ހުއްުޓވެންވާނެ. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ކަންކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަމޑުްއވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

އަރުވަނީ ިއސްދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފުރުޞަތުމި ޅުގަނޑު މިހާރު ކުރައްވާ! އަފުޝަރީފަށް. މާ އާދަމް

 ޙަމީދަށް. 

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނުނަގަން ކަމަްށ މި އިންނަ

ފަހަރު އަޅުގަނޑު ނުފެންނަނީ ކަންނޭނގެ ކުަޑވީމަ ތަންކޮޅެްއ  ސް، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މަނިކުފާނަށް ގިނައެހެންނަމަވެ

 2011/15ވާ ގާނޫނު ނަންބަރު މިއަދު ހުށަހެޅިފައި  .ސައިޒުން. ުޝކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

މުެގ މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑުވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ަޤއުމީ ނިޒާ ރެންސްގެ އިންުޝއަޙީއިޖުތިމާޢީ ޞިއް

މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ުވޒާރާ އެންސްޕާައކީ މީގެ ކުރީަގިއ  ،ދަންނަވާލަން. އަދި މިހާރު މި އެންސްޕާއަކީ 

ރ ރެއިން ޖެންޑަމި ިއޞްލާޙުގެ ތެ ،މަވެސް ކަމުގައި ވީނަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދިޔަ ުވޒާރާެއއް

ވެްސ ދެޭކޮގތުގައި ިމއީ ހެޮޔ ބަދަލެއް.  ދިުއމަކީ އަުޅގަނޑުމިނިސްޓްރީއަށް މި މަސަްއކަުތގެ މެންޑޭޓު ބަދަުލވެގެންދާ

މި  ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަކީ ،ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެނީ ގެކޮންމެހެންވެސް ގެންނަންޖެހޭ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް

އަށް ވީހިނދުަގއި،  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މެންޑޭޓު އޮންނަ މިނިސްޓްރީންނަށްސަރުކާރުގެ ަރއްޔިތު

 ،ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ މެންޑޭޓު އޮންަނ މިނިސްޓްރީއަކަށް ވެފައި ،އަދި އެ މިނިސްޓްރީއަކީ ހެލްތު ސެކްޓަރ މެނޭޖުކޮށް

 ބޮޑުތަން  ުޓކުރުމުަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް މާލޭ ެރގިއުލް ޕްރޮޓެކްޝަންެގ ސަރިވސްތައްރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޯސޝަ

ބަދަލުވެގެންާދ  ވެސް ފަސޭހަެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަިދ އެއާެއކީަގއި، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް

ތްތަްއ ޓެކްޝަންގެ މަސަްއކަލް ޕްރޮއޮތް ސޯޝަބަދަލުވުމަކީ އެ މިނިސްޓްރީެގ މެންޑޭޓުގައި ވަރަށް ބޮޑުަތނުން އެބަ

އެކީަގއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް  ، އެ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާއާ. އެހެންވީމާގޮސްފަހިމެނިގެން

ވެްސ  އަިދ އެގޮތަށް ދެކޭކަން ،ތަރައްޤީކުރުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކޮށް

އިޖުތިމާޢީ  ،ސޯަޝލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ވާހަކަ ެދކެވެމުންދާއިުރގައި  ައޅުގަނޑުމެން . ަރއީސްލަން. އިްއޒަތްތެރިންނަވާދަ

ވެސް ފާހަަގކޮށްިލ  އެހެނިހެން ބޭފުޅުންއި މިއަދު މި މަޖިލީހުގަ ،ރައްކާތެރުކުރުުމގެ ވާހަކަތައް ދެކެިވގެންދާއިުރގައި

އަދި ފަށަިއގަނެފައި ވަީނ ، ކަތްތަެކއް ފެށިފައި ވަނީމަސައް  ބޮޑު ރަމްޒީމި ޚިދުމަތްތަކުެގ އެންމެ ،ފަދައިން

 މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިވެހި ސަރުކާރާ  .އިސްނެންގެވުުމެގ މަތީން .ބެލުމުގެ ދަށުން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ

މަނިކުފާނު ވަނީ  ވެސް ކުރިްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނޫން ފަސޭހަ ގޮތްތަކެްއ އޮތްކަން ވާލުވުމުގެހަ

އެ ވާހަކަތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ އެ ިޚާޔލުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް . އެ ވާހަކަަތއް ބުނެދެްއވާފަ އި،ކަަވއިދެްއވަ ދައް

އޮތް ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުފެދިގެން އައިސް ރަްއޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްކުރަން މި

. މިއަދު ޒީަގއި ހުރި ނުރަނގަުޅ އަާދތައް ދޫކޮށްލަން ވަރަްށ ބޮުޑތަކުން ފަސޭހަވެފަޑުމެްނގެ މާ ުޅގަނވަނީ އަ މި

ރައްޔިތުންނެއް ނުދަްއކާ ފޮތްފަންސުރު ހޯދަން ސަލާންޖެހުމުގެ ވާހަަކއެއް. ސްކޫލު ީފ ނުދެއްކިގެން މެންބަރުންެގ 

ރުވާގެ ޚިދުމަތަށް ެއދި ތީމުގޭ ގޭޓު ކައިީރގަިއ ޭވ. ބޭސްފަނީ އަރިހަށް ދާންޖެހޭ ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް މިއަަދކު އަެޑއް

ބެލެހެއްޓޭެނ  ،އުުމރުން ދުވަސްވެ ،ކިއުތައް އޮންނަ ތަނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް ނެތް. ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން

 ،ލީފުތައް. ދުނިޔެީވ ތަކްގޮސްފައި މި ވަނީގޮތެއް ނެިތގެން ެއކަމުގެ ަޝކުވާ ކުރާ ައޑު ވަރަށް ޮބޑުަތނުން މަޑުވެގެން 
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ފަސޭހަތަކެއް ހަމަޖެހިގެންދާ އުސޫލުަތކެއް ގާނޫނީ  ،އިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ުލިއތަކެއްޢާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިއްެބވި 

ވަނީ. އަދި އެކަނިވެރި މައިްނގެ ގޮތުަގއި އެކަނިވެރި ދިރިުއޅުން އްސަ މި ގޮތުން ހަމަޖެހިގެން ގޮ

ގޮސްފައި ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލުއިތަެކއް މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންއިލާތަކަށް ޢާ ގެންދާމަލްކުރަމުންއްތަހަ

ވެސް އަދިެވސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ނިޒާމު އިތުރަށް  ނަމަވެސް މިައދު ،ވަނީ. މިހެން، ކަން މިހެން އޮތްއިުރގައި  މި

ގައި މިއަދު ފާހަަގކުރަން ބޭނުން. ިއއްޒަތްތެިރ ގަނޑު މި މަޖިލީހުތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ ހުރިކަން އަޅު 

ކަމުގައި   ޚިދުމަތްތައް ވަކި ލިމިޓެއް ނެތި ހަމަޖެހިފައި އޮތްޙީއަުޅގަނޑުމެންގެ ައިއޑީކާޑު ދަްއކާލުމުން ޞިއް .ރައީސް

 ރަދުތަކެއް މިއަދު ތުރު ޚަންޖެހޭ އިޓަކައި ކުރަަތކީ ައއިީޑކާޑު ދަްއކާލަިއގެން އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްހަގީގަ ،ވީނަމަވެސް 

 ނިޒާުމ އޮތް ގޮތުން މާލެ ފިޔަވަިއ ޙީޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްބޫލުކުރަން އެބަގަވެސް ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން 

  މަރުކަޒުތަަކކީ އަދި މިައދު އައިީޑކާޑު ދަްއކާލަިއގެން ޙީއިތުރު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުަގއި ޤާއިމުކުެރވިފައި ހުރި ޞިއް

 މަރުކަޒުތަކަށް ުނވާަކން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ޙީނެ ފެންވަރަށް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުރި ޞިއްއެ ޚިދުމަތް ލިބޭ

.  ކަންތައްަތއް ހުރީކީޙީއަިއޑީކާޑު ދީނީމާ ހަމައެކަނި ޕެނަޑޯލްއިން މެނޭޖުކުރެވޭވަެރްއގަެއއް ނޫން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޞިއް

މީހުންގެ އާބާދީއެްއަގއި  3000، 2000ަތކުގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުކުރަން.  މަރުކަޒުޙީޖެހޭ ޞިއްވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެބަ

 މެނޭޖެއް ނުކުެރވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން ދާއިރާެގ އިސްދޫ ާދއިރާެގ އެންމެ ޑޮކްޓަަރކު ހުރެގެންެންއ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް

 ،އެތަުނގައި ހުރީ އެންމެ ޑޮްކޓަރެއް  ނަމަވެސް، މަރުަކޒެއް. އެހެންޙީއިދޫގެ ަމއްޗަށް ުހންނަނީ އެންމެ ޞިއްލަ އިސްދޫ ކަ

ދޭން. މި ކަންކަން ރަނަގޅުެވގެން ނޫނީ މި ޕްރޮޑަކްަޝންގެ ދަށުން ރަްއޔިތުންނަށް ހާހެއްހާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ތިން

ވީމާ،  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަށް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޚަރަދު ކުޑަކުެރވިދާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަނެޑއް ނުދެކެން.

ޓަކައި ާރއްޖެއިން ބޭރަށް މީހުން ފޮނުާވއިރުަގއި އެންސްޕާގެ ތެެރއިން ގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ިނޒާމު ރަނގަުޅކުރުމަށްއަޅު

ޑޮކްޓަރު  ،ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖެތެރެއިން މާލެއަށްއާސަންދަ ލިބުމަށްފަހުގައި އިތުރު ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ެއބަ

ފައިސާގެ ނޫނީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނޭ  ނައިރުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެްއވެސް ކަހަލަމާލެ އަންކުރާ ފަރާތްތައް ރިފަރ

ޓަކައި ރާއްޖެތެރޭގެ މި ކުރަންޖެހޭ ޕޭޝަންޓުގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށްނެތް. ވީމާ، މާލެއަށް ރިފަރ ނިޒާމެއް މީގެތެރޭަގއި

ޖެހޭ. ނޫނީ އެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުެރވެންދެކަށް މާލެއަށް ބަ އެ  މަރުކަޒުތަުކގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަންޙީދަންނަވާ ޞިއް

ފަިއސާގެ އެހީތެިރކަމެއް ލިބޭނޭ ގޮަތކަށް މި  ،ރިފަރެންސް ހަދާ ޕޭޝަންޓުންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެީހތެރިކަމެއް

އި، ސޯޝަލް ކީގަ ެއއާއެ ިދުއން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. އަދި ނިޒާމު ބައްޓަންކުެރވިގެން

ގެންދާ އެހީތެރިކަން ައޅުގަނޑުމެްނ  ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ދެމުންރިޕްރޮޓެކްޝަންގެ ތެެރއިން ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހު

ކުދިން ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގައި  ފަސްއިލާތަކުގައި ހަތަރުޢާވެސް ރަނގަޅުކުރަން. ބައެްއ  ބޮޑުތަނުން ޖެހޭ މާއެބަ

ވެްސ ައޅުގަނޑު  ލިބޭ އެހީތެރިކަމާ ެއކީަގއި އެކަން މެނޭޖުކުރަން ަދތި ވާހަކަ  މިހާރު ނަށްބޭފުޅުން ހުންނައިރުގަިއ އެ 

ތަކަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ލީފުކުދަންނަވާލަން. އަދި އެއާެއކީަގއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުުމގައި ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ތަ 
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ކަމެއް. މިހާރު ކަން އޮތް ގޮތުން  ށް ބޮޑަށް އެދޭޑު ވަރައަުޅަގނއުމަކީ ދިގޮތަކަށް އާސަންަދއިގެ ތެރެިއން ހަމަޖެހިގެން

މިދަންނަވާހެން އެމްބިއުލާންްސެގ  ،ވިޔަސް ކަމަށް ައއިޑީާކޑު ދައްކާލަިއގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކުނު ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ

 ޖެހޭ. ޓަކައި ެވސް އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑެިތ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން އެބައެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުޑއްވަީރ އަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުކުރަްއވާތި! ފުވަރަށް ބޮޑަށް މާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް 

ެވސް  ޒަތްތެރި ރަީއސް، އާ ސަރުކާރުން މެންޑޭޓު ބަދަލުކުރީމާ އަޅުގަނޑަށްތެރި ރަީއސް. އިއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮީތ ރަނގަޅު ގެންނަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން މި ގާނޫނަށް މިހާރު ގަ

ންނަ އިބާރާތަށް ވާަފއި އޮނުަގއި ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ގާނޫ ންނަމަވެސް ބޫލުކުރަން. އެހެގަ

ގުޅޭ  ރަްއޔިތުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ،ބަލާއިރު މިނިސްޓަރު ކަމުގަިއ ބުނެވިފައި އެ ވަނީ

މި އިބާރާތް މި  ަފއިވާ ސަުރކާރުެގ ުވޒާރާެއްއެގ ވަޒީރަށޭ.ވާލުކުެރވިހަ ލިއްޔަތު އޫސިޔާސަތަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުެގ މަސް

ންނަ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަިދވެސް ހަމަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ންނަ ގޮތަށް އޮއޮ

އިޖުތިމާޢީ  ،ތަކަށް ވާނީބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން މި އިބާރާތުގެ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮގަ، އަުޅގަނޑަށް ބޫލުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާގަ

ުލކުރޭ. ގަބޫ ފޯރުކޮށްދިނުން. އެ އިާބރާތް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޚިދުމަތްތަްއ ރައްކާތެރިކަުމގެ

މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ  ވިޔަސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކަމަށް  އްޔާ އަދި މި ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެނައިނިއެހެންނޫ

މި  .އް ނުކުެރވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލެ ބޫގައެންމެ ފުރިހަމަ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް 

ބޫުލކުރެޭވ ގޮތުން އެންސްޕާގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭަގއި ހަމައެކަިނ ގައަުޅގަނޑަށް  އިދިޔަ މައްސލަިއގަ ހުށަހެޅިގެން

ތެްއ ޚާްއޞަކޮށް އަތޮޅުތަކުްނ މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮ ،ެވސް ލުަގއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުންމާލެއިން ލިބުމުގެ ބަދަ

އިންތިހާއަށް ޭބނުންވާނެ ކަމެއް. ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން މިކަން ވުމަކީ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ރައްޔިތުން 

 މު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ހަމަަގއިމުންރެްއވުމަކީ މުހިައހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިކަން ކު 5ކުރެވުމަކީ ކުިރއަށް އޮތް 

ތޮޅުތަކުން މި ޚިދުމަްތތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާެމއް އްަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އަވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެިރކަމެ

 ބަދަލަށް މިއަދު އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ިމ ހުށަހެޅުނު ކުޑަުކޑަ .ހަމަޖައްސާނަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

މަށް ެވއްޖެްއޔާ ިމީއ ކަ ބަަލއިފިެމންބަރުންގެ ަވގުތަށް  87ަގޑިިއރު ހޭދަކުރެިވއްޖެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ

ކުޑަުކޑަ ބަދަލެއް ގާނޫނަކަްށ  ވަރަށް ،ދިަޔއީުދވަހުގެ ަވގުތު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ހޭދަކުރެވިގެން 7ގާތްގނޑަކަށް 
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ހަތަރު  .އިްނއިުރ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާަހގަކުރިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އި މި ޖަލްާސގަ އިގެނައުމަށްޓަަކއި، އަުޅގަނޑު ރޭގަ

ކަމަށް، އަުޅގަނަޑްށ  ކުރެްއވިސައްކަތް ގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވޭތޯ މަހުފަހަރެއްގެ މަތިން މަޖިލީ

 ،އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް  ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ބަދަލެްއ ގެންނަވަން ވެގެންނޭ މި  !ބޭކަލުންނޭ ،ެރވެނީގަބޫލުކު

އިރު ވެސް ހިސާބަށް އައިގެންދެވީީތވެ، އަދި މިހާޞަތު ދެއްވަމުންފުރުދަްއކަވަން ބޭނުންވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަފުޅު

ގެ ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން ނަމަވެސް ުނވަތަ ހު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މަޖިލީދަނީ. މީ އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ މިކަން ނުނިމި މި

 ގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެހުމަޖިލީއެކު ނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކުމަްތތެރިކަމާޙިއިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ 

ކަމެންހެން. އެހެން  ނީ ިވސްނާލުން މުހިންމުއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ީހވަޖެ ވެއް މީގެ ޕްރޮޑަްކޓިވިީޓ އިތުުރކުރަންޖެހޭ ކަމަށް

މެންނަށް ގިނަ ަވުގތު ސީދާ އަޅުގަނޑު ވުރެއަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ މިވަރުގެ ކަމެްއގައި، އަޅުގަނޑުމެން ދެ ގަޑިއިރަށް

ދެ   87 ައޅުގަނޑުމެން ،އްޔާ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީކަމަށް ެވއްޖެ މެންބަރުންގެ ަވގުތަށް ބަލައިފި 87ދަކުރެވިއްޖެ. ހޭ

ދުވަްސ  7ވި މަސައްަކތެއް ކުރުމަށް އްޔާ، ގާތްގަނޑަކަށް މީހަކަށް ބިނާކުރަނިޖެ ކަމަށް ވެއް ގުނަކޮށްފި ގަިޑއިރާ

ގެ މެންބަރުން މިކަމުގެ ހުދުުކރަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަމޖިލީގަނޑު އުއްމީ، އަޅުވީމާމީ. އެެހން ކަމެއް ލިބިގެންދާނެ

ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ގެންދަވާނެކުަރއްވަމުން ގޮަތކަށް މަސައްކަތްަތއް ބައްޓަން ކުަރއްވާނެމައްޗަށް އިތުރަށް ރިޢާޔަތް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ތީ ވަރަށް އޮ އިދޭތެރޭގަ އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ހެނދުނުގެ ހުސްަވގުތުކޮޅަށް ުހްއޓުމާޝުކުރި

ބޭފުޅުންނަށް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތް ދެ  ގުތު ތިވަ ކުޑަުކޑަ އިރުކޮެޅއް. އަުޅގަނޑު މި

މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދެންމެ އެ ދެއްކެިވ  ،އޮތީ މި އި ގުޅިފަ ވާހަކަެއއް އެބައޮތް. އެއް ވާަހކަ

ން، ގެންދާ އެޖެންސީވަނީ އެންސްޕާ ހިންގަމުން އޮތް ބިލުގައި މިއި ނަށް ހުށަހެޅިފަމިހާރު އަޅުގަނުޑމެން .ވާހަކަފުޅާ

އަުޅގަނުޑ   ދަނޑިވަޅުތަުކަގއިމިފަދަ ،ގެއެއް އެޖެންސީައކުން އަނެްއ އެޖެންސީއަކަށް ބަދަލުކުރުން. މި ބާވަތު

 ތުން ވިސްނާުލމަށް ވެސް. މުޅި މި ކަންތަކާ ގޮ ގުޅޭ ދެކޭގޮުތގައި މި މަޖިލީހަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދަނީ މުޅި އެ ނިޒާމާ

ދި ، އަކުރުމަށް ވެސް. ހިނގަމުންދާ ޚަރަދާއި، އެކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާގޮތުން ވެސް ައޅުގަނުޑމެން ބަހުސް ގުޅޭ

ދެން އިތުރު އެހެން އިޞްލާޙެއް އަދި މި ބިލަށް ނުވަތަ މި  ،ުޅގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު މި ލިބެނީމިވަގުތު އަ

 .ބަުހސްގެ ހަތަރު ގަިޑއިރު އޮވޭ އީތިދާބެލުމަށް. ބިލެއް ހުށަހެޅުނީމާ އިބު ށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެގންނަށް ފެނޭތޯނިޒާމަ

 އިތަުޅމަށް އައިސް ވޯޓުދޭ ަގޑީގަ  ،ގެ މަަސއްކަތް ނިމިގެން އަިއސްކަށް ދާނެ. ކޮމިޓީއަދި އެ ބިލު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަ

ފެނުމުގައި، މި ބާވަތުގެ ވަގުތުަތކަކީ ލިޭބ ، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަދަނީ. އެހެންވީމާވޯޓު ދެިވގެން މިކަމެއް ނިމިގެން

ވީ ދުަވސް.  2019 ގަސްޓުއޯ  7ހެއް. މިއަދަކީ މިއަދަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދުވަ ؛ފުރުޞަތެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން
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 ގަސްޓު އޯ 7މި ވާހަކަ ނުދެންނެވީ،  ހެނދުނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހަނދާނުގައި ފަހަރުގައި ހުރެދާނެ، އަޅުގަނޑު

ނޫނުއަސާސީ ޤާގެންދާ މަލުކުރަމުންޢަވަނަ ދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ކަަމކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  2008

ނޫނުއަސާސީ ދޫކޮށް މި ޤާައޅުގަނޑުމެން ނޫ  ؛ނޫނުއަސާސީޤާ މި ފެހި  އީރެްއވީ. މިކުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ރައީސު

ވަަނ  2008މި ދުވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން އައުމަށް ުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުވި ދުވަސް. ހަގީގަކޫމަތަށް ޙުގާނޫނީ އާ 

ނޫނުއަސާީސ ޤާ ަވނަ އަހަރު 2004 އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ވަނަ ދުވަހަށް ައއުމަށް 7މަުހގެ  ގަސްޓުއަހަރު އޯ 

އަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނުއަާސސީޤާން ފެށުނު ހަރު އިޞްލާުޙކުރެވެވަނަ އަ 2004އިޞްލާޙުކުރަން ފެށުނީ. 

ނޫނުއަސާީސ ޤާގެ ރުފަހު އޭވަނަ އަަހރުގައި ވެރިކަމަށް ވަަޑިއގަތުމަށް 1979ޤައްޔޫމް  މައުމޫން ޢަބްދުލްޛުއަލްއުސްތާ 

ނަރަ، ސޯޅަ، އަށާރަ، ފަ ،ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ފެއްޓެވި މަސައްކަތް ގޮސް  ހިއްޖެޖެއިޞްލާޙުކުރަން

ގޮސް، ދެން އެންމެ މަސަްއކަތް ނުނިމި، ދިގުލައި  ގެނޫނުައސާސީޤާިދޔައިުރގައި ވެސް އެ ސަތާރަ، އަށާރަ އަހަރުެވގެން

ެއ  ،ކޮށްޒުނޫނުއަސާސީ ތަންފީޤާޔައީ. ނޫ ދިނޫނުއަސާސީ ލިބިގެންޤާ މެންނަށް ނޫ ފަހުން އައިސް އަޅުގަނޑު

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިސޔާސީ ޕާީޓ  ،ވަނަ އަހަރު 2000ށިތާ ގިނަ ުދވަހެްއ ނުވެ، ނޫނުއަސާސީއަށް މަަސއްކަްތކުރަން ފެޤާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮތެްއގައި ިމ  ެވއްޖެ. ޚާއްޞަ ވެރިޤު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައު އިހެދުމަށް ރާއްޖޭގަ

ބޭފުަޅުކ  42އެކުަގއި  ހުންނާނަާގކިާޔ މީ ،ެތރޭގަިއ ނަންކިޔާ ވެސް ރަށުތްތެރި ހަތަރު މެންބަރުންނާއި، އަދި އެހެންއިްއޒަ

 ކޮށްދެވެން ނެތްރަޖިސްޓްރީ އިކުުރމަށް އެދި ސަރުކާރަްށ ހުށަހެޅި. ހުށަހެޅުނީމާ، ެއކަމުގަ ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ 

ކަމުން ކަމަށް ވިދާުޅވެ،  މަށް އޮތް ކަ އި އެކަން ކުރެވެން ނެތްނޫނުއަސާސީގަ ޤާށް ދައްަކވާ ހުއްޖަތަކީ ކަމަ

ނުދިނުމުގެ ހުއްޖަތެއްެގ ުތަގއި އިޞްލާޙުކުރަން ފެއްެޓވީ. ެއއީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހެދުމަށް ހުއްދަހަގީގަނޫނުއަސާސީ ޤާ

ކަމަށް  ޔަތް ނެތް ގެންދަން ފެށުނީ. ނިށައިގެން ކުރިއަށް ނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަޤާ ގޮތުަގއި

ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ  2004 ،އެހެންނަމަވެސްދިޔައީ. ރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބުނަމުންއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އޭ

ބާރު ސްީޕޑުަގިއ ވަރަށް  ،އެ ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ފަަށއިގަެނވި ،ސް ެއއްކުެރވިޚާއްޞަ މަޖިލި

ވެްސ ޖެހުނީމާ އަނެއްކާ ތޭރައާފެށި. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ އޮގަސްޓު މަހުން ބާރަ ދާން އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް

ނޫނުައސާީސގެ ޤާމި  ،ގުިޅގެން. އެހެންނަަމވެސް ނޫނުއަސާސީގެ މަަސއްކަްތ ދިޔައީ ހުްއޓިގެން ކަޅު ހުކުރާޤާ

ސް  ދިޔައީ ުކރެވެމުން. ޚާއްޞަ މަޖިލިނޫނުައސާސީގެ މަސަްއކަތްޤާޓުަވއެއް ނުެލވުނު. މަސައްކަތް މުޅިައކުންނެއް ުހއް

، ވަރަށް އިސް ބައްދަލުވާން ފަށަތޭރައަްށ ފަހުގައި ޚާއްޞަ މަޖިލިބާރަ ސްޓުގައަނެްއާކ ވެސް އޯ  ދިޔައީ ބައްދަުލވަމުން.

އި ުތގަ ހަގީގަދިަޔއީ. ެއހެން ދަނިކޮށް، މުންވެނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވުުމގެ މަސައްކަތް ކުރެޤާފޯރީަގއި މި  އިޖޯޝާ

ކުރެއްީވ އޭުރގަިއ ޢާއަސާީސ މުރާޖަހިނަގއްޖެ. ެއއީ ކުީރގެ ޤާނޫނު ކުރަްނ ފެށި ސަބަބު ެގއްލިޙުލާޞްއަސާސީ އި ޤާނޫނު

އަާސސީ ހުްއދަދޭ ކަމަށްވީ ސިޔާސީ ާޕީޓ ، ޤާނޫނުބޮނޑީަގއިރެއްިވ ކުޢާމުރާޖަ .އަލަށް ަވޑަިއގެންނެވި ބަންޑާަރ ނައިބު

ެއއަށްފަހުަގއި  ދިަޔ.ޓިކް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްީރވެގެން ަރއްޔިތުންެގ ިޑމޮކްރެރަޖިސްޓްރީކުރަން. އެހެންވީާމ، ދިވެހި
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މުން ގެންދާތާ، މަލުކުރަޢައަސާސީައށް ޤާނޫނު މިހާރު މި އަސާސީ ތަސްދީގުެވގެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ.ޤާނޫނު

އެަތއް މެންބަރުންނެއް މި  ގެން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުޤީއަުޅގަނޑަށް ޔަ  ވީ. އަހަރަށްވުެރ ގިނަ ުދަވސް މި 10

 ލަނީ އިންޓޯލްގެ ަވގުތަށް.އިކަނޑަހުންނާނެ. އަޅުގަނުޑމެން މިހާރު މި މެދު ޔާލެއްޚިގުޅޭ ކިތަންެމ  އަސާސީއާނޫނުޤާ

 

 {އަށް 11:01ްނ އި 10:32 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (ސަން ޢަފީފުވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގެންދަނީ. ހުސްވަގުުތކޮޅަްށ  `. އާދެ! އަުޅގަނުޑމެންގެ މަސައްކަތް ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު ކުރިއަށް މި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ،، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުނ7.1ްގެންދިަޔއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިއަށް ކަނޑާލިއިރުމެދު

މި ގާނޫނަްށ  ،2011/15ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އްވާފައިވާ ހާރޫނު ހުށަހަޅުމަދު އަޙް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގަމު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުވަނީ ތު މިޞަވަގުތު އަުޅގަނޑު ފުރު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް. މިޙުލާޞްއި

 ށް.މުޙައްމަދު ވިސާމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމްގަމު ދާއިރާގެ 

ރ މިނިސްޓްރީއަށް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އެންސްޕާ، ޖެންޑަ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހެލްތުޝު

މިކަން ކުރަން  .އް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްޙެ ލާޞްއި ރާކީ އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުޙަލާޞްބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައި އޮްތ އި

ދުމަތް ޚި ިއގެއާސަންދަ ންވޭތުވެިދޔަ ތަނުގައި އެންސްާޕއި .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ ލަސްވެއްޖެ.ބޮޑަށް  މިހާރުވެސް މާ

ނަން އިްއޒަތްތެރި ގާފައި އެަބވޭ. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާދިނުމުގެ ނަމުގައި އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ކޮރަޕްޝަން ހިން 

ދުމަތްދޭ ކުންފުނިން ޚި ރުފިޔާ. އާަސންދަ 10ނީ އުޅެ މުކޮްށ މިއްގެ ގޮުތގައި އާރައީސް، ވިޓަމިން ސީ ުގޅަެއއްގެ ައގު

ވޭުތެވދިޔަ ތަނުަގއި އާސަންދައިން  .ރުފިާޔއަްށ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 66ވިޓަމިންސީ ކުންފުނިތަކުން ަގނެފައި އެބަހުރި 

ގެ ސަރުކާުރެގ ތައް ހަދާފައި އޮތީ، އޭރު ތައް ހަދަިއގެން ެއގްރިމެންޓުކުންފުނި ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ،މިކަން ކުރިއިރު

ގުޅަައކުން ދައުލަތަށް މި ދަންނަވާލީ އެންމެ ބޭސް .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްތު އޮންނަ ކުންފުނިތަކާޙަލަޞްްނގެ މައިސްވެރި

، ދެން ވާނެ ގެއްލުމުގެ އަދަދު ރުފިާޔއަށް ގަތީމާ 66ގުަޅއެއް ރުފިާޔއަށް ގަންނަން ލިބޭ ބޭސްވަމުންދާ ގެއްލުން. ދޮޅު

ބޮުޑ ގެއްލުމެއް ވަމުންދާއިރު،  ވެސް ދައުލަތަށް އެހާ ބޭހުން އެކަނި މި .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލަްއވާއިވިސްނަވަ 

. އޮތީ ވެްސ ފާސްކޮށްފައި މި ދުމަތްދޭ ކުންފުނިން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިކަންޚި އެހެންނަމަވެސް ާއސަންދަ 

ސަރުކާރުެގ ދަ ހިންގާފަިއވަނީ، ތާނގައި އާސަން ދިޔަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ، ވޭތުވެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ވެސް އާސަންަދއިގެ ފޯމު  ފެނަކަިއގެ އޮފީހުން  .ނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުންފުނިތަކުންނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް

ވެސް  ހިންގި ހަރަކާތްތަކުަގއި ތް ފައުންޑޭޝަންގެ ނަމުަގއިޤާދަ. ޞައިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނެރެފައި އެބައޮތް

ތައް ހިންގުމަށާިއ އަިދ އެނޫްނވެސް ގޮްތގޮތުަގއި ފަިއސާ، ޢުެއކިެއކި މަޝްރޫ ދުކޮށްަފއި އެބަހުރި.ރަޚައާސަންދައިން 

 އޮތީ. ރަޖައަށް އާސަންދަިއގެ ކަްނތައްތައް ޮގސްފައި މިދަ މި އާސަންދަިއގެ ފައިސާ، ބޭުނންކޮށްފައި އެބަހުރި.

 ކުެރވިފައިނިތަކެއް ެއގްރިމެންޓުއެކު ގިނަ ކުންފުާއސަންދައާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ަބލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން.

. ިމ ކުރެވިފަިއ އެބަހުރިދުމަތް ދިނުމަށް ކުންފުނިތައް ެއގްރިެމންޓުޚި ވެްސ މި އިރު ރާއްޖޭން ބޭުރގައި ހުރި

ރު ވަރަށް ފާޅުކަން ނިސްޓަ މިހެލްތު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުންފުނިތަކުން މިކަން ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ އެބަޖެހޭ ބަލަން.

ކަމަށް.  ށް ނޫންރަނގަޅަ ގޮސްފަިއ ޮއތީއި ގަިއ އެބަ ވިދާުޅވޭ، އާސަންދައިްނ ވޭުތވެ ިދޔަތަނުގަިއ ކަން ހިނގަ ބޮޑު ގޮެތއް 

ިއއްޒަތްތެިރ  ތުގަިއ ޮގވާލަން ހަމަ ަވރަށް ސާފުކޮށް،ޞަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ މި ފުރުޤީޤު ޙުއެކަންކަން ތަ

މަލު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޢަވެރިކޮްށ، ާނޖާއިޒު ފައިދާ އަދި ކޮރަޕްަޝނުގެ ވޭުތވެދިޔަ ތަނުަގިއ އާސަންދަ މެދު ،ރައީސް

ކޮށް އެކަންތައްތައް ބެލުމަށް. ޙުޤީޤުކަންކަން ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލަަތއް ތަ

ހަމައަށް އާސަންަދއަްށ  އ29ާ ބަރުންނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެ ،ސް އަޅުގަނޑު މިހެން މި ފާހަގަކުރަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީ

ބިލިއަްނ  1.4 އާސަންދައިން ގެ ނިޔަލަށް 29ބަރު ންޑިސެ ،މިލިއަން. އެހެންނަމަވެސް 750ކަނޑައަޅާަފިއވާ ބަޖެޓަކީ 

ތް ފައުންޑޭޝަނުން ޤާޞަދަ އް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ންޖެހޭ ކަންތައްތަވާމިއީ ކަންބޮޑު ރަދުކޮށްފައި އެބަހުރި.ޚަރުފިޔާ 

އަިދ  ރަދުޮކށްފައި، އަދި މުލިާއގޭަގއި ާބއްާވ ތަފާތު ކޭމްޕުތަކާޚަމަށް ާއސަންދައިން ތާނީ ކޭމްޕު ޭބްއވުޚި ،އިނގޭތޯ

ދުމަތް ދިނުމުެގ ފޯމު ފުރައިދީފައި އެބަހުރި ޚި އެނޫންވެސް ކަންތައްތަުކަގއި ވޭތުވެިދޔަ ދުވަްސވަުރގައި ާއސަންދައިގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުންެގ  ވަނަ 18 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ކުުމެގ ބޭސް ވިއް  ،ާއސަންދައިން މިހާރުވެސް ބޭްސ އެތެރެކޮށް  ތު ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،ޙަލަޞްމަ

ހުރި   މިހާރު ހެދިފައިިމހެން ،ބޫލުކުރަނީގައެކު އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، މި ބަދަލާ ކުރަމުންދަނީ.ކަންތައްތައް 

ެއުކ އަދި މި ރަނގަޅު ކުންފުނިތަކާ  ވެސް އެތެރެކޮްށ، ބޭސް ރަނަގޅު ައުގގައި  ،ވެްސ ބާތިލުކޮށް ތައް އެގްރިމެންޓު

 ދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ބައްޓަންކުރަން.ޚިއުޅޭ  ބޭނުންވެގެން މިށް އެގްރިމެންޓްކޮްށ، ރައްޔިތުންނަ 

މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ހެލްތު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިކަން އަޅުގަނުޑމެންނަށް ކުރެވޭކަށެއް ނެތް.އެހެންނޫނީ 

މަރުކަޒުތައް  ދުމަތްދޭޚި ޙީއްޞިކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޫލެއް ނުގަމިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ކުރިންވެސް 

މް އިބްރާހީ ރައީސް ،ވަގުތު  ތަރައްޤީކުެރވިފައެއް ނެތް. މިނަކަށް އަުޅގަނޑުމެންފެްނވަަރކަށް  އެ ވަގުތު އަދި މި

ވަނީ  މަށް މިހޮސްޕިޓަެލއް ތަރައްޤީކުރު 5ސަރަހައްދެްއގައި  5އާދެ! ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ؛ގެ ސަރުކާުރންޞާލިޙްމުޙައްމަދު 

 ،އެހެންކަމުން ކުރަނީ.ދުމީއްެވސް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު އެއްކޮށް މިއާ .ނިންމާފަ

 އެންސްޕާއާއެކު  ؛ކުންފުނި އާއި އަދި މިއަދިވެސް ައޅުގަނޑު ޮގވާލަން، ވޭތުވެދިޔަ ތާނަގިއ އާސަންދަ
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މަލެްއ ޢައަދި އެ ބޭފުުޅން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިާވ ގޮތަށް އެްއވެްސ  ،ކޮށްަފއި ހުރި ުކންފުނިތަކާއެގްރިމެންޓު

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރަން.ޙުޤީޤުކުއެއްކޮށް މިކަން ތަ ބަދަލާ މި މިހާރު ،ނަމަ ހިންގާފައި ހުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަނީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދަންނަވަ ތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނުޑ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ޙުސައިން ޤާސިމަށް.

 

 ރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ދެއްވީީތވެ، ރައީސް މުޙައްމަދު ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން މި ޤައުމުން ނައްތާލަ. ބޭސްިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

 ޙީ އްޞި ޢީއިޖުތިމާ .ތެރި ބޮޑު ޝުކުރެްއ ައރިސްކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޞްލާ ޚުށް އަޅުގަނޑު އިނަޝީދަ

އިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ގެނައުމުގެ ބިލު މަނަދޫ ދާޙު ލާޞްގާނޫނަށް އި ގެގެ ޤައުމީ ިނޒާމުސް އިންޝުއަރެން

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ގަމިއީ އަޅުގަނުޑ  ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެ މެންބަރަށް ހާރޫނު ހުށަހެޅުއްވީީތވެ ހަމަ

ރޭގެ ރާއްޖެތެ ،ބޫލުކުރަނީގަ. އެއީ ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ މު ބަދަލެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު މިންމުހި

އިްއޒަތްތެރި  .ަގއިއިޖަ މަރުަކޒުތަުކގެ ހާަލތު އަދިެވސް ހުރީ ވަރަށް ަދށު ދަރަޙީއްޞި އި ކޮށް، ހޮސްޕިޓަލްތަކާޞައްޚާ

ރާއްޖެތެރޭަގއި ހުިރ ރާއްޖޭގެ، ، ގިނަ ތަންތަން ބަދަލުކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އެހެންކަމުން ރާއްޖޭެގ ހެލްތު .ރައީސް

އަދިވެސް ިމ  .އިއްަޒތްތެރި ރައީސްލަްއވަންޖެހޭ. އިކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެަބ އެކުލަވަ ދުމަތްދޭ ތަންތަން ވަރުގަދަ ޚި ޙީއްޞި

ވ. އަތޮުޅ  .ސެކްޓަރ ފުދޭވަރަކަްށ ދަށު ދަރައިޖައި. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އޮތީ ހެލްތު ސްއަިދވެ އިރާއްޖޭގަ 

 .ނެތް އްއެ އެނގިފަތަނެއް   ގޮތަށް އަދި ވީ ޔަންދިގެން ހަލާުކވެގެން ކުރި އަހަރު 1ލުގެ އެމްބިއުލަންްސ މީގެ ހޮސްޕިޓަ

އަުޅގަނޑަކަްށ  އޮންނަނީ ހޮސްޕިޓަލް އޮންނަ ރަށުގައި. އެމްބިއުލަންސް މި ،ހޮސްިޕޓަލުގެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ންނަ ހޮސްޕިޓަލަށް މީހުން ހުރަުށގައި  އެ ން ެއމްބިއުލަންސުނެތް، ހޮސްޕިޓަލް އޮންނަ ރަށުަގއި އޮންނަެއއް އެނގިފަ

ންޖެހޭ ވެްސ އަންނަ ހުރި ަރށްރަށް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިއީ ޖެހޭނެ ސަބަބެއް. އެައށްވުރެ މާ ދުރުަގއިއުފުލަން

 ގެނަެއއް ކަމަުކ،ކިތަންމެ ރަނަގުޅ ގާނޫނެއް ހަަދއިގެން އަދި ބަދަލުތަކެއް  ބަދަލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ދެކެން.

ތެރިކަާމއެކު އެ ދާއިރާަތއް ރަނގަޅަްށ ޞްތިިބ ފަރާތްތަކުގެ އިޚްލާ ހިންގަން ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިގައަޅުގަނޑު 

އިއްޒަތްތެިރ   އޮތީ ހެދިފައޭ އަޅުގަނަޑށް ދެންނެވޭނީ.އް، މި ގާނޫނުތަވަންޏާ ހިންގިއްެޖ ކަމަށްމާއެކު ޒިންމާދާރުކަ

އަިއޑީާކުޑ  .ަރސްފަންނު ދުވާ ޓްރެކު ،ފުރިހަމަ ނަމަކަށް ކިޔަނީ ލާނަން.އިނޑު ދަންނަވައެހެންކަމެއް ައޅުގަ .ރައީސް

މިނިސްޓްީރގެ  ންަނނީ ހައުސިންގއޮ ރަދުކޮށްފައި މިޚަ ޔާ.މިިލއަން ުރފި 9.5 ތްރަދުކޮށްފައި އެަބއޮޚަނަންބަރެއް ނެތް. 

ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ  ،މިދެންނެވީ .ޒަތްތެރި ަރއީސްގޮެތއް ނޭނެގ. އިއް  ވާ މި ބެލުމުގެ ދަށުން، އެންސްާޕގެ ބަޖެޓުން.
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ސް ވެ  ދުމަތްޚިގެ އާސަންދައި  ،ވެސް ، އެންސްޕާކާޑު ދެއްކީމާާކޑެްއ. ެއ ައއި.ޑީ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ޮއވޭ ައއި.ޑީ

މިލިއަން  9.5 ތްއޮރަދުކޮށްފައި އެބަޚަ ،އެހެންނަމަވެސް ާކޑު ނަންބަރެއް ނެތް.ލިބެނީ. މިދެންނެވި ދުވާ ޓްރެކުގެ އައި.ޑީ

ން މިނިސްޓްރީ އަނެއްކޮޅުްނ ހައުސިންގ ރުފިޔާ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އަޖައިބެކޭ އަުޅގަނޑަްށ ދެންނެވޭނީ.

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ތަނުަގއި ވާހަކަެދއްެކވި  ކުރިން މިެވސް ހަމަ އެނގޭކަްށ ނެތް. މީގެ ބެއްރަދުކުރަންޖެހޭ ސަބަޚަ

 !ދަންނަވަންތޯ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މި މައްސަލަިއގައި އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރާތާ. ވެްއޖޯދިގު  ވިދާޅުިވ، މިހާރު މާ

 ވެސް އެ  ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކަމަކަްށ ބަހުސްކުރަންޏާތަނުގައި  މިތެރިކަމާެއކު ޞްވަރަށް އިޚްލާ

 ބޭނުން އަޅުގަނުޑމެންގެ ދާއިރާތަކުަގއި ހުރި އަުޅގަނޑުމެން އެއީ .ބޭފުޅުންނަށް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭނެ އިނގޭތޯ

ދާދި ފަހަކުން އަޅުގަނޑުެގ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންމައްސަލަތައް މި އިްއޒަތްތެިރ މަ

 ބޭރަށް ދާން، ރާއްޖޭން ދާއިރާގެ ަރއްޔިަތކު ވަރަށް ޮބޑަށް ބަލިވެ، ރާއްޖެއިން ކުެރވެން ނެތް އޮޕަރޭޝަެނއް ކުަރން

ޝަން. އޮންނަންޖެހެނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މިއީ އެކަނި ޓިކެޓު ލިބުނީ. އޭނަ ގޮސް ކުރަްނޖެހެނީ އޮޕަރޭ މީހާއަށްދާން ބަލި

ތަނުން ވާހަކަދެއްިކއިރު ވަރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  . މިއާސަންދައިގެ އެންްސޕާގެ ހުރި ހާލަތު މިހާރު

ޓުގައި އޮްތ އަދި ބަޖެ  އެތައް ބަިއވަރު ދިމާތަކަކަްށ އެންސްޕާއިންނާއި އާސަންދައިންނާނުގުޅޭ  ކަމާ ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގަިއ  އެހެންވީމާ، މި ކޮށްފައި އޮތް ާވހަކަ. ރަދުތަކެއްޚަބޮޑަށް  ވެސް މާ ވަރަށްވުރެ

 މިއީ ދިވެހި .މީހެއްގެ ކުންފުންޏެއް ނޫން އިނގޭތޯ މިއީއެންސްޕާ ނޫނީ އާސަންދަ  ދައްކަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ހުރިހާ  މޯލްިޑވްްސ ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑް ހަދަިއގެްނ މިދިޔަ ދައުުރގައި  ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ކުންފުނި.ރައްޔިތުން، 

 ރައްޔިތުންެގ ދިވެހި އީމި ،ނޫން ދިޔައީ. މިއަކީރަދުކުރަމުންޚަތަނަކުން އަމިއްލަ އެަކއުންޓަްށ ލާރިތައް ޖަމާކޮށްގެން 

ގާނޫނާިއ  ރަދުކުރާނީ މިތަނުން ފާސްކުރާޚަތުްނގެ މާލިއްޔަތުން ދިވެހި ރައްޔި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ،މާލިއްޔަތު

 . ..ެއއީ ކުްށވެރި ނޫނިއްޔާހެންއެްއގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އެްއގޮތަށް، ގާނޫނާ މާލިްއޔާތު ަގވާއިދާ ،ގަާވއިދާ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

. މި 2011/15ނު؛ ގެ ަޤއުމީ ނިޒާުމގެ ގާނޫ އިްނޝުއަރެންސްޙީއްޞި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިޖުތިމާއީ 

ބޫުލކުރަން. ގަކަމުަގއި ައޅުގަނޑު  ގައި މު މަޤްސަދެއްންއޮތީ ވަރަށް މުހި   ހުށަހެިޅފައި މިޙުލާޞްގާނޫނަށް އި

 އެންޑް  ފެމިލީ ،މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޖެންޑަރ ީކ ހެލްތުޙަލާޞްހުށަހެޅިފައި އޮތް އި 

ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުްނ ބޭސް .ބަދަލުކުރުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޒިންމާ ސޯޝަލް ސަރވިަސސްެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް މި 
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ދުމަތްދޭން ފެށީ ޚިހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާ ގޮތުަގއި، އެ މަސައްކަތް ާކމިޔާބު އިޓަަކއި އެ މަސަްއަކތް ފަށަހުއްޓުވުމަށް

ނިފެސްޓޯ ކިޔާ މެނިފެސްޯޓއެްއ އްޖެ މެޖަޒީރާ ރާ  . މިައދު އަނެްއކާވެްސ އަުޅގަނޑުެމން ނިކުތީންއެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރު

ދުމަތް ޚިބަލައި އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންނަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ، ޖަހައިެއއީ ހިސާބު ހިފައިގެން.

 .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދުެވގެން. ޢުއާ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެްއގެ ެތރެއިން ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ވަ

ދުމަތަކަށް އާސަންދަ ޚިއޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަްށ ނުވާނެ އަދި ޝަުކވާެއއް ެނތް  އި ިލޔެވިަފއި މިގަމީ

ރަްއޔިތެކޭ. ދުޅަހެޔޮ ަރއްޔިެތްއ  ރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް ކުިރއެރުވުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވަނީ ދުޅަހެޔޮ ގެންދާނެ.ކުރެވިބަދަލު

 މީހަކަށްތެއްަގއި ދެމިހުންނަ ޙަ އްޞިއިލާެއއްެގ ޮކންމެ މީހަކީ ދުޅަހެޔޮ ޢާކޮންމެ  ތަަކުކންނޭ.އިލާޢާއުފެދެނީ ދުޅަހެޔޮ 

. އަދި އެންމެންނަށް ޖެހޭ. ރަނަގޅު ބޭސްފަރުވާ ލިބޭން ހުންނާންއޭ ނިޒާމެއް ބޭނުންވެ ޙީ އްޞިވުމަށްޓަކަިއ ފުރިހަމަ 

އޮތީ  ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި މި ؛ގެ ނިޒާމުދުމަތުޚި ޙީއް ޞި ޢީއިޖުތިމާ ޖެހޭ.ތްފޯރާ ފަށަށް ބޭސްފަރުވާ ިލބިދެވެންއަ

ރަފުކުރެވުނު ޢާދުމަތުގެ ނިޒާމު، އާސަންދަ ތަޚި ޙީއްޞި ޢީއިޖުތިމާ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯގަިއ ލިޔެފައި އިނގޭތޯ.

މަްތ ދުޚި. މި  ފަރުާވ ފޯރުކޮށްދެވޭނޭޙީ އްޞިނެތި ހިލޭ  ނަށް ތަފާތުކުރުމެއް ދު ކަމަށްވާ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންޞަމަޤް

ދުމަތަކަށް އާސަންަދ ޚިއަދި ޝަުކާވއެްއ ނެތް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ަރއްޔިތުްނނަށް ތަކުލީފަކަށް ނުވާނެ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަްނ އަުޅގަނޑުމެން މެނިފެސްޓޯއަކާިއގެން ނިކުންނަނީ  .. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްބަދަލުކުރެވިގެންދާނޭ

 މި ހޯދައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ތައްހަމައަށް ޮގސްގެން މަޢުލޫމާތު ނާ. ރައްޔިތުންކުރެވޭނެ ކަން ކަަށވަުރވާތީވެ 

ކަންތައްތަާކއިގެން މި ނިކުްނނަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދިވެސް ހަމަ މި މެނިފެސްޓޯގައި ިލޔެފައި އެބަވޭ. ޮބޑެިތ 

. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ދޭނޭއުެފއް ލެވޭނޭ ނިޒާމެއްއި ބޮޑަށް އަޅަ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މާމަލްބަލިތައް ތަހައް

ދައުލަތުން  ނަގަން ފަށާނޭ.ނުޖެހޭ ގޮތަށް ދައުލަތުން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހައި ފަންޑްރެއިްޒކުރާން

 ހަމައަށްވާހަކަަތއް މިހިރީ ވަރަށް ފުރި ގޮސް މިންލުތަކެްއ ނޫނޭ. މިހެބަލަހައްޓާ ކުަޑކުދިން ތިބޭ މަރުކަޒުތަަކކީ ޖަ

ތަަކކީ ޙުލާޞްގާނޫނީ އި ގެންނަ މި ،ކުރާ މަސައްކަތްތަަކކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ،ލިޔެވިފައި 

މަސައްކަތް ފަށައިގެްނ  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައިމި ދެންންވި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނނަށް ފުރިހަމަ

ދަނީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ އާަސންދަ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް  .ތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަކެއް ކުރިއަްށގެންދާ މަސައްކަތްތަ 

ހަމައަށް އެ  ާއސަންދަ އޮފީހާ އެ ޕޯޓަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ،އިމުކޮށްޤާ ދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ޕޯޓަލްތައް  ހިޙީއްޞިހުރިހާ 

ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަްއ ންދަ އާސަވެސް  ވެްސ، ދާއިާރގައި ތިެބގެން އެޕްލިކޭޝަންސްތައް ފޮުނވަިއގެން

. މިއަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ތައާަރފުކުރެވިފަޕޯޓަލް  އަތޮުޅަގއި 8ވަނީ  އިމުކުރަން. މިހާރުޤާ

ލާ އޯގާތެިރ އިމިއީ ރައްޔިތުންނަށް އަޅަ .ރަށެއްަގއި އިރާދަކުެރއްވީތީ މިކަން ވެގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުދވަހުެގ އަހަރު 5ތުވި އަހަރު، ފާއި 8. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ މި ފާއިތުވި ރަކުން ކަންަތއް ކުރާ ގޮތަކީސަރުކާ

ބޭސްފިހާރައަށް ފައިސާ  ަހވާލުުކރާ ރައްޔިތުން ބޭސްފަރުާވ ކުރުަމށްޓަކައި އާސަންދައާ ،ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން
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ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަބއްލަާވ  ،ހަދައިގެން ތިބި ތަން ަމކަރު ، ކާލަިއގެންއިސާކޮޅުދައްކަންެޖހޭ ފަބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 އަްނގަިއގެްނ ށް އަމިނިސްޓްރީން އެންސްޕާ. ެއ ވެފައްޒު ޢިވަނީ ުދވާ ޓްެރކެއް މު  މިއަުދ މި !އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޅާފަެރކެއް އަ ްނ ރުފިޔާގެ ުދވާ ޓްއަމިލި 9އިން އާސަންދައިން އަމުރު ނެރިގެން އެންސްޕާ

، ލީމަ އިނގޭނެ ބޭސްިފރާތަކަށް ފައިސާ ނުީދގެންއިުދވަްސވަރު އޭުރަގއި މިއަދު ިވސްނަ އެ ،އަުޑއިވިަފއި އޮންނާނީ

ކާ ތަކަށް ފައިސާ ނުދެވިގެްނ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްތައް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއިން ބޭރުން ވެސް ލިބެން ދަތިތަކަބިޑު

މި  .ން ރުފިޔާއަކީ ކުޑަ އެއްެޗއް ނޫންއަމިލި 9 .ދުވަސްތަެކއްގެ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކުރިމަތިވި

ފަހަރަށް  ތިން ،ފަހަރަށް ވެްސ ދިމަލެއް ނުވި. އެހެންެވގެން، ދެ ކުރެހުންމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި އެ ުވޒާރާއިން ކުރެހި

ވަނީ ކޮށްފައި  ެއކަންތައް ވެސް. ގެއްިލގެންދިޔައީ  ރުފިޔާން އަމިލި 9 ޕްރޮޖެކްޓް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އައިސް

މިއަދު މި ކަންތައްތައް  .ތެރި ރައީސް ައޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. އިްއޒަތް  މަޤްަޞދުގައި ކަމަށްފައިސާތަކެއް ކާލުމުގެ

 ތާނީ ޚިށޭ. ކުރާބީ މިކަން އިޞްލާޙުއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ނިކުމެ މިތިމިހެން ހުރި

ކުރި ވާހަކަ. ޚަރަދު ށްހާސް ރުފިޔާ މެޑަމް ފައުްނޑޭޝަނަ ލައްަކ ނުވަދިހަ އެއް  ކޭމްޕުގެ ނަމުަގއި ހަދިޔާ ބަަހން އެއް 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަމާ ،ލަނީއިވެސް އާސަންދަ އޮފީްސ ތެރެއިން ކުރި ބޮޑު ވައްކަެމއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ޮގވަ އީ މި

ވެސް  މެޑަމް ފާތުމަ މިއަދުން މިއަދަށް ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،ކޮށްފައިވާ ަވއްކަން ދިރާސާޮކށް ތަކަށް  މުއައްސަސާބެހޭ ހުރިހާ 

ގެއްލިަފއިވާ ފައިާސ އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ބަންދުކޮށްގެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ށް ޝުކުރިްއޔާ.ެދްއވި ފުރުޞަތަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. އިަވގުތު ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ ބާކީ އޮތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މިހާރު އެކި ޕާޓީތަކަށް 

ށް މަތު. ޕީ.ީޕއެސިކުން 24މިނެުޓ  14ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  34މިނެޓު  50 ،އޮތީ  އެމްޑީ.ީޕއަށް މިއެގޮތުން 

ސިކުންތު.  19މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  59ނެޓާއި މި 12ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  58މިނެޓު  14

 ސިކުންތު. އާދެ! 15މިނެޓާއި  18އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އި އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ 

ދަްއކަަވއިފި. ވާހަކަފުޅު ކުމެންބަރަ 23އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަރާތުން  ،ބަލާއިރުބަރުންެގ އަދަދަށް ދެްއކެވި މެންވާހަކަފުޅު

. އަިދ ަވކި 1ބޭފުޅަކު. ެއމް.ޑީ.އޭއިްނ  1ޕީ.އެން.ސީން  ،ބޭފުޅަކު  1ން ޕީ.ޕީ.އެމު ،ބޭފުޅަކު  1ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 

އާެދ، ދަްއކަަވއިފި. ޅަުކ ވާހަކަފުޅުންގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުުނގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައި

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މާވަށު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޕީ.އެން.ސީގެ ަފރާތުން ،ރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީމިހާ

 ށް.ސަޢީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

ދަންނަވަްނ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު މި ރައީސަށް ޝުކުރު  ތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރިޒަޝުކުރިއްޔާ އިއް 

މަޖިލީހުގައި ޤާއިމުކޮށްދޭން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާތޯ؟ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ 

ހޭ ކޮމިޓީަގއި ެއގޮތަށް އެ މަސަްއކަތް ދާނެ ކަމަށް. ބެ ަވކިްނ ޚާއްޞަކޮށް ަޤއުމީ ސަލާަމތާ ،ކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  ،ދަނީ  ނޫނު ބަހުސްކުރަމުން މިގާ  ގެމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުއިޖުތި

ރުކާރުްނ ސަ ،ކަމަށް ހަމަ އަުޅގަނޑު ތާީއދު. އެއީ އެްއވެސް ަޝއްެކްއ ނެތް ގޮތުަގއި. އެމަށްޖެންޑަރއަށް ބަދަލުކުރު

ވެލިދޫ ދާއިާރެގ  .ވާނެކުރަންއެކަްނ  އިގަތީމާޑަ  ކަެމއް ކަމަށް ފެނިވަސިޔާސަތަށް ގެންނަ ބަދަލެއްެގ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ

ރޭގައި ވިދާުޅވި އެްއޗަކަށް ައޅުގަނޑު ެއއްެޗއް  ޝަފީޤްهللا ޙައްމަދު ޢަބްދުއަުޅަގނޑުގެ އަޚް މު ،މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 .ނީވީމަ މިދަންނަވާލަ އްެޓއްސެއް ވަރަށް ގާްތ ރަ ނިކުާފނު އެ ވިދާޅުވި ުދވަްސވަރު އަޅުގަނޑާއެ މަ ލާނަން.އިދަންނަވަ

 ،ވާަހކަތަުކގަިއ ދެކެވޭ ވާަހކަެއއް ެއއީމޭޒުގައި ބަހުސްކުރެވޭ  ހަމަ އަޅުގަނޑު ެވސް ވަރަށް ިގނައިން މިހެން

ވެސް  ނިޒާމު ރައީސް އަމީންގެ ދައުރުގައިަގއި މި ތު ހަގީގައާސަންދަ ނަން އަދި ބަދަލުވަމުން އަޔަސް  .ތެދުފުޅެއް

ދުނިޭޔަގއި އުޅޭެނ  ،ެއއީ ދޮޅަހެޮޔ ރައްޔިތެއް ވުޖޫދުކުރުމަށްޓަކައި .ފެށިފައި އޮތީ ވަަރކަށް ކޮންމެވެސް

ކުޅިވަުރ ޚާއްޞަކޮށް ތަޢާރުފުުކރި.  ،ވުންފިލުމުނިފޫހި ކުޅިވަާރއިއެ މަނިކުފާނު އިންތިޒާމަކަށްޓަަކއި 

ހަކަފުުޅގަިއ ަރީއސް މައުމޫނުގެ ސަުރކާރުަގިއ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަބއެްއ މެންބަރުންގެ ވާ ،ގަންަނވާނެއެނިގވަަޑއި

ރައީސް މައުމޫނު ސަރުކާރުަގއި  ،އޭރު މުލިއާެގއަށޭ ސިޓީ ހިފައިގެން ދާންޖެހެނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ،ވިދާޅުވި 

ޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ަރއީސްެގ އިތުރަށް ެއ . ދިވެހިރާއްއޭރު އޮތް ނޫ ޤާނޫނުއަސާީސއަށްގެންދެވީ މުންރަކުޢަމަލު

 .އަދި މިހެންގޮސް އެތައް ަވޒީފާެއއް ޗީފް ޖަޖު  .. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުނަރުސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ަގވަރުމަނިކުފާނަކީ 

ެއ ، މާހެންވީރައީސް މައުމޫނު. އެކީ ހަމަ ންދަިއގެ ެވްސ ބޮޑު މީހަގޮުތަގއި އޭރު އަސަރާ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކު

ގަާވއިދުތައް ބައްޓަންވެފަިއ ހުރި ގޮތުން  ނޫނާއިގާއޭުރ ދެން  ؛މަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ރަްއޔިުތންނަށް ދެވޭ އިންތިޒާމު

އޭރު ެއ  ،ްނ ހަމަ މިނިސްޓަރުއަުޅގަނޑަށް އެައކު އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާުރގެ ވާހަކަެއއް ދަްއކާކަށް ނޫން. ދެ. ހުރީ

އި އަނީސާ ހުންނެވިއިރު ވެްސ މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރއްވި ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ކަމުގަރުމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓަ

ވަރަްށ  ވެސް މި މަަސއްކަތް ޔާމީން ހުންނެިވއިރުރައީސް ލިބެނީ. އަދި ފަހުން ހަޔަރ ެއޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓަރަކަށް 

އި ރައީސް ނަޝީދު އާސަންދައިގެ ނަމުގަިއ ސަރުކާރުގަ  ގ2009ެއަދި . ވަނީމަނިކުފާނު ގެންނަވާފައި އުސްމިނަކަށް އެ 

ބޮޑު މަސައްކަތެއް  ފެއްޓެވި މަސަްއކަތްޕުޅު ތި ޭބފުޅުން ތި ފާހަގަކުރައްވަނީ. ެދން އެއަށްފަހު ތިން އަހަރަށް ދިޔަ މާ

ްނ ްއކާެވގެިއގެ ގޮތުަގއި މި މަސަްއކަތް އިންތިޒާމުެވގެން ފައަށް ހުސްނުވާ އާސަންދަ 2018އިން  2013ނުހިނގާ. 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި އިބައިވެރިވަން ބަެއްއ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެްސ  .ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރ ރައީސްއައިސްަފއި

 ކަެމއް ވާނެ ްއޔާ ވަރަްށ އަވަހަށް އެޖެަވއްކަެމްއ ނުވަތަ ނާއިންސާފުން ކަެމއް ވެަފއި އޮެވއް .ލުމަށްއިޮގވަ ލާއިގޮވަ 



45 

 

 .އަދަބު ެއ މީހަކަށް ދޭންވާނެ. މިކަން އަވަސްކުރަްނވީ ނޫންތޯ ޙައްޤުވާ ތަޙުޤީޤުކުރަން. އަދި އެ ކަމަކަށް

ވަރަށް  އީ މި ،ވާތީ  އޮްތ މައްސަަލައކީ މިނިސްޓްރީ ބަދަލުކުރަްނ ކަމަށް ިމއަދު ހުަށހެޅިފައި މި ،އެހެންނަމަވެސް

މިހާ ދިގު ދެންނެވީ. ދެން ވެސް ޖަލްސާތައް ބާއްވާތީ މިހެން މި ރޭގަނޑުއެއީ  .ފަސޭހައިން ނިންމާލެވިދާނެ ކަމެއް

 ށް މަމިކަ .މިކަން ނިންމާފައި ކުިރައށްދާ ވާހަކަެއއް ދެންނެވީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ބަހުސްތަކެއް މި ކަމަށް ނުޮކށް

އްޔާ ްއކަމެއް ކޮށްފައި ޮއވެއްޖެ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން ދެވޭނެ ހުރިހާ ސަޕޯޓެއް ދޭނަން. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވަ 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހުރިހާ  ،ދޭ ގޮަތށްިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބާރުލުންްއ ބެލުމުގަިއ ހަމަ އެކަމެ

މް . އެހެންވީމާ، މީގެ ޯއނަރޝިޕް ނުވަތަ މީގެ ބްލޭމަށްކަ ދޭނެެއއްބާރުލުން ޕާޓީތަކުން އަުޅގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވެނީ ހަމަ

ޖެހުމުގެ ބަދަުލގަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މިކަން މެޑަލް އިމީގެ އޯނަރޝިޕް ަނގަ ަވިކ ބަޔަކު ،ވަކި ބަަޔކަށް ޕާސްކޮށް 

ފެއް ސާއޮްތ ހުރިހާ މައްސަލައަކީ ެވސް އިޤްތިޞާދީ ނާއިންުތގައި ދިވެިހރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި ހަގީގަ .ކުރުން

 ޚާއްަޞކޮްށ ވަކިން ،ވެހިރާއްޖޭގެމި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްގެން ނޫނީ ދި. ލަމައްސައޮތް ސަރުކާރުތަކަކުން ގެނެސްަފއި 

ނުދާނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި އް ރައްޔިތުންނަކަށް ިލބިގެނެަރށްރަށުގެ ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުަތކުގެ 

ރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަ. ހިފީޟޫޢުގައި ެއްއޗެކޭ ބުނެލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންއުމަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ަވގުތު. އިށީނދެލާނަން މި އިީނމަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޝުކުުރ ދަންނަވަގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދިއަޅު

 ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ  ަވއްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝިޔާން  ޙަސަން މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝިޔާން ންޙަސަ މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

މާޢީ ޞިއްީޙ ޖުތިއި 2011/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން 

އަޅުގަނޑު ވެްސ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  ށްށް ހުށަހާފައިވާ އިޞްލާޙަނޫނަގާޤައުމީ ނިޒާމުގެ އިންޝުއަރެންްސގެ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނަށް ވެސް  މަނަދޫެދއްވި ކަމަށްަޓކައި ވައި މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްއަދި

މިނިސްޓްރީގެ ަދށުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ  ހެލްތު .ސްވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަްނނަވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

އަުޅގަނޑު ެވްސ  މު ކަމެއް ކަމަށްން ވަރަްށ މުހިބަދަލުކުރުމަީކ މިއަދު ގެ ޚިދުމަތްތައްދަށަށް އާސަންދަާއއި އެންސްޕާ

ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފާ .ހުރި. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްސަބަބުތައް ެއބަވަރަށް ބައިވަރު ދެކެން. އެހެން ދެކެންޖެހޭ 

ޓަަކއި އޭުރގަިއ ޒާމު ފައްކާވުމަށްއިމުކުރި ިމ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މި ނިޤާވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން  2008

ިސޓީއަށް ސަލާންޖެހުން ނައްތާލުން. އެގޮތުން ބަާލއިރުަގިއ ބޭސް  ،ެއއީމު އެއް މަސައްކަތެްއ ންފެށި ވަރަށް މުހި
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 ޅުއޭރުެގ އިދިކޮ  ،ވި ބޮޑަްށ ފާހަގަ ރަށްވަްއކަތް ފެށިގެން އަިއއިުރގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސަ  މި މަވަނަ އަހަރ2011ު

މުންދިޔަ ބަލިނުިވޔަސް ޑޮކްޓަރަްށ ރަޚާއްަޞކޮށް ީޑ.އާރު.ޕީެގ ފަރާތުން އޭުރގަިއ ަވރަށް ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓްކު ؛ކުންފަރާތްތަ

ފަތެްއގެ ގޮުތަގއި އޭުރަގިއ ަސގާ ކާެވސް ބޭސް ނެގުމަށް. މިއީލާފައި އަނެއް އި އުކަ ސްެއ ބޭ ިއ، ަނގަސްބޭ ގެންދައްކައި 

 ަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންގޮތު  ވަަރށް ބޮޑު ޖަރީމާތަކެްއގެހިންގި ށްގެން ިއޝްތިހާރުކޮ ،ވަރަށް ބޮޑަްށ މާކެޓުކޮށް 

އުފެދުނު  ސް ދެންއައި ންބޭނުންވޭ. ހަމައެއާއެީކަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ޭއރު ބަޣާވާތާކުން ވައްޓާލަިއގެ 

  މިައދާ ހަމަޔަށް އައިއިރުަގއި އިން މިރެތެ އުފެދުނު ސަރުކާރުގެވަނަ އަހަރު  2013އަދި އެއަށްފަުހ  ިއ،ސަރުކާރާ

ކައި ކުިރ ޓަޒާމު ފުނޑާލުމަށްނިހަގަކޮށްލަން. މި ފާނަރުކަން އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ހީއި އޮްތ ފަމަށް ައއިސްޒާނިމުޅި 

 .އަިދ އެއިން ފެންނަން ހުރި ަނތީޖާތައް އެބަޖެހޭ ފާހަގަކޮށްަލން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،އި ކާބޮޑެތި މަސައްކަތްތަ 

 ށް ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ އޭުރގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި ވަރަ ،ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ،ގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީފާހަ

އާސަންަދއަށް މި  ެއންސްޕާއާއި ،ކާޑު ގެނެްސގެންޑީ .އި އަންގެ ނަންނަމުގައިެއކި މީސްމީހުގޮތެްއަގއި އެކި  ފާޅުކަންބޮޑު

އަްށ އުމަށް ުޗއްޓީޤަން ޤައުމުޅު. އެ ބޭފު އެހީ ހޯދާފަން ަތއް ލަިއގެޓީމީހުންގެ ނަުމގައި މި ސި އެ ،އެްއޗެހި

އެހީ  ،ނަމުގައި ސިޓީ ިލޔެ ްނގެފުޅުާކުޑ ގެނެްސގެން އެ ބޭޑީ.ންގެ ނަމުގައި އައިހުޖައްސާލަންވީމަ އެބަހުރި މީްސމީ

އި އެބަހުރި. ިއއްޒަތްތެިރ  ފައިސާ ހޯާދފަ ،ރިހުފަރާތްަތކުން އެބަ ކައި މި ކަންކަން ހިންގާ ވަރަށް ގިނަޓަހޯދުމަށް

 ،ތްތެރި ރައީސް، ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ އަެނއް ނުކުާތއަކީޒަރަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއް ކުމިީއ ހިތާމަ .ރައީސް

ން އެަބ ތުތަކުއެްއުކރެވުނު މަޢުލޫމާ އް ހާޒިރުކޮށްނިތަފުއެސް.އޯ.ީއ ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާުރގެ ުކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޮބޑެތި  ،އަިދ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ވަރަްށ ފާޅުަގއި ކޮރަޕްޝަނާ ސަުރކާރުަގއި ދިޔަވެޑަްށ ވޭތު ވަރަށް ބޮ ،ސާފުވޭ

އެސް.ޯއ.ީއ  ،އަުޅގަނޑުމެން އިްއޔެަގއި ާއސަންދަ ،ްނވޭބޭނު ށްލަންކޮން ފާހަގަ. ެއގޮތުނާތްތައް ވެފަިއވާކަންޚިޔާ

ސަންދައިގެ އެަކއުންޓުން އާ އް ފިޔާއެ ރުން އަމިލި 9 ،ށް ހާޒިރުކުިރއިރުަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަެވގެންދިޔަކޮމިޓީއަ

ިއ ގަ ހޭދައެްއކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއބަ ސާފުވޭ. ހަމައެާއއެކީ  ކުރި ންރަކީއްކު ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް. މިއީ 

ލަޙަތު ޞް ެމންބަރުންގެ ވެސް މަރިތެތްހުގެ އިއްޒަލީ ަވގުތު މި މަޖި ރި ރައީސް، މިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެ

ރި ފައިސާ ހުރުން އެބަުރގެ ސަރުކާޓަކައި އޭމަށްގުރޮޖެކްޓުތައް ހިންޕްމި  ހުރި އޭރުގައިބަފުނިތަކަށް އެންންނަ ކުއޮ

ކަްނތައްތަކެއްޯތ ެވސް އެބަޖެހޭ  ކިހިނެއް ގޮސްފައި ހުރި ށް މިއީ ކޮޤު ތަޙުޤީ އި،ލަ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ބަދޫކޮށްފަ

ވާހެން ނަމި ދަން ،މެޑަމް ފާތުމާގެ ފަންޑުންއޭރުަގއި  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ .ސްއީޒަތްތެރި ރަ ސާފުކޮށްލަން. އިއް

އަދި  ިއ،ތާނުކުރުމާޚިކަ އެބަ ަދއްކާ. ވާހަ ގެއް ރު މަަސއްކަތްތަކެ ވަވަރަށް ބައި  ހިންގިންޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނު

މި ހޭދަތައް ކުރުމުގެ  .ކޮށްފަ އް ހޭދަތަެކއްތަކެއެންސްާޕއިން މި ހުރީ އެ ،ންދަސަމިވެނި ކަންތައްަތކަށް އާނިމިވެ

 ނުކުރި ކުދިންގެތާޚި ފައި ެއބަހުރިށްއާސަންދައަށް ބިލުކޮ ،ތެރޭގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ންފުނިތަކުން ހަމައެއާެއކީަގއި ސަުރާކރު ހިއްސާާވ ކު .މީހުން އަތުން އެބަހުރި އެއަްށ ޗާޖުޮކށްފަ ްނ ވެސް. އެ ޑުކާ.ޑީއައި
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 މެިޑަކލްސްގެ ފަރާތުން އެބަހުރި އެސް.ޓީ.އޯ ،ނަމަދަންނަވާ . މިސާލަކަށްހުރި ޑަބަލްކޮށް މިކަމަށް ޚަރަދުކޮށްފައެބަ

ެއސް.ޓީ.ޯއގެ ފަންޑުން  ެއްއޗަކީ ކޮންމެ ،ޓިޝޫއަކަސް  ،ކަސްޗަ ފޮއް ؛ހުރިހާ ޚަރަދެއް ނީ ކޭމްޕަށް ބޭނުންވާތާޚި

ކެޓް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރި އެއްެޗހި ރައީސް. ހަމައެއާއެީކަގއި . އެސް.ޓީ.ޯއގެ މާފައި ހުރި އެއްޗެހިށްޚަރަދުކޮ

މިއީ . ކޮށްފަލުކުރި ކަމަށް ބި މި ޚަރަދު  ހުންނަނީ ހަމަ ވެސް ހަމަ މިއިން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އާސަންދަ

އަހަރު  5ނުން ފާއިތުވެދިޔަ ޑޭޝަ ންދަޤާތު ފައުމި ަދންނަވާ ޞަ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީތަޙުޤީުޤކު އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

 މިކަްނ ށްްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ރަނގަޅަމާވަށު ާދއިރާގެ އި ގެ އަޚްމި ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ގޮްތ. އަުޅގަނޑު

 ..ނީ.މަކަށް ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަކަނެއް އަކަމަށް ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  އެނގޭނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ތަޙުޤީޤީ  އި މިގޮތަށްހުގަލީމި މަޖި  !ޔަަކށް އަޅުވާލަދެްއވާމަތައް ހަޅުރު ޝިޔާންގެ ވާހަކަފުރި މެންބައިްއޒަތްތެ

 ...އަުޅގަނޑުުނގެންެދވޭނެ އިނގޭތޯ. މައްސަލަތައް ކުިރއަކަށް މި ެވއްޖެްއޔާ ދެންއަކަށް ހަދަިއގެން ވާަހަކދައްކަންއިދާރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެމންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  !ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދިވެިހ  ،ދުވާ ޓްރެކް އެޅި ވާހަަކއަކީ  ކުންފުންޏަކުންލަޙަތު ހިމެނޭ ޞް މަގެިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މާވަށު ދާއިރާގެ

 ...ކަހައެ ވާ ،ހެންވީމާ ެތއް. އެގީގަހަ އްޔިތުންނަށް އެނގޭރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނުކުތާއެއް ނަްނގަާވއިުރގައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިއީ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއްގެ ގޮުތގައި ަބލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ނިޒާމީ

ދެ! . އާކުރަްއވަންޖެހެނީގަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަނޚިލާފުާވ ގޮަތކަށް ިމތާ ކަމެއް ހި ޔާ ގާނޫނަކާއް ގެ ގަާވއިދު ނޫނިހުމަޖލީ

 ގެންެދވުމަށް. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ކުރިއަށް

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ންސްޕާގެ އެ ،ން ބޭނުންވަނީލަކޮށްފާހަގަ  އަޅުގަނޑުިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެން ިއއްޒަތްތެއްާޔ ޝުކުރި

ވި ގޮތަށް ޖެންޑަރ ަވރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވާން. މި ދެންނެ ތައް އެބަޖެހެއޭތްދާ ޚިދުމަދެމުންގެން މިހާރު ތެރެއިން

ވި ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަސައްކަތްތައް ައއިސް މި ދެންނެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ވަނީ މި  ވަގުތު މި މި ދާ ކުދިންނަށްންތެރަޕީ ދެމު އްަގއި ސްޕީޗުތެގޮ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ުކދިންނަށް ޚާއްޞަ

ދާއިާރގައި  ގެއަުޅގަނޑު  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑު. ރިމަތިވެފައް ކުދަތިތަކެތި ވަރަށް ބޮޑެދިނުމުގައި ޚިދުމަތް 

ކަމަށް މިބޭނުންވޭ އެބަ އެ ޢާއިލާަތކުން  .ރަށް ގިނަ ޢާއިލާތައްތިބި ވަބަތިބި މި ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވެފައި އެވެސް 

ޑަރ ނިޒާމު ިމ ދެންނެވި ގޮތަށް ޖެން  މިޅިމު ގަބޫުލކުރަނީ އަުޅގަނޑު. އެހެންވީމަ، ށްއަވަްސ ޙައްެލއް އައުމަ

އެްއގޮތަށް މި  ދުތަކާޢުއެ ވަ ،އް ވަޢުދުތަވީ މެން ައޅުގަނޑުރުން ސަުރކާ ދިޔައިމާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެން

ގެންނަ  ބޮޑު ބަަދލުގެ ފައިދާ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ވި ގޮތަށް މި މުޅި ނިޒާމަށް މިދެންނެ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ިޒޔާދު. ރު. ވަިއކަރަދޫ ދާއިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ވަިއކަރަދޫ ދާއރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު 

ރޫން ހާރު އަޙްމަދު ިރ މެންބައިްއޒަތްތެ ގެރާމަނަދޫ ދާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

މެން ިމ އަުޅގަނޑުކުރަން. ށް ތާީއދުއަހަމަފުރި ވަރަށް ައޅުަގނޑުއިޞްލާޙަށް  ،ހުށަހެޅުއްވުމަށްފައި އޮތް އްވާހުށަހަޅު

ތްތެރި ޒަިޚދުމަތެއް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ. މާވަށު ދާއިރާގެ އިއް  ސަރުކާުރގެ އެއް ުވޒާރާއިން އަެނއް ވުޒާާރއަށް ކަނީއްދަ

ނަށް އޮތް ންމެއަޅުގަނޑުވަަރށް އާދަިއގެ ގޮަތކަށް ކޮށްެލެވން ، ވަރަށް ފަސޭހައިން  މިއީ ހެންވި އެ ވިދާޅު ރުމެންބަ

ެގ އިއާދަ ހާމެން މިއަުޅގަނޑު ،ަކންބޮޑުވާންދާ ހިސާބަކީމީގައި މެން އަުޅގަނޑުނަމަވެްސ، ންއް. އެހެމަސައްކަތެ

ރި ހުފައި ށްކޮ ިމލިއަން ޭއގެ އެންމެ ކަެމއްެގ އެންމެ ކަމަކަށް 7.5 ށްމަ ކަމަކަތައިރު ެވސް ފުރަހަކަަދއްކާ ކަމެއްަގއި ވާ

 ވާހަކަެއއް ގެލަ ކޮންމެ ކަމެއްގަިއ މިކަހަލަ އާދައިހަ، މިކަވީމާ ޚަރަދުގެ ވާހަކަ ކަމާ ނުުގޭޅ އެންސްޕާއިން. އެހެން
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ވޭ. އެ  ވެސް ދެރަ ،ވެސް ކަްނބޮޑުވޭ ހަމަގައިމު އަޅުގަނޑުހޭތީ ދަދުތައް ކިޔަންޖެއަސް މިހާ ބޮޑެތި ދައްކާއިރު ވެ

އެހެންނަމަވެސް، ނުދައްކާ ނީ. ރަމަސައްކަްތކު މެންައޅުގަނޑުވެސް ެބލޭ. ވީހާވެސް މަދުކުރެވޭތޯ  ވާހަކަ ނުދައްކާ ވޭތޯ

 ،ވާތީ ށްހުރި މީހަކަ ފހިސާބަށް ައިއސް މި ގެންބުކުރެވި ޚާކީ ވެްސ ދާއިާރއަކުން އިންތިއަުޅގަނޑަ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް. 

މި  މެންއަޅުގަނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ދެއްކެނީ. ކަެއ ވާހަ ވެ،ތީންނާޭހ ވާހަކަތަކެއް ހުޖެވެސް ދައްކަން އަޅުގަނޑު

އެބަ ސް މިހާރު ބައެއް ބޭފުޅުން ވެ ދޭތެރޭަގއި  ލްކުވެރިކަމާމި ؛އެންސްާޕާއއި އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް ،އަކީ ހަކަ ވާދައްކާ 

ކަށް ހިއެއްުނވޭ އަޅުގަނޑަ ތުން ގޮ ށް ވަރަްށ ސާފު. އެކަމާ ބެހޭނަމެންއަޅުގަނޑުއެހެންނަމަވެްސ،  ސުވާލުކުރޭ.

ވެްސ ދަްއކަންޖެހޭ އެްއ ވާހަަކ އެަބއޮތް. ިމ  އަުޅގަނޑު ންނަމަވެސް، ދައްކަްނޖެހޭނެހެނެއް. އެހެވާހަަކއެްއ ރަކަށް ތުއި

މެން މި ދައްކަންޖެހެނީ އާސަންދަ ައޅުގަނޑުމާ އަބަދުވެސް ކޮންމެ ވެިރަކމެއްަގއި ވެސް އިވެގެން އަ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފު

ސް މިއީ އަލަތު ވެއި ގަ ރެއްހަ ވަނީ ފަޑުކަންބޮ  އަުޅގަނޑުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ޑްގްރޭ ޕްއެންްސޕާ އަ. ރާ ވާހަކަކުއަޕްގްޭރޑް

 މެކޮންހަަކ، ކުރާ ވާލުވިްއސަްށ ބަދަ ،ހާސް ެބޔަސް ނުބެަޔސް ދޭ ދިހަ، ކަިއވެންޏަށް ދޭ ފުލެޓް އިތުުރކުރާ ވާަހކަ

މެން އަުޅގަނޑުވާހަކަަތްއ ނާންނާތީ ލަ ހަމިކަ .ވާހަކަ ެޖއް ލާއްލުގައި ނަރުސް ކުދަހުރި ޑޮކްޓަުރގެ ބަ ކަށްއިލާއަޢާ

ެރވިފައި ކުަބއްޓަން އްމެންނަށް މި ހުރިހާ ކަމެއަުޅގަނޑު ،ެގ އަެނއް ވާަހކަައކީއަޅުގަނޑުސް. ވެސްުލގަިއ އަޑުވޭ ބޮންކަ

ތަކެއް ޖަމާކޮށްފައި ތްށް ހުރިހާ ޚިދުމަމާލެއަ ،ފައި ހުރީއަހަރު ބައްޓަންކުރެވި  5ތުވެިދޔަ ވޭމިހިރީ. ޚާއްޞަކޮށް 

ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި  ،އެ ބޭފުޅާ ވިދާުޅވިހެން ވާ ެއއް ަމއްސަލަައކީ.ޑު ންބޮއެންމެ ކަ އަުޅގަނޑު ިމއީ  ،އޮތުންނައޮން

 އި ެއޅިފަ އިވަގުުތ މާލޭގަ  ބުރީެގ ހޮސްޕިޓަލެއް މި 25ވަރަށް ފުރިހަމަ  ،ވަރަށް ރީތި  ،މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ފަަދއިން

ގައިމު ވެސް ހަމަ ،ނަމަ ށް ހޭދަކޮށްލިކުޅުފުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަ އެބަހުރި. އެ އިމާރާތް ކުރެހުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު، ހދ.

މިލިއަްނ ރުފިާޔ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިާރެގ  9.5ގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއިން އަންނަ މީހުން މަދުވާނެ. މި ބުނާ އަޅު

ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު  ފަރުވާ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރއިން މާެލއަށް ައއިސް މިތާ ބޭސް، ނަމަ  ހޮސްޕިޓަލަށް ޚަރަދުކޮށްލި

ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް  އިހެދި ފެންގަނޑު ނަހަދައި މަ ހޮސްޕިޓަލުގަކޮޅެއް މަދުވާނެ. އާސަްނދައިން ހެދި ފުރަތަތަން

ޖެހޭނެ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާނެ. ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ންއަޅުގަނޑުމެން އަންނަ ،ނަމަ ޚަރަދުކުރި

ކޮށްލަން ބޭސް ކީޔަތިބީ. ހިތާމަ މެން ވަރަށް އުފަލުން މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައިީޑކާޑަްށ ބޭސްކޮށްލެވޭތީ އަޅުގަނޑު

ރުިފޔާއަްށ ކޮޓަރި ުކއްޔަށް ހިފަިއގެން  500 ،އަށް 300 ،ށް އަ 250ޖެހެނީ މާލެއަށް. މާލެއިން ންއަޅުގަނޑުމެން އަންނަ

ެއްއ ޑު އެމް.އާރު.އައި ައޅުގަނ ؛ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން ޑޮކްޓަަރކަށް ެއޕޮއިންޓުމަންޓު ހަދައިގެން އެަބތިބެން. މީގެ އެއް

މަސައްކަތްކުރިްނ މާލޭގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުްނ ނުވެގެން ރާއްޖޭން ބޭރުން  އިރުގަ އޭ ،ވަނަ އަހަރު 2015ހަދަންވެގެން 

ން ހެދޭތީ އަޅުގަނޑު ނަން ނޯޓުކުރިން. އޭގެ ހަތް މަސް ފަހުން އަޅުގަނޑަށް ގުޅާލި ފަހުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުހެދީ. އޭގެ

ހުރީ. ކުރީ ފައި ރަނަގޅުވެފަ.  އިރު އަނެއް ަފއި ހަދަންވެފައިންޓުމަންޓު. އޭ އެޕޮ ،ހަމަޖެހުނު ވާހަކަން. ެއޗުއައި.ޖީ.އެމް.

؛ މާލޭގެ މަލަމަތި ރީތިކުރީމާ ފަިއ،ބުީރެގ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާ 25ހާލަތުގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ޮއއްާވ  މި
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ބުރިއަށް މަދުކޮށްފައި، ކޮންމެ  10ބުރި  25އުޅެނީކީ. އެ  މި ހޮސްޕިޓަލް ހަޑިވެގެންނެއް ނޫން ށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަވާނެ. އަުޅގަނުޑ  ންތޮއްޖެހު ށްއަމާލެ ނަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅެްއގަ ބުރިެއއް ހަދާލި

ޓަރު ވީމާ، ދެން ރުގެ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްމާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކީ އޭ ،ކަންބޮޑުވާ އަނެއް މައްސަަލައކީ

އާސަންދަ، އެންސްޕާއިން އެއް ފަހަރެްއގައި، ދިނުމުގެ ގޮތަކުންނެއް ނޫން. ވެސް އެ ބޭފުޅާައށް ރައްދު އިގަފަހަރު

ދިޔަ. އެންމެ ޕުތަކެއް ހިންގަމުންމްތާނީ ކޭޚިތު ފައުންޑޭޝަުނން ހުޅުމާލޭގައި ޤާދަޞަ ،ުތގައި ހަީގގައެންސްޕާއަކުން ނޫން 

ާހ އްއެ ޖެހިގެން އޮތް ބިލުގައި ހަތަރު ލައްކަ އާސްކޫލް ގެން ހުޅުމާލޭ ރެހެންދިޕުަގއި ޓެބު ދޭން ވެމްފަހުން ހިންގެވި ކޭ

ގެެއއް އެޅީ. ހަަމ ފުން ބޮުޑ ހަރުތިބެގެން ެއޗް.ޑީ.ީސ މުަވއްޒައި ދުވާުލ ހޭލާޔާ ، ރެއިރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފަ

ތިިބ ގޮތުން  އިބި ކުިދން އަތުރާފަޮތއްޖެހިފައި ތި އިަހވާލުކޮށްލަން. އެާތނގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެތާނަގއި ޓެބު

ގޮތުގަިއ، ސެކިއުރިޓީ ސަބަބުތަކަްށޓަކައި، އެތާ އެތެރެއަށް  ލޫމާތު ލިބުނު ޢުފަހަރުގައި އަުޅގަނޑަށް މަ 

ކުދިންނަށް ޓެބު ހަވާލުކޮށްލީ. އިކޮނޮިމްކ  ހަރުެގއެްއ އަަޅއިގެން އެ އި ތީ ބޭރުގަނީވަދެަވޑަިއގަންނަވަން ުނކެރު

ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވެން އޮތީމަ. މި  ކޮށްލަނީ މީ އިކޮނޮމިކް ކަމެއް. މިއަށްވުރެން ޚަރަދު ކުޑަމި ސުވާލު ނިސްޓަރާމި

ދެއްވި ނަމަ ވަަރށް ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަނުޑ މި ދައްކަނީ ހޮސްޕިޓަލް  އިރުގަ ބޭފުޅުން އަސްލު މި ލަފާ އޭ

ދެން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭތީ ރަށް ފުރިހަމަ. ވެސް ވަރަށް ރީތި، ވަ ހަޑިވެގެންެނއް ނޫން. ބްރިޖު

ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވީމަ އަުޅގަނޑުމެން މާލެ  އި،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖެައީކ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ވެފަ 

 ުތގައި މި ހުރިހާ ހަީގގަހުރިހާ ބާރެއް  އި ީމގަކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޖެހުމަކީ މީ ވަރަށް ހިތްދަތިޖެހޭންއަންނަ

ޖެހެނީ މެންބަރުން ފަހަތުން ދުވެގެން އަދިވެސް  ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި  އިރުގަ އިފުރިހަމަ ނިޒާމުތަކެއް އޮންނަ

 ،ބިލު ބޭފުޅަކަށް ވާތީޤާއެކު ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކީ ވެސް ކަންކަން ކުރަން. އަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ މި ބަދަލާ

ާދއިރާިއން ފަސޭހައިން މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަކެްއ  ުކ އަުޅގަނޑުމެންގެއެންފުޅާކަމަނާގެ ިވސްނު

 ދިއުން އެއީ އަުޅަގނޑުގެ އެދުމަކީ. މި ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ފުޅާކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ވިސްާނއިރު ހުރިހާހަމަޖެހިގެން

ށް އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ށް. މި ނޫން ގޮތަކައަދިމާ ރީ މާލެއާހުރިހާ ވިސްނުމެްއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހި އިމެއްގަ ކަ

 ،ެރއިން ފަހުން ވާހަކަަދއްކާ ކޮްނމެވެސް ބޭފުޅަުކ ނަމަވެސް ތެމިކަން އެބަޖެހޭހެން ވާން. ައޅުގަނުޑ އެދެން އަދި މީގެ

އް ުކއްޖަކު ކޮންމެ ގެައކަށް ހަމަޖައްސާލަދެވޭެނ ގޮތެއް އޮތިްއޔާ ެއގޮތެ އިލާގެ ޮޑކްޓަުރގެ ބަދަލުަގއި ނަރުސްޢާ

 ދިނުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ހަމަޖައްސާލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޙަލީމަ އަޙްމަދު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަމނަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

އުމީ ނިޒާމަށް ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނުޑ ޤައިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންުޝައރެންސްގެ 

ވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ  2008ޮގތުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ   ފުރިހަމައަށް ާތއީދުކުަރން. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަވެސް

ަގއި ގެނައި ވަރަށް ރީވަރުފެބު 7 ،ނުވެ އޮްއވާ މިކަން ނިމިދިޔައީފުރިހަމަ މި މުހިންމު ޚިދުމަތް  ސަރުކާރުން ވުޖޫދުކުރި

އަުޅަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ާއަސންދައެއް ނޫން އިޖުތިމާޢީ  .ސްނުރައްކާތެރި ބަޣާވާަތކުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެްއ ރައްކާތެރިކަެމއް ެއކަންޏެއް ނޫން. ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިުތންނަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ަވރަ

 ،ގައި  7ރީ ވަރުފެބުނުވެ އުޅެނިކޮށް ެއކަންކަން ފުރިހަމަ ،އެހެންނަމަވެސްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ވުޖޫދުކުރި. 

ގެނައި މުހިްނމު ބަދަލުތައް އޭގެ އެންމެ  ވަނަ އަހަރު ބަޣާވާތަކަްށފަހު ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެނ2012ް

ދިަޔއީ. ޭއގެ ސަބަބުން ދިވެހި ހަމައަށް ނުގޮސް ޮއއްވާ ސަުރކާރު ެވއްިޓގެން  ގޮތުަގއި ރަްއިޔތުންނާއެކަީށގެންވާ

އެްއ މިނިސްޓްރީައކުން އަނެއް މިނިސްޓްީރއަކަށް  ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ޮބޑު ެގއްލުެމއް ލިބިފަ.ިއޔާދަ ނީ ވަ ރައްޔިތުންނަށް މި

 .އުޅެނީ ނުވެގެން މިން އާސަންދަ ވެްސ އަދި އެހެން އެއްޗެހި ވެސް ފުރިހަމަތުަގއި އަދި ނުލިބިގެނެއް ނޫހަގީގަބާރު 

އޮތީ ވަރަްށ ފުން  ޣާވާތްކުރި ފަހުން ދިވެހިރާްއޖެ މިބަ ަގއިރުއަރީ ފެބު 7އުޅެނީ  ނުވެގެން މި ކަންކަން ފުރިހަމަ

ބަޣާވާތަށް ފަހު، ނިޒާމުަތްއ  އީ. ރާއްޭޖގައިިދޔަވެގެންކުދި ުކދިދި ވަުޅގަނޑަކަްށ ެވއްޓިފަ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ މުިޅ ފޭރާން ވީ

އަިދ  ،ވަްއކަން އިތުުރވެފަހަނައަޅާފައިވާ ވަަރށް ަވނީ ހައްދު ދިއުމުެގ ސަބަބުން މިގޮތްގޮތަށް ފުނޑުފުނޑުެވގެން އެކި

 ދިމާވެގެން މި  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަްށ ނޫނީ އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުެރވި. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް

 ަގއި ގެނައި ބަޣާވާތް. ެދން އަޅުގަނޑަކަށް ޔަޤީންކަމާ ރީވަރު ފެބު 7ގެ އަސްލު ފެށުމަކީ އުޅޭ ހުރިހާ ވެސް މައްސަލައި

ތަނަށް ކުއްލި މަްއސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި ާމވަށު ދާއިާރގެ  އެންމެ ފަހުން މި ،އެެހންނަމަވެސް . ނޭނގެށްބުނާކަ އި އެީކގަ

ބަޣާވާތުގެ ބަިއވެިރއެްއެގ  ، ހުށަހެޅުއްިވއިރު އަުޅގަނޑަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

، އެ މެންބަރު ވިދާޅުވި  ،ން ުބނާކަން ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސްައުޅގަނޑަކަށް ސީދާ އެހެ މެއްހައިސިއްޔަަތކުން ކަ

ނޑަކަށް ކުިރއަކު ެއހާ ބޮޑަކަށް ޔަޤީންކަމެއް ނެްތ ގައި ބަާޣވާތްކުރި ބޭފުޅެކޭ. ެދން އަޅުގަރީވަރު ފެބު 7ރާނަކީ ވެސް މްޢި

 7ޤީންވޭ. ބަޣާވާތެްއ ިމހާރު ދެން އަުޅގަނޑަށް ެވސް ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް ެއބަ ޔަ ،އެކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ޅުގަނުޑ ، ީމގެ ައސްލު މައްސަލަައކީ އަ ރީަގއި ކުިރކަން އެ ޭބފުޅުން ވެސް އެބަ ގަބޫުލކުރަްއވާކަން. އެހެންވީމާވަރުފެބު

އެބައޮތް ވަރަށް މުހިންމު  އިއަޅުގަނޑުމެން ފަށާފަ  .ލިބުނު ގެއްލުން މި ދަންނަވާހެން ހަމަ ބަޣާވާތަކުން މި ރާއްޖެއަށް

ރަށު އާަސންދަ އުފެދިގެން އައީ.  ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން ނައްތާލުމަށްޓަކައިތެރޭަގިއ ބޭސްޭއގެ .ތަެކއްމަސައްކަތް

ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް  ނަށްމަިއންފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އުފެިދގެން ައއީ. ހަމަ އެކަިނވެރިށްޓަކައި ދަތުރުވުމަސަލާމަތް ބަންދުން
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ނުކުޅެޭދ  ،ޖެހިފައިވާތީ. ެއގޮތުން ދެރަ ހާލަތެއްގައި އެ މީހުން ދިރިއުޅެންއަޅުގަނޑުމެން އިނާޔަތެއް ދެުމން އައީ ވަރަށް

، ކަށް ވެސް އިާނޔަތްތަެކއް ކަނަޑެއޅިގެން ައއީ. އެހެންވީމާބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަ

ރު މި ރާއްޖޭގެ ަވނަ އަހަރު. އޭ 2008އުމެްއގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފެށިގެން އައީ ޤަ އި،އުމެްއގެ ސިފަ ޖައްސަޤަ

 ެވސް ނުކުެރވޭ. އާދެ، ކަމަށް އިުހސާސް ޖެހޭނެންެވސް ެއކަހަލަ ރައްކާތެިރކަމެްއ އޮންނަރައްޔިތުންނަކީ ެއއްގޮަތކަށް

. ތޯ ސަރުކާރުން ެއވަުރގެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަމުންދާނީއްކިިހނެ ،ދިޔައީމުންބުނައިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންނާ

 އްޔާ މިކަންކަން ކުރެވިދާނެ ވެްއޖެއެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ގަބޫލުކުރެޭވ ސަރުކާރެއް އިޚުލާޞްތެރި 

ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  އި ކުަރމުން އައި ުދވަްސވަރެްއގަ، މިހާ އުނދަގުލުން މިވަރަށް ވަްއކަން. އެހެންވީމާކަމަށް

އަދި އެންސްާޕއިން ވެްސ  ،ކީ ޔައެބަުހރި. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އިރަދުތަކެއް ކުެރވިފަރަްއޔިތުންނަށް ޚައިން އެންސްޕާ

ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިއިްއެޔގަ ؛ޚަރަދުތަކެއް އަދި އާސަންދައިން ވެސް ކުަރން ނުޖެހޭ އެތަން

އިރުަގއި ބައްދަލުކުރި ކޮށް، އާސަންދަ ުކންފުންޏާބައްދަލު އަުޅގަނޑުމެން އާސަންަދއާ  އި އެކަން ހާމަެވގެން. ިއއްެޔގަ 

ތެެރއިން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެބަހުރި. އޭގެ އިއިން ކުރަންނުޖެހޭ ބައެއް މަަސއްކަތްތަްއ ކޮށްފަ އާސަންދަ

އަިދ ޮއތް ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑ  އިޓްރެެކއް އަޅާފަ  އިއިްއޔެ އެ ބޭުފޅުން ވިދާުޅވި ކޮންމެވެސް ަތނެއްގަ  ،ފާހަގަކުރަން

ދިަޔ ވާހަަކ.  ޓްރެެކއްެގ ާވހަކަ. ެއއަށް ެވސް ނުަވ މިލިއަން ރުފިޔާޚަބަރުތަކުން ިއވެނީ ޓްރެކެއް ުނވެސް ދެކެން. 

ައޅުގަނޑަށް މި އެނގުނީ އެ ކުންފުންޏަކީ ެވސް ކޮބަިއކަން. މިހާރު ވަަރށް ސާފުކޮށް އެނިގއްޖެ ެއ  އިގަދެންމެ

ކީ ޔަހިތާމަ ،. އެހެންނަމަވެސްއިއެީކގަ އާންޏެއްކަން ވެްސ ނިޒާމީ ނުކުތާފުކޮން ކުން ،ކުންފުންޏަކީ ކޮން ފަރާތެއްގެ

ފުރުޞަުތ  ކުރަންހިތުހުރިހާ ގޮތަކަްށ ވަްއކަން ،ބިގެންލި މިހިރަ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު 

ބަޣާވާތްކޮްށގެން  ،ކީޔަހިތާމަމެންނަށް އެންމެ ދިޔައީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ހަމަ ބަޣާވާތެއް ކުރީމަ. އަޅުގަނޑުލިބިގެން

ދިޔައީ. ރާއްޭޖގެ އެަތއް ެވގެންން ބޮޑަށް ައުޅގަނޑުމެންނަށް ގެއްލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ފައިދާއަކަްށވުރެ

ކަންތައްަތއް ެވސް ކުދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުދިއި ރޭގަ ތެހިނގައްޖެ. ޭއގެއް ގެއްިލގެންޤެ އްޙަ ރައްޔިތުންގެ އެތައް 

އަނެްއ  ،އަކުންިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހެން މިނިސްޓްރީ ،. އެހެންވީމާ އިނަނީ ވައްކަމެްއގެ ސިފައިގަ މި ފެން

ބަޣާވާްތކުިރ އަުޅގަނޑަށް މާ މުހިންމުވެގެން އެބަދޭ  ކަމަށްވުރެ  މިކަންކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މުހިންމުށްއަކަސްޓްރީމިނި

އިތުރު ބަޣާވާެތއް އެ  ،ޖެހޭރަްއޔިުތންނަށް އެބަ ޔަޤީންކަން ދޭން ދައްަކާވއިރު ނުގައި ވާަހކަތަންތަ ބޭފުޅުން ދެން މި

ކޮންއިރަކުްނޯތ  ،ެވސް އަުޅގަނުޑމެންނާ ދިމާވާ ގިނަ މީހުންގެ ވާހަކަައކީއީ މިހާރުކަމަށް. އެ ބޭފުޅުން ނުކުރައްވާނެ

އެހެންކަމުން އިއްޒަތްތެރި ފަ. ންސާފު ހޯދަން ވަރަށް ދަތިވެ ބަޣާވާތަށް އިންސާފު ހޯދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެއަށް އި

 އި މިހާރު ދިމާވޭ މާލޭގަ ދޭ ފައިސާގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑާ އެކަނިވެރި މައިންނަށް  .އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށލާނަން ،ރައީސް

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދެކުނު ވޭރުހެންދޭތެރޭެގ އަންހެނުން. އަުޅގަނާޑއި އަދި  އަހަރާ 55އަހަރާިއ  45ވަރަށް ގިނަ 

ރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅަށް ށް ވެސް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވާނެ. އެ ބޭފުުޅން ވަޝަހީމަ ޙުސައިން ބަރުމެން
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ގޮތަކީ ތިބީ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަރިކޮށްފަ. ދެން  ވާ އެ ވާހަކަ ދައްަކވާ. އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ޝަހީމާ

ހަމައެއް ނުވޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ބޭުފޅުންނަކަށެއް ފްލެޓަކަށް ވެސް ވެސް އެ ވެސް އެ މީހުންނަަކށެއް ެއއްގޮަތކަށްއެހެންނަމަ

ން މައްޗަށް ދިޔައިމަ. ސާހުަފން އެ ބޭފުޅުްނނަކަށް ަވޒީފާއެްއ ވެްސ މިހާރު ހޯދަން ވަރަށް އުނދަގޫ ޝަރުތެއް. އަދި

ަމއިން. ކަނިވެރި އުޅުްއވާ މި ބުނާ އުމުރުގެ ވަަރށް ގިނަ އެވަރަށް ގިނަކޮށް އެބަ އިރާއްޭޖގަ ،އެހެންނަމަވެސް

ދޭތެރޭަގއި މިތިބަ  އަހަރާ 55އަހަރާއި  45 ަވރަށް ބޮޑަށް ިއސްކަން އެަބ ދޭންޖެހޭ ، އަުޅގަނޑުމެންއެހެންވީމާ

ތުަގިއވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަގީގަޖެހޭ. ދޭން އެބައިއަންހެންވެރިންނަށް ކޮންމެވެްސ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަ

. އެ ބޭފުޅުންެގ ޝަރުތެްއ ހަމައެއްުނވޭ. އެީއ ެއ ބޭފުޅުންގެ ދަރިން ކުޑަނޫންވީމަ. މިހާުރ މު ކަމެއްންމުހިމިއީ ވަރަްށ 

އަަހރުން މައްޗަށް ޮގއްސަ. ދެން  18އަހަރު ެވފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ދަރިއަަކށް މިހާރު ހުންނާނީ  50އެނގިަލއްވާނެ 

 ވެރިވެސް. ޝަރުތު ހަަމއެއް ުނވޭ. ދެން ެއކަނި ޓެއް ހޯދާކަށްއެ ބޭފުޅުންނަކަްށ ފުރުޞަތެއް ނެތް ފްލެ ،ގޮަތކީ ވާ

 ނުލާ. ަލއްަވއެއްވެސް  މައިންގެ ތެރެައކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު އިބްރާހީމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަ

ހަމަ ކުޑަުކޑަ ކަމެއް ސާުފކޮށްލަން  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދެވަނަ ފުުރޞަތަކަށް މި އެދުނީ

ވެސް  ހުށަހަޅާ ސަބަބު ބިލުސާފުކޮށްދިނުމަށް. އެީއ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު،  އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ީކއްެވގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިހާ ކުޑަުކޑަ ކަެމއް މިހާ ންއޮތް. އެެހންނަމަވެސް، އިދިކޮޅުބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

 ؛އިޞްލާޙަކީ ސުވާލަކީ. ވަރަށް ުކޑަކުަޑ އިޞްލާޙެއް. އުފެދޭ ެއއީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ؟ބޮޑުކޮށްގެން ލަްސކުރަނީ

އިޖުތިމާޢީ ޞިއްީޚ އިންޝުއަރެންްސގެ ަޤއުމީ ) 2011/15ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު ސަރުކާރުން މި ބިލު 

ިއއްޒަތްތެިރ  ؛ގެ ދަށުން އުފައްދާފަިއވާ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކަންކަން (ނިޒާމުގެ ގާނޫނު

އިޖުތިމާޢީ  ، ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީނެޝަނަލް ހިސާބު.ޖެހޭ މައްސަލަ ،އަންނަ ހިސާބަކީ އީރައީސް، މި

ތަފާތު ެދ  ،ވެސް ތަފާތުކޮށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސާއި އަދި މިއާ .ތެރިކަން ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭރައްކާ

. ބޭސްފަރުާވގެ އެހީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތަކީ އެންސްޕާއިން. ފަހަރާތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތް 

މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ދެވޭ  ލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށްލަތްތަކުގައި ދިރިުއޭޅ އެކަނި ދަރިން ބަހާ ރުގީފަ

ަގިއ ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިްނގެ ތުލަހާރު ގީވެްސ ފޯރުކޮްށދޭ. އަދި ފަ . މާލީ އެހީވެސް ބަަލއިގަންނަނީ  ފޯމުތައް

ވެސް  ފަރާްތތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީހައްޓާ ކުދިންނާިއ ެއ ކުދިންނަށް ބަލަހައްޓާ އެހެން ީމހަކު ބަލައެހީތެރިކަމެއް ނެތި 
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އޮތް. ެވސް އެބަ ދެވޭ އެހީތަކެއް ށްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެންސްޕާއަކީ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ފަރާތްތަކަ

 އި ދާފައްށް ބެޔަސް ނުބެޔަސް ވައައިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންސްޕާ ތެރެ .މިއީ އަްނނަ ހިސާބަކީ ،ބެޔަސް ނުބެޔަސް

. ދެން އަޅުގަނުޑމެންނަކަށް ނޭނގެ ބެޔަސް ނުބެޔަސް ކިހާވަރެއް ކަމަްށ އަށްތެރެ ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެއޮތީ އިޖު

ކޮށްަފއި އޮތުުމެގ ފާއިތުިވ ވެިރކަމެްއގަިއ އިސްރާފު ދަނީ ވެސް ދިގިަލއިގެން މި ހާހަތްތަ ،އެހެންވެ  .ހޭދަކޮށްފައި އޮތީ

. ގިނަ ަފއިސާތަްއ ކޮށްފަބިލިއަން ރުފިޔާ އިސްރާފު  2.6 ންތުދައުލަތުގެ މާލިްއޔަ .ރަށް ޮބޑަށްވަ ،ސަބަބުން

އަުޅގަނޑަކަްށ ނޭނގޭ  އި،ސްނުާވ އާސަންދަ ކިޔާފަ ހުަސބަބުން. ހަމަ މިދިޔަ ވެރިކަުމަގއި ކޮށްފައި އޮތުމުެގ އިސްރާފު

އަންނަ ްއސަލަ . ދެްނ އަނެއް މައިނގޭތޯ ލިމިޓެޑްާއސަންދަިއެގ އަންގޮތެްއ ެވސް. ހުސްނުވާ  އޭގެ ބިލުަތކަށް ވީ

ލަތުގައި ދިިރއުޭޅ ހާރު ގީސް ދިގުެވގެންދާ ހިސާބު. ފަހުބަ .އެންމެ ބޮޑު މަްއސަލަ އަންނަ ހިސާބަކީ މިއީ ހިސާބަކީ،

 ސް ހުމި ބަ ސް.ިއއްޒަްތތެރި ރައީ މިީއ އަންނަ ހިސާބަކީ .ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ގަުތމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ

ރުފިޔާ  ،ދައްކައިދޭނަމޭ ބުނެ ށް ބިލު ޭގެގއަޗޮކްލެޓު ބަންދުކުރި ިހސާބަކީ. ކަރަންޓު އީމި .ހިސާބަކީ މިއީ ގެންދާލައި ދިގު

އިޖުތިމާޢީ  ނީވަފައިހިސާބުން މި އަންނަނީ މައްސަލަ. މި ގާނޫނުތައް ހަދާ ގޮސް ބެިހ ހިސާބަކީ. މި އަށްހިފައިގެން ޭގގެ

ގާނޫުނ  ،ވަނީބަޔާންކޮށްފައި އް އަމިއްަލއަށް ންސް ނިޒާމުގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން ނުލިބޭ ބާރުތަކެ އިންުޝއަރެޙީޞިއް

 ނެޝަަނލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ދަށުން ވަނަ މާއްާދގެ 14ގާނޫނުގެ  ުމގެއިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަ 2014/2ނަންބަރު 

އަށް ލިބިދޭ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އްލިބިދޭ އިޚްތިާޔރެ އަށްއެޖެންސީ

ޯނވޭ. އެ ގަާވއިދުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެޭދ  ވެސް ގެެޒޓެއްަގއިތިޔާރެްއގެ ދަށުން ހަދަނީ އަނެއްާކވެްސ ަގވާއިެދއް. އިޚް

ދައްކައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ  ބިލުުއޅޭ ފަރާތްތައް އައިޑީާކޑު ކޮޕީ ހިފައިގެން ދިއުމުން ކަރަންޓުދިރިގޭބިސީަގއި  ،ފަރާތްތައް

ރު . ދުވާ ޓްރެެކއް ރަބަހުރި ޚަރަދުކޮށްފަކާބޯތަކެތި ގަނެދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ އެބަ .ހުރި ޚަރަދުކޮށްފަފައިސާ އެބަ

 މިއޮތް.  ެއއީ އަސްުލ އެންސްާޕގެ ބަޖެަޓކުން ޚަރަދުކޮށްފައި ،މިލިއަން ރުފިޔާ 9.5އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ ހެން ގަންނަން

ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ ފައިސާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބުާނއިރު  ބިލިއަނޭ 2.6. ކަންތައް ައޅުގަނުޑގެ މަްއސަލައަކީވައް 

ްނ އަބިލި  32ން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަހަރު ނިމޭއިރުގައި އަބިލި 16ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެނީ 

ކޮންތާކުްނ  .ބައްދަނީ. ސުވާލަީކ ކޮންތާކުންތޯ ިމ ޤައުމު ދަރަނިެވގެންދާއިރު ިމކަން ފޫރުފިޔާ އަުޅގަނޑުމެން ޚަރަދުުކރޭ

. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ވާހަަކ ހިސާބަކީ ދިގުވާ ސްހުތޯ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ މައްސަލައަީކ ބައަކުންހޯދާ ލާރި

ސަރުކާރަށް ުނވަތަ  ،ުލކުރަންއޮތީ އެއް ޭމޒުން އަެނއް މޭޒަށް އިދާރީ ކަންކަން ބަދަ ސްކުރުކޮށްލާފައި މިހުނުދައްކާ ބަ

ތެެރއިން އްގެ ގާނޫނެ  ވަނީފޮނުވާފައިސަރުކާރުން  ،އްޔާއަށް ލިޭބ އިޚްތިޔާރެްއގެ ދަށުން ބަދަލުނުކޮށްރައީސުލްޖުމްހޫރި

ބަލަންޖެހޭ ސް ދިގުވެގެންދާ ސަބަަބކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ހުމިކަން ބަދަލުކުރުމަށް. މިއީ މި ބަ

ޚްތިޔާެރއްެގ ލިބިދޭ އި ، އެތަްއ ބަިއވަރު ފަިއސާ ެއބަހުރިބެަޔސް ނުބެޔަސް މިހެން ޮގސް  ،ބިލު ދައްކަންކަރަންޓު

. އަުޅގަނޑަށް އިްއޔެ ާއަސންދައިން ހާމަވެގެންދިޔަ ަބެއއް ދަށުން ފާއިތުވި ވެރިކަުމގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ިޚޔާނާތްތައް ެވފަ



55 

 

ްއސަލަތަކެއް. އެ ކަންަތއްތަްއ ހުރި މައްސަަލތަކަކީ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަ އިމަވެސް، އެންސްޕާގަކަންތައްތައް. އެހެންނަ

 ހާމަ އިފަބަލާ ކަމެއްތޯ ހިނގާަފއި އޮތް ޚިޔާނާތާއި ފަސާދަެއއް އޮިތްއޔާ ައޅުގަނޑުެއއީ ކޮން ،ފާހަަގކޮށް އަޅުގަނޑު

، އެކަމަށް އެދި އެހެންވީމާކުރަނީ. ސް ހުމި ބަ މި ވާހަކަ، އް ކަމަށް ދެކިގެން ލިއްޔަތެ އޫއެީއ މަސް .ވެސް ކުރަންޖެހޭ

 ށް. ތްކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްވި ފުރުޞަތަރިޢާޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވާލަނީ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މިަވގުތު އަުޅަގނޑު މި 

 . ށްމޫދަމެންބަރު ޖީހާން މަޙް

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލާއިރު ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ އިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލަ

މިކަން ކުރަން  އަރ ސްޓޭޓުތަކުންޔޫރަޕިއަން ވެލްފެ  ،ލަތްތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން ފެށިފައި މި ވަނީއުރައްކާތެރިކަން ދަ

ސޯޝަލް ޕްރޮެޓކްޝަން ނިޒާމެްއ ދައުލަތުން  ،ފުރަތަަމ މިސާލެއް ،ޓްރޭސްކޮށްލާއިރު  އަުޅގަނޑުމެން ތާރީޚު ފެށީމާ، 

ަގއި އިނގޭތޯ. ޒަމާނު ންގެޒަޓްރާ  ރްނނަނީ ރޯމް އެމްޕަރައޮ މިފެންނަން ކަމުެގ ފުރަތަމަ މިސާލެއް އިމުކުރިޤާ

ޒާމެްއގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިެހއްޔޭ؟ ސޯޝަްލ  ްޕރޮޓެކްޝަން ނިލްސޯޝަ ،ސުވާލަކީދެން ުއފެދޭ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އި، ފަގީރުކަމުްނ ތާލަފަގީރުަކން ނައް ،އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ގެޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު 

ަތފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލުން.  ،ރުން. ދެވަނަ ކަމަކީކުމަސަްއކަތްހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ދެމެ ށްރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަ

މު ހާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތި ނުވަތަ ދަށް އްއާ  ،ކަމަކީ އީކުއަރލިީޓޒް ނައްތާލުން. ތިންވަނަިއން ؛މުޖުތަމަޢުގައިވާ ތަފާތުތައް

ން ބާރުވެރިކުެރވޭނެ  އަުޅގަނޑުމެތަކަށްލަބަލް ގްރޫޕުނަރްހާލަތެއްގައި އުޅޭ މީހުން ބާރުވެރިކުުރވުން. މާނައަކީ ވަ 

ުތގަިއ ަހގީގަޞަދު ހާސިލުކުރުމުގެ ނިޔަުތގައި . މި ތިން މަޤްދިނުމޭގޮތްތަެކއް ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ހަމަޖައްސައި

ދޭންޖެހެނީ.  އިޖުތިމާޢީ ރައކާތެިރކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްލެވެނީ. އިްއ ެއކުލަވަ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ސިޔާސަތެ

މާލީ ގޮތުން  އީމި ،. ދެވަނަ ަކމަކަށްއިއްަޒތްތެރި ރައީސްތަކަށް ވާންޖެހޭ މަފަދަ ޚިދުމަތަކީ ހަރުދަނާ ޚިދުމި

 ރަީއސް، ހެލްތު އިރުމިހެން މިކަން އޮތްވާންޖެހޭ.  ޚިދުމަތަކަށްލީ ގޮުތން ދެމެހެއްޓެނިވި ސަސްޓެއިނަބަލް، މާ

މު އްފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށާއި އާ  ؛ކޮްށދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްފޯރުޢީ ރައްކާތެރިކަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އިޖުތިމާ

 ތުަގއި މި ހަގީގަތަފާތުތައް ނައްތާލުމުެގ މެންޑޭޓް  ،ދިރިއުޅޭ ފަރާތައް ބާރުވެރިކުުރމާއި ހާލަތުގައި ހާލަތަށްވުރެ ދަށް

ވެސް ަދއުރެއް އޮވޭ.  ގެމިނިސްޓްރީ ނިސްޓްރީއަަކށް ނޫން. ހެލްތުމި އެްއވެސް ަޤއުމެއްަގއި ހެލްތު ކީނީއޮންނަ

. ަތކަށްވަީނ ވަކި ތަފާތު ވުޒާރާ މު ޮގތެއްަގއި ައއިސްަފއި މިއްސޯޝަލް ްޕރޮޓެކްޝަން ނިޒާމު އާ  ،އެހެންނަމަވެސް
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ގޮުތން ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ މިހާރު  ވާމިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރު ބައްޓަންކުެރވިފައި 

 ލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިަސސްގެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގޮސްފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ފެމި ،ޖެންޑަރ، އޮތީ މި

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކރާ ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އެއީ މިހާރު ސޯޝަލް 

މަތިކުރެވިަފއޭ.  މިނިސްޓްރީއާ  ޖެންޑަރވަނީ ސަރވިސަްސ ނުވަތަ އިޖުިތމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ޒިންމާ މި

ައުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޚިދުމަތް  ،ޢީ ރައްކާތެރިަކމުގެ ވިުއަގއަށް ބަލާއިރުއިޖުތިމާ ،އިރުލާއެހެންވީމާ، މުޅި ިވއުަގއަށް ބަ

ޒަތްތެިރ އެއްގޮތަށް އިއް  އަންނަނީ އަޅުގަނުޑމެން މި ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްެދވެން މި

މި ގާނޫނުގެ ބެލެނެވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން  ،އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްަތއް ބައްޓަންކޮްށގެން. މާނައަކީ ،އީސްރަ

ސޯޝަލް  ،ކަން ިމހެން އޮތްއިރު .ހަވާުލކޮށްގެންނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެކަމަށް ޚާްއޞަކުެރވިފަިއވާ ވުޒާާރއާ

ވަގުުތ  ޖެހޭ. މިލަން އެބައިތެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަޢީ ރައްކާތިމާއެީއ އިޖު ،ޕްރޮޓެކްޝަން ނިޒާމުގެ

އޮްފ  ޓްރީމިނިސް މިނިސްޓްީރގެ ދަށުން ހަމަެއކަނި ބެލެނިވެރިކަން ހެލްތު ،ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙަކީ

މެން ކޮމިޓީން މި އަޅުގަނޑު ،ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސްސޯޝަލް ސަރވިސްއަށް ބަދަލުުކރުން އެންޑް، ފެމިލީ ޖެންޑަރ

 އިްއޒަތްތެރި ލަންޖެހޭއިައޅުގަނޑުމެން މާޒީަގިއ ވެފަިއ ހުރި ކަންކަމަށް އެބަ ބަލަދިރާސާުކރާއިރު ދެން ދާ ކޮމިޓީއަކުްނ 

އިްއޒަތްތެިރ ދިމާެވދާ ދަތިތަކަށް.  ޝަން ނިޒާމުަގއިސޯޝަލް ްޕރޮޓެކް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮތެްއގައި ރައީސް، ާޚއްޞަ

ލާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިރޮޓެކްަޝން ނިޒާމަށް ބަލަސޯޝަލް ޕް .ރައީސް

ދައްާކ  ދިރާސާއިން ހުން ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ދައުލަތުގެފަ ުތގައި އެންމެހަގީގަމީހުންގެ ޕްރިވަލެންސް ނުވަތަ އަދަދަކީ 

މާނައަީކ  ،ެރއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތް މި ފޯރުކޮށްދެވެނީގެތެމީ. 6.7%ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ 

ދެވެނީ  ސް އަދި އެހެން ޚިދުމަތެއް ނަމަވެސް މިޔަސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެލަވަންެސްއ ވި

މާޢީ އިޖުތި ގެ ތެެރއިންމިނިސްޓްރީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހެލްތުރި ަރއީސް. އަށް ިއއްޒަތްތެ 25ހަމައެކަނި %

ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މީެގ ، އަުޅގަނޑުމެްނ މި ސިޔާސަާތއިގެން ކުރިައށްއިަތކުން ނުބަލަތްނަޒަިރއްޔާރައްކާތެރިކަުމގެ 

ސޯޝަލް ގައި ަރއްދުވެފަެއއް ނެތް. ށް ފުރިހަމަ ގޮތުއެހީތެރިކަން ރައްދުވާންޖެޭހ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވެރިްނނަ

އި ދެ ތަބު. އެއީ ސޯޝަލް އެސިސްޓެންސާއި ސޯޝަލް އިންޝުއަރެންސާ. ންނަނީ މަޕްރޮޓެކްޝަން ނިޒާމެއްގެ މި އޮ

 ؛ވޭސްޓޭޖާ، ތަކާއިޭއގައި ހުރި ލީކޭޖު ،ކޮށްނާ ހަރުދަމުއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޯޝަލް އިންޝުއަރެންްސގެ ނިޒާ

މި އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތް ްއގައި ކޮރަޕްޝަން އަޅުގަނޑުމެން ހުއްުޓވަން އެބައެއީ ާޚއްޞަ ގޮތެ 

ހުރި ކެންސަރ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއިން ައޅުގަނޑަށް ދިމާވެފައި އެބަ ވޭތުވެިދޔަ ތާނަގއި ހަމަގަިއމު

ނޫނީ މިދިޔަ، ވޭތުވެދި  ދުމުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރީމާއެންސްޕާއަށް އެހީައށް އެ ،ޓްރީޓްމަންޓަށް ފަރުވާއަށް ެއދުމުން

އެ މީހާއަްށ  ،އިލާއަށްޢާލުުކރީމަ ނޫނީ، ޕާޓީ ބަދަލުނުކޮށްގެން އެ ޚިދުމަތް ެއ ސަރުކާރުަގއި ޕާޓީ ބަދަ

 ތްކޮށްގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮރަްޕޝަނުން ސަލާމަދިން ހާލަތްއިނުޖައްސަހަމަ
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ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަްށ ހެން. އެނާކުރެވޭކަށް ނެތްޢީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމު ހަރުދަމާޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިއަ

ވޭެނ ރާެއްއގައި މި ޚިދުމަތް އޭގެ ޒާުތގައި ފޯުރކޮށްދެއިގެންނައިުރ ކޮމިޓީ ެލވެލްަގއި އަުޅގަނޑު އެދެނީ ފުޅާ ދާއިޞްލާޙު

 ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. .ރިޢާަޔތްކޮށްދެއްވުމަށްހުރިހާ ގޮތަކަށް އަލުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

އިޖުތިމާޢީ ޞިއްީޙ  2011/15ނޫނު ނަންބަފު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ގާ

ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުުކރަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި  އިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ ނިޒާމަށް ހުށަހެޅިފައި މި

އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ  ،ވަނީ ޞަެދއް ކަމުގައި ފާަހގަކޮށްފައި މިމައިގަނޑު މަޤްށް އިޞްލާޙު ހުށަހެިޅ ނަގާނޫ

ނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކަންތައްތަްއ މުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ނެޝައިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ ނިޒާ

ހަވާުލކޮށްފައި އޮތުމުެގ  ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ސިާޔސަުތ ކަނަޑއެޅުމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ ވުާޒރާއާ

 އްޔަތު ހަވާލުޮކށްފައިވާ ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާ ރަްއޔިތުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލި ،އިގަބަދަލު

ކަްށ ގޮތަ  ޝަލް ސަރވިްސއަށް ބަދަލުުކރުން. އާދެ! ކުރު މިނިސްޓްީރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯ  ،ކަމަށްވާ

ން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އުދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެން ރމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން، ޖެންޑަ ތުހެލް ،ދަންނަވާ ނަމަ

ތޯ؟ އަދި ޭއގެ ހިސްޓްރީއަށް ދެވެމުން އައީ ކިހިެނއްޢީ ރައްކާތެރިކަން ިމހާތަނަށް އިޖުތިމާ އި ޖެހޭ ރާއްޖޭގަ ލަން އެބައިލަބަ

ގެ ރައީްސ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ، ކުރީ  ދިޔައީނިގެންންނަށް ފުރަތަމަ ފެޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެލަން އެބައިކުޑަކޮށް ބަލަ

ޑޮލަާރިއ  200ޔޫމުގެ ުދވަްސވަރު ތީމުގެއަށް ުނވަތަ މުލިާއގެއަށް ސިޓީލައިގެން އަލްއުސްާތޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައް

ގެންދަނީ އޭރުގެ މަޖިލިސް ޖެހި މަެވސް ބަެއއް ފަހަރު. ގިނަ ފަހަރު ހައީ އެކެޓް ހަމަޖެހިގެންދިަޔ ތަން. ދެކޮޅު ޓި

ންމެވެސް ަވޒީރަކަށް. ނޫނީ ކޮންމެެވސް ކާރުގެ ކޮުކރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންނޫނީ ސަރުއެކަން މެންބަރުން ތްރޫކޮށް 

ޭއގެތެރޭަގިއ  ،ރު ިދޔައީ. ނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންއޭމެދުވެރިޮކށް އެކަން ކުރެވެމުން  ނުފޫޒުގަދަ ބޭފުޅެއް

ޅުންނަށް ފުބޭދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުން ގިނަ  ލީމާމިގި

ވަނަ ައހަރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިންަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  2008ކޮށްދެމުންދިޔަކަން. އެއަށްފަހު ރުއެކަން ފޯ

އެއްގޮތަްށ  ހުއްޓުވަން އެމަނިކުފާނެ ވެވަަޑިއގެން ވަޢުދު. އެ ވަޢުދުފުޅާހުން ފަރުވާައށް ސަލާންޖެފެނިގެން ދިޔައީ ބޭސް

ވަނަ އަހަރު އާސަްނދައަށް ބަދަލުކުރެވިގެންދިަޔ.  2012ކުރެވިގެންދިޔަ. އެއަށްފަުހ ޢާރަފުވަނަ އަހަރު މަދަނަ ތަ  2011

ލަްއކަ ރުފިޔާއަށް ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ.  1ކަށް ކޮންމެ އައި.ީޑ ކާޑަ؛ ފަރުވާގެ ަލއްކަ ރުފިޔާގެ ޭބސް 1އެއީ 
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 ވާ އާސަންދައަށް މި ނިޒާމު ބަދަލުވެގެންދިޔަ ވަނަ ައހަރު ހުސްނު 2014ދިޔައީ ންއެއަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެ

ގެ ހިސާބުތަކުްނ ވަނަ އަހަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު 2017ބަދަލުވަމުން އައިސް ބަދަލުަވމުންން ތުތަން. އާދެ! ެއގޮ

ޢީ މާ ނޫނީ އިޖުތި މުން،ޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން އާސަންދައަށް ޚަރަދުުކރެވެބިލިައން ރުފި 1.7ދައްކާ ގޮުތގައި 

 ޢީ ރައްކާތެރިކަން ދެވެމުން މިޖެހޭ އިޖުތިމާލަން އެބައިރައްކާތެރިކަމަށް ޚަރަދުކުެރވެމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ަބލަ

ދަނީ ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މިކަން ކޮްށތޯ ނޫނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ؟ މި ނިޒާމު ކުރިއަށްދަނީ އެންމެ އިންސާފުވެރި 

އްޖޭަގއި ތިބި އެންެމ ރާދިވެހި ،ޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ލަން އެބައިުޑމެން ބަލަށްތޯ އަުޅގަނކަކުރެވޭނެ ގޮތަ 

ކަންަތއް  ކާޑު ަދއްކާލީމަ މިހަމަެއއްަގއި އައި.ޑީ  ެއއް އާއެންމެ ަފގީރު ީމހާ ،މުއްަސނދިންނާއި ،ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނާއި

ުތގައި ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހާއަށް ހަގީގަ ގޮތެއް ކަމަށް. އީ އެންމެ އިންސާފުވެރި އޮުތން އެއޮންނަކުރެިވގެންދާ ގޮތަށް 

ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ  ،ނަމަނޫންކުރަނީ. އެހެންކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ދައުލަތުން އެހީތެރި

ޕޮއިންޓްމަންޓް ހަދަން ޓަަރށް އެކްފައި ޑޮ ާކޑު ދަްއކާރުިފޔާ ައއި.ޑީ 200ރަން ގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުތު ހަގީގަ

ބޭފުޅުްނެގ  ގަން. ެއއީ އެނަސިީޓއަށް ބޭސް ނުވެދާނެ ބޭސްޅުން ބޭނުންފުބައެްއ ބޭ .ނުވެދާނެބައެއް ބޭފުޅުްނ ބޭނުން

ަބޔަކަށް ނުކުެރޭވވަރުެގ ބޮޑެިތ  ވަނީ އެތުން ބޭނުންގިނަ ރައްޔި ،ދުންތެރިކަން އެވަރަށް ހުްނނާތީ. އެހެންނަމަވެސްފު

ކާުރގެ ތެރެއިން ަހމަޖެހޭނެ ގޮތްތަކެއް ފަހިވެފަިއ އޮތުން. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ރުއެ ަފރުވާ ސަ ދިމާވީމާކަންތައްތަާކއި 

ޚިދުމަތް  ިއގެށް އިްނޑިާއގައި ާއސަންދަޚާއްޞަކޮ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  ންދާއިރުއާސަންދަ ދެމެމިހާރު  ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

އިންިޑާއގެ އަބީޖާ ކިޔާ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް މި ޚިދުމަތް . އާދެ! ށްމެދުވެރިކޮ އެއްތަރޑް ޕާޓީދަނީ ދެމުން

ތައް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވަމުންދޭ. އާދެ! މި ޚިދުމަތް ލަތަށް ނުވަތަ އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް އެދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދައުދެމުން

އަބީާޖ ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ނަެއއް ބޮުޑކޮށްކަން އަޅުގަ ކުރަމުންދަނީ އެތައް ގުއަބީޖާއިްނ ބިލު ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް

ްނ އާދެ! ކޮންސްޓްރަކްޝަ ؛ޑިާއގެ ކޮންސްޓްރަްކޝަންއިރު މިއީ އިން ލިއިކުންފުންޏެއްތޯ ބަލަކުންފުންޏަކީ ކޮން

 ވާނީ މިއީ އާސަންަދއިަގއި އޭރު ތިބި ވެރިންނާއި އަބީޖާއާ ނަކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވަނީ. އަުޅގަނޑު ދަން މަސައްކަތް

 އިތުރަށް ޖެހޭ. އޭގެކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަން އެބަ ކަމަށް. މި  ވަރަށް ބޮޑު ޖަރީމާއެއްގުިޅގެން ހިންގާ

މިލިއަން ރުފިޔާ  9.5ޓަކައި ީމޓަރުގެ ދުވާ ޓްރެެކއް އެޅުމަށް  700އާސަންދައިން  ،ދަނީިއވެމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު

ރުފިާޔއަށްވުރެ ބޮުޑ  500ހާްސ  13 މީޓަރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ޚަރަދުވެގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ އަޑު. އާދެ! މިއީ

ކުރުމަށް އެތަްއ ފައުންޑޭޝަންގެ ނަމުގައި ޚިތާނު ޞަދަޤާތްދަނީ  އަދަދެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެން މި

 ތަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ... މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަުދވެެގންދިޔަ
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ކެންދޫ  ،ފަރާތުންއަރުވާނަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި

 .ށްމެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ  ،ދަނީ ސް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަދަްއކަމުން މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

މަ ދެތިން ޓެކްނިކަލް ކަމެްއ އުމުގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ހަނަގެިނޒާމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު އިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ 

އިރު ެވސް އި ގެނަލާޙުކޮމިޝަނާ ެބހޭ ގާނޫނަށް އަޅުގަނޑުމެްނ އިޞްސް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަ

 ސްން ލިޔާއިރުަގއި އަދި މި މަޖިލީހަށް ވެގާނޫނުތަކުގެ ނަ އި މި ރާއްޖޭގަ އިވާނެ. ެއއީށްފަކޮ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ފާހަގަ

ގޮތަށް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ  ޔާލިރުގައި ގާނޫނުގެ ނަންބަރާއި އަދި ނަން އިޅާށަހަކުރަން ހުއިޞްލާޙު އްގާނޫނުތަ

ތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބްރެކެޓު އި.ޖެހޭނީ ބޭރުގަބަ ޖެހޭހެން. ގާނޫނުގެ ނަން އޮންނަންގެންނަން އެބަދަލު

ކުރާއިުރގަިއ ެވްސ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ގާނޫނުގެ ނަންބަރު. ެއއީ ދިވެހި ބަހުގެ ަގވާއިާދއި އުސޫލުތަކަްށ ރިޢާޔަތް

ޔޭގެ ތަހުޒީބު ެއއްެޗއް. އަދި ދުނި ރާކައި ބޭނުން ކުޓަ މަށްލިޔާ ެއއްަޗކަށް އިތުރު ތަފްޞީލު ދިނު ބްރެކެޓަކީ

ގެ ޔާނީ ގާނޫުނގެ ނަން. ދެން އެ ގާނޫުނގެ ރިފަރެްނސް އޮންނަންޖެހޭނީ ބްރެކެޓުލި  ގައިމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ެވސް ގާޫނނު

ޒާމުެގ ގާނޫނު. އިންުޝއަރެންސްެގ ނިޢީ ޞިއްޙީ މާތިހޭނީ މި އިޖުޖެވެސް އޮންނަން ުތގަިއ ހަީގގަތެރޭގައި. އެހެންވީާމ، 

އޮންނަންޖެހޭނީ. އެ ބަދަލުތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެއގޮތަށް ގެންަނވާނެ ދެން ބްރެކެޓުގެ ތެރޭގައި ގާޫނނުގެ ނަންބަރު 

އެާއއެީކގައި ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގަިއ ރަން. އަދި ހަމަކުގަބޫލުހަމަ ގަނޑު ޅުކަމަށް އަ

ނޫނެްއގެ އެ ގާ ސްކުިރން ވެދުވަުހގެ ތެރޭގައި ވެސް އަދި ީމގެއަހަރުފަސް ވެދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ވޭތު

 .ނޫން ގޮތަކީ ޒަމާންތަކެްއ ފަހުން، ޒަމާންތަކެއް ވާއެްއގޮތަށް ބަދަލުކުރުން. ދެން  ލާޙުތަކާޞްގެނެވޭ އި  ،ތައްނަންބަރު

ިއރުގައި ނަންބަރު ތަރުތީބުން ލާންނަން ބަގެލާޙު ގާނޫނަކަށް އިޞްއެ އަލުން  ދެތިން އަހަރު ފަހުން ވެްސ އަނެްއކާ

ކަްށ ެއްއގޮތަ ނޭނގެ. އެއީ އެއްތަނެްއަގއި ގަިއ ވާނުާވއެއްތު ހަގީގަޮއޅިފައި ހުންނަނީ. ށްވެ މިގޮތަތްއެގޮހުންނަނީ 

މާއްދާއެއް ެލވޭ އިސް އުވަ ގެނެތުަގއި. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުގެ ނަންބަރުތަކަށް ބަދަލުހަގީގަމިކަންތައްތައް ކުރާ ބަޔަކު ެނތް 

ކުރީގައި އޮތް މާއްދާައކީ  ކު ަފއިވާ ާމއްދާެއއްކަްނ އިނގޭ ގޮތަްށ، ެއކަމަލެވިއިއުވަ  ކައިީރގައި ވަންޏާ ށްކަމަ

ވަަނ  30 ލެުވނީމާ މިސާލަކަށްއިއެ މާއްދާ އުވަ  ންނަްނޖެހޭނީ.އޮލެވިަފއި އޮތް މާއްާދއެްއކަން އިނގޭ ގޮތަށް އިއުވަ 

ަނ މާއްދާ ކައިރީަގއި ޖެހިފައި ވަ 30 ނުވާނެ.ވަނަ މާއްދާއަށް ެވގެން 30 އްދާވަނަ މާ 31 ލެވުނީމާ،އިމާއްދާ އުވަ 

ުތގަިއ ހަީގގަމި ދައްކަނީ  އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމންލެވިފަިއވާ މާއްާދއެކޭ. އި އޮންނަންޖެހޭނެ، މިއީ ުއވަ

ެޖހޭ މި ސަރުކާރުަގއި މެންޑޭޓް ގަނޑުމެން އެބަރުަގއި އަޅު ކުާރއިކުރާ ވާހަކަ. މި މެންޑޭޓް ބަދަލު ތަނެއްގެ މެންޑޭްޓ ބަދަލު

 މި  އި ދިމާވާތީކާ ުއނދަގޫތަކައިރުަގއި ގާޫނނުގަިއވާ ގޮތާއި އަދި ކަންތައްތައް އެތުރިފަިއވާ ގޮތުން ލާއޮތް ގޮތަށް ބަ



60 

 

 ެއީއ ެމއްކަ ޔަދިޖެހެނީ. ހަމައެއާެއކީަގއި އިްއޔެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސޯޝަލް މީޑިާއއިން ފެނިގެންގެންނަން ބަދަލު

ންނަނީ ސޯޝަލް ފެ ކުގެ ތެރެއިން ޭއގެ ުކއްޖެްއގެ މަންމައެްއގެ ޕޯސްެޓއް މިތްތަންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާދުނުކުޅެ

، އަމިއްލައަށް ަވޒީފާ ދޫކޮށްލާފަިއ ރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ނުކުރެވިގެން، ދިރިއުޅުމަށް ދަތިވެގެންތުަގއި ކުހަީގގަމީޑިއާަގއި. 

ޮގްސ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުެރވިގެން، އެ ހާލަތު ގޯސްެވގެން ވެސްރެެގން ވެސް، ދެންދަރިފުޅު ބަލަން ގޭގައި ހު

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  ރައްޔިތުންގެ ުނވަތަ ،ލާ ހިސާބަށްއިއަމިއްލަ ދެ ކިޑްނީން ެއއް ކިޑްނީ ިވއްކަ 

ޖެހޭ. ސޯޝަލް  ވިސްނަން އެބަމެދު  ފުންކޮށް މިކަމާ  ޖެހޭ ވަރަށްއަޅުގަނޑުމެން އެބަ މާބެލެނިވެރިންގެ ހާލަތަށް ދިޔައި

 ގައި ޢުއެ މުޖުތަމަ ،ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ނިޒާމަކީ ދެންމެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްިވ ގޮތަށް

 ނުލާ ބައެއް މީހުންެގ ހާލަތުތައް  ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، އެ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންގެ އެހީތެިރކަމާ

މަޢުން އެފަދަ ހާލަތުގައި ތިޭބ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ނެތީެވ، މުިޅ ޖަމާޢަތުން، މުޅި މުޖުތަނުކުެރވެރަނގަޅު

 ،ްށ ައަވސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެޭރގައި މީދުކުރަނީ ވަރައްއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ އު 

ފަރާތަށް ދެވޭ  ކުރެިވގެން އެ ހުންނަ ފަރާތްތައް ކެޓަގަރަިއޒް ކުޅެދުންތެރިކަންނު ވަރަށް ައވަސް މުސްތަޤުބަލެއްަގއި

ނާޔަތް ދުނިޭޔެގ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެްސ ކުރެވޭ އުސޫުލގެ ގޮތުން އި އި،ކަމާދެވޭ ރައްާކތެރިއަދި އުޖޫރައާއި 

 ްއގެ ނިސްބަތުން މެުތގައި ަޤއުހަގީގަ ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އަުޅގަނޑުމެްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ތުަގއި ހަީގގަޮއންނަ މިންވަރު  ފެކްޓަރރ ެކއަ ތަލާ މިންވަުރ ނުވައިދޭެތރޭގަިއ އަޅަ  ރަްއޔިތުންނާ ޤައުމެްއގެ

މެދު   މީހުންނާވާނުންވަޒަންކުެރވޭނީ އެ ޤައުމެްއަގއި އުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭ

ނުވަތަ  ށްސިޔާސީ މީހުން ނުވަތަ ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކަޅާިކޔަިއގެން. ޤައުމެްއގައި ުއޅޭ އަށް ތަ ގޮކުރެވޭކަން

ިއ ގަ އްޢެތަމަމުޖު ތުަގއި އެހަިގގަޑު ރައްކާތެރިކަމެއް ބޮ ަތކަށްވުރެ މާތްޔަނާމުއްސަނދިންނަށް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އި

. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ޖެހޭ ން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބެށްރިކަމައްޞަ އެހީތެޚާ ުހންނަނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދިރިއުޅޭ

ޔާތުގެ ހަން އެބަޖެހޭ. ރައް އައިސްދާނެ މީހެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ަގބޫލުކުކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ެއފަދަ ދުވަހެ ހަމަ

، އަުޅގަނޑުމެން ހެޔޮ ވީމާން. އެހެ މެއް ދިމާވާނީކަްށ އެފަދަ ނަވަގުަތކު ަކމެއް ނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެންކޮން ދުވަހަކު ކޮން 

 ،މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން މަސަްއކަތްކުރާއިރު ސަުރކާރުަގއި ތިބެ މަސައްކަތްކުރާއިރު  ،ގައި ތިބިއިރު ލުހާ

ސް މިފަދަ ކަމެްއ ވެންނަށް ގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ރައްޓެހި ޅު ށް ވެސް އަނައަޅުގަނޑުމެން

ކަމަްށ  ގެ ގާތް މީހުންންލަތުގަިއ ތިބި ކުދިންނަކީ ެއއީ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެހާ ބަލަިއގެން އަދި މިފަދަ ދިމާވެދާނެ ކަމަށް

ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް . ދެއްވި ފުރުޞަތަށްބަޖެހޭހަށް އަުޅގަނޑުމެން ެގންނަން އެވަބަދަލުތައް ވަަރށް އަ މިބަލައިގެން 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ބަރު. ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންޝުކު

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

މީ ނިޒާމުގެ ކާރުގެ ފަރާތުން އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤައު. ސަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހިސާބަށް  ނާންޑުމެރަން. އަދި މި އިޞްލާުޙ އަުޅގަނިއޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކު ށަހެޅިފައިވާހުގާނޫނަށް 

ދަންނަވަްނ.  ުޝކުރު ސްވެ ށްޙްމަދު ހާރޫނަންބަރު އަމެ ިއއްޒަތްތެރިެގ ރާމަނަދޫ ދާއި ޓަކައި ސްދެްއވި ކަމަށްގެނެ

ށް އަންނަ ޖުތިމާޢީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢަދީ ގޮތުންނާއި އިޞާތި ޤްއި ރިކަމަކީތެއިޖުތިމާޢީ ރައްކާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ވާީމ ގު ބައިނަްލއަ .ފިަޔވަޅުތައް  އިގޮތުން އަާޅ އެންމެހަ ނުދިނުމުގެޔަލޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ަރއްިޔތުން ނިކަމެތިވި

ން ބައެްއގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މަިއގަނޑު ތިއިރު އިޖުތިމާތަކަށް ބަލާޑުމިންގަނ

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ތުންދީ ގޮޞާތިޤްވަޒީފާގެ ާބޒާރު ހަރުދަނާކޮށް އި ،ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ

 ،އިމުކޮށްޤާ އް ދަފްތަރެ ންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ަވޒީފާގެނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ީމގެ ތެރެިއން އެރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދި

ނެ ދާސްޕާއަށް ކުެރވިންކޮށްދިނުމަކީ އެރުށް ވަީޒފާގެ ފުރުޞަތު ފޯނަމީހުން ތިބިހިފައި ޖެބޭނުންފާގެ ޒީ ވަށްންމެ ބޮޑައެ

އިޖުތިމާޢީ އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމު  ،ދެވަނަ ބަޔަކީ .ރި ރަީއސްން. އިްއޒަތްތެރަލުކުބޫގަ  ގަނޑުޅު އަ ަގއިމުކަ ކަމެއް

 ލްތު ތެރެއިން ހެމީގެ .ތުންނުދިއުމުގެ ގޮ ގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢު ބިކަވެށް އިޖުތިމާޢީ ލޮޅުންތަކުކޮމެދުވެރި

މުތަެކއް ހިމެނޭ. ޒާނެ ނިވޭށްދެ ށް ޢިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮނަދުވަްސވީ މީހުން ންއިންޝުއަރެންްސގެ ނިޒާާމއި، އުމުރު

މި ދެްއކުމުން  ާކޑުއި.ޑީގަނޑުމެންނަށް އަޅުރުކާރަކުން އަވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަ 2008 .ތެރި ރައީސް އިްއޒަތް

ށް ދައްކަްނ ޑޮކްޓަރަފަހިވެގެންދިޔަ.  ށްނަބޭސްފަރުވާގެ ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން ،ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް

 .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުފަހިެވގެންދިޔަ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ހިޖެނުބޭހަށް ސަލާންޖަހަން ،ނުޖެހިންސަލާންޖަހަ

ރުކޮށްދޭ މާލީ ނުވަތަ ފޯފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލުގައި ޖެހާމުޖުތަމަޢުގައި  ،ންލަގަނޑު ފާހަގަކޮށްބަޔަކަށް އަޅު  ތިންވަނަ

އެހީާއއި،  ވޭށް ދެމައިންނަތެރޭަގއި ެއކަނިވެރި ަމއިންނާއި، ެއކަނިެވރި ރުކޮްށދިނުމުގެ ބައި. ީމގެގެ އެހީތެރިކަން ފޯކެތީތަ

އަށް ބޭނުންާވ ހީޞަ އެއްކުދިންނާިއ، ޚާ ތެޭރގައި ޔަތީމުނޭ. އޭގެމެހީ ހިނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

ރައްޔިތުން ނިކަމެތިެވ  ،ކީއަޑަރތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެން ވެސް މީގެންމީހު

އެފަދަ  ،އި ސް ފޯރުކޮށްދެއްވަސޯޝަލް ސަރވި ،އިޖުތިާމޢީ ޚިދުމަތް ، އެކިއެކި މައްސަލަަތއްވާދިމާ ށްމަހުލުގައި ޖެހާދަތި

. އްދާރާއެމު އިންށް ނެރެދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދވޭނެ އަްނނަނިވި މުހިމުޖުތަމަޢަ ނބުރާފަރާތްތަކަށް އަލުން އަ

ނުދިނުމަށް ތަފާތު އެތައް މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުްނ ކަހެރިވިޔަން އެަކމެތިވެ މުޖުތަޢުރުން ރައްޔިތުން ނިއިތުމީގެ

އިވާ ފަރާތްތަކަީކ ފަހިލުގައި ޖެހާ މުޖުތަމަޢުގައި  .ދާރާއެްއކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްއަންނަ އި

އެންސްޕާއިން ފޯރުކޮށްދެނީ ނުންވާ ފަރާތްތައް. ން ބޭކަވެސް އެހީެތރި ންގޮތު ލީމާ ،އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން
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ހޭނީ ޖެއެހީތެރިކަން ވާން މާލީ ްސޕާއިން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާތެރިކަމާއި، އެންލީ ރައްކާމާނުންވާ ބޭ ށްކަފަރާތްތަ ފަދަމި

 ށް ައކަށް. އޭނާ އެނބުރި މުޖުތަމަޢަވެވޭ އެހީ ށްދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަހާއަށް ދިމާވެފަިއާވ އިޖުތިމާޢީ މީރައްޔިތު

ޖެންޑަރ  ،ގައި މި ދެ އިދާރާއަކީގޮތު  ރެވޭއަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކު .ނެރެދިނުމަށް ވެވޭ އެހީއަކަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރަމުން އަންނަ ދެ އިދާރާއެއް. ތަކެއް ކުުލވުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްސިއެންސްާޕއަކީ އެއް އަމާަޒކަށް ވާ އިއާމިނިސްޓްރީ

 ޞްލާޙަށްއި ވާ އިއްވާފަ ޅު. ނިންމާލުމުގެ ކުރިންެވސް މި ހުަށހަްނ މަސަްއކަތްުކރަންޖެހޭ ދެ އިދާރާގެވަރަށް ގުޅި

 ރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކުއަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. އްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާގެ އި އްޔާ ިއއްޒަތްރި މެންބަރު. ކުރިޝު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

 ދާބަހުސްކުރަމުންސްކުރަމުންދާ މަރުޙަލާގައި އަދި ހުބަ ދު އަުޅގަނޑުމެންްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަކުރިއްޔާ އިޝު

ައޅުގަނޑުމެްނ  .ރި ރައީސްތެްއޒަތް . އިވޭންނުބޭން ޅާލަ ޚިޔާލު ހުށަހަމަގޮތުން އަޅުަގނޑުގެ ވެސް ހަ ލާޙާ ގުޅޭޞްއި

ސްޓްރީގެ ދަށުން އެހެްނ މިނިސްޓްރީއެްއގެ ދަށަްށ ގެންދާ މިނިއެންސްޕާގެ ޚިދުމަތްތަްއ މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން

އަުޅގަނުޑ  .ރި ރައީސްތޯ އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެދެްއގައި ޤްޞައީ ކޮން މައެ ނީރަނީ ކީއްކުރަންތޯ ނޫ ބަދަލުކު

ރަށްވުރެ ވަ އް މިހާރު ކުރާވާނީ ކުރަމުންދާ ކަްނތަ ވާނީ ނޫނީ ނިޔަތަކަށް ދަކަށްޤްޞަަގއި އަބަުދވެްސ މަގޮތު ކުރާ ލުގަބޫ

 ،ންއިކަން އިތުރުކުރުލު ލިބޭ ޚިދުމަތުގައި ފަސޭހަަކމާއި ށްަރއްޔިތުންނަ އަދި  .ކޮށް ކުރުންމަރަނގަޅަށް ކުރުން، ފުރިހަ

އަޅުގަނޑުމެްނ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް  .ނީ ބޮޑުކުރުން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްނޫ

ންވާ ނަތީޖާ ނެރެވޭ ކަމަކަށް ންނެއް އަުޅގަނަޑކަށް މި ބޭނުކުކޮށްލުމަލުބަދަ އަކުރު ކަނި އެ ހަމައެއި ުރގައިބަލައިލާ

 ނިމެންނަށް ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އެއީ ނޫނީ މިނިސްޓަރު ހަމައެކައަޅުގަނޑުއް ނުކުރެވޭ. އޭރުްނ ލެގަބޫ

ދު ޞަޤްނުންވާ މަރަން ބޭސިުލކުހާޞްލާޙުން ގެންނަ އި ށްމި ގާނޫނަނެއް އަދި ައޅުގަނޑުމެން ންބުނެލަދިނުމަކު

ދި ބެލެވޭކަށް ނެތް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލަށް އަ ރެވުނީކަުމގައިކުސިލުހާ

 މާނައިަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު  ޭއެގ ޙަޤީޤީ ،އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާުޙ ގެްނނައިރު އަިދ މި ގާނޫނަށް ގެެނވޭ ބަދަލަކީ 

ސިލުވާ ބަދަލަކަށް ހާދު ޤްޞަން ބޭނުންވާ މަ ކުރަލުސިހާނީ އެިއން ގެންނަންޖެހޭ ނޫނީ މިއަދު ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް ނޫ

 ގެން އަުޅގަނޑުމެން ހުތެރި ރައީްސ، އެންސްޕާެގ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ މީތްހޭ. އިްއޒަދޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން އެަބޖެހެ

 ގެ ކުރުމުތިނާޔަތްތައް ގިންއިއްޔާ އްޖެވެ ށް ދޭ ޚިދުމަތް ނޫނީނަމީހުން އެ ،ޓެގަަރއިޒްކޮށް ކެ ސަރުކާރުން  ގެމިއަދު

ގެ ފައިވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންސްޕާެގ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުބިލިމަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވެމުންާދކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
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ޅެވޭ ލައިގެން ނޫހާލަ އްއަދި އަމި ،ޅު މީހުންނާއިއަދި އެއަްށުވރެ ރަނގަ ،ށްކޮށް ތިބި މީހުންނާއިދަލު ހާވަރަށް ތެރޭގައި 

ގެްނގުޅޭ  އިވެއްެޖއްޔާ އުފުލަ ނޫނީ  ،ކަން ކޮށްދޭ ިއވެިރވެގެން ކަންބަހުން ަގއި އެހެން މީމީހާެގ ކަންތައްަތކު އެ ،ލުގައިހާ

ކަންކަން ވެސް  އި މިކަންކަން ގިންތިކުރުމާ މިކަހަލަ ބައިވަރު މީސްމީހުން އެބަތިބި. އަދި އެ ހުންނާ ގައި ތިބި މީލަތުހާ

ނާޔަތްތަކާިއ އިއެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ  .ށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭހެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ގާނޫނަ

ެކއް އަދި ތަފާތުތަކެްއ ތަގުާނޔަތުަގއި ވެސް ފަރައިޮގތުގައި  ކުރާއަޅުގަނޑު ގަބޫލުެވސް ކަންކަން ކަނޑައެޭޅއިުރގައި 

އެއަށްވުރެ  ، ުހންނަ މީހަކާއިއްންތެރިކަމެދުާއދައިގެ ނުކުޅެވާހަކައަކީ ވަރަށް  . އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާހުންނަންޖެހޭ

ނޫނީ  ،އެހެން މީހެއް ނޫނީ އި،ނުލަ ދެން އެންމެ ބޮޑުކޮށް އެހެން މީހުންނާ  ،ކާއިހަބޮޑުކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީ

 ،ގޮތުަގއި ކަނަޑއެޅި  ގެކެއް ތަފާތު ހާލަތްތަ  އީމި ،ހާލަތާއި ރު މީހުންގެވޭވައެއްޮކށް ނޫނީ ނޫޅެ ހެއްގެ އެހީތެރިކަމާމީ ދެ

ފެނޭ ދެ ދަރަޖަކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގިންތިކުެރވި ނާޔަތްަތއްއިދެވޭ 

ށް ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި މުޅި ދުވަްސ ހަމަ ހުރިހާ ވަގުެތއް ހުސްކޮ ެވގެން މީހަކު ވެގެން ނޫނީ މަންމައާިއ ބައްޕައާ

ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުެގ ތަން. އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާ ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަމުންދާމުޅި ނޫނީ 

ތްތެރި ގޮތުަގިއ އެންމެ އިންސާުފވެރި އަދި ހަމަހަމަ ގޮތް. އިްއޒަ ދިއުމަކީ ެއއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގެންވެ ތެރެއިން 

 ދެވޭ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް . ެވސް އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ މިއަދު ވިސްނާލަން ކުރާއިުރގައިޔަތީމު ކުދިން ގިންތި .ރައީސް

އަދަދުތަްއ އެްއގޮތަށް ދެވޭ  ގޮތުަގއި އެބަ ތަފާުތތަކެއް ގެްނގުޅެންޖެހޭ. ބޭނުމާ އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާއެހީަގއި ވެސް 

ނޫނީ އެއް ކުއްޖަކު ގެްނގުޭޅ  އި،ކޮށް ހުންނަ އެކަކާއް ކުދިންނާ އެ 3ސާލަކަށް ކުޑަކުޑަ ނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ. މިކަ

ފަސް ކުދިން ގޮވަިއގެން އުޅޭ މީހަކާ ހުންނަ ތަފާތުތަކެއް ވެސް އެބަހުރޭ. އެހެންވީމާ، ނޫނީ ހަތަރުއި، އެކަކާ 

މި ކަްނކަމުެގ  ަވއިތައް ރަނަގޅަށް ރާއަދި އިންިތޒާމު ،އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ގެންދާއިރު

ކަންކަމަށް އެޑްރެސްކުރެްއވުމަީކ  މިދެންނެވިގޮތުަގއި  އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާރެއިން ފަރުވާދޭން މަސައްކަތްކުރާއިުރގައި ތެ

ްއޒަތްތެރި ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އި ވެގެްނދާނެ ކަމެއްދިއުމަކީ އެއީ ފުރިހަމަނޫނީ އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިގެން

 ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭ ިވސްނާއިރުަގއި ތަންޮކޅެްއ ދުރަށް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހިލަްނ އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ .ރައީސް

ނޫނު ހިންގަން ގާނޫނީ  ،ދޭން ފެށިނޫނުން ފަުރވާގާއަދި މި ިއ ކުރި ތަޖުރިބާތަކާއެބަޖެހޭ. މި ހާލަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން 

ްނ މައްސަލަތަަކށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވެ ަމއްސަލަތަާކއި އެ ހުރި  އިުރގަިއ ދިމާވެފައިއިއަ  މިއަދާ ހަމައަށް ފެށީއްސުރެ

 .ހޯދައިދެވެން އޮތީ ޮކންކަހަލަ ޙައްލެއްތޯ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އޮތީ

އަދި ރަނގަޅަށް  ،ފަދަ ކަންކަމަށް ރަނގަޅަށް ބެލިގޮުތަގިއ މި އިޞްލާޙުެވގެން ދާންޖެހެނީ މި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ހޯދައިދެވޭ  ގޮުތގައި އެަފދަ ފަރާތްކަށް އެހީތެރިކަމާއި މާލީ ތަނަވަސްކަން އެންމެ އިންާސފުވެރި ރަނގަޅު ،ކުެރވިގިންތި

ވޭ އިޞްލާޙުތަަކކަށް. ޔާ މާލީ އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ޯފރުކޮށްދެއްނޫނީ ވެއްޖެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ދިއްގަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިވަގުތު ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުޝުކުރިއްޔާ

 .ށްޙަސަނަ އިކްރާމް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ސަންޙަ ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

ބަދަލުގެނެވޭ ބިލަށް  ދާ ބިލަށް ނުވަތައަށް ހުށަހެޅިގެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި ފްލޯ

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޞިއްީޙ  އީމި .ވާތީވެ ބިލަކަށްމު ންއަޅުގަނޑު ވެސް ެއްއޗެއް ަދންނަވާލަން ވިސްނީ މިއީ މުހި 

 ވަގުތު ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ ނުވަތަ ހެލްތު މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ލަކީ ހެލްތު މި ބަދަ .ވާތީވެ ކަށްޚިދުމަތާ ގުޅޭ ކަމަ

އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމާ ގުޅޭ  ،ނެގި މިނިސްޓްރީން  ގެ ޚިދުމަތް ހެލްތުބެލެހެއްޓޭ އެންސްޕާމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން 

ތެއް ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ. މި  ޚިދުމަމުން މިއީ ވަރަށް މުހި .ބަދަލު ހަވާލުކުރެިވގެްނދާ މިނިސްޓްރީއާ

މި . އިމު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ބޭނުްނވާނެ ގޮތްގަދިއުމަީކ ހަމަރަނގަުޅ ެވގެން ވުރެޚިދުމަތް މިހާރަށް

މިނިސްޓްރީން  ލްތުހެމީަގިއ އެބައުޅޭ ދެ ބަެއއް. ެއއް ބަޔަކީ  ،ދޭތެރޭގައި ވިސްނާއިުރަގއި ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމާ

 ހެލްތު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް.  އިން ނުވަތަ އާސަންދަިއގެ ދަށުންއެންސްޕާ  ،އަނެއް ބަޔަކީޚިދުމަތް. ފޯރުކޮށްދޭ 

 ހެލްތު .ރަނގަޅު މަސައްކަތްަތކެއް ކުރެވެންޖެހޭ ވުރެގޮުތގައި މިހާރަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ންމިނިސްޓްރީ

ރަނގަުޅ  ވުރެމިހާރަށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި  ،ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ،މިނިސްޓްރީން

ތަޖުރިބާ ؛ ރާްއޖޭގައި ޑޮކްޓަރުން  ،ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީގެ ކުރެވެންޖެހޭ. އެންމެ ބޮޑު އެްއ މައްސަލައެއް 

ން. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ވަރަށް އްވުޖެހިލުހިލުންވާޖެނުމުގައި ދިޚިދުމަތްހުރި ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ގޮސް 

އެ ޑޮްކޓަރުންނަށް އެންމެ އެދޭވޭ ގޮެތްއގަިއ  ،ދާތީވެމަށް ޕޭޝަންޓުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދު  މަދު އަދަދަކަށް

އި ކުިރއަށް އޮތް ތަުނގަިއ ގޮުތގަ ބޫލުކުރާވުން. އަޅުގަނޑު ގަޖެހިލުންތަޖުރިބާ ނުލިބޭތީވެ ޑޮކްޓަރުން ދިއުމަށް ޖެހިލުންވާ

 .އަށް ޚިުދމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި އަންނާނެއަދި ރާއްޭޖގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުން ހަމަ މާލެ މުްނދާނެ.ވެސް މި ަމއްސަލަ ދިމާވަ

ޔިތުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވެސް ދަތުރުކުރާނެ. މާލެއަށް އަންނައިރުަގއި އެ ރައް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ހަމަ އަދި 

އާސަްނދައިގެ ދަށުން މި ޚިދުމަތް . އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ވިސްނަން އްރަދު ކުޑަކޮށް މި ޚިދުމަްތ ދެވޭނެ ގޮތެ ޚަ

އަތޮޅު  ،ައޅުަގނޑުގެ މަޢުލޫމާތު ގޯސް ނޫން ކަމަށް ވާނަމަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. 

ދަނީ. އެ  ން ލިޭބ އާމްދަނީ މިވަގުތު އަތޮޅަށް ފޯރުކޮށްދެމުން މިތޮޅު ފިހާރަތަކުއަ .ފިހާރަތަކެއް އެބަހުރި މި މާލޭގައި

ސްަޓއިލްގެ ެއކޮމަޑޭޝަން ރާއްޭޖެގ  ސްރަނގަޅު ެފންވަރުގެ ޑޯމެޓްރީ ،ާމރާތްތަކަކަށް ހެދިއިބުރީގެ  ، ފަނަރަފިހާރަތައް

ިއ ތަންކޮޅެއް ޚަރަދު ކުޑަކޮްށ ގޮތުގަ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ،ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ
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ގޮތުަގއި މިކަްނ  ރަްއޔިތުންނަށް ތިބެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވާމާލެއަށް އައިސް 

އިުމ ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަަކށް ވާނެ. މިހާރުވެސް ައއިސް ގަހަމަ އީއްޔާ މި ރެިވއްޖެކު

އެހެން  އަޅާލަިއގެން ނޫނިއްޔާފެނޭ. ހަމަ ބިންމަތީގައި ކުނާ ށް ނިކަމެތި ހާލަތުގައި ޭގގައި ަރއްޔިތުން ތިބޭ ތަން ެއބަވަރަ

އަުޅގަނޑަށް އިުމ ވެސް ރަނގަޅު. ގަމި ކަމަށް ހަމަ. ެފނޭތަން އެބަ ގަިއ ތިބޭމެިތ ހާލުގޮުތގަިއ ވަރަްށ ނިކަގޮތް

އެބަހުރި ރާއްޖެއިން  ރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޑޯމެޓްރީ ސްޓައިްލގެ ތަންތަންހަމަ ވަ ،ޑޯމެޓްރީ މިދެންނެވި ވައްތަުރގެ 

އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއްހެން.  ޔާއްއެގޮތަށް އެކަން ކޮށްެދއްިވްއޖެ. ޤާއިމުކުެރވިފަ ެވސް ބޭރުގައި

ވަނަ އަހަުރގަިއ  2017ން އަބިލި  1.7 ދެން ރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތުަގއި

ައޅުގަނުޑ ، އެހެންވީމާ  މިއަށް. ޚަރަދުކުރެވެނީ ން ރުިފޔާ ޮކންމެ މަހަކުއަމިލި 144އެއީ  .ކުެރވިފަވެސް އެބައޮތް ޚަރަދު

 ،ގެނެްސގެންމީގެތެރެއަށް ވިސްނުންތަކެްއ  ،ގެންދާ ކަަމށް ވާނަމަ ގޮެތްއގައިދެމެހެއްެޓނިވި  ގޮތުަގއި ގަބޫލުކުރާ

އަުޅގަނޑުމެްނ  .ންދެވޭނީރަނގަޅު މަސައްކަތްަތކެއް ސަރުކާރަށް ކުރެިވގެން މިަކން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގަިއ ގެ

ެއކަން އެހެންވީމާ،  ރަްއޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް މި ޚިދުމަތަކީ. ،މު ޚިދުމަތެއްންހި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މު

ކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ  މިނިސްޓްރީން ން. ދެން ދެންމެ މިދެންނެވި ހެލްތުގަބޫލުކުރައަޅުގަނުޑ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް 

 ރުމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮވޭ. ެއއީ ތަޖުރިބާހުރި ޑޮކްޓަރުންމިނިސްޓްރީން މިކަން ކު ތެރޭގައި ނުވަތަ ހެލްތު

ންވުމަށް ޙައްލެއް ގެެނވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ޖެހިލުޖެހިލުންވާދާން ިދނުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ޚިދުމަތް

ޑޮްކޓަރުްނ މެޑިސިންއަކީ ރާްއޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢާރުފުކޮށްގެން ޓެލެ މެޑިސިންރަނަގޅު ފެންވަރުގެ ޓެލެ ،ގަބޫލުކުރަން

އެ  ކަމުގަިއ ިވޔަސް ވެސްނުިދޔަ  އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަުކން އެ ބޭފުޅުން ފިިޒކަލީ އެ ތަންތަނަށްތިއްބަަވއިގެްނ 

 ވެސް  ދިއުން. މިކަން ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަންތަންތަނުގައި ިތއްބަަވިއގެން ޕޭޝަންޓުން ބެލޭނެ ގޮތް ެހދިގެ

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ތަކްލީފުތަކެްއ  އަޅުގަނޑުމެްނގެތިއްަބާވ ރަށުގައި ގޮުތަގއި އެ ރަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ވެްސ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ  ، މިކަމާ ދާނެ. އެހެންވީމާދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން ހުރި ޮޑކްަޓރުންނަށްތަޖުރިބާ އިނުޖައްސަ

މު ބިލެކޭ. ވަރަށް ންހަމަ ވިސްނާލުން ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއްހެން މިއީ. ދެން ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ިމއީ ަވރަށް މުހި

 ،ދި ފެމިލީ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނާއިއިޖުތިމާޢީ އަ ،އޮތީ ގެ ބޭނުމެއްގެ ގޮުތގައި މިމި ބަދަލު މު ބަދަލެކޭ. ންމުހި

މު ބަދަލެއް. ންބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއީ މުހިގަިދއުން. އަޅުގަނޑު ބަދަލުވެގެން އަށްމިނިސްޓްރީ ސްސޯޝަލް ސަރވިސަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު. ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގެމަނަފުށީ އިއްޒަތްތެޝުކު
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 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ،ވެސް މިތާނަގއި ވާހަކަަދްއކަމުންދާއިރުަގއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން 

، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއިމިތާނގައި ވާ ،ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުަގއިންބަރުން މެ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުސްނުވާ އާސަންދައާިއ  ،ދަނީައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި

ނޑުމެން ިމ ެތއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަހަގީގަމިީއ  ެވސް އެކަމަކު އެންސްޕާެގ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ ވާހަކަ. 

ންާވ އެހީއަށް ބޭނު ޞައަުޅގަނޑުމެންެގ ޚާއް ގައޭޚިދުމަތެއް ނުލިބެއޭ. ސަލާންޖެހުމު މި ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް 

ގިނަ ދާއިރާތަުކގެ މީހުން މި ތިބީ. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އިްއޔެަގއި މޯލްިޑވިއަން ތެަލސީމިއާ ސޮަސއިޓީން ނެރުނު 

 ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެހީ ނުލިބޭ ވާހަކަ. ިމކަމަށް އާންނަނީ ތެލަސީމިވެސް މި އޮ އިބަޔާުނގަސްބަޔާނެއް. އެ ނޫނޫސް

 ޞަ ދޭން ދަތި ވާހަކަ. ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަކީ ޚާއްޚިދުމަތް .ން ރާއްޖޭގައި ނެތް ވާހަކަބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑޮކްޓަރު

. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާލެއިން ލިބޭ ޚިދުމަތް ބައި  އެއްއެހީއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު އާާބދީއެއް ރާއްޭޖގައި ދިރިުއޅޭ

ން. މަހުން މަހަށް ލޭައޅަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތެރެއިން ެއއްވެްސ ގޮަތަކށް ނުލިބޭކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލައަތޮޅު

ރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އިްއެޔގައި ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުދެވޭ.  ވެސް މި ކުދިންނަށް ލިބެންވާ އެހީ

 ސާސްަތއް. ހަމަ ހުހަމަ ޚާއްަޞ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ ބެލެނިވެިރެއއްެގ އި ،ފާހަގަކުެރއްވީ هللا ވާ ޢަބްދު އީމެންބަރު 

ހުސްނުވާ އާސަންދައޭ   ،އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ެވސް  އެކަމަކު ؛އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޞަސަލާންޖަހަނީ. ޚާއް

 ޙީ އިޖުތިމާޢީ ޞިއް) 2011/15އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަްނ ފެށިގެން ައއިސް  އިގ2008ަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދެ

ގޮސް ވަރަށް ރަނަގަޅށް ޚިދުމަތް ދެވެމުންދިޔައީ. ގެން ފާްސވެ (ާޤއިމުކުރުުމގެ ނިޒާުމގެ ގާނޫނު އިންޝުއަރެންސް

އިގެން ދިއުުމގެ ސަބަބުން ބޮްއސުންލަ ،ގިަނ ނިޒާމުތައް ހުއްޓި ކުންީރގައި ގެނައި ބަޣާވާތަ ވަރު ފެބު 7އެހެންނަމަވެސް، 

ގައި. އަޅުގަނޑު ލުހާެވސް މި ޚިދުމަތްތަކަށް ވާނުވާ ނޭނގި ތިބޭ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތިބެން މި ޖެހެނީ އަނެއްކާ

ން ހަމަ ކުރިއަނެއްާކވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެިރކަމުަގިއ ދާ މިހާރު ހިނގަމުން ،ބޫލުކުރަނީގަ

 އެއެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ ފަރުވާ  ޞަޚާއްދިޔަ އުސޫލުން ސައްކަތްކުރަުމންއެމް.ޑީ.ޕީން މަ

ހިންނަވަރު ާދއިރާެގ  ،ންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. މިއަދު މިތާނގަިއ ވާހަކަަދއްަކވަމުންލިބޭނެ އިމީހުންނަށް 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނޭ.  މީހުންނަކީ ޚާއްޞަ 6.7އާބާދީެގ % ،ރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއިްއޒަތްތެ

ކީއްވެތޯ  ؟މީހުންނަކީ 75ކޮބައިތޯ އަނެއް %. ށޭމީހުންނަ 25ދަނީ % ތެެރއިން ފަރުވާ ލިބެމުން މިއޭގެ

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބުމުގައި ދަތިތައް  75އެހީއަށް ބޭނުންވާ % ޚާއްޞަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ ގަ ޓަކައި ައޅުގަނޑު މިހެން ހުރި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް ؟އުޅެނީ ނުކުރެިވގެން މިޙައްލު

އެންމެ ޙައްުޤ  ،މި ޚިދުމަތްތައް އޭގެ އެންމެ ޙައްޤުވެރިންނަށް، ތަފާތު ދިރާސާކޮށް ެވސް އިންންސްޕާާއއި އާސަންދައެ

ބިިލއަން ރުފިާޔ  1.7ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ން ހުރި ހުރިހާ މަަސއްަކތެއް ކުރަްނ އެބަޓަކައި ކުރެވެދިނުމަށްއިޚިދުމަތް ހޯދަ
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މީގެ ބޮޑު ބައެއް މި ކަމަށް ޙަޤީޤީ ބޭނުންވާ  ،އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިުރގައި  މިދިޔަ އަހަރު

ސަލާންޖެހުން ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އެ ޞަޚާއް ،އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ސަލާންޖެހުން ،ނަމަ މީހުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ

ޤީ ވެސް ޙަޤީ މިއަދު ،، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ. އެހެންވީމާހޭކުެރވުނީ ެކއްބޮުޑ މަސައްކަތްތަ ކަށް ގެނައުމަށްހުއްޓެވުމަ

ޖެހެއޭ. ދަނީ. މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ނިުމމަކަށް ގެންނަން އެބަޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުން ހަމަ ސަލާންޖެހުމުގައޭ 

 ގެންނަން  މިއަދު މި ގާނޫނަށް ،މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިސްނަގަިއގެން މިކަމަށް

އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ވެްސ މިކަމަށް ގެެނވެންޖެހޭ  ، ދިރާސާކޮށް ފުންކޮށް އި ސްކުރަމުންދާ މައްސަލަިއގަހުބަ

ްށ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އެހީއަ ޞަޙަޤީޤީ މަންފާ ޚާއް ،ބަދަލުތައް ގެނެސް

 ދެްއވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. އުއްމީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ  ،އަރުވާނަން ޕީ.އެން.ީސގެ ފަރާތުންވަގުތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކު

 ލް ރަޝީދަށް. ޟުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

 

 ލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

ގެންނަން މި ހުށަހެޅި ބިލާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނުޑ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ކުޑަކުޑަ އިބާރާތަަކށް ބަދަލުޝުކުރިއްޔާ 

ތުަގއި ހަީގގަރައްޔިތުންނަށް  ،އިާބރާތް ބަދަލުކޮށްގެން ިވޔަސް ހަތަރު ވާހަކައެްއ.ވަނީ ދެތިންހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ޖެހޭ. އާސަންދައާިއ އެންްސޕާގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ަރއްޔިތުްނ ޭއގައި އަބަދުެވސް އެކަމަްށ ޚިދުމަތްތަކެއް އެަބ ފޯރުކޮށްދޭން

އެންސްޕާެގ  ،ދިޔައީ ހުރި. މި ދޭތެރެއިން މިދެނަ ހަމަ ވެސް  ކެނޑިނޭޅި ބޭނުންވާ ޚިދުމަެތއްކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން

އްޖެއިން ބޭރުގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ޚިދުމަތް ނޫނީ އާސަންދައިެގ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ނޫނީ ރާ

ލާޙު ުތގައި މި ިއޞްހަގީގަމިފަދަ ބަދަލެއް ގެންނައިުރގައި  ،ކެނޑިގެން. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ހޭ ފަރާތްތައް ވާހަކަދައްަކއިގެްނ މި ބަދަލު އައުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ނުކެނޑޭނެ ގޮތަށް ބެ ފާސްވުމުގެ ކުރިން ކަމާ

ފަރުވާ  ށްއަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ުކޑަކުޑަ ުކއްޖެއް، ކެންސަރަ ،މު ަކމެކޭ. މިހެން މިދެންނެވީންވުމަކީ މުހިކަންކަން ރޭ

ޖެހުނު ދުވަހެއް ހޭދަކުރަން އްހާތާއެހަފު ،ތް ނުލިބިގެން އިންޑިއާަގއި ެއތަކެއް ދުވަހެއް ހޯދަމުންދިޔަ ކުއްޖެއް ޚިދުމަ

އަޅުގަނޑުމެން  . އިްއޔެ ައޅުަގނޑުމެން އާސަންދަ ކުންފުނީެގ ބޭފުޅުންނާީތވެއީޚިދުމަތް މިދޭތެރެއިން ބަދަލުވެގެންދިޔަ

އޭގެ އިޝޫެއއް އަދި އެ ޭބފުޅުންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވި .ޕީ.ޓީ  ،ބައްދަލުކުރީމު. ބައްދަލުކުރިއިުރގައި އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ

ދިންއިރުަގއި  ދުވަހުގެ ނޯޓިސް 60ބޭފުޅުންނަށް ަޓކައި އެ ލުކުރުމަށްތިތާޑު ޕާޓީއެއް އެގްރިމެންޓެއް ބާ އީވާހަކަ. އެ 

މިފަދަ ކަެމްއ  ،ޫބލު ނޫނިއްޔާ ހިތަކު ނެތް. އެހެންވީމާގަމިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ަކމަކަށް މި ބޭފުޅުންނެއް 
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 ން ތަނުައދި ޚިދުމަތްތައް އެއް ،އެހެން މިނިސްޓްރީއަކަށް ބަދަލުކުރިކަމުގައި ވިަޔސްމިފަދަ މެންޑޭޓެއް އިުރގައި ކުރާ

ނުކެނޑި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީެގންވާ ގޮތެްއަގއި މެދު ،އަނެއް ތަނަކަށް ބަދަކުރިކަމުަގއި ވިަޔސް

 ނަށް އެީކގަިއ އާސަންަދއިގެ ޚިދުމަތް ަރއްޔިތުން އަދި ަފސޭހަކަމާ ،. ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންއެބަ ލިބެންޖެހޭ

ވެސް ހަމަ ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭ. އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގިއ  ތައްރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭނެ ފުރުޞަތު

ުތގައި ހުްސއެކަނި މުިޅ ހަގީގަރެވޭ މަސަްއކަތްތަކަކީ ވެސް އެންސްޕާގެ މި ސްކީމުެގ މި ކު  ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ވެގެންެނއް ނުދޭ. މިއަދު  ޓަމަކަށް އަދި ބޭސްފަރުާވއަށް އެހީތެރިވެދޭ ސިސް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ޫނނިއްޔާ

ެކއުމުެގ  ،އިބުއިމާ އި،ވެސް ހުރުމާ އިގަ ތުގައި ޯހއްދަމުންދާއިރުހަގީގަރާއްޖެއިން ބޭރުން އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް 

ބޮޑު ބައެއް އަިދވެސް ހަމަ ތުަގއި ހަީގގަ ،ކުޑަުކޑަ ފައިސާކޮެޅއް ދިންަކމުގައި ިވޔަސް އިންމަސައްކަތްތައް އެންސްޕާ 

ޖެހޭ. އަިދ މި ކަންކަން ރަނގަޅުވާން އެބަ ޖެހޭ.އެބަ އިޞްލާޙުވާންކަންކަން  މި ޖީބުން. ގެހޭދަކުރަނީ ރައްޔިތު މީހާ

އަތޮޅުތެރޭގަާޔއި އަދި ރަށްރަށުަގއި ވެސް ހަމަ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ިމ އެންސްޕާެގ ޚިދުމަތްތައް 

ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދާދި ފަހުން މިދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް މަސްދުވަސް ތެރޭގަިއ 

 ،ކުދިން 8ޚަބަރުތަެކއް. ތެލަސީމިއާގެ  އައީ އެިކއެކި ވަަރށް ދެރަވަރުގެ މި ގައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލުފުލު

ުތގަިއ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ކަންޮބޑުާވ ަހގީގަން މިއީ ކަދިޔަެވގެން ނިޔާ  އިފުލުފުލުގަ  އިރީގަކައި ކުދިން  8ގާތްގަނޑަކަށް 

ނަްށ ައދި އެންސްޕާގެ ބޭފުޅުން އަށްޮގވާލަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އަދި އާސަންދަ ައޅުގަނޑު ހަމަ ލަެއއް.މައްސަ

ނުޑ ގޮވާލަން މިކަުމގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަސަރުކާރަްށ ޮގތެއްަގއި  މިކަމާ ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް އަދި ާޚއްޞަ

ކަންކަން ބަލައި އިުތރަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުރި  މި ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުގެ އިހުމާލެއް އޮތްކަުމގައި ވާ

 ވޭދެ ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ،ްއވައިފި ަބެއއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންޖެހޭ. ފާހަގަކުރަކަންތައްތަްއ އެބަ ރަނގަުޅކުަރން

ގަނޑުމެން އެތަެކްއ ނުލިބޭ ވާހަަކ. ެއއަށް ބޭނުންވާ ޑޮްކޓަރުން ނެތް ާވހަކަ. އަޅު  ޚިދުމަތްތަކެއް މި ދިވެހިާރއްޖެއިން

 ،ނެތުމަކީ މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ިމއަދު މި ޤައުުމގައި ރިސޯޓުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ފަސްގަނުޑގަިއ އޮްތއިުރގަިއ 

ކީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންެގ ނޫނީ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ނެތުމަ

ހިނަގއްޖެ. ެއ ެވގެންވ. ފެލިދޫަގއި ިމދޭތެރެއިން ވެސް ަގއިނީ ޑޮްކޓަރެއް ނެތިގެން ބަނޑަށް ކުްއޖަކު ނިޔާ ،ދާއިރާަގއި

ހުރި  ތައް ޚިދުމަތްޙީ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޖެހުނީ މާލެއަށް. އެހެންވީމާކުއްޖާ އަުޅގަނޑުމެން ގެންަނން

ޓަކައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނެ ރަނގަޅުކުރުމަށް  ،ޓަކައިމިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް .ފެންވަރަކީ

ހަމައަށް  މިއަދާ ފުލިދޫގައި ވެސް ،އެއާެއއްކޮށް ޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ހަމަކަމަށް އަޅުގަނ

ގޮތެްއގަިއ  ާޚއްޞަ އިއަތޮޅުގަ  ވ. ،އިމީެގ ކޮންމެ ދިމާލެއްގަ ރަނގަޅު ފެންަވރެއްގެ ޑޮކްޓަެރއް ނެތް.  އެކަީށގެންވާ

  އިގޮެތއްަގއި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ރަށެްއގަ އަދި ާޚއްޞަ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ވ.

 ޔާނުާވކަން ހިތާމަެއއްވެސް ސަުރާކރަކުން އަޅާލަންޖެހޭ ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ؛ސަރުކާރުން



69 

 

. ރައްޔިތުންނަށް އެެދވޭ ންޖެހޭވާމިކަންކަން އިޞްލާޙު އި ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގަ  އިއެީކގަ

ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ހެލްތު ސްކީމުގެ ދަށުން މި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ހުރިހާ 

، ނަވާަލން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާކަމަށް އަުޅގަނުޑ މި ުފރުޞަތުގަިއ ހަމަ ދަން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ

ރާނެ ނާދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އިތުގަ ހަީގގަގުޅިގެން  ގެނެވޭ ކޮންމެ ބަދަލަކާ މި ،ވާލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު ދަންނަ

 ކުރައްވާނެ ކަމަށްމިކަހަލަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ،ކަމެއް ކަުމަގއި ވާީތވެ ުކރުމަކީ އެދެވޭގޮތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަން 

ކަުމެގ އިތުބާރު އަުޅގަނޑަށް އޮީތތީވެ އެ ވާހަކަ ވެސް މި ރާނެއްލުކުޙަކުރާ ވާހަކަ. އަދި މިކަންކަން އުއްމީދު

 ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަމުން އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށްޓަކައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޒަރީރު ޙަސަން ބަރުމެންއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ަޤއުމީ ގެ އިޖުތިމާޢީ ޞިއްީޙ އިންޝުއަރެންސް ) 2011/15ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ތަނަށް ހުށަހެޅީތީ އަޅުގަނޑުމިފަދަ އިޞްލާޙެއް މި ންގެނައުމަށްޓަަކއި ސަރުކާރުށް ިއޞްލާޙު( އަގާނޫނު ގެނިޒާމު

 ެއކު ޝުކުރު ށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާވަކިން ާޚއްޞަޮކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ ،ސަރުކާރަށް

ޞިއްީޙ  ،އިނގޭ. މި ސަރުކާރުން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މިކަމުން އެބަ

ބެޔަްސ  . ހެޔޮ އިޞްލާހީ ބަަދލުތައް ގެަނއުމަށްޓަކަިއ، ކުަރމުންދާ އަވަސް މަަސއްކަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނިޒާމަށް

ދުވެ ޢުއް، މިގޮތަށް ވައިލާއަކަށް ޑޮްކަޓރެއް، ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ފްލެޓެޢާހާސް ރުފިޔާ. ކޮންމެ  ދިހަނުބެޔަސް 

ލާފަ. އިލާފަ. އެްނސްޕާ ވެސް ވަނީ ދަވައިަގއި އާސަންަދ ވެސް ވަނީ ދަވަތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭހަގީގަނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން 

އެ މީހުންެގ  އިދިޔައީ ިވޔަފާރީގަ ކުރަމުންއާސަްނދަ ވެސް އެންސްޕާ ެވސް ެއ ބޭފުޅުން ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މިނިސްޓަރުން އެ މީހުން  ،ރިންމުގައި ތިބި ވެޤާސަރުކާުރގެ ޒިްނމާދާރު މަ ،ތައްއި. އާދެ، ކްލިނިކުްއގެ ގޮުތގަރިސޯސެ

 ،އިިކއުޕްމަންޓު ގެނެސް ަޗއިނާއިން ފޭކު ،އިން ގެނެސްއާ ފޭކް ޑޮކްޓަރުން އިންޑި  އި،އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް އުފައްދަ 

ުތަގއި އިޖުތިމާޢީ ހަގީގަނުން ލާރި ަނގަމުން. ބިލިއަ ،ތައް ހަދަމުން. މިލިއަނުންދިަޔއީ ފޭކް ބިލު އި އެތަންތަނުގަ

ނުދެވެީނ މިފަދަ ބޮޑެތި ވައްކަންަތއް އާދެ، ަރއްިޔތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭުނންވާ ބޭސްވެިރކަން  ؛ކަން ރައްކާތެރި

 ނގޭތޯ އި ޓޭއެތައް މިލިއަްނ ރުފިޔާ އެބަހުއް. އޮތީމަ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް އިރާއްޖޭަގއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގާފަ

 އިއަށް ބަޖެޓުގައި ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ 2018 އިބަޖެޓުގަ ނަގާފަ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ

ވަރަްށ  އީމި ވިފަ.އާސަންދައަށް ޚަރަދުކުރެ ،ުނވަތަ ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި ިޞއްޙީ ނިޒާމަށް 6.8 ،އޮތްއިރު
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ުތަގިއ ަހގީގަބޮޑު އެްއޗެއް  ލިބޭ ެއއްަޗކަްށވުރެ ،އެއްނޑުމެންގެ ދައުލަތަށް ނުވަންނަ އާްމދަނީބޮޑު އަދަދެއް. އަުޅގަ

މި ނިޒާުމގައި ުހިރ  އިމިހެން މިކަން ވާންޖެހެނީ މިކަމުގަ .ފަރުވާއަށް ޚަރަދުކުރަންއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބޭސް

ލާބެއް އެބަ ޤިރުކާރުން ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބޮޑު އިންނިމިދިަޔ ސަ .ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑުކަމުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލަން އިއެ ބޭފުޅުން ވަަރށް އުސް އިމާރާތެއް އެޅި. ަރނގަޅު އެ އިމާރާތް ބަލަ އިއަުރވާފަވަރަށް ައޑު ،އި ގެންނަމޭ ކިޔާފަ

އިމާރާތް. އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނަނީ އެ ވަރަށް ރީތި، ވަރަށް ުއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާލޭގެ މަލަމަތި ފެންނަ

ހަމައެކަނި ކުރެހުމަްށ  .ފަދަ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަަނކުން ދާނެއްިޓފައި ަހއްދުންހުރީ  އިއެ އިމާރާތް އަޅާފަ ،އެހެންނަމަވެސް

 އީކަޓަން ނަގާފަ. މި ،ކޮރަްޕޝަނަށް ލިއަން ޑޮލަރުމި 25.8 އިނގޭތޯ ތޭވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ އެބައޮ

 މަށް ހުކުރެ ތޯ!ދަންނަވަންކުރެވެން ހުރި އިމާރާތް، ލަރު ަޚރަދުމިލިއަން ޑޮ 1.2އަޅުގަނޑުމެން ދެރަވާ ކަމެއް. 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އީިމލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފަ. މި 27 ތްޚަރަދުކުރަން ހުރި އިމާރާތް އެއަށް އެބައޮ

 ކުެރވޭނެ ތަރައްޤީ ،ިޞއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް  އިއަުޅގަނޑުމެން ރަށްތަކުގެ ކިތައް ރަށުގަ ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގެ 

ރާައކީ ދައުލަތަްށ ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީ ެއއް ދައްކަމުންދާ އަތޮެޅއް. އާދެ، ާޚއްޞަކޮށް މަތިވެރި ދާއި ދެ،އާ ؟ފައިސާތޯ

ވަރަށް ގިނަ ރިސޯޓުަތއް ެއބަހުރި. ވަރަށް ގިނަ ރިޯސސްތައް އެބަހުރި. ކުީލގެ ޮގތުގައި އަދި އެހެނިހެން ެވސް 

 ،ދާއިުރަގއިދައްކަމުން ސުރެެއއް ަދއުަލތަށް އަުޅގަނޑުމެން ފެށުނީއް ޓެކްސްެގ ގޮުތަގއި ވެސް ިމހާ ބޮޑު އާމްދަނީ

ާޚއްޞަކޮށް ނިމި ދިޔަ ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑުމެންެގ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ިޞއްޙީ ނިޒާމު އޮތީ ވަރަށް ފަހަތުގައި

 އީ ނެތޭ ބުންޏަސް މިއިހަމަ އެއްެވސް ކަމެއް ކޮށްފަ ،ށް ނެތްއެްއވެސް ރަެށއްެގ ޞިއްޙީ ނިޒާމަ ގެދާއިރާ

އިމުކޮށްފަެއއް ޤާ އެއް ނޫނީ ލެބޯޓްރީ އިލާއިުރަގއި އެންމެ ރަށެްއގައިެއގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ ނުވާނެ. އާދެ،ށްދޮގަކަ

އިްއޒަތްތެރި . އި. އަދި ފެރިދޫ އޮތީ ަވކިން ފަހަތުގައިވެސް ހަމަ އޮތީ އެ ހާލުގަ ނެތް. ހިމަންދޫގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު

އެްއވެްސ  .އިހާލުގަ . މާޅޮސް ވެސް އޮތީ މިއިީތ އެ ހާލުގަވެސް އޮ . މަތިވެރިއިހާލުގަ ތީ އެ ރައީސް. ފޮޅުދޫ ވެސް އޮ

ނެތް. ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތެއް ވެްސ  އިއެއް ހެދިފަރަނގަޅު ޮޑކްޓަރެްއ ނެތް. ލެބޯޓްރީ އިރަށެއްގަ 

ލެއަށް. މާލެ އައިްސ މާ ޖެހެނީން އަންނަންނުލިބޭ. އާދެ، މިކަމުެގ ސަބަުބން ހަމަ ކުޑަކުަޑކަމެއް ވާއިަރށް އަުޅގަނޑުމެ

 ްށ ބޮޑު. މިއަޖެހެނީ މިކަމަށް ޚަރަދުކުރަން. ދެން އެ ބޭފުޅުންެގ ޝަުކާވތައް އިންތިހާ ލިބޭ ހުރިހާ މުސާރައެއް މި

ވާ މޫލާފައި އިއުމުގަޤަލެިވގެްނ. މި އިއުމުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތަޤަ އްލުކުރެވޭނީ މިޙަކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން މުލުން ލުހެލަން. މިކަން ކޮށްގެން ނޫނީ އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް ރައްޔިތުންނަކަށްކޮރަޕްޝަން އެބަ

މިލިއަން ޑޮލަރަްށ  53ެގ އިމާރާތުގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގައި ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު  .ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

އޮތީ ޞިއްޙީ  ދައްކަނީ ތިމަންނަމެން މި އަދިވެސް މި އިކޮށްފަ ދުރަޚަބިލިއަން ޑޮލަރު  140ހެދެން އޮތް އިމާރާތަށް 

 އި އޮތީ ޖީބަށް ކަޓަށް ލާފަ. މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް ނަގާފަ މިލިއަން ޑޮލަރު މި 87ލާބެއް ގެނެްއސައޭ. ޤިނިޒާމަށް އިން

އަާރ ނޑު ހިތަށްގެނެްއސައޭ ބުނާތީ އަޅުގަބެއް ލާޤިއަދިވެްސ އެ ބޭފުޅުްނ ތިމަންނަމެން ޞިއްޙީ ނިޒާމަްށ އިން
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ޮބޑެތި  އީަވއްަކން އިނގޭތޯ. މި އީހުރި ބޭފުޅެއް ބާަވއޭ. މި ގޮތަކަށް އިކޮނޮމިސްޓު ިކޔަަވއިގެން އަިއއްސަކޮން

ްތ ލެބޯޓްީރގެ ޚިދުމަ ށްުދއިސަްއތަ އެތައް ރަެށްއގެ ޞިއްީޙ މަރުކަޒަ ؛ޖަރީމާތައް. މި ލާރިއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އެ ވާހަަކ. އާެދ، އިޖުތިމާޢީ  . ލާހާ ލާރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދޭހާ ލާރި. ޑޮކްޓަރުން

އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ަގއި  2008، އާދެ، ންއަދި އެންސްޕާއަކީ ެވސް ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު ،އާސަންދަައކީ ރައްކާތެރިކަާމއި

މީން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް މިފަދަ ބިލަކަށް ރައީސް ޔާ  ވެސް ފުނޑާލީ ސަރުކާރުން ގެަނއި ނިޒާމެއް. މި ނިޒާމު

އޮނަރަބަލް  މާމިގިލީ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، .ބޭނުންވޭ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ކޮްށ ޞައްޚާ  ، ކަންތައްތަކަށް ޢީއާދެ! މި އިޖުތިމާ ؛ ރައްކާތެރިކަަމށްޓަކައިޢީމަނިުކފާނު އިޖުތިމާމް އެ ޤާސިމް އިބްރާހީ

ތެރި ޞްލާޚުއަޅުގަނޑު ހަމަ އިހަމަ މަނިކުފާނަށް  ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް އެދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

  ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ފެށޭނީ މި ވަގުތު ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަރުވާނަން. އާދެ! . ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގަިއ. 1:00

 

 {އަށް 13:03ްނ އި 12:30 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (ސަން ޢަފީފުވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8
 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

  ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި އެންމެއާދެ! ގެންދާނަން. ޖަލްސާ ކުިރއަށްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަުހ އަޅުގަނޑުމެން `. 

ކުރުމަްށޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްޔަންޢަކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަަނށް މެންބަރުން -. އެންޓ8.4ިނަންބަރު އެޖެންޑާ  ދަނީ

ވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯުޓ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމެފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅުަތއް މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ޮކމިޓީ

މުޤައްރިރު، ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ކޮމިޓީެގ ސާތަުކެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މިނިވަން މުައއްސަ

 ރޮަޒއިނާ އާދަމް.  .މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 

 ދެއްެކުވން:މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -ން އެްނޓިކޮމިޓީ މުއަްއސަސާތަކުގެރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިވަން ޝުކު

ކުރުމުގައި އެންމެ ކުރުމަށްޓަަކއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ ނަންފުޅުތައް އަޅުގަނޑުމެްނ ދިރާސާއްޔަންޢަ

ކޯޓު، އިލެކްޝަންސް  ، ކްިރމިނަލްޓާއި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކޯ ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްދިވެހި ،ވެސް ވަނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

 ގޮުތން އެއްވެސް މައްސަަލއެއް  ގުޅޭ ކޮމިޝަން، މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތަކާ

ޑަށް ަބއެްއ ދޭން ެގންގުޅޭ މިންގަނމާކްސްމުކޮށް އް. ެއއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓަގއި އާ އޮތްތޯ ސާފުކުެރވިފަ

ބަޔަކަށް ބަލާހައިގެން  4މަިއގަނޑު ގޮެތްއގައި  ،ސް ެގނެވިފަިއވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެގޮތުންވެ ފަހަރު  ބަދަލުތައް މި

، 25%މަސައްަކތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ، 25%ލީމާއި ތަމްރީނަށް ޢުވަނީ. އެއީ ތަ ދެވިފައި މިމާކްސް

ލީމުެގ ފެންވަުރ ޢުތަ ،، މި އުސޫލުން ބަހާލަިއގެން. މި ގޮތުނ25ް% ތްތެރިކަމަށްއަިދ ނަޒާހާ ،25%އަްށ އިންޓަރިވއު

 20%ދެން އަނެއް  ހުރި ގުޅުމަށް. ކުރިމަތިލާފައި އޮތް މަޤާމުގެ މަސައްކަތާލީމާއި ޢުމި އޮންނަނީ ތަ 5%ބެލުމުގައި 

ހަމައަށް މާކްސް،  އާ 5% ެވއްޖެްއޔާ ށްހާސިލުކޮށްފައިވަނީ ުފރަތަމަ ޑިގުރީއަޭބފުޅަކު  ނީ އެވަ ލެވިފައި މިއިބަހަ

ދޭތެރޭަގއި. ދެން  އާ 15-10ކަމަށް ވަންޏާ  ދޭތެޭރގައި. ޕީ.އެޗް.ޑީއާ 10-5 ވަންޏާ މާސްޓަރސް ޑިގުީރއެްއ ކަމަށް 

ކަށާއި ތަމްރީނަކަށް ލީމަޢުހުރި ތަ ވަންޏާ، އެ ހޯދާފައި  ހުރި ކަަމށް ނު ހޯދާފައިލީމާއި ތަމްރީޢުއެހެނިހެން ފަންނީ ތަ

ރީއެއް ޑިގްމިސާލަކަށް ދިންއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަލާފައިާވނެ، މާކްސްކިެޔވުުމގެ ބައިަގއި . އަދި 5%އިތުރު 

 ރސް ހައްދަވާފަިއވާ ބޭފުަޅކާ ަވިއގެން މާސްޓަރީެއއް ހައްދަރސް ހަްއދަވާފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކާއި ިޑގްމާސްޓަ އިނުހައްދަވަ

. ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ބެލިން  ރސިޓީއަށްލުޮކށްފައިވާ ޔުިނވަހާސި ެއކީަގއިއަދި ހަމައެއާ ތަކެއް ހުންނާނެ.ވެސް ތަފާތު

 ފާެތއްތަ ކޮންމެެވސް ވަެރއްގެ ކުޑަ ހުރި ިޑގްރީތަކާ ރސިޓީތަކުން ހާސިލުކޮށްަފއިދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ުޔނިވަ

ރެއިން އެަބިއ . އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ މިންގަނެޑއްެގ ތެރީއާ ހުރި ިޑގް ހުންނާނެ އެހެންތަންތަނުން ހާސިލުކޮށްފައި

މަސަްއކަތުެގ  މީހަކު ަވނީ އެ މި ހަމަޖެހިފައި 10% ތަޖުރިބާގެ ަބިއަގއިއަޅުގަނޑުމެން ބެލީ. ދެން މަސައްކަުތގެ 

 އަހަރަށްވުރެ މަދުން އުޅެފައި ހުރި ބޭފުޅަކަށް ވެއްޖެއްޔާ  5 ،އެގޮތުން .ހަރުތަކަށް ބަލާފައަ ރހު ދާއިރާަގއި އުޅެފައި

 5އޮތީ،  ށް މިއަ 10އިން  5ށް. ސުމެއް ެއއީ ެއްއވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތުން. ދެން އަ 2 ސުމަކުން .ހަމައަށް އާ 2%

އިން  4އަހަރަށް  15އަަހރުން 10އަދި ހަމައަށް.  ަޕސެންޓާ 4އިން  2ދޭތެރޭަގިއ ކަމަށް ވަންޏާ،  އަހަރާ 10އަހާރާއި 

އަހަރުން މަތީގެ ތަޖުރިބާ  20ދޭތެރޭގައި.  އ8ާއިން  6އަހަރަށް ވެއްެޖއްާޔ  20ރާއި ައހ15ަދޭތެރޭގައި.  ޕަސެންޓާ 7

ބައެއް. އެއީ ނަތީާޖ  ހަމަ އޭަގިއވެސް އެަބއުޅޭ އިުތރު ދެ ދޭތެރޭަގއި.އާ 10ިއން  8ވަންޏާ  ކަމަށް ހުރި

. 10%މީހަކަށް ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވިފަިއވާ މިންވަރަށް  އެ  ުކަގއިއަދާކުރެްއވި ވަޒީފާތަ ހާސިލުކުރެވިފަިއވާ މިންވަރު.

ދެން އިންޓަރިވއު ޕްރޮސެްސެގ  .5% ށްހުރި ގުޅުމަ ހުރި މަޤާމާ ކުރިމަތިލާފައިލިބިފައިވާ ތަޖުރިާބއާއި  ހަމައަދި 

، ހާލަތެއް ަވޒަންކުރުމުަގއި 5%ެއއް  ،މިއޮންނަނީ 15% ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަލާފައިވާ ަބއެއް ކަންތައްތަަކކީ،

ދޭތެރޭގަިއ  ލިއްބައިދިނުމާ އްތަ ޤުއްޙައޮތީ ރައްޔިތުންގެ  މި 5%ރު. ހުރި މިންވަ ޤާބިލުކަން ރަނގަޅު ގޮތް ނިންމުމުގެ
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. މިކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި ރިކަމަށްއޮތީ ނަތީޖާ ނެރުން އަދި އުފެއްދުންތެ މި 5% އްދެކޭގޮތް. ދެން އަނެ

ހުރި  މަލުކޮށްފައިޢަކު ބޭފުޅަ ެއކި ހާލްތަތަުކގައި އެ ،ވެްސ ތައްޔާުރކުެރިވފައި ސްޓޭންޑަްޑ ުސވާލުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން

ލޫމާތު ގޮތުން ސުވާުލކުރެވިަފއިވާނެ. ދެން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާކުރުމަށް މަޢު ގުޅޭ  މަލުކުރާނެ ގޮތާޢަގޮތާއި 

ޖެހުނު ކުރަންފުރިހަމަ ބޭފުޅުން އެ  ތަނަށް އައިސް ކީ ެއީއ މިއަ  5%އެ  .5% ތްމިންވަރަށް އޮ ވާލިބިފައި

އޭަގިއ  ސް ހަމަ އެއް ޕޭޕަރެއް ދެވުނު.ވެ ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށްހަމަ އެއީ  އެ ޕޭޕަރު ޕަރެއް.ޕޭޕަރެއް ކަހަލަ ޕޭޓެސްޓު

 5%މި  ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިވާ މިންވަަރކަށް. ހި އެއެްއޗެ ގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއިހުރި ގާނޫނުތަކުގުޅުން މިކަމާ ،އޮންނާނީ

ސަނައިލިޓީއަށް އޮތް . ދެން ޕާށް އެ ލިބުނު މާކްސްއަށް ބަލާފަބޭފުޅުންނަ ފައި އެންނާނީ ހަމަ އެ ޕޭޕަރު ހަދާހަމަ އޮ

ސުވާލުތަކުންނާއި އަދި  ދެވިަފއިވަނީ ކުެރވުނު މާކްސްގެ 25% އިރުަގއި މިއޮތް  25% ށްތްތެރިކަމަން ނަޒާހާދެ .5%

ހުރި ޕޯސްޓުތަކާިއ  ބޭފުޅުްނ ކޮށްފައި އެްއޗެހީަގއި އެ އިތުރުން އެބޭފުޅުްނެގ ސޯޝަލް މީޑިއާ ެއކައުންުޓތަކާހަމަ އޭގެ

މު ރަްއޔިތުން ކޮމިީޓއަްށ އްއިތުރުން އާ އަދި ހަމަ ޭއގެ . ލެވުނުއިްނމެވެސް ވަރަކަށް ބަލަ ކޮ ވެސް ހިމިކަހަލަ އެްއޗެ

ސިޓީަތކުަގއި ހުރި  ހި ލިބިފައިވޭ. އެއެއްޗެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ސިޓީތަކާ ގުޅޭ ފޮނުވާފައި އެކި ބޭފުޅުންނާ

ތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، އެގޮ .އްކަތްކޮށްފަނީ މަސަވަ ންވެސް ކޮމިޓީ ދޮގު ބެލުމަށްދުތެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

 ާމކްސްުސވާލުތަކުެގ ޖަވާބުތަކަްށ ބަލައިގެން އެއަށް  މާތުތަކަށާއި ބަލައި އަދި އިންޓަރިވުއގައި ކުެރވުނުލިބުނު މަޢުލޫ

 މާކްސް ގޮތަށް  ތްއިުރގައި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންދި މާކްސްމިގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން  ވަނީ. ދެވިފައި މި

ން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީ 12 ލާނަން. އެއިނަން ދެން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަ 5ފުރަތަމަ  އެންމެ އިރުގައިމުނުދީ ނި

އެންެމ  ،ގެ ގޮތުަގއި. އެގޮތުންބިލު ބޭފުޅުންނަކީ މިަކމަށް އެންމެ ޤާން މަތި ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންއި 75%ނިންމާފައިވަނީ 

، 77.28ށް . އަލްއުސްާތުޛ އާދަމް ޝާމިލ77.71ަމް ޝަކީަލށް އެީއ ފާޟިލް އިބްރާހީއަލް ،މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވަނީ 

 ؛هللاއަލްާފޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަބްދު .76.97 ؛އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ .77.26 ؛އަލްއުސްާތޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ

ުޅގަނޑުމެްނ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެދެނީ ބޭފުޅުންނަީކ. އެހެންވީމާ، އަ ން މަތިން ލިބިފައިވާއި 75%. އެއީ 75.14

 . ޔަތްކޮށް، ގޮތެއް ނިންމައިެދއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޢާމަޖިލީހުން މިކަމަށް ރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. މި  30ލަ ޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއަވނީ ޖުމުއާދެ! މި ރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ 

ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގައި ަމޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ެއއް މެންބަރަކަށާއި އަދި ސިާޔސީ 

މެދު  ަޑިއގަންނަވާނެ.މިެނޓު ލިބިވަ 5ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ަވޑައިުނގަންނަވާ އެްއ މެންބަރަކަށްޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެ

 މް. ޡި ިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ
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 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޠިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ކުރުމަށް އްޔަންޢަމިޝަނަށް ކޮ  ،ރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުގެ ބޯޑަށްކޮ-. އެންޓިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތުން އަޅުގަނުޑވެސް ެއއްެޗްއ  ގުޅޭ ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ންމެވިނިފޮނުވި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަމަށްޓަަކިއ ން އެ ކުެރއްވީ ވަރަށް ބުރަ ބޮޑު މަސައްކަެތއް. އެހެންތުގައި އެ ކޮމިޓީހަގީގަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން.

މާ  ފުޅުން ކުރީކީބޭ ށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެއެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފަ

 އެ ހަމަ ކުެރއްީވ. އެެހންވެގެން އަުޅގަނޑު  ޅުން އެބޭފު އެ  ކަމެއް ނޫން. ވަރަްށ އުނދަގޫ މަަސއްކަެތއް، ފަސޭހަ

ިދ އަ ،މި ރިޕޯޓު މި ތަޅުމަށް އައުން ލަސްވުމާއި  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރު އަދާކޮށްލަނީ.ޝުނަށް މި ންބޭފުޅު

ގޮުތން އަޅުގަނުޑގެ އިހުމާލެްއ، ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު ެއކަްނ  ގުޅޭ ން ލަސްވުމާއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެއް ހޮވު

 އެރީ އެ ހަވާލާދީ ނޫސްތަުކގައި އޮީތމާ އަޅުގަނޑު ހިތަށް ޑުޖައްސާލުމަށް ބުނެފައިވާ ަކމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރަކާމަ

ކުރާ ކަމަީކ  ައޅުގަނޑުމެން މި .ޒަތްތެރި ރަީއސްއިއް .ޖެހޭނޭފްސީލުކޮށްލަދޭންވެސް ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ތަ ވާހަކަ

ވެސް ެއްއ  ަވނަ މަޖިލީހުގައި 19 ،ވެސް ވަނަ މަޖިލީހުގައި 18 ،ެވސް އިވަނަ މަޖިލީހުގަ 17ުތގައި ހަގީގަ

ންސާފު ގެނެސްދޭންޖެހޭ ކަމަްށ ރައްޔިތުންނަށް އި ތަކީ. އަުޅަގނޑުމެންހަީގގަ. ފެއިްލވެފަިއވާ މަސައްކަތެްއ މަސައްކަތެއް

ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު،  ކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ޞައްޚާ އަދި ވަކިން.  މީހުންވަކާލާތުކުރާ

އެކަްނ  ،. އެހެންނަމަވެސްކުާރ މީހުންވަކި ގޮތްތަެކއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަކާލާތު ،ހަމަހަމަކަން ވަކި އުސޫެލއް

. އަުޅގަނޑު ނީބަލަައުޅގަނޑުމެން  ށްކަމައީ އަްނނަ ހިސާބަކީ މިކަން ފެށިގެން ކަން .އަންނަނީ ޭއގެ އިިދޮކޅަށް ފެށިގެން

ފެއިލްވެފަިއވާ ިސސްޓަމެކޭ  އީ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ ވާހަަކެއއް ނޫން. މި އިްއޔެގެ އި،ކޮމިީޓގަ  ބުނަނީކީ މިއަދުގެ މި

 !ބޫލުކުރައްވާގަނިކަން  .ތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަރު ސަބަބުތައް ެއބަހުރިަބއިވައަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ ބައިވަރު

އަުޅގަނުޑ  ؛ނަ މަޖިލީހުަގއި މިކަންކަން ޕްރެކްޓިްސކޮށްފިން. އޭގެ ކޮންމެވަ 18 ،ވަނަ މަޖިލީހުގައި 17އަޅުގަނޑުމެން 

 ކޮންމެ މުއައްސަސާެއއް ކިހިނެއްތޯ ހުރި އަުޅަގނޑުމެން ހޮވާފައި ،މުއައްސަސާއެއް މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ޭއގެ ޮކންމެ 

 ކަންކުރާ ގޮތް ގޯހޭ. ،އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ިސްސޓަމްބުނަނީ  މީހުން ފެިއލްވީމާ، ައޅުގަނޑު މި އެ ؟ވެފައި އޮތީ

ބޯޑުތަކަްށ  ،އަުޅގަނޑުމެން ޮކމިޝަންތަކަށް އެހެންވީމާ، މި އުސޫލު ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އެބަ ބަދަުލކުރަންޖެހޭ.

 މިޝަނެއް ިމއަދާއިނެގނީ މީގެ ކޮންމެ ބޯެޑއް، ީމެގ ކޮންމެ ކޮމި ހޭކަން ބަދަލުކުރަންޖެ ކުރާ ގޮތްއްޔަންޢަމެންބަރުން 

ބަދަލުކޮށްފައި އަެނއްކާ  ،މީހުން ވަކިކޮށްަފއި އުޅެނީ ފެިއލްވެގެން އެ . ައޅުގަނޑުމެން މިއޮތީ ފެއިލްވެފަ ށްހިސާބަ

އަުޅގަނުޑ  ،ޔާސްނާލަން. އެހެންނޫނިއްދޭތެރޭގައި ވި އެބަޖެހޭ އެކަމާ ލާން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޔަކުއެހެން ބަ

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްން އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށްބޫލެއް ނުކުރަގަ

 ށްތޯ މިރަނގަޅަދީގެން ާމކްސް ދޭއަުޅގަނޑުމެން  ތުަގއިަހީގގަލާނަން ަހމަ ކުޑަުކޑަ ދެ މިސާެލއް. އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

އަުޅގަނުޑ  ގޮތްތޯ މައްސަލަައކީ. ކޮބަިއތޯ މައްސަލައަކީ. ދޭ ޕޮއިންޓު ތްތޯ މައްސަލައަީކ،ގޮ  ދޭ މާކްސްނޫނިއްޔާ  ،ދަނީ
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ޖެހޭ މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެގެން އެހެން ކަމެްއ، އެހެން އުސޫލެއް، އެހެން ގޮތްތަެކއް އެބަ ހޯދަން

ބޯޑުަތްއ  ،ކޮމިޝަންތައް . އެއީ އަުޅގަނޑު ކުރިން މިދަންނަވާހެން، ތަކުރާރުކޮށްތަކަށް މީހުން ހޮވާކޮމިޝަން

މިސާލަކަްށ  .ދޭއިރުަގއި ހަމަ ކުަޑކުޑަ މިސާލެއްމާކްސްއަުޅގަނޑުމެްނ  .ފެއިލްވެފައި އޮތީމަ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

މިސާލަަކށް މާސްޓަރސްެއއް ހަދާފައި  ލީމަށް.ޢުތައަންަނއިރުަގއި  ދެންމެ މުޤައްރިރު ވިދާުޅވެއްެޖ، އެބަހުްއޓޭ ކޮމިީޓއަށް

ރިސޓީައކުން ހަމަ އޮްސްޓރޭލިއާގެ ޔުނިވަ ؛މް، ޑިގްރީ ޙީސީލާގޭ ޢަބްދުއްރައަންނަނީ ފުނަދޫ ފަތަށް ހަކަށް. މިއޮތް މީ

 އޮވޭ އެބަ  ،އޭނައަށް ތިބެނީ. ކޮމިޓީގެ އެއް މެންބަރަކު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި މި  މާސްޓަރސް ހައްދަވަިއގެން.

 5 އޭނައަށް ދެނީ ން. ޭއނަ ޑިގްރީ ހެދީމާ، ެއއް މެްނބަރަކު މިދޭޕޮއިންޓު ދޭތެރޭ އ10ާއާއި 5 މާރސްޓަރސް ހެދީމާ

ރސިޓީައކުން އޭަނ ޔުނިވަ އެހެންވީމާ، އެބައުޅޭ މައްސަަލއެއް ދެއްޯތ. .މާކްސް 10 ދެނީ ސް، އަނެއް މެންބަރަކު މިމާކް

 ލަންޖެހޭ އިބަލައެބަ ނެ. އެެހންވީމާ، ުނވާތަފާތު މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތެއް ވެގެން ށްރަކަމެންބަ ދެ .އިނީ އެނިމިގެން 

ފުނަދޫ  . ލ.މަށްތްތެރިކަނަޒާހާ ،އޭގެ އަެނއް މިސާލު ހަމަ މާ އިލަބަލަ ހިނގާ އަުޅގަނޑުމެން. ދެން އްމައްސަަލއެ  މީގައި

ގެނައީ  ށް ކުރިމަތިލައިގެން މިކަނަކޮމިޝަ ނޫނީސީލާގޭ ޢަބްދުއްރަޙީމް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓައށް ފަތަށް

 25ނޫނީ  25%ގެނެސް ބަިއންދާފައި އަޅުގަނޑުމެން މީނަ ކައިރީަގއި ކުރާ ސުވާަލކުން އެބައޮވޭ  ން.އަޅުގަނޑުމެ

މެއް ލާ އެއްަޗކުން، އަދި މިކައި ތްތެރިކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އަހާ ުސާވލަކުން، އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމާކްސް ދެވެން ނަޒާހާ

. ހަމަ ެއކަކަށް. 25މާކްސް. އަނެއް މެްނބަރަކު  2ދެނީ  އޭނައަށް މިހަމަ ލެވޭކަށް ނެތް. އެއް މެންބަރަކު އިންމަނި

އްލުވާޭނ ޙައެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަތައް  އެބައުޅޭ މީގައި މައްސަލަތަެކއް. އެ ބަދަލު އަންނަންޏާ އެހެންވީމާ،

ހިސާބަށް މި މަޖިލީހުން މިހާއަދި  ން،މި މަޖިލީހު ،ބުނަނީ މި ޖެހޭ.ދަންކޮންމެވެސް ގޮތްތަެކއް، އާ ގޮތްތަެކއް ހޯ

ކުރިްނ  މެން އެއްކަލައަުޅގަނޑު ،ހެންނަމަވެސް. ވަރަށް ރަނގަޅު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެްއ. އެއޭމިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރެ

ނަށް ންޖެހޭތީ އަޅުގަނޑުމެންރަ ބަދަލުކު ތަކެއް މުޅިން ޮބއްސުންާލ ގޯްސވެގެްނގޮސްހުރިހާ ކޮމިޝަންތަކަކާއި ޯބޑު

އެނގެނީ އެހިސާބުން. އަޅުގަނުޑ  މި ންމިއީ ފެއިްލވެފައި އޮތް ނިޒާމެއްކަން. މިކަން ަބދަލުކުރަންޖެހޭކަ ނީއިނގެ

. މެންބަރުން ކުރީ ބުރަ ޫނން ދޭތެރޭގަިއ އެްއޗެްއ ދަންނަވަނީކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަނޑުެމންގެ މެންބަރުންނާ

އެހެން ގޮތަކަްށ އަުޅގަނޑުމެްނގެ  މި ބަދަލުކުރަން ،ނަވަނީ ައޅުގަނޑު ަހމަ ތަކުރާރުކޮށް މިދަން. މަސައްކަތެއް

. ވަރަށް ގޮތެއްޯތ އަުޅގަނޑުމެންެގ އެންމެންެވެގން ނިންމަންޖެހޭނީެއއީ ކޮން  .އެންމެންގެ ވިސްނުން އެަބ ެގންގުޅެންޖެހޭ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާތުން ރިޔާސަ

ވަަޑއިނުގަްނނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ އާދެ! ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

 . ޖާބިރަށްهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،އަުރވަންތުޞައަޅުގަނޑު ފުރު
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 ކެވުން:ޖާބިރު ވާހަކަދެއް هللا ބްދުމެންބަރު ޢަކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުކަމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓގެ -. ާރއްޖޭެގ އެންޓިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބާއާއި ތަހުނިާޔާއއި ޙަާމކްސްެގ މައްޗަށް ލިބުނު ބޭފުޅުްނނަށް މަރު 75މުޤައްރިރު ދެންމެ އިްއެވިވ ރިޕޯޓުަގއި 

. އަުޅގަނޑުމެންެގ ކީ އޮންނަ ެއއްެޗއް ދުނިޔޭގައިޝަނަޮކރަޕްއަބަުދވެސް  .ތެރި ރައީސްދަންނަވަން. އިްއަޒތް ކުބާދުމުބާރި

 ކޮރަޕްޝަން އޮންނާނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަކުރާުރކޮށް ވިދާުޅވަމުން އެ ަވޑަިއގަންނަވަނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސޭ 

ކޮރަްޕޝަނަކީ މައްސަލަެއއް ނޫްނ  ،ދާުޅވަނީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވިމަގަށް ދެން ަކންތައް ދާނީ. ކުރީގެ އެހެންވީމާ، އެ

އޭރުަގއި ވަގަްށ  އޭރުގަިއ ދެން ކޮރަޕްޝަނަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. .ހުރިއެބަ ކުަޑކުަޑ ތަފާތެއް . އެއާއި މިއާކަމަށް

 ހާރު އެހެނެއް ނުވާނެ.މި ވެސް ނުޖެހޭނެ. ތަން ބަލާކަށް ނޫން. އޭރު ލާރި ގެންނަ  ވެސް މަްއސަލަެއއް ލާރިނެގުން

 ޤައުމު  ށް މިމަނިކުފާނަ އެހެންވެގެްނ އެ ؛ކޮަރޕްޝަނެއް ނެތި ،މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބަދުވެސް ބައްލަވާނެ

ލަރެންސް ވެއްޖެްއޔާ ވެަފއި އޮްތ ޤައުމެއްަގއި ކޮރަޕްޝަން ީޒރޯ ޓޮކޮރަޕްޓުއެއީ  ުއޅެނީ. ހިންގަން ދަތިފުޅުވެގެން އެ

ަކންނޭނގެ ތާއްޓެއް އަރަިއގެން  ވީމާއެހެން  ދާން.އަލުން ފިަޔވަޅުަތކުގެ ތެރޭގައި ނެ ނޫންތޯ އެކަން ވަރަށް އުނދަޫގވާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އެތަން -ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓިއަލުން ދެން ހަމަޖެހިގެންދެން އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ. މި

އްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުެގއަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވާނެ. ދިވެހިރާެގންއެއީ ިސޔާސީ ތަނަކަށް ވެ ވާންވާނީ ނަޒާހާތްތެރި ތަނަކަްށ.

ތްތެރި ބޭފުޅުން ލާށޭ. ކޯޓް. ނަޒާހާ ެއއީ ސުޕްރީމް .މިހާރު މިތިބީ އިތުރު ފަނިޑޔާރުން ނަާގ ގޮތަށް ހަމަޖަްއސާފަ

ން ޕްރޮސެސް ވަރަށް ސެެލކްޝަ އި އެބަތިއްބޭ.ތްތެރި މީހުން މި ޤައުމުގަ ކިަޔވަިއގެން ތިބި މޮޅު މީހުްނނާއި ނަޒާހާ

ވިދާޅުީވ  ތް ވާންވާނޭ. ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެސްމޫ

 ދެންމެ ޑީ.އާރު.ޕީގެ ވާހަކަ.  ބޫލުކުރަން އެ ގައަުޅގަނޑު  ސެލެކްޝަންސް ވަރަށް ބަރާބަރަށޭ ގެންިދޔައީ. ގެތިމަންނާމެން

ވެސް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ސިސްޓަެމްއ  ދޭއިރުފުޅުތަކެއް. މާކްސްވާހަކަ ހަމަ ރަނގަޅު ވިދާޅުވީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު އެ

ޭއ އަޅުގަނޑަށް މިދެންނެވުނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރު. ދެން ޑީ.އާރު.ޕީއޭ ކިޔޭނެ ދެއްޯތ ގެއޮންނަންޖެހޭނެ. ޑީ.އާރު.ޕީ

 މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ދެން އެކަމަށްަޓކަިއ މަޖިލިސް . ކިޔުނީ ކަންނޭނގެ ެވސް ލީޑަރު މަިތވީމަ. އަިމއްލައަށްކޮޅުއާ

ން އިޕާީޓއަިއެގން ހުރިވަރު ނޫންތޯ އެ ންގެމެއަުޅގަނޑުނޫްނތޯ. އުާފވެރިކަންއީ އަޅުގަނޑު ހިނިތުންވުން ބޭުނންވަނީ. އެ 

ކުރުމުގެ އްޖޭގެ ކަންކަން ރަނަގޅުމި ރާ ،އެކުަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ މާފަށް އެދުމާ .ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެނގެނީ.

މަޖިލީހުން ކަންތައް  އޮތީ މި މަޖިލީހަށް ދީފައޭ. މި އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުްނ މިެގ هللا ބާރު މާތްހުރިހާ އާރާއި

 .މި މަޖިލީހުގައި ނުހުންނާނެ ގޯސް މެންބަރެއްބޫލުކުރަނީ. ގަވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރާނީ 

 މީހުންނާ ދަނީ ޤައުމުގައި ތިިބ ރިސޯސްފުލް މީސް ގެން މިއަުޅގަނޑަށް ފެނި  ނާދޭ.ރައްޔިތުން ނުހޮވާ މެންބަރަކު ވެސް 

އަދި އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާންޖެހޭ  .ތަން ދާވެމުންމުޚާތަބުކުރެފަހަރު  ބައެއްދޭތެރޭގައި މާ ނިކަމެތިކޮށް މި މަޖިލީހުން 
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މަވެސް، މި ރާއްޖޭެގ ތެރި ރައީސް. އެެހންނަހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރެޭވނެ އިްއޒަތް ނުކުރޭ. ކަންތަކެއް މި މަޖިލީހުން

 ވަރަަކށް އަހަރު ދުވަސްތެރޭ ޤާނޫުނއަސާސީ އުފަންވި ފަހުން މި  14ދަނީ.  މުން މިވަކަންކަން ބަރާބަރު ޯއޑަރަށް ައޅު

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، ުޖޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނާއި އަދި -ވީ. ދުނިޭޔގެ ތަހުޒީުބ ޤައުުމތަކުަގއި އެންޓި

ކުރަމުންދާތާ ހަންޑްރެޑްސް ދަ ޕާލިމަންޓް ނިޒާމުތަކާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަރާބަރަށް ވޯކް ޑިޝަރީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ފަޖު

ވާންޖެހޭ. ތިބީ. ެއކަންެވސް އަންޑަސްޓޭންޑް  އޮފް ޔެއަރޒް ެވއްޖެ އިނގޭތޯ. އަދި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ޅަފަތުގައި މި

ދަރުވެިރ ޤަވަރަށް . ތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ އުުޅއްވި އަހަރު ވަންދެން ރައްޔި 26 ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލީޙް

ެއހެންވީމާ، ޒީރޯ ޓޮލަރެންްސ . ބޭފުޅެއް ެއއީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެއް ެއއީ

ލިޙް ހަމަ ޞާ ސް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދުތަކެްއަގއި ރައީދާއިރުަގއި ިމ ރާއްޖޭގެ ހުރި ހުރިހާ މުއަްއސަސާއި ކޮރަޕްޝަންގަ 

ޒިޝަން ޕޮއެކަން ކުރުމުގައި މި މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް އޮންނާނެ. އޮ ކަން.އެކަން ތަންފީޒުކުރަްއވާނެ

އަޅުގަނޑު ބޭފުޅުން ހެނީ  ލީޑަރެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން ައޅުގަނުޑގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އޮންނާނެ. ކީއްެވގެންތޯ ތި

އެ މިހާރު  ނޑުއަޅުގަދެން މީހަކު ނެތީމަ  ؟ އެފަދަކާކުތޯ މިތާ ހުރީ އަނެއްކާ ދެން ވީމަ؟ދެންނެ ބޮޒިޝަން ލީޑަރޭއޮ

ހިތާމަޔަކީ މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރި ގޮތަކަށް މަޤާމުތައް  .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް .ދަނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތަިއގެން މި

ދިއުން. ެއކަން ނުވާންވީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ބަދަލުވެގެންދިއުމަށްފަހުގައި މީހާ އެހެން މީހަކަށްމަޤާމުތަކަށް  ،އަތުލަިއގެން

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ . ޖެހޭނީސާދާ މަސައްކަްތތަކެއް ހިނގަންތެރޭގައި. ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ސީދާ

ތިަކްނ ފާގަ، ކުާރ މަސައްކަުތގައި ނަފާ ވާލު މިވަނަ މަޖިލީހުން ރެޔާއި ދު  19 ،އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން 

ެއްއވެްސ ، ެއްއވެސް ައއުލާދެއް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ެއއްެވސް މީހެއްގެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

އްެޖއަކީ. އަބަދުެވސް މިނިވަްނ ޤައުމެްއ ދިވެހިރާ. ފެމިލީއެއްެގ ޤައުމެްއ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖެއަީކ މިނިވަން ަޤއުމެއް

 .ދިވެހިރާއްެޖ ޕްރޮޓެކްޓް ރޭޓުަގއި އޮތީ. އަންނަނީ މި 26ޖުލަިއ ކީްއވެގެންތޯ ެޑއް ނުވޭ އަޅުގަނޑަކަށް އަންޑަސްޓޭން 

އެހެރީ  ތައްރާއްޖެ ެއއްެވްސ ބައެއްގެ ދަށުަގއި ނެތް އުޅެފައެއް. ތާރީޚު. ދިވެހިދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ަޤއުމެއް

ބާރު ަވކިވެފަިއ އޮތް ނިޒާެމއް އެަބ  3 .ވާންޖެހޭނީނިވަންއެހެންވީމާ، މި ާރއްޖޭަގއި މި .ަރއީސް ން. އިއްޒަތްތެރި ފެންނާ

ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަން ކޮމްޮޕޒިޝަން ބަދަލުވާން އެބަޖެހޭ. . ވާން އެބަޖެހޭޖުޑީޝަރީ މިނިވަން. ހިންގަންޖެހޭ

ޖޭެގ އެއީ ޕަދުމާޕަތީ ބަލާފައި ދިވެހިރާއް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވެރިޔާ-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަ އެންޓި

 ައޅުގަނޑު ިމއަދު ގަބޫލުކުރާ  އިނުވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގަ ނުކުރާން އަންގާ މީހަކަށް ވެެގންފަނޑިޔާރުެގއަށް ނުވަތަ ޙުކުމް 

ން ަރއީްސ ުގޅިގެ އޭނާއާ  ،އޭނާ ގުިޅެގން އިރައީސް ޔާމީނާ ެއބަޖެހޭ މަޤާމުން ދުރުކުރަން.  ބިޝާމް އްޔާގޮތުަގއި ވެއްޖެ 

ން. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގެ މަތުުކރަހުތުކަމަށް ައޅުގަނުޑ  ރައީސް ޔާމީނަށް  ރަމުންދަނީކު ކަްނ ޔާމީނަށް އޭނަ ވަކީލު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ދުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ މި މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދަން އެބަޖެހޭ. 
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 މަަސއްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި މިނިވަން އްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެކަެށއް. އި ށް އިތުބާރެްއ ނެތް އޭނާގެ މައްޗަމެންނަކައަޅުގަނޑު

 ކުރަންޖެހޭ އެބަ. ަވކި ބިޝާމްހުށަހަޅާނަން ވަރަށް އަވަހަށް މައްސަލަ މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު 

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަހީهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކާށިދޫ ދާއިާރގެ  ،ޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެދންމެ ރިޔާސަތުން މުޚާތަބުކުރެއްިވއިރުއާދެ ޝުކުިރއްޔާ އިއް 

ގޮތުން މެންބަރުންގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާީސ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ވެސް ހަމަ  އަދި އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަރ .ތު ލިބިފައި އޮތީޕާޓީގެ ލީޑަުރގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާ

އަިދވެސް އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއިތޯ އެ ިއއްޒަތްތެރި  ލީޑަރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ބަްއދަލުކުރެއްވި. އެހެންވީމާ،

 ާސފުކޮށްލަދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  ެއއްމެންބަރު އިންނެވީ؟ އެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ތެރި މެންބަރު ތި ސާފުކުރަްއވަން އެދިަވޑަިއގެްނނެވި ކަންތައް މި މަޖިލީހަށް އަދި ލިޔެކިޔުމަކުންނެއް އެ އިްއޒަތް

ހުށަހެއް ނާޅުްއާވ. އަދި  ލީޑަރު ކަމެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްކަން ނުވަތަ  .ޕީގެ ީޑ.އާރު އީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

.ޕީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކަމަށް ނިންމާނީ. އާދެ! ޑީ.ާއރުއެއީ ބަރު އެއަށްފަހު މިތަނުން އެ ިއްއޒަތްތެރި މެން

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު.  ވަގުތު މިތާނގައި ވަަޑިއެގން ނެތް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ރިޕޯޓަށް އިތުރު ޕާޓީައކުން މި

ަގއި އޮންނާނެ. އާދެ!  1:30ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިމުނީ. ދެްނ މި ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އެހުން  މިހިސާބުން  އެހެންވީމާ މި

މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ަސރުކާރުގެ ފަރާތުންއެއީ  ؛މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ބަހުސްކުރަމުންދިޔަ

 ދި ެއއް ބޭފުަޅކަށް ފުރުޞަތު އެރުވިދާނެ.މި ޤާނޫނުގެ ބަހުސް އަ 2011/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މިލަންދޫއަރުވަނީ ފުރުަޞތުމި އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު  ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

 އަށް.ރިޟާ

 

 ވާހަކދެއްެކވުން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 ،ޅުއްވާފައިވާ މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބެލެނިެވރިކަން އެހެން ވުޒާާރއަކަްށ  ގެއެންސްޕާ  ؛އަށް ބެލެނިެވރިކަން 2011/15 ،އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ިބލު

މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑުމެން  ،ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގުޅޭ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ

 ،ޚާއްަޞ އެީހއަށް ބޭނުންާވ ކުދީންނާއި ،އެކަިނެވރި މައިންނާއި ،ތްތަކުގެ ތެޭރގައި ެގ ޚިދުމަތާއީދުކުރަމޭ. އެންސްޕާ
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ވަރަށް  ،މުންމިފަދަ ވަރަށް މުހި ،ގޮސް އުމުރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއި ޔަތީމު ކުދިންނާއި އަދި މިހެން

ެއކިެއކި މަސަްއކަތްތައް  ،ނުންވާ އެކިެއކި ކަްނކަންޢީ ގޮތުން ކޮންމެހެން އަޅާލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ައާޅލުމަށް ބޭއިޖުތިމާ

ވެސް ބޮޑަށް މި  ވުރެރެވެނީ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން މި ގެންނަ ބަދަލަކީ މިހާރަށްއެބަ ހިމެނޭ. އަޅުގަނޑަށް ަގބޫލުކު

މަތް ދެވޭނެ ގާތުން ޚިދު އިތުރަށް ރަްއޔިތުންނާ،  ހަރަކާތްަތއް އިތުރަށް ަމގުފަހިވެއާސަންަދއިގެ ުނވަތަ މުއައްސަސާ

 5އިުތވެދިޔަ ފާ ،ގެ ކަންަތްއ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަގޮތްތަެކއް ވުމަށް ގެންނަ ބަދަލެއްހެން. އެންސްޕާ

އެކަނި ނަމެއް ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ހަމަ ؛ހުސްނުވާ އާސަންދަ ،އަށް ހަމައެަކނި ނަމެއްއަހަރު އެންސްޕާ

އެ ނަން އެަކނި  ،ހުސްނުވާ އާސަންދަްށ އެކަނި ،ހަމައެކަނި ނަމަކަށްޭއގެތެރެއިްނ ވެސް  ،ޕްރޮޓެކްޝަން

އެީކގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ިދެވހިރާއްޖޭގެ ފެހި ޤާނޫނުއާާސސީއާ ،ބަދަލުކޮށްލިކަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ހެިކވޭ

ން ރައީސް ނަޝީދު ބުހިސާ ނަޝީދު ވަޑަިއގެންނެވި ، ރަީއސްވަނަ އަހަުރ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރަީއސް 2008ވެރިކަން 

ބުނާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރިހާ ަވނަ މާއްދާގައި  23 .ވަނަ މާއްާދކަން 23ނޫނުއަާސސީގެ ޤާނެންގެވީ 

މިހެންގޮސް  ، އަދި ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތާއިބޯހިޔާވަހިކަާމއި، ޭއގެތެޭރގައި ަދތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި ؛ކަންކަމެއް

ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި މައްސަލަ  ،މިހެންގޮސް މިފަދަ އެތައް ކަމެއްަގއި ،ުމ ކުދިންނާއިތީޔަ، އެކަނިވެރި މައިންާނއި

އެީކަގއި  އެ މަަސއްކަތާ .ގެނައުމުެގ މަސައްކަތް ފަަށއިގެްނ ދިޔައީ ބޮޑުވެފަިއ ހުރި އެަތއް ަކމަކަށް ޙައްލު 

ރަްއޔިތުންނަށް އެތަްއ ، ތީޖާތަކެްއ ިލބިނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެކަުމން ރަނގަޅު ނައަޅުގަ

ބަލައިލަން  ،ދަންނަވާލަން މެން ކަމަކުން ލުއިފަސޭހަ މަގުަތްއ ފެނިގެންދިޔަކަން. އާދެ! ަހމައެއާެއީކގައި އަުޅގަނޑު

 އި ގޮުތގައި ރާއްޭޖގަ ދެވޭއިުރގައި ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޚިދުމަތް ގެ ޚިދުމަތާއި އާސަންދަިއގެއެންސްޕާ ،އެބަޖެހޭ

ހުރި އަދިވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ދޮރުތައް އެބަޖެހޭ ފުޅާކުރަން. މިސާލަކަށް 

ޚާއްަޞކޮށް ދާއިމީ  ،އެބަދޭ ކުރަމުންވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ވަރަްށ ދަތި ހާލު ތަޙައްމަލް މިއަދު ،ދަންނަވާނަމަ

އެ  .ބަލި ކެންސަރުގެ ،ފެނޭ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަންނަށް އެބަގަނޑުމެ. އަޅުއްބަލިތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަ

ސް ޮހސްޕިޓަލަކުން ބޭސްފަރުވާކޮްށެގން އެތަނުން ޑޮކްޓަރު އެބަދޭ ށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ؛ ޭއނާ އިންޑިާއގެ ކޮންމެވެބައްޔަ

އިމާ އަނެއްކާެވސް މި ޖެހެނީ އެ ފަރާތުން އަ .ންނަންއިރުޝާދު އަލުން ތިން މަސްދުވަސް ފަހުން ޓެސްޓް ހަދަން އަ

ހަމަ ކުރިން ފުރިހަމަކުރި ހުރިހާ އިޖުރާއަތުތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން އަނެްއކާވެސް އެހީތެރިކަމަށް އެދިގެން އެންސްާޕއަްށ 

 ދެޭކގޮތުަގިއ ޑުއަޅުގަނ .ހެނީވަރަށް އުނދަޫގ ހާލަތެއް ތަހައްމަލްކުރަންޖެ ގެންއަށް ހުށަހަޅައިއާސަންދަ  ،ހުށަހަޅައިގެން

ާދއިމީކޮށް ބޭސް  ވައިލަން.ކުލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުތަކެއް އެބަޖެހޭ އެނަ ހުން މިފަދަ ދާއިމީ ަބލިތައް ޔާވެއްެޖއް

ންނަށް ފުޅުކޮށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެުކލަވައިަލއި، އެ ބޭމީތަ ދާއިކާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ނުވަ

ވަީނ ެގ ތެރެިއން ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެްއ ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަނޑަށް ހީފަސޭހައިން މި ނިޒާމު

އް، ނުވަތަ އިތުުރ މަތްތަކެސޭހަކަމެއް، ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ޚިދުމިހާރު މި ގެންނަ ބަދަލުތަކަށް އިތުރު ލުއިފަ
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 ކިޑްނީެގ ކަމަކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ މުހިންމުުމގެ ކަންކަން ސަލާމަތްކުެރވޭނެހެން. މިދެންނެވި ކުއުނދަގޫތަކަ 

ފަދަ ދާއިމީ ބަލިތައް ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހު ބޭރަށް ުނވަތަ އެހެނިހެން މިސަރު ބަލީގައި ބަލީގައި ނުވަތަ ކެން

ތަނުން ވަހެއް ވާންދެން މިގައި އެތަްއ ދުެއ ހުށަހަޅަިއގެން ެއ ބޭފުޅުން މިތާނވެްސ އަިއސް ދާންޖެހޭއިރުގައި އަނެްއކާ

ން ދީފައި އޮންނަ ސިޓީއަކީ ެއީއ ބަލައިނުގަނެވޭ ެއއްަޗކަށް އެއް ނުލިބެގެން، ކުރިން އިންިޑއާއިޓީ ޑޮކްޓަރެްއގެ ސި

ހަކަ މިދެންނެވީ. މަ މި ވާރިމަތިލާންޖެހިފައި ހުރީވެގެްނ ވަރަްށ ގިނަ ަމއްަސލަތަކާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެވސް ކު

، އޭރުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއި ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާީސ އިންތިޚާބުގައި ނ. އަތޮޅުގެ 2013އެބަހުރި، އަޅުގަނޑު ހަނދާން 

ަކއެްއަގއި ދިޔަ ވާހަންޑިޭޑޓާ އެީކގައި ަދއްކަމުންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫގައި އޭުރގެ އަުޅގަނޑުމެން

ތަެކއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ވާހަކަ، އެފަދަ ންތިޒާމުއާސަންދައިން ލިމިޓެއް ނެތި އައި.ޑީ ާކޑުން ބޭސްކުެރވޭނޭ އި

ރުކާރުން މި އަޅުގަނޑަްށ ޔަޤީން މި ސަ އަދު ވެސް ަހނދާން އެބަހުރި.ުޅގަނޑު މިއިބާރާތަކުން ވިދާުޅވި ބަސްފުުޅ އަ

ކުން ން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ޚަބަރުތަކަކަތް ބާރަށް ުކރަމުންޒަށް ވާސިުލވުމުގެ މަަސއްމާގެންދަނީ އެ އަ

 ރަދުތަކާ އެކީަގއި ޚަފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ބޭއެ ލެއަށް އައިްއސަ ވެސް އްސަ ެވސް، އަދި މާއެބަފެނޭ އިންޑިއާ ގޮ 

ކަ. މިީއ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ރަނގަުޅ ންދާ ވާހަކަތްުކރަމުމަަސއް ބަލިމީހާއަށް ހަމަޖެއްސޭނެ ިއންތިޒާމުތަކަކަށް

ވަނަ އަހަރު  2008އި ެޗއް ކަމާިއ، ބޭސްފަރުާވއަްށ ސަލާންޖެހުން ނައްތާލުމަށްޓަކަބަދަލުތަކެކޭ. އާސަންދަައކީ ޯކއް

ނުން ރެްއވި މަަސްއކަތްޕުޅުތަކަީކ ހަމަ ޔަޤީދު އެ ކުވަަޑއިގެންެނވި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަުދ ނަޝީ

 އް. ހަމަެއއާެއކީަގއި...ތުން ބަލަިއގަންނާނެ ކަންތައްތަދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔި ވެސް

 

 ރިޔާސަތާ ަހވާލުެވވަަޑއިގަތުން(هللا ބު ރައީސް ީއވާ ޢަބްދުމަޖިލީހުގެ ނައި)

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 9

 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ވޯޓެއް އެބަލަން.  4ގަނޑުމެން އަޅު  ން؟ މިއަދުށްލަދެްއވާނަ ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮ ބަރުންމެންތެރި އިްއޒަތް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއާވ، ރައްޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފަهللا ޢަބްދު ބަރުމެންތެރި ިއއްޒަތްށިދޫ ދާއިާރގެ ފުރަތަމަ ވޯޓު؛ ކާ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  9-ޤ/2019/19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު؛ ގަރާރު ނަންބަރު 142ގަާވއިދުގެ 

 ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. ކަށްގޮތަ ނިވަަޑއިގަންަނވާމެންބަރުންނަށް ފެ  އިްއޒަތްތެރި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ބަރުމެންށިދޫ ދާއިރާގެ ކާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    ދު:ގެ އަދަމަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 79    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 07    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 57    ދަދު:ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަނުފެ

 01 ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ކަށްގޮތަ ވަކި

   64     ދު:ރުންގެ އަދަމެންބަ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 33      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 7. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 79؛ ދަދުގެ އަމެންބަރުން ވެ ތިބިހާޒިރު

 .1އަދަދު؛ ންގެ ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭ. 57؛ ންގެ އަދަދުރުމެންބަ ވޯޓުދެްއވި

 . ުނވިހެއްފާ .64ލަ؛ . ޖުމ33ުވާ އަދަދު؛ ނުންށް ބޭ މަވު. ފާސ64ް؛ ދުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމާިއ، އަދި ޓަިއޒްކުރުމާއި، ކޯޕްރެަޓއިޒް ތުެގ ިވޔަފާރި ަތންތަން ޕްރައިވެއަޅުގަނޑު މިހާރު ޯވޓަށް މި އަހަނީ ދައުލަ

ޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުެގ ަޓއިޒޭޝަން ެއންޑް ކޯޕްރެބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޕްރަިއވެ ކުރުމާލުއޭޓް ިއވެ ،މޮނިޓަރކޮށް
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ކޮށް ނިންމި ން ދިރާސާސް ކޮމިޓީއެންޓަޕްރަިއސަ ސްޭޓޓް އޯންޑް ،ކޮށްޢާމަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުެރވިފަިއާވ މިންވަރު މުރާޖަ

ިއއްޒަތްތެރި ިކނބިދޫ ދާއިރާގެ  ިއ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ފޭދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްވަ

ފުރަތަމަ ވޯޓަްށ  މުގެ އިޞްލާެޙއް. އެ ރިޕޯޓުގެ އިޞްލާޙަށްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅު މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

  .ދެއްވުން އެދެންއިްއަވާވލަ މި އަހަނީ. އިޞްލާޙު

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ ިއ،ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްވަ

ކޮމިީޓގެ ނިންމުމުގެ ދަށުަގއި ހިމެނޭ ެއއްވަަނ  5.0ޓުގެ ރިޕޯ .ތާއީދުކުަރއްވާ ަފއިާވ ހުށަހެޅުން ނާޝިޒު މުޙައްމަދު

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަްނ ) 2013/3ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. ގާނޫުނ ނަންބަރު  ވިނަންބަރު އަންނަނި

ގެ ގެ )ހ(ކުރުމުެގ ގާނޫުނެގ ތިންވަނަ މާއްދާ ޓްުލއޭިއވެ ،ކޮށް ރަޓއިޒްކުރުާމއި އަދި މޮނިޓަރެަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕްޕްރައިވެ

ވަނަ ދުވަުހ  2019ރީ ނަވަޖަ 29ޓައިޒޭޝަން ޯބޑަށް ރެ ަޓއިޭޒޝަން އެންޑް ކޯޕްޕްރައިވް ،ދަށުން އުފައްދަވާފަިއވާ 

ވަނަ މާއްދާެގ 7ެއ ގާނޫނުގެ  ،ަވގުތު ބޯޑުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން މި ،ކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިންއްޔަންޢަ

ވަަނ ނުވަ އާިއ،ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ހަތަރުއެ ގާނޫނުގެ  ،ކުރުމަށްފަހުބަރުކަމުން ވަކިބޯޑު މެން ،ންގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ)ރ(

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޯބޑަށް އަލުން މެންބަރުން މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެ މަތީ

ތަްށ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަހަތަރުެއ ގާނޫުނގެ  އި،ކުަރއްވަ އްޔަންޢަ

 ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެދންނެވުމަށެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ ިއ،ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްވަ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ފާސްކުރެއްވުމާ ތާއީދުކުރަްއވާ ފައިވާ ހުށަހެޅުން ނާޝިޒު މަދުމުޙައް

 . ދެއްވުން އެދެންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ންދެްއވުވޯޓު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނާޝިޒު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ މެންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި 
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 87    ންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރު

 73    ންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރު

 68    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނަ ނުފެން

 00 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުދެ  ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް

   68     ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 35      ދު:ށް ބޭނުންވާ އަދަފާސްވުމަ

 68        ޖުމްލަ:

 ސްފާ       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަރި

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެްއވި. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ73ުދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަ

ގަިއ ވޯޓު  .ެމއްސުރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަ ންނުވާބޭނު ތަކަށް ވޯުޓދޭންަވކި ގޮ. ސުމެއްމެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  ްއވިވޯޓުދެ

ވެއްޖެ. . ފާސ68ްލަ؛ ޖުމު. 35މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުފާސް .68ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ދައުލަތުގެ ިވޔަފާރި ތަންތަން ) 2013/3ގާނޫނު ނަންބަރު  އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި އަހަނީ މުޅި ރިޕޯޓަށް.

ދަށުން އުފެދިފައިވާ  ގާޫނނުގެ ކުރުުމގެޓްުލއޭއިވެ ،ޮކށްރަޓއިޒްކުރުާމއި އަދި މޮނިޓަރެަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕްޕްރައިވެ

ސްޓޭޓް  ،ކޮށްޢާޓައިޒޭޝަން ބޯުޑގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުެރވިފަިއވާ މިންވަރު މުރާޖަރެަޓއިޒޭޝަން އެްނޑް ޯކޕްޕްރައިވެ

އެުކ މިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންިމ ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހަށް ގެންނަށްީވ އިޞްލާޙާ ސް ކޮ އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަ 

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއެވވުން އެދެން.  ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ
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 87    ބަރުންގެ އަދަދު:މެން މްލަމަޖިލީހުގެ ޖު

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ންބަރުންގެ އަދަދު:ދިން މެފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 00    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00  އަދަދު: ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެށް ވޯޓުދޭން ބޭނުވަކި ގޮތަކަ

   70     ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ބައި  ަގއިވޯޓު

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

  ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ކަމަށް . ނުފެންނަ 70ދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަ . ފެންނ73ަދަދު؛  މެންބަރުންގެ އަބިހާޒިރުވެ ތި

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ދެއްވި . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުސުމެއްގެ އަދަުދ؛ ޓުދެްއވި މެންބަރުންވޯ

 . ފާްސވެއްޖެ.70ލަ؛ މު. ޖ36ުވާ އަދަދު؛ މަށް ބޭނުންވު. ފާސ70ްބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންއްސުމެ

 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

  ދެްއެކވުން:ހަކަވާން ރިޔާސަތު

 ނޑު ވޯޓަށް މަށް. އަޅުގަޢައްޔަންކުރުކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަންގެ މެންބަރުން -މިހާރު ވޯޓަށް މި އަހަނީ، އެންޓިއަޅުގަނޑު 

 ނާފައިވާ ލިސްުޓގެ ތަރުތީބުން ގެ ރިޕޯުޓގައި ހިމަކުރި ކޮިމޓީ؛ މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ކޮމިޓީ، އެ ދިރާސާއަހާނީ

ދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވަނަ މާއ200ްނުއަސާސީގެ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫ އަހާނީއަޅުގަނޑު ވޯޓަށް

، އަްލފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީލް 3654ބަރު ށް ދަފްތަރު ނަންންބަރުކަމުގެ މަޤާމަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ މެ-އެންޓި

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއެވވުން އެދެން.  ޢައްޔަންކުރުމާ މެދު

ވާ! އެހެންވީމާ، ރާތްކުރައް ިއޝާ ބަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ަބއެްއ މެންބަރުންގެ މެޝިންަގއި މަްއސަލައެްއ އުޭޅ ކަމަށް އެ

މެޝިންގަިއ މަްއސަލަ އުޭޅ މެންބަރުން އަދި ތައް މި ޗެކުކޮށްލަނީ. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އަޅުގަނޑުމެން މެޝިން

ނާ އިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ  އެއްފަހަރު ިއޝާރާތްކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(

ޑު އިްއޒަތްތެިރ ކޯަލކުން އަޅުގަނ، ރޯލްގެ މެޝިންގައި މައްސަަލއެއް ުއޅޭ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާއާދަމް

 މެންބަރުގެ ވޯޓު ނަގާނަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ތެދުެވވަަޑިއގެން ވިދާުޅވެދެްއވުން އެދެން. 
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 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ފެންނަ ކަމަށް. 

 

 ދެްއެކވުން:ހަކަވާން ރިޔާސަތު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛ންގެ އަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް  ންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް.ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މި ނަން  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ވުމަށް. ފާސ69ްވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ސުމެއް.

  ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -ެއންޓި ،މަތީން އްދާގަިއވާ ގޮުތގެވަނަ މާ 200 އަސާސީގެނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

މެދު އިއްޒަތްތެިރ  މާްއޔަންކުރުޢަ އަލްުއސްތާޛް އާދަމް ޝާމިލް ވުލުފުށީ ތ. މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ރަތްވިލާގޭ

 ޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 04    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 63    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުން

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

  ސްނުވޭފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 4ންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ73ުހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމ63ަވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

. މި ނަން 67ލަ؛ . ޖުމ37ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ67ްސުމެއް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . ފާހެއްނުވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -ެއންޓި ،މަތީން ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 200 އަސާސީގެނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ށް މާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނައްޔަންކުރުޢަ ލާފާޠިމަތު އަނޫ އަލްއުސްާތޛާ ަވޑިނޮޅުގޭ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ގ.

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. މި ނަން 69ލަ؛ . ޖުމ35ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ވުމަށް. ފާސ69ްރުންގެ އަދަދު؛ ންބަސުމެއް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެ

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -ެއންޓި ،މަތީން ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 200 އަސާސީގެނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ކުރުމާްއަޔންޢަ ސ.ހިތަދޫ، އަލްފާިޟލާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ ،ންގެދުނެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 73ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭންމެއްސުވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . މި ނަނ69ްލަ؛ . ޖުމ35ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -ެއންޓި ،މަތީން އްދާގަިއވާ ގޮުތގެވަނަ މާ 200ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެދު  ކުރެްއވުމާްއޔަންޢަ هللاއިޝަތު ޢަބްދުޢާައލްފާޟިލާ  ،ހިންނަވަރު ޅ. ރޯލްގޯލްގޭމަށް ޤާމެންބަރުކަމުގެ މަ

  ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަ 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68 ައދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގ73ެހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . މި ނަނ68ްލަ؛ . ޖުމ35ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 ޖެ. ފާސްވެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -ެއންޓި ،މަތީން ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 200ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި  ކުރެްއވުމާއްޔަން ޢަ ނިޔާޒް އިބްރާހީމްއަލްފާޟިލް  ތިނަދޫ ގދ. ،މަށް ބްރޫމް ޤާމެންބަރުކަމުގެ މަ

 ކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 06    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ނުވޭ ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް 6. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 73ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 61ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފާހެއްނުވި.  . މި ނަނ68ް؛ ލަ. ޖުމ34ު. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 67ރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -ެއންޓި ،މަތީން ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 200ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ކުރެއްވުމާއްަޔންޢަ އަލްާފޟިލް ޢަލީ އަޝްރަފްގެ  ،3366ރު ނަންބަރު ދަފްތަމަށް ޤާމެންބަރުކަމުގެ މަ

 ތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަ

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 70. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 73ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓު ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . މި ނަނ70ްލަ؛ . ޖުމ36ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަމެއް ފާސްެވއްޖެ. ދެން ާބކީ ހުރި ނަންތަކަކަށް ވޯޓަށް  5ރު ނަުމގެ ތެރެއިން މިހާ 12އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،އެހުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަަކށް އަޅުގަނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެންކަމުން

ގަނޑުމެންނަށް ޅު ކުރުމަށް އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމަށް ައއްޔަން -އެންޓި ،މަތީން ވަނަ މާއްާދަގއިާވ ގޮުތގެ  200

ކުރުމަށް އްޔަންޢަމަށް ޤާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުެގ މަ-ކުެރިވއްޖެ. އެންޓިްއޔަންޢަބޭފުޅަކު  5

 -2ފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީލް. އަލް، 3654ދަފްތަރު ނަންބަރު ނަމެއް ފާސްކުރެިވއްޖެ. އެއީ  5އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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 ރޯްލގޯލްގޭ  -4ސ.ހިތަދޫ، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ.  ދުންގޭނެ -3ޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ. އަލްުއސްތާ ގޭޅު ަވޑިނޮ. ގ

ައލްފާޟިލް ޢަލީ އަޝްރަފްގެ ، 3566ދަފްތަރު ނަންބަރު  -5هللا. އިޝަތު ޢަބްދުޢާއަލްފާޟިލާ  ހިންނަވަރު ޅ.

 މި ިނމުނީ.  އި އަހަޯވޓަށް ތައްތައްލީހުން ފާސްވީ. މިއަދުގެ ޯވޓަށް އަހަން ހުރި ކަންނަންފުޅު މަޖި

 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީ . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކުން. އެއީ ލޯކަލް ަގވަރމަންްޓ އޮތީރިޓީން ކައުންސިލަރުން  2އަޅުގަނޑުމެން ދެން މަސައްކަތް މި ފަށަނީ 

ންދާ އުސޫލުތަާކއި މިންގަނޑުތަްއ މަލުކުރަމުޢަަގއި އެޅުމުމެދު ފިޔަވަޅު  ަކުއންސިލަރުންނާއި ޔާކުރުމުގަ ސަސްޕެންޑް

ގަިޑއިރު ހޭދަކުރުމަށް  1ލަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. ެއ ބަހުސަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖުމު ނިންމިދިރާސާޮކށް ކޮމިޓީން  ލާމަރުކަޒީ

 5 މަށްސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެ 5މިނެޓާއި  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓާއި  36އަށް އޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީއެބަ

ސިކުންތު. ަވކި  32މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  3މިނެޓާއި  4އަށް .ސީންސިކުންތު. ޕީ.އެ  5މިނެޓާއި 

ސިކުންތު ލިބިަވޑަިއަގންނަވާނެ. މި ރިޕޯޓު ބަހުސް  52ނުވާ ކޮންމެ މެންބަރަަކށް ވެ ަވޑަިއނުގަންޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް 

ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާެގ މާލެ ހުޅުދެްއވާނީ ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު، ާވ ކުރެްއވުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް

ލާނަން. މި ރިޕޯޓުގެ އިިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަ. ނިޔާޒް

މެން ދެން އޮތް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު، އެޖެންާޑ އަޅުގަނޑު ،ގެ ކުރިން ވަގުތު އޮްތ ނަމ2:30ައަިދ  ؛ކަމުގައިބަހުސް ނިމިއްޖެ

ގެ މަސަްއކަތް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ފަށާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު 8.3ނަންބަރު 

 ެދްއވުން އެދެން.އިހުށަހަޅުއްވަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މާލެހުޅު

ީޒ ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އުފެދުނު ލާމަރުކަ 19ތެރި ަރީއސް. އާދެ! މުޅިން އަލަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ނުއަާސސީގެ އެްއ ޤާނޫ ،ލެވުުނ ރިޕޯޓެއް. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެއި މަސައްކަތުން ެއކުލަވަ ރިކޮމިޓީން އަުޅގަނޑުމެން ކު

ރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށް. ހިރާއްޖޭގެ އިދާ ދިވެ ،އޮތް ކަނޑައެިޅގެން ބުނެފައިބާބު އެބަ

އުފެއްދި  ކޮމިޓީެއއް ޚާއްޞަ ވަކިންލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ މުހިންމުކަން މި މަޖިލީހުން ދެނެގަނެ، ެއކަމަށް 

ޕޯޓަކީ ލޯކަލް ން. އާދެ! މި ރިއަދާކުރަ ގެ އެްނމެހައި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުޓަކައި މަޖިލީހުކަމަށް

ޅުމުަގއި އެމެދު ފިޔަވަޅު ންސިލަރުންނާ ަކއު އިޔާުކރުމުގަގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ަކއުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް

ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. އާދެ! މިކަމަށް  އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަާކިއ މިންގަނޑުތައް ލާމަރުަކީޒ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި
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ެއގޮތަށް މަޝްވަރާކޮްށ، ފާސްކޮށްގެން  ގައިަގއި. އެ ކޮމިޓީ 2024ން ޖޫ 24ކަތް ފެށީ ގަނޑުމެން މަސައްއަޅު

މަލުކޮށްފައި ހުރީ ޢަދޭތެޭރގަިއ  ނާކުރީ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯިރީޓން ކައުންސިލަރުންަގސްތުއަޅުގަނޑުމެން 

ޚާބުަގއި ެވސް އަިދ ތިމަޖިލީހުގެ އިންތޯ ބެލުމަށް. އެީއ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުާވެއއް މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ ކަށްކޮންގޮތަ

މެދު  ސިލަރުންނާހަމައެހެންމެ އޭގެ ކުރިން ިރޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ވެސް ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން ކައުން

 ،އެގޮތުންހަމަެއްއ ނެތި ފިޔަވަޅުއަޅަމުންދިޔަަކމުގެ ޝަކުވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދިޔަ.  ،އެްއވެސް އުސޫެލއް

 ބޭފުޅުން ގެންުގޅުނު ުއސޫލާ  މެދު އެ  ލިޔުމުން ލޯކަލް ަގވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ިމކަމާއިޖޫްނގަ 24މެން އަޅުގަނޑު

ލޫމާތު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ެއ ޢުއެކަންކަުމގެ މަ ،ރުންތަކެްއ ހުރި ނަމަބޭފުޅުން ފާްސކޮށްފައިވާ ފާްސކު އެ އަދި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަމއި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ތިން  ،ނީމާޖަވާބު ލިބު އޮތޯރިޓީއަށް ިލޔުމުން އެންގިްނ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް

އިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ތުޅާދޫ ،މެންބަރުންގެ މައްޗަްށ ެއކުލެވޭ ުކޑަ ކޮމިޓީެއއް ެނގުނު. އެ ކޮމިޓީަގއި ިތއްބަވަނީ 

 މެންބަރު  ތެރިއިްއޒަތް ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއެއީ މުޤައްރިރެްއގެ ގޮުތގައި އެ ކޮމިޓީގެ. . ޙުސައިން ޙިސާން  މެންބަރު

މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިރާގެ  މައްޗަންގޮޅީަގއި. އަދި ގެ ގޮތުރުއެ ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރި. ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 ،ކޮމިޓީން މި ބުނި ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުއެ އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ. ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 ހާޒިރުކޮށްގެން ނުވަތަ އެ  ށް ކޮމިޓީއަ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މިކަމުގައި ްއކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަނެ

 ލޫމާތުޢުމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢަބޭފުޅުން  އި އެގަގެން އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސް، ިމަކމުދީބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު

ގައި ބޭއްވުނު ލާމަރުަކޒީ ކޮމިީޓގެ  2019 ސްޓުޯއގަ 6ފަ. ެއއަށްަފހު ަގއި ހޯދާ 2019ޖުލަިއ  8ޅުގަނޑުމެން ވާނީ އަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން) 2010/7ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި ގާނޫނު ނަންބަރު  11

ޒީފާއަށް ިޒންމާދާރުކުރެވޭނެ އުސޫެލއް ަކއުްނސިލަރުން ސުލޫކީ ކަްނކަމާިއ ކައުންސިލުން ވަ  ނު(ަގއިހިންގުމުގެ ގާނޫ

ގެންެދވި ގޮތް. މި މަަސއްކަްތ ސަބް ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށް. ފާހަގަުކރެވިފަިއވޭ އަށްތްކަން ކޮމިޓީނެ

ަގއި. މި ބައްދަލުވުމުަގއި  2019ޖުލައި  19ވަނީ މަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާަފއިދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަބް ކޮމިޓީގެ ފުރަތަ

 ކަމަށްައދި ނައިބު މުޤައްރިރު ންޙިސާން ޙުސައިމެންބަރު ްއޒަތްތެރި އިުތޅާދޫ ދާއިރާގެ ކަމަށް، ގެ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީ

އިގަންަނވާ މެންބަރުންެގ ވަޑަ ނިކޮމިޓީަގއި ހިމެ، މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އުތުރު ާދއިރާެގ  މައްޗަންޮގޅީ

ން ކޮމޓީއަށް ފޮނުވާފަިއާވ ، ައދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިއިއްތިފާޤުން ހޮއްަވވަ 

ގާނޫނުން ބާރު  2010/7ފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު ހަދާއޮތޯރިޓީން އެ ގަާވއިދު  ،މިންގަނޑުަތކާއި  ،ާކއިއުސޫލުތަ

ެދވަނަ ަގިއ ބޭްއވި ކޮމިީޓގެ  2019ޖުލަިއ  21ާސުކރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެިވ. ލިބިގެންތޯ އިތުރަށް ދިރާ

ކާިއ ރތަ ކިއުލަތަކާއި ސާ ފޮނުވާަފިއވާ ުއސޫލުކޮމިޓީއަށް ިއން ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، އެލް.ޖީ.އޭ ބައްދަލުވުމުަގއި ލޯކަްލ 

ތޯރިީޓގެ ބޯޑު ަބްއދަލުވުންތަކުގެ ޔައުިމއްޔާަތއް މަށް ބާރުއަޅާަފިއވާ އެ އޮްއވުއެޅު މެދު ފިޔަވަޅު ކައުންސިލަރުންނާ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ  -1ކަންކަން ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ.  ކޮިމޓީގެ މެންބަރުން އަންނަިނވި  ،ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު
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ބާރުތައް  ގެވަނަ މާއްދާގައި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 61ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 

ކަން އެ ބޭފުޅުން ާގނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ބޭރުން މަލުކޮށްފައިވަނީޢަ އިންއެލް.ޖީ.އޭ ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު 

ިކއުލަރތައް އުސޫލުތަާކއި ސާ ،ނުވާ ބާރު ބޭނުންކޮށްގާނޫނުން ލިބިދީފައިން އިެއލް.ޖީ.އޭދެން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. 

ފައިާވކަން ހަދާއަމާުޒކޮްށ އުސޫލުތައް ުގޅިގެން ަވކި ބަޔަކަށް  ކަމަކާދިސާއަކާއި ުނވަތަ ހާއަދި ވަކި  ،ކަމާއި ހަދާފައިވާ

 ،ިވޔަސް ކަމަށް ަގއިރުން އިންތިޚާބުކުރެވެނީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޓިކެޓުަފއިވޭ. ކައުންސިުލތަކަށް މެންބަހަގަކުރެވިފާ

 އޮތް މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިން ޅުން ޢަމަލުކޮށްފައިާވ ގޮތުން ވާދަވެރި ިސޔާސީ ިނޒާމު ނައްތާލުމަށް އެ ބޭފުއިއެލް.ޖީ.އޭ 

މައްސަލަަތއް ީސދާ އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަުރ  ބަެއއް ސަސްޕެންޑްކުުރމުގެ ަކއުންސިލަރުންފަިއވޭ. ހަގަކުރަްއވާފާ މަށްކަ

ކައިކަްނ ޓަ ފަިއވަނީ ސިާޔސީ ސަބަބުތަކަށް ށްމަލުކޮމިކަމުގަިއ އެލް.ޖީ.އޭއިން ެއގޮތަށް ޢަ ،ކުަރއްވާަފއިާވކަމުަގއިއެޖެންޑާ

ގުމަށް އިސްނެ އަމިއްލަ  ންސިލަރުން އެލް.ޖީ.އޭގެަކއު ެއްއވުންތަކުން ހައްޔަުރކުރެވޭ ޕާީޓތަކުގެ ހަގަކޮށްފަިއވޭ. ސިޔާސީފާ

އިިދކޮުޅ  ައދި މައިގަނުޑ ގޮެތްއގަިއ ސަސްޕެންޑްކުެރވިފަިއވަނީ ޭއރުގެ ސަުރކާރާ ،ސަސްޕެންޑުކޮށްފަިއވާކަން 

ން މަތީ ފަހަރު 106ލަ ެގ ނިޔަލަށް ުޖމ2018ުޖޫން  21އިން  2014 މޭ 18ފަރާތްތައްކަން ފާހަގަކޮށްަފއިވޭ. 

އް ނިސްބަތުން ބޮޑު އަދަދެ ގެ ދި މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ކައުންސިލަރުންކަމާއި އަ ން ސަސްޕެންޑްޮކށްފައިވާރުކައުންސިލަ

 ގޮސްފައިވަީނ ލާމަރުކަޒީ ކުަރމުންއެލް.ޖީ.އޭއިން ޢަމަލު . ެއ ކޮމިޓީން ފާހަގަކޮށްަފއިވޭ.ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ

ންނަށް ފިއްތުންތައް ރުަކއުްނސިލަ ކަމަާށއިގޮތަށް އެްއގޮތްވާ  ފަތާސަގާޒީ ފަށް ކުރީގެ މަރުކަޚިލާ މާހޫނިޒާމުގެ މަފް

 ގާ މީހުންނަކީ އެލް.ޖީ.ޭއގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއ ތިބޭ އެލް.ޖީ.އޭގެ އަން އެ ،ދަބުދީއަށް ނަމީހުން އެ އި،ރުވަ ކުކުރިމަތި

ކަްނ ވާއި ޭއއިން މަސައްކަްތކޮށްފަރަން އެލް.ޖީ.ޒާމު ބައްޓަންކުނި ަގއި ތުހޭ ބައެްއގެ ގޮޖެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން

އެ އުސޫުލެގ  ،ތުން އުޫސލު ފާސްކޮށްވަގު ގުިޅގެން ެއކަމަށް ޓާގެޓްކޮށް ރަކާތްތަކާހަސިޔާސީ ވަިކ ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. 

 ،ފޯމަންސަށް ވަނަދީވާކަން ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. ަކއުންސިލުތަުކގެ ޕާފައި މެދު ފިޔަވަޅުައޅާ ދަށުން ކައުންސިލަރުންނާ

ާވކަން ފާހަގަކުެރވޭ. ފައިކޮށްލުޚިޔާލުތަފާތުވާ ކައުންސިލުަތއް ދަށްކޮށްލާ ގޮތަށް ޢަމަ ގޮތުން އެލް.ޖީ.އޭއާ  ސިޔާސީ

މުން އެނގެްނ ޔުފަރާތެއް ލިޔެކި ުއސޫލެްއ އަދި ޝަުކވާ ހުށަހެޅި  އެޖެންޑާކުރާސަސްޕެންްޑުކރުމަށް ސިލަރުން ންކައު

ދިޔަ ގޮތް އިނގަ ހިމުެގ ކުރިން އެލް.ޖީ.ޭއގެ ފަރާތުްނ ކަން ޅުއެމެދު ފިޔަވަޅު  ނެތްކަން އަދި ަކއުންސިލަުރންނާ

ންޑްކުެރވުނު ޕެއަދި ސަސް ،ކަމާއި  ވާނުޖަވާބުދާީރވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައި ލުކޮށްވާސު ކައުންސިލަރުންނާ  ،ތަޙުޤީޤުކޮށް

 ރެވިަފއިާވކަންުރކޮށް ބޯޑުަގިއ މަޝްވަރާކުޔާިއގެ ތަޙުޤީޤީ ރިޕޯޓެއް ތައްލެްއގެ މައްސަލަސިއުންއެްއވެސް ކަ 

އެނގެން ނެތްކަމަށް ފާހަގަވެފަިއވޭ. ެއލް.ޖީ.އޭއިން ބަެއއް ރަށްރަށުގައި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީެގ  ޔައުމިްއޔާއިން

ކަމުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ.  ޚިލާފު ކަމެއް ދުތަކާޤްޞަމަ މިއީ އެލް.ޖީ.އޭގެ މެންޑޭުޓގެ ،ހިންގާފައިާވއިރު ތައްމަޝްރޫޢު

މަށް ަކއުންސިލަރުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް އެލް.ޖީ.އޭގެ ފަރާުތން ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމުަގއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއު

އިދިނުމުގައި އެކަީށގެްނވާ ތައް ޯހދަރޮގްރާމުނުވާކަން. އަދި ަކއުންސިލުތަަކށް ތަމްރީނު ޕްވަކި އުސޫެލއް ކަނޑައެޅިަފއި 
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ަކއުންސިލުތަކަށް ފިަޔވަޅުެއޅުމުގައި މަްސއޫލުވެަފއިާވކަން  އިގަ ޭއގެ ބަދަލު ،ުވމާއިނު އިފަގޮތަށް މަސައްކަްތކޮށް

 ލަޙަތު އިސްކަންދީގެން އެލް.ޖީ.ޭއއިން ޞް މަގެލަޙަތުގެ ބަދަލުގަިއ ސަރުކާރުޞްވޭ. ކައުންސިލުަތކުގެ މަށްފައި ފާހަގަކޮ

  ސަސްޕެްނޑްކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ބެލެވޭކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އަިދ ބައެއް ކައުންސިލުަތއް ެއއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ

ކައުންސިލުަތްއ  ،ކަމާއި  ބަެއއް ކައުންސިލުަތކުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާވަރަށް މެންބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ،ކަމާއި

. އެލް.ޖީ.އޭގެ ޯބޑުެގ ވޭން މީހުން ޢައްޔަންކޮށްަފއިާވކަން ފާހަގަުކރެޚިލާފަށް އެލް.ޖީ.އޭއި ހިންގުމަށް ގާނޫނާ

އެއް ޖަލްސާތަކުަގިއ ބަން އެޮގތު ،ނިންމާފައިވާ ކަމާއި ތައްމުންންނިއި ކޯރަމް ހަމަނުކޮށް ބޯޑުގެ ވުންތަުކގަލުބައްދަ

ޔަތު އް .ޖީ.އޭގެ ޯބޑުގެ އަޣްލަބިއެންމެ ދެ މެންބަރުން ބައިެވރިވެގެން ނިންމުންތައް ނިްނމާފައިވާކަން ފާހަަގވޭ. އެލް

ަކއުންސިލަރުން  ކަމާިއ، ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަށްތަނިންމުން އި، އެ ކައުންސިލަރުން ަސސްޕެންޑްކުރަން ނިންމަ ،ނުލިބި

 ާވކަން ވެސް ނުހުރި ބައެއް ނިންމުންތަކުގަިއ ބޯޑުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްފައިކުރަން ނިންމާފައި ސަސްޕެންޑު

ނުކުތާތަުކެގ  ދެންެނވިވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި އިސްވެ 3ސަބް ކޮމިޓީގެ ވުނު އި ޭބއްގަ 2019ޖުލައި  22ފާހަގަވޭ. 

ހުށަހެޅުނު. ކޮމިޓީން ފާސްކުރެވުނު ނިންމުންތައް ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓް ލާމަރުކަޒީ ސަބް ކޮމިޓީގެ  ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގަިއ  11ެގ ޓީގަިއ ބޭއްވި ލާމަރުކަޒީ ކޮމި 2019 ގަސްޓުއޯ  6ލާނަން. އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ޒިންމާދާރުކުރުމަކީ ގާނޫނު  ންރު ރަްއޔިތުްނ އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލަ -1ންމާފައިވޭ. އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮމިޓީްނ ނި

ކުރަންޖެހޭ  ގެ ތެރެއިން(ހިންގުމުގެ ާގނޫނު ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން) 2010/7ނަންބަރު 

އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެނޫން ގޮތަކަްށ އި ބަޔާންކޮށްފަަތފްސީލުކޮށް އެ ގާނޫނުަގއި  މިކަން ،ާށއިކަމަ ކަމެއް

 ،ކަމަށް. އެލް.ޖީ.އޭގެ ބޯުޑަގއި މެންބަރުން އެކުލެިވގެންވާ ގޮތް ވާނެނުގެންޅި އެދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު  ކައުންސިލަރުންނާ

ށް މިހާރު އޮތް އެލް.ޖީ.އޭގެ ޮކމްޕޮޒިޝަން ބަދަލުކުރުމަ ން.ކުރުލުދައުރު ިހމެނޭ ގޮތަށް ބަދަ ގެކައުންސިލަރުން

ދެވޭ. ެއއީ މިހާރު ފާ އެބަލަ ށްގަނޑުމެންނަޅުމަށް އަށް އިްޞލާޙުކުރުއަދި ެއގޮތަށް ގާނޫނަ .ގަނޑުމެން ނިންމާފައިވޭޅުއަ

ތެރެއިން ބަަޔކު  ސިލަރުންގެން އުއެންމެ ފުރަތަމަ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ުއފެދިގެން އަިއއިުރގައި ކަ ،އެލް.ޖީ.ޭއގެ ބޯުޑގައި 

 ސް ބަދަލުގެނެ ލާޙުތަކުގެ އަީލގައި. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްނޭއެލް.ޖީ.ޭއގެ ބޯޑުަގއި ހިމެ

މެންބަރުން މަްއޗަްށ އެކުލެިވގެން  ނުވާ ނަންތަކެއްގެހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮ

 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އް ތަޔަތުއްކާއި މަސްއޫލި ފާހަގަވޭ. އެލް.ޖީ.ޭއގެ ބާރުތަ ނޑުެމންނަށްގަހޮވާފައިވާ ކަމަށް އަޅު 

އަދި މިއަށްވުރެ ވެސް  ،ަގއި ތަފްސީލުކުުރން( ހިންުގމުގެ ގާނޫނުންޒީ އުސޫލުގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަދިވެހިރާއްޖޭ)

އެލް.ޖީ.އޭއަްށ ނުލިބި  ،ައލީގައި  ގެެނސް ކުރެވުުނ ސުވާލުަތކުގެ  ނަށް އެލް.ޖީ.އޭގެ ޯބޑު ކޮމިީޓއަށްގަނޑުމެންޅު . އަބޮޑަށް

ދެއްވާ  ޅުންގޮތުން އެ ބޭފު މާ ބެހޭޅުއެތެރޭގައި ފިަޔވަޅުެއޅިދޭ އުންސިލަރުންނާަވއިެގން ކައްތް ބާރެއް ބޭނުންކުރައޮ

ގާނޫނުަގއި ނެތް ކަެމއް  ،ިއގެްނނޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވާހަަކައކީގާނޫނީ ލަފާ ހޯދަ ނާމެން އެކަްނ ކުރީންތިމަ ،ޖަވާބަކީ

 4މިދިޔަ  ،ޖެހެނީ ހަގަކުަރން މި. އެހެން ފާކަްށ ނުދެވޭނޭފުޅަ ލަފައެއް އެްއވެސް ބޭސްގާނޫނީ އެްއވެ ކުރުމަކަށް
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. މި ގާނޫުނ މި ގާނޫނު  ގާނޫނަކީ ނުލާޙު ގެެނވުޭރގައި އެްއ ގާނޫނަކަށް އެންމެ ގިނަ އިޞްތެ ދުވަހުގެއަހަރު

 ނޑުމެންގަޅު އައިްސފައެއް ނެތް. އަ ސް އިރެްއަގއިހަަކ އެްއވެވާ އިޞްލާޙުަތްއ ގެނަިއއިުރގަިއ މި ،ގެނަިއއިރުަގއި

ސް ފަރާތަކަްށ ބާރެްއ ވެއަދި އެހެން އެއް  އަކަށް ވެސްއެލް.ޖީ.އޭ  ދެކޭގޮުތގައި ގާނޫނުަގއި ނެްތ ކަމެއް ކުރުމަކަށް

ޖީ.ޭއއިން ނެއް ނުވޭ. އެލް.ގެ ބާރެއް ވެސް ެއއްެވސް މީހަކަށް ލިބިގެމުދިނު ލަފައެއް ގާނޫނީދި އަ .ނުވޭ ލިބިގެންނެއް

ން ލިބިފައިނުވާ (ންގުމުގެ ގާނޫނުހިއުސޫލުން  ދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީއިިދވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7ރު ބަގާނޫނު ނަން

މެން ޑުގަނލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަން އަޅު ޚިމާ ހޫފްމަ ގެޒީ ނިާޒމުލާމަރުކަ ،ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާއި 

އަށް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ؛ނޑުމެންގެ ނިންމުންތައްގަ. ވީމާ، މިީއ އަޅުވޭމި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިބަލަންޖެހޭ ކަމަށް 

ށް ޑަވުމަށް ވަރަށް ބޮތެއް ނިންމެގޮ އިވަން މިަކމުގައި ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ބަހުސްކުރައް ޅުއްސާކުރީ. ތި ބޭފުހި

އަދި ވަކިން  ،މެންބަރުންނަށް އިކަތުަގއި ކޮމިޓީގެ އެންމެހަދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އަުޅގަނޑު މި މަސައް އެ

ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ދާކުއަ ުޝުކރުށްގެ މެންަބރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަޓީދެއްވި ކުޑަ ކޮމިށް މަަސއްކަތް ކޮ މިޚާއްޞަކޮށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތަށް ސްކުރެއްވުމަށް އެިދވަަޑއިގަންަނާވ މެންބަރުން ފުހުރިޕޯޓަށް ބަ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ިމ ކޮމިޓީ

 ރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު. ންބަރި މެތެޒަތްއް ިއގެންނެވުން އެދެން. މުލަކު ދާއިރާގެ އި ޑައެދިވަ 

 

 ދެއްކެުވން:ވާހަކަ ނަޞީރުމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް 

 ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ޓީން އެދިޔަ ކޮމިގެޅިީއސް. ދެންމެ ހުށަހެރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ރި ަރއީސްގަނޑު ދެކެން. އިއްޒަތްތެޅުގޮުތގައި އަ  ކެްއގެތަސީ ނުކުތާ ސާސް ޚައްވެ ށްަވރަ ްއވި ނުކުތާތަކަކީގަކުރެހަފާ

ެތރެއިން ަކއުންސިލަރުންނަށް  މަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ ދެއްވާަފއިނުވާ ބާެރްއގެފާއިތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން ލޯަކލް ގަވަރ

ނުޖެހޭ ން ސަސްޕެންޑްކުރަޮކށްއެއް ދިޔަ. ހަމައެއާ ންރިޕޯޓުން ފާހަގަެވގެ ން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކައެިޅގެންދިޔަޅު ފިޔަވަ

 ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ހަގަކުގަނޑު ފާޅުވާކަްނ އަޕެންޑްކޮށްފައި ސްސައެތައް ަކއުންސިލަރުންނެްއ 

ރާުރގައި ގަށް ނަަގންޖަހޭ ގޮތަށް އެ އަކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ އެީއ އެ  ،ެގއްލުން މާލީ ށް ލިބިގެންިދޔަކައުންސިލަރުންނަ

ން ތުގެ ތެރެއިލަތައް ދައުލުޢަމަ ދަ ނޭއްގާނީބަޖެހޭ. މިފަްނ އެރުވަޖަވާބުދާރީކު ކުރަން.ފާފާހަގަކޮށްފަިއވާތީ އަޅުގަނޑު އު

މެދު  ތަކާހުން އެޅެންހުރި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އެ ފަރާތްތްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހިންގާ ފަރާ

ކަްނ ކަންރަެށއްަގއި ކައުންިސލަރުން އެ ރަށެްއގެ  .ރި ރައީސްތެތްން. ިއއްޒަރަހަގަކުއަޅަންޖެހޭކަން ައޅުގަނޑު ފާފިޔަވަޅު 

ވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ން. އެހެންނަމަތީމަގެ ރާއި ަމޝްވަޔާފަލަރައްޔިތުންގެ  ރަކާތްތެިރވަނީހަގުމުގައި ހިން



97 

 

ތޯރިޓީްނ މަންޓް އޮަކލް ަގވަރލޯއޮންނަ ބޯޑަކުން ުނވަތަ  ރަކުން ުނވަތަ އެއޮންނަ ސަރުކާ ،ދަނީ ފެންނަމުން މި

ފެނޭ. ބައެއްފަހަރަށް ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޅާއަޅުސް ނުހޯދާ ފިޔަވަބައްގައި އެ ަރްއޔިތެްއގެ ލަތެހާފެނިއްޖެ 

 ދަ ގޮަތކަށްފަ ލާފަިއވާއިވަލުކައުންސިލަރުންގެ ކޯރަމް ެގއް  ނުވަތަ ްއގެ އަދަދު ރުންގެ ައދަދު އެ ބޯޑެކައުންސިލަފެނޭ އެބަ

ުޑގެ ދާއިރާއިްނ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނހިނގައްޖެށް ފެނިގެންނައަޅުގަނޑުމެންިވގެން އެަބދޭ. ރެ ފާހަގަކުކަންކަން

މާތު ދެއްާވފައިވޭ، ހަމަ ދެ މެންބަރަކު ވެގެން ދެން ހުރި މެންބަރާ ލޫނޑަށް މަޢުގައަޅު .ސް މިފަދަ ކަންތައްަތކެއްވެ

އެހެން  .ފައި ހުރިކަންދެން ބަހައްޓާންށް، އެތައް މަހެއް ވަނަ އެކަހެރިކޮއޭމެދު ފިޔަވަޅުއަަޅއި، އޭނަގެ ވަޒީާފއިން 

އްޤެްއ، ހޯދުނު ބަދަލެއް އަދި  ޙަ  ހަމަެވގެންދިަޔއީ. އެ ަކއުންސިލަރަށް ލިބުނުހުއްޓާ ަކއުންސިލަރުންގެ ުމްއދަތު ވެސް

ރި މެންބަރު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ެއ އިްއޒަތްތެ ހާތަނަށް ވަނީ ނުލިބިފަ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަންމި

މާދާރުކަމާ އެީކ ބައްލަވާނެ ކަމަށް. އަިދ ްއވާފަިއވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިކަން ޒިންފާހަގަކުރަ

ންސިލުެގ ، މުސާރަ ނަންގަަވިއގެން އެ ކައުރި ރައީސްެރވޭ، ބައެއް ކައުްނސިލަރުން އިއްަޒތްތެހަމައެއާެއއްކޮށް ފާހަގކު

. ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ދައްކަނީ އް ދުވަެހއްަގއި މުސާަރ ނަންގަވާކަންއެތަ ވަޒީާފއާ ދުރުގައި ހުންނަވާ

 ޅީ  ކަމަށް ވާނަމަ، އަވަހަށް އެންމެ ރަނގަންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ހުްނނަވާ ބޭފުޅަކު، އެ މަޤާމު އަދާނުކުރެވޭޒި

ދަންނަވާ ވެސް، އެހެނެއް ނޫން ިމ ވަނީކީ. ަދއުލަތަށް ބުރަ ޮބޑުކުރުމުގެ ގޮތުން މިމައެހެންނަ ން.އިސްތިއުފާދިނުންކަ

ން މި ، ޤައުުމން ބޭރުގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްަގއި ވެސް އުޅެމުިއގެންރަ ނަންގަަވއިގެްނ، ފިއްލަވަ ފަރާތްތަކުން މުސާ

ކެއް ހިމަނާފަ. ަގއި ވެސް މި ަވނީ ކަންތައްތ19ަޖެންޑާ ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން އެތައް ހުއްޓުވުމަށްދަނީ. މިފަދަ ޢަމަލު

ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ ހިންގުމަށްޓަކައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަެކްއ  ރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ގަވަ

މަރުކަޒީ އުސޫުލން މި ޤައުމު ހިންގަން ކުރާ މެން ލާގަނޑުމިކަުމގެ ތެރޭން ައޅު ެކްއ އަޅާނެ. ވަޅުތަކުރާނެ. ފުރިހަމަ ފިޔަ

ށް ވަރަށް ގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އަޅުދާނެ ަކމައްލެއް ލިިބގެންހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކަށް ރަނގަޅު ޙަ 

  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ކޮމިޓީ، ސްޓޭޓް އޯންޑް ެއންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ، ސަސާަތކު އައްގަީޑގަިއ ހިނގާ ކޮމިޓީތަްއ؛ މިނިވަން މު  މި

ާވ ފައި ންގެ އެްއވެސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އެދިަވޑަިއގެއާއި ތަރިަކއިެގ ކޮމިޓީޤީޤައުމީ ތަރައް

 ހޭ އެއްވެސް ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު؛ ވިލުފުށީ މިޓީއަށް ވަަޑިއގަންނަވަންޖެނަމަ، އިޝާރާތްކޮށްދެްއވުން އެދެން. ކޮ

  ޙަސަން ޢަފީފު.ރު ންބަރި މެތެޒަތްއް ދާއިރާގެ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ަޙސަން ޢަފީފުރު ންބަމެދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ
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މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ފްޓުކޮށްގަނޑުމެން މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާއަޅު  ީއސް. އާދެ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ރާތައް ހިްނގުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ޗެޕްޓަެރއް  ދާއިލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީމަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންިދޔަިއރު، 

ވެިރކަން ރައްޔިތުންނާ ާގތުން ހިންގުމަށް. އެގޮތުން، އެއީ  ،ދެއްގައި. އާދެޞައިތުރުކޮށް ގެނައީ ވަރަށް މުހިންމު މަޤް

ންވާ ބަޔަުކ ގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ބޭނުތިބި ކަތީބުން، އެ މީހުންގެ ބަދަލުގައި އެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުން ކުރީަގއި

އަށް އެ ގެނެވުުނ ނޫނުއަސާސީހުޅުވައިލީ. އާދެ، ޤާ ބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ޭއގެތެރެިއންއިންތިޚާ

ރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށާއި، ގެ ެމންބަންސިލުތަކު ނޫނީ ކައު ގުމަށްރާތައް ހިން  ދާއިލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން އިދާރީބަދަލާއެކު، 

ދި، އެ ގާނޫުނގެ ދަށުން ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ެއިކ ގާނޫނެއް ހެއަދި އެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ަވކި 

ންދިޔައީ. އަދި އޭެގއިތުރުްނ  އިންތިޚާބުކުރެިވގެ ާލއި ައއްޑޫ ސިީޓ ކައުންސިލްންސިލޭ ިސޓީ ކައުރަށުގަޔާިއ، އަދި މާރަށް

ރުމަށް ސައްކަތްަތއް ވިލަރެްސކުގެ މަ ާއދެ، މި ކައުންސިލުތަކު  އިންތިޚާބުކުރެިވގެންދިަޔއީ.ތޮޅު ަކއުންސިލުތައް ވެސް އަ

އަީކ، ެއ ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ. ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީ ނުގަިއ މަތިކޮށްފަިއާވ ފަރާތަކީ،ގާނޫ މި

ކުން ކުރާ މަަސއްކަތަށް އެހީތެރިވެ، އެ މީހުންނަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފަިއވާ، ކައުންސިލުތަ

ރެއަށް ލައި، ެއ ތަްއ މުށުތެެއއް. ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި ެއއީ ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތުން ކައުންސިލުއޮތޯރިޓީ

ެއއް އޮތޯރިޓީ އްކަތްނުކުެރވޭ ގޮތް ހެދުމަށް އުފައްދާފަިއވާ ތައް ަނގަިއ، ަކއުންސިލުތަކަށް މަސަ ބާރުތަުކގެ ކައުންސިލު

ވި އުސޫލުަތއް ބަދަލުކޮްށ، ނޫން. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ މިދިޔަ ދުވަސްތަުކަގއި މިދެންނެ

ްއގެ ގޮތުަގިއ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ބައެ ބަރުންނަކީރާ ބޯޑު މެން.ޭއއަށް ޢައްޔަންކުއެލް.ޖީ

ހެދިގެންދިޔަ ތަން. ގާނޫނަށް އެ ބަދަލު ގެނައި ތަން. އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރަތަމަ ކައުންސިލުތަްއ 

ވެްސ. އޭުރވެސް ހެއް ައޅުގަނަޑކީ ގައި ވަރަށް ގާތުން އުޅުނު މީޔައިރު ެއ މަސައްކަތު އިންތިޚާބުެވގެންދި

ަޔކީ ކުިރއްނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް. އެހެންއުންސިލުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އައި ކަ

ލާކަށް ނޫން.  އް ސަރުކާުރެގ މުށުތެރެއަށްންސިލުތަ ، ކައުއެްއވެސް ހާލެްއގައި ކައުްނސިލުތަކުގެ ބާރުތައް އަތުލައި 

ށުގެ ކަންތަކާއި އަދި އަޮތޅުެގ ރަބޭނުންވާ ގޮތަށް ރަށް ކައުންސިލުަތކުންށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ދީ، ކައުންސިލުތަކަ

ވަސްތަކުަގއި ފެނިގެން މި ދިޔައީ ނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ދުއަުޅގައީސް. ރި ރަކަންތައްތައް ކުިރއަށްގެންިދއުމަށް. އިއްޒަތްތެ

 އޭރުެގ ަގއި މަސައްކަތްކުރަން ތިބިކައުންސިލުތަކުލަިއ، އަދި އެ ވާބާރު ކަނޑުގެ ކައުންސިލުތަކު އެޔާ ޚިލާފަށް 

، އެިކ ށް ރުން އެކި ގޮތްގޮތަގެ މެންބަކައުންސިލުތަކު ، ލަރުންނެއްތައް ަކއުންސިވި އެކާރާ ޚިޔާލު ތަފާތުސަރު

ރި އިްއޒަތްތެރުމަށް ހުރަސްއެޅި ތަން. ނަންނަމުގައި ެއ މީހުން ަސސްޕެންޑުކޮށް، އެ މީހުންެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކު

ނީ މި ަކއުންސިލުތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ދެކެން ބޭުނންވަ ކަމަީކ. ައކީ ނޫން އަުޅގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާމިއީސް. ރަ

ނަށް ތަރައްޤީ ގެެނސް، ރަށުގައި ކުރަން ުހރި ކަކީ ަރއްޔިތުންކައުންސިލުތަކޮށް، އެ މަސައްކަތް  ގަޅަށްނރަ

 ސިޓީަތކުަގއި ނޑުމެން ުއފައްދާފައިވާ މި، އަދި އަޅުގަސަްއކަތްަތކާއިކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަާކއި އަދި އަތޮުޅަގއި މަ
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ނުންވާ ގޮތަށް އެ ކަންތައްތައް ކުރިއަްށގެންާދ ްއ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި، ަރއްިޔތުން ބޭސައްކަތްތަކުރަން ހުރި މަ

އިއިރު ެއއްެވސް ހާލެއްގަިއ ފުރަތަމަ އެލް.ޖީ.އޭ އުފެދިގެން އަ އީސް.ރި ރައިްއޒަތްތެށް ހެދުން. ކައުންސިލުތަަކކަ

މެންބަރަކު ުރގެ ަފރާތުން އެްއވެސް ރަުކ ނޫނިއްާޔ ެއ ކައުންސިުލގައި ސަރުކާކުރާ ަވޒީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަން 

ސިލުތަކުެގ؛ އާެދ، ެއއީ ިސޓީ ކައުންސިލުންނާިއ، އަދި އަތޮޅު ަކއުންސިލުތަކުން އެ ތަމްސީލެއް ނުކުރާނެ. ަކއުން 

އްކަތް ސަ އް އެތާ ތިޭބނީ. އެލް.ޖީ.ޭއގެ މަކެކެއް ނޫނީ އިންތިޚާުބކުާރ މެންބަރުންތަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަުރންތަތަނަ

މުގެ އިްސވެރިޔަކަްށ އަދި އެލް.ޖީ.އޭގެ އިދާރީ ހިންގު ގެ މަތީން.ރާވަޝް.ޭއެގ ބޯޑުގެ މަނީ، އެލް.ޖީކުރިއަްށގެންދަ

ރެއް ނޫން. ެއއީ އިދާީރ މެްނބަބޯޑު ހުންނަ، ސީ.އީ.ޯއ ނުވަތަ އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ 

ނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ، އެ ފަރާތަކީ ވެްސ ނޑުމެންނަމަވެްސ، ައޅުގަ ޅެއް. ފުބޭގަން ހުންނަ އްތައް ހިން ތަކަން

ރި އިްއޒަތްތެ ދިޔަ ތަން.ުޑަގއި މަސަްއަކތްކުރާ މީހެއް ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންާވ ގޮތަށް އެ ބޯބޭނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

، އެ މިިނވަންކަމާެއކުކަުއންސިލުތައް ފުރިހަމަ ގޮުތަގއި،  އަުޅގަނޑުމެން ެދކެން ބޭނުންވަނީ، މި އީސް.ރަ

ންދާ ަތން ދެކެން. އަުޅގަނޑުމެން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުލުދުތައް ހާސިޞަކައުންސިލުތައް އުފައްދާަފއިާވ މަޤް

 އްން ފައިދާތަކެ ތައް ތަްމސީލުކުރާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ކައުންސިލުތަކު ކައުންސިލުއެބޭނުންވަނީ އެ ކައުންސިލުަތުކން 

ނޑުމެްނ ތައް އަނެއްާކވެސް އަުޅގައަޅުގަނޑުެގ ުއއްމީދަކީ، މި ަކއުންސިލު އީސް.ރި ރަިއއްޒަްތތެ ވަމުންދާ ތަން ދެކުން.

ހާސިލުުކރެވޭ ގޮތަށް މި ކަންތައްތައް ލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުގައި ހާސި

ގެ މެންބަރުންނާ މެދު  ބޯޑަށް ވެސް ބަދަުލތަކެއް ައއިސް، އަދި ަކއުްނސިލުތަކު. އަދި ެއލް.ޖީ.އޭގެންދިއުޓަންެވގެންބައް

ންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ނޫނީ އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތައް، އެ މީހުލާފަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅި ގާނޫނާ ޚި

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް މުސްތަޤްބަލުގައި ވެްސ އެއީ .ފެނުން ޅުތަެކއް ވެސް އެޅިގެްނދާ ތަންފިޔަވަ

 ްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ހުއްޓުވެން އޮތް ގޮތަކީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް. ރި މެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު 

ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުެގ ) 2010/7ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ފައިވާ ގޮތުގެ ރިޯޕުޓ ކޮށްން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގައި ަކންއޮތޯރިޓީ ން އުފެދިފަިއވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް( އިގާނޫނު

ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި  ރުޢަލީ ނިޔާޒަށް ހަމަ ވަރަށް ޝުކު  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 ށް ކަމަ ކަމެއް ބޭނުންތެރިދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއޫސލުން ހިންގުމަކީ ކޮންމެހެންެވސް .ރައީސް
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ތައް ކައުންސިލު ،ދަުށން އުފެދި ގެވަނަ އަހަރު ގާނޫނެއް 2010 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ލިޔެވި ،ދެކި

ދިޔައީ ިމ  މި ދެިކގެން ދުވަހުގެ ތެޭރގައިއަހަރު  މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވޭތުެވދިޔަ ފަސްޮގސްއުފެދިގެން

މި ކާ ދޭތެޭރގައި ިދެވހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސަުރކާރަކުން ކަންކަން ކުރި ގޮުތެގ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ތަކައުންސިލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ،ހަމައެްއ ނެތި ،ރުތަުކގެ ތެރޭގައި އެްއވެސް އުސޫެލއްދައްކަމުން މި ގެންދަނީ. ވޭތިވެދިޔަ އަހަ

ަކއުންސިލަރަކަށް ވަނީ މިދިޔަ  106ތަުކގެ  ހޮވާފައިާވ ކައުންސިލުދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގުމަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން  . ިއއްޒަތްތެރި މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.ަޔވަޅުައޅާފަފިދުވަސްތަުކގެ ތެރޭަގއި 

 ،ށް ކަްނކޮށްކަހަމަ ހިތުހުރި ގޮތަ ،ޔާ ވަނީ ވަކި ޕާީޓއަކަްށ  ނިސްބަތްާވ މެންބަރަކު ިވއް ގޮސްފަިއ މިފެނިގެން

އަޅަްނީވޭއ . އެ ހަމަ ކުއްިލއަކަށް މިނިސްޓަރު އޮފީހުގައި އިންނަވަނިކޮށް ިމވެނި ަކއުންސިލަރަކަށް ފިޔަަވޅުނީޅައަފިޔަވަޅު 

އޮްތ އެޅުމާ ދޭތެރޭގައި ކަންކޮށްފައި ކަށް ފިަޔވަޅު ރަދަނީ. އެ ަކއުންސިލަ ތަން ފެނިގެން މިިޅ އެފައި ގޮސް ިފޔަަވޅުކިޔާ

ވެްސ  ތަޙްޤީޤު ހިންގި ގޮުތގެ ރިޕޯޓެއްއެ  ،ހިންގާފައި  އްތަޙްޤީޤެ ފަހުނެތް. ައދި އެކަން ކުރުމަށްެވސް ޔުމެއް ލި ގޮތުގެ 

ވެސް ނެތް. ިއއްޒަތްތެިރ  އިއޮތޯރިޓީ ބޯުޑަގއި ވާހަކަެދއްކި ަޔއުމިްއޔާެއއްގަ  ވަރމަންޓްގޮތުން ލޯކަްލ ގަ ނެތް. އެއާ ބެހޭ

ހުރި ކީ. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ިނސްބަތްވާ މީހުން. އަޅުގަނޑުެމންނަށް ހަނދާން އެބަމިއީ ކަންކުެރވިފަިއާވ ގޮތަ .ރައީސް

ރީަގއި ތަން. އެ ޕްަރއިމަ އެޅިއުންސިލަރުންނަށް ފިަޔަވޅުީރއަކަށް ަބއިވެިރީވތީ ކަޕާީޓގެ ޕްރައިމަ ޑޮމޮކްރެޓިކު  މޯލްޑިވިއަން

، މިާއއެކު އަޅުގަނުޑ އަދި ހަމަ އޮތް. ފައި އެބަގޮސްެއޅިެގންކަުއންސިލަރުންނަށް ފިޔަވަޅު ވޯޓުލީތީ އެ ،ބައިވެިރވެ

ހިނގަމުންދިޔަ އިމާރާތް މާލެ ސިޓީ ަކއުްނސިލް ށް ވެގެންިދޔަ ގޮތް. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަ .ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 އް ހުރިހާ ސާމާނެ ަދިއގެން މުޅި އެ ބޭފުޅުން ެގންގުޅުްއވިއްެވސް ނެތި ފުލުހުން ވަ އެްއވެސް ކޯޓު އަމުރެއް

 ،ްށ ބެލުމެއް ނެތި. އެހެންވީމާކަެއ ބޭފުޅުން މަގުމަތިކޮށްލައިގެން ދިޔައީ އެްއވެސް ގާނޫނަ ،ށްޗަށް އުކާލުމަށްފަހުމަގުމަ

، ިމ ގާނޫނަްށ އޮތޯރިޓީގެ އެްއވެސް ބަހެއް މިއިން ކަމެއްގައި ލިބިފައިނުވާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓްމިއީ 

ެއޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ދަށުން މިކަން ކޮށްފަިއ ތިބި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅުގެންނައިރުަގއި މި ގާޫނނުގެބަދަލު

 ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތިމަންމެންނަށް ކަންކުރާނެ ގޮތް މި .އްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ަބއެއްމިއީ ާރއްޖޭގެ ރަ  .ބޫލުކުރަންގަ

އޮތޯރިީޓ  ، ލޯކަލް ަގވަރމަންޓްއެއް. އާދެ! އެހެންވީމާވާލުކޮށްފައި ިތބި ބަހަމީހުންނާ  މީހުންނަށޭ އެނގޭނީ ކިޔާަފއި އެ

އޮތް ގޮތުގެ ބަދަލުަގއި ކުރިންވެސް ތިބި ގޮތަށް ިއ މިހާރު ގެންނައިރުގަ ބެހޭ ގާނޫނަށް ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަދަލު ހިންގުމާ

އޮތޯިރީޓ  ންޓްލޯކަލް ަގވަރމަ ތެރެއިން ހިމެނޭ މީސްމީހުން ގެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ާރއްޖޭަގއި އަޮތޅު ަކއުންސިލު

ތައް އްޖޭގެ ަކއުންސިލު. އެއީ ިދވެހިރާންއަޅުގަނޑު ދެކެ އް ކަމަކަށް ދިއުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅު ކަމެހިމެނިގެންތެރޭގައި 

މާލޭަގއި  . ާރއްޖޭަގއި،ވާތީ ދާ ގޮތް އެންމެ ބޮަޑށް ރަނގަޅަށް އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެ މީހުންނަކީ ެއއީ ކަމަށްހިނގަމުން

އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް ަގވަރމަންޓްރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިނުގެންފާނެ  ަގއި އިްނނަ މިނިސްޓަރަކަށް މާކަތެރޭއެ ވުޒާާރއެްއގެ 

އަށް ، އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަ އެ އޮތޯރިޓީދިމާވާ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ އެ މީހުންނަށް .ނގަމުންދާ ގޮތްހި
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މު ކަމެއް ކަުމގަިއ ދެކެން. ންިދއުމަކީ ވަރަށް މުހިލުވެގެންގެނެވޭނެ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ެއލް.ޖީ.އޭ ކޮންޕޮޒިޝަްނ ބަދަ

ދަްއކަމުންދިޔައިރު އެ ަބއްދަލުކޮށް ވާހަކަ ؛ވާހަކަ ޮއތޯރިޓީއާ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް ންއަދި އަުޅގަނޑުމެ ،އެއާެއއްކޮށްހަމަ

އޮތޯރިީޓެގ  ލް ގަވަރމަންޓްލޯކަ  ބަެއއް ަކއުންސިލަރުން އެ މީހުންގެ ިޒންމާ އަދާނުކުރާ ވާހަކަ. ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި 

 ރުންގެ މީހުންގެ ޒިންމާ ކައުންސިލަ އެ ،ންކަންގާނޫަނށް އިޞްލާޙު ގެންނަންއިރުަގއި މި ކަގެ 2010/7 ،ގާނޫނަށް

ބޫުލކުރަނީ. ގައެއަށްވެސް ކޮންެމވެްސ ޙައްލެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ކަމަށް ވަންޏާ  ރާޒިންމާ އަދާނުކު

ތަށް މި އޮތީރިީޓގެ ިމކަން ކޮށްފަިއވާ ގޮ ލޯަކލް ގަވަރމަންޓް ؛ިދމާވެފައި ހުރި ކަްނކަން ނޫނުަގއި، މި ގާއެހެންވީމާ

ދަންނަވަމުން އަުޅގަނުޑެގ  އަިދވެސް އެްއފަހަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް ޝުކުރު  މަށްޓަކައި ކަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވި 

 ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމް. ހީޝަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 މް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހީޝަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާ މެންބަރު ޢަބްދު

 ނޑު  މި ރިޕޯޓަށް، ރިޕޯޓު އަޅުގަހުށަހަޅާފައިވާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން 

ލައިފިން. ވަރަށް ފުރިހަމަ އިނގޭތޯ. ެއ ކޮމިީޓގަިއ ތިއްެބވި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އިވެސް ބަލަ 

ލީމާ އެބަ ލައިމި ރިޕޯޓަށް ބަ ،ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަައކީ ފަށްފަށުން ޝުކުރު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއް ކައުންސިލަރުންތަެކއް  ،ޚާއްަޞކޮށް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއެނގޭ 

ންނަނީ މި އޮ އިިމކަން ހިނގާފަ ޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮުތގައިއަޅުގަނ އުޅެނީ. މީގައި ސަސްޕެންޑުކުރި މައްސަލަެއްއ މި

ށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަެތއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑަްށ އުމު ގެނައުމަޤަތާރު ވެރިއެއްގެ އަްތ ދަށަށް މުޅި ޚްދުމުޚު

 ،އަިދ އަތޮޅުތަކަްށ ނިސްބަތްވާ  ،އަުޅގަނޑުމެން ފަދަ ައތޮޅުތަކުަގއި ދިރިުއޅޭފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ާޚއްޞަޮކށް 

ަހގަކުެރވޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤުތަްއ ިހފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކޮށްފަިއ އޮތް މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑަށް ފާ

ތާރު ެވރިކަމެއް ެއއްވެސް ބޭފުަޅކަށް ޚްދުމުޚުްތ އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގައި ހަގީގަމި  ،އެހެންނަމަވެސް

ކަން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ވަރަށް ސާުފޮކށް އެންމެ ފަހުން މި ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ނުކުރެވޭނެ

ވަރަށް  ކަމެއް. އަުޅގަނޑު އަބަުދވެްސ ބުނާ ވާހަކައެއް، ގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭއަޅު އީ، މިބުނެދީފި. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުމެން  ؟ކީްއވެހޭ އަުޅގަނޑުެމން މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވާހަަކ ދައްކަނީ ،ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ  ގިނަ

އުމަށް ޤަވޭުތވެިދޔަ ތަނުގައި މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ،ުތގައި ވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީހަގީގަ

އަމިއްލަ ޭގގަިއ  އި،ންގޮސް އަމިއްލަ ެއކައުންޓަްށ އަޅައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ ގެ ޤަމި  ،ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި 
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، އަުޅގަނޑުމެން އެ ލާރި އަނބުރާ ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓީމާ، ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތް ނުދެވުނީމާ

ޯތ އް ބަހައްޓައިގެން ކިހިނެގޮތަށް އެ ހުރި .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޖެހޭންބަ ގެންނައެ

އުމުން ގެންޮގއްސަ ހުރި ފައިސާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ޤައަޅުގަނޑުމެންެގ  ؟ޖަހާނީކޮޅަށް އިއުމު ނަގަ ޤައަޅުގަނޑުމެން 

ދެން އަންނަ ޮކންމެ ސަރުކާރަކީ ވެްސ އެ ސަރުކާރަކަށް އެކަން ކުރަންޭދ  ،ށް ވާނަމަަކމަ ހޯދަންޖެހޭ. އެކަން ނުކޮށްފި

ހުރި ކަންކަން  އިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޭވތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ގޯްސކޮްށ ކޮށްފަ އިުތގަ ަހގީގަ އީ.ފުރުޞަތެއް އެ

ނުވުމަށްޓަކަިއ. ކަން ތަކުރާރުއެ  އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އި،ބާރުއަޅަ ރަނގަޅުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން 

މެއްތޯ ނުކުރާނީ. މައިްނބަފައިންގެ ނަމުަގއި މިްސކިތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔަީއ ކޮންކަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މިއީ  ށް ދެން ކަންކަން ދިޔައިމާ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ލެވަލައިދަުއލަތުގެ ފައިސާގަ  އެބަހުރި ދިވެހި އިއަޅާފަ

 ތިިބ ންންނަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. މި ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ. މި ވާހަކަ ދައްކަނީ އައަ

ިމ  ،އަުޅގަނޑުމެން ައބަދުވެސް ގަބޫލުކުރަނީ  .ކުރުމަށްޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމީހުން މިކަންކަން ކުރުން މަނާ

ޖެހޭނެ. އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ހަމަޖެހިގެން ދިިރއުޅެވެން އިއުމުގަ ޤަރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި 

އެކީަގއި އެ ބޭފުޅުންނަްށ  އަމާންކަމާ އެ ބޭފުޅުންނަށް މިނިވަންކަމާއި ،ެވރިންނަށްރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ 

ުނވާނެ. މިއަުދ ގަެނވިގެންޖެހޭނެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ިނގުަޅއިންއުލެްއ އޮންނަޙަކުެރވޭނެ މާމަސައްކަތް

ކަން ަކނޑައަޅަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ންއެއީ ނާއިންސާފު ،ކަމެއް އޮތްއި އަޅުގަނޑުމެން އުފާވަނީ ނާިއންސާފުން ކޮށްފަ

ތިބި ފަާރތްތަކަށް އެ ޙައްޤުަތއް ިއޔާަދކޮށް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ  ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާތީ. އެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިފައި

ނޑުމެން ިއވާ ަޙއްޤުތަްއކަން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކުރެވޭތީ. މި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެްނ ދައްކާނަން. ައޅުގަގެއްލިފަ

އުމުގައި ކޮށްފައި ހުރި ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުެމން ދައްކާނަން. މެޑަމް ފާތުމަ ޤަދައްކާނަން ރައީސް ޔާމީން ިމ 

. ައޅުގަނޑަްށ އިނގޭތޯ އާދޭއަުޅގަނޑުމެން ދައްކާަނން. އަޅުގަނޑަށް އިންޒާރު ެއބަ ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ އިކޮށްފަ

އަޅުގަނޑު ރައީސް ޔާމީން  ،އަުޅގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނަން ބޭނުންވަނީ ،މަވެސްބިރު ވެސް އެބަދައްކާ. އެހެްނނަ

އޮިތއްޔާ އެ ވާހަަކ  އިކޮށްފަ ވައްކަންއޮތިްއޔާ ެއ ވައްކަުމގެ ވާަހކަ ދައްކާަނން. މެޑަމް ފާތުމަ އިކޮށްފަވަްއކަން

ގެންޮގސް އަުޅަވއިގެން ަގއި ބިޑިވެސް އަުޅގަނޑު ދެ އަތު  އިމާ އަނިާޔވެރި ދުވަސްތަުކގަ ދައްކާނަށް. މިއަށްވުރެ

ދެްއކިން. ހަމަ ނެރުނީ ދެއްކީ. އަދި މިއަދު ކީްއެވގެންތޯ  ެވްސ އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ އިޮގޅިއަށް ީލއިރުގަ ކުޑަ

 .ަދއްކަނީއަުޅގަނޑުމެން އިންސާފަށް ވާހަކަ .އަުޅގަނޑު އަބަުދވެސް ަގބޫލުކުރަން ؟ން ނުދައްކަްނވީއަޅުގަނޑުމެ

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު  އިމެހަންމި ރާއްޖޭގެ އެ ،އިމުކޮށްޤާ ރާއްޖޭގަިއ ހަމަހަމަ އުސޫލެއްއަޅުގަނޑުމެން މި 

އިނުުމެގ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައިމި ގޮނޑީކުރާތީެވ، މިއަދު އަޅުގަނޑަށް އަިއސް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް

، މިއަދު އަުޅގަނުޑގެ ައގަެއްއ އެހެންވީމާ ާޚއްޞަކޮށް ކަނިޑތީމު ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑަށް ދެްއވީ.، ރައްޔިތުން

 ން ނޫން. އަންނަ ޒާތީ ވެގެންެނއް ނުހުއްޓުވޭނެ. އަުޅގަނޑު ދަްއާކނަން. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދަްއކަނީ އެްއވެސް ބޭފުޅަކާ
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ެގ ން އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތް ޖީލަށްޓަކަިއ. ައޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި. ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ައޅުގަނުޑ ަވރަށް އުފާކުރަ

ިތއްބެވުމަްށ އެްއކޮށް ިތއްބެވި ެއ ބޭފުޅުން ވަރަށް ސާބިތުކަމާ  ވެސް  އިދިމާވި ކަންތަުކގަ ކައުންސިލަރުން އެ ދުވަުހ 

ބޭފުޅުންނަށް  އިގެ އެންމެހަދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އެމް.ީޑ.ޕީ ކުދިންނަށް ހަމަ ވަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަޅުގަނޑު އެ 

އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި ާރއްޖެ އަާމން މަގަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  !ސާިބތުކޮށް ތިއްަބވާށޭ .ވާލަންވެސް ދަންނަ

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ އިެއކީގަ  ތުންނާތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔި ގެންގޮސްދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން މި

 ފުރުޞަތަށް. 

 ން މު ން ނި
 

 ން:ވުކެ ދެއް ކަވާހަ ސަތުންޔާރި

ަގއި، ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބާްއވަްނ  2:45ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއަދުގެ ޖަލްސާ މި ނިމުނީ. މާދަމާ 

ޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެްއ ނޫން. އެީއ ރަްއޔިތުންެގ ހަްފލާއެއް. ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަ  އިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަ

 ،ްޒ އެންޑް ސެިކއުރިޓީ ޕޮލިސީފޮރިން އެފެއާ ޔޫނިއަން ފޯ ދަ ވް އޮފްމަޖިލީހުގެ ހަފްލާއެއް. ހަޔަރ ރެޕްރެޒެންޓިޓި

ލީހުެގ ނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިއެކްސިލެންސީ ފެޑްިރކާ މޮްގރިރ ހަ ،ވައިްސ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ަދ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަން

ރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދައްަކވާނެ. އެހެންވީމާ މާދަމާގެ ހަފްލާއަށް އިްއޒަތްތެކަުފޅުހަމާދަމާ ވާ މި މާލަމުގައި

ވާ ހޯމަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2019 ސްޓުގައޯ  19އެރުވިފަ. ދެން ަމޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ވަތު ޢުވާނީ ދަ
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