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 ދު ނަޝީދު(، ރައީސް މުޙައްމަމަޖިލީުހގެ ރައީސް؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަތިންަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ދުަވސް( ުބދަ) 2020 ފެުބރުވަރީ 5

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آ وهللال سوالم على رالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަ 2020 ުދަވސް. ަވނަ 5ުދަވސް. ދިނަށަ ަނކަތުން  ދަބު ީވ 2020ފެބުރުަވރީ  5 އީމި

ިމ ަވނަ ދުަވސް.  11ން ރު މަހުޚިއާަވނަ އަހަރުެގ ޖުމާދަލް 1441 ޖަލްސާ. ނަަވތިންރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ދައުރުެގ 

އިްއޒަތްތެރި  4ީވ ތިއްބެ ސަލާމުގައި  މެންބަރުން.ިއއްަޒތްތެރި  32ށް ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ތިއްެބީވ ާސއަޖަލްަވުގތު 

، ވީ ަވަޑިއެގންރުގައި ރަްސމީ ދަތު   ވެއްޖެ.ންަވޑަިއެގ ކުންބަރުން. ރަސްމީ ދަތުރުގައި ެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ މެ

. މަޖިލީހުެގ ހައުސް މެޖޯރިޓީ ރު. ެއީއ މި މަޖިލީހުެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ްގރޫޕުެގ ލީޑަރުހައުސް މެޖޯރިޓީ ލީޑަ

ެވލްތުަގއި ބައިެވިރާވކަުމން އެކަމުެގ މުނާސަބަތުަގިއ ންއްޖެ، ކޮމަސިިވލާތުަގއި. ދިެވހިރާލީޑަރު ަވޑަިއެގްނީވ އިނިގރ  

ެވްސ ރިެވަވަޑިއަގތުމަށް. އަުޅަގނޑު އަނެްއކާއުސްަގިއ ދިެވިހ ދިދަ ނެުގމުެގ ރަސްިމއްާޔތުގައި ަބިއެވހަ ރޯބޮމަލް

   ލީޑަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޓީކޮމަންެވލްތަށާއި އަދި ަހއުސް މެޖޯރި

 

 ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ  ދުވަހުގެ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .2020/1/3/ޖއ އަީކ،ޖެންޑާ އެމިއަދުެގ 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ގެ ކުނު ދާއިރާަގލޮޅު ދެ ،އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލަެއއް ލިބިފައިވ . މި ުކއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިަވނީ

 ރިތެތްއަުޅަގނޑު އިްއޒަ ،ންަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީެގ ަގާވއިދުހުްލ އަޙްމަދު ނަސީމް. މަޖިލީ މީކާއިރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ،ށްބަހުސްކުރުމަ ، ބަލަިއަގތުމަށްލައަރުާވނަން. އެއަށްފަހުގައި މައްސަމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ންބަރަށްމެ

 ނިންމ  ޮގތުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ޯވޓަށް އެހ ނެ. އެ ޯވޓަށްފަހުަގއި  ުގޅ   ޮގތުން ނުަވަތ ބަހުސްކުރުމާ ުގޅ  ކަމާފެންނަ

ލް  ކާއިެގންދާނީ. ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ މީޮގތަށް އަުޅަގނޑުެމން ޢަމަލުކުރަމުންއްއެ  ޮގތަކާ

 ދު ނަސީމް. މައަޙް

 

 ދެްއކެުވން:ކަހަާވ ޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙިޝާންަގލޮ

 ބ ނުންާވ ށްއަހަރުެގ ޚާއްޞަ އެހީއަ 19 ،ޞަދަކީރި ރައީސް. މި ކުއްލި މައްސަލައިެގ މަޤްތްތެްއޒައި ޝުކުރިއްޔާ

 އެމްބެެސޑަރުެގ ހަމަޔަށް އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ ަވނަ އަހަުރެގ ޖަނަަވީރ މަހާ 2020ޒުާވެނއްެގ ބެލެިނެވރިކަން 

ެގ ނިންމުން އ ނާަވނަ އަހަރު ނިންމި 2018ފެމިލީ ކޯޓުން  ،ކަމަށް ށް ދެެވން ނެތްޝާނަޙި މަޤާމުގައި ހުރި އަޙްމަދު 

ިއެގ ލަ ނަ ުދަވހު ބ އްުވނު އެ މައްސަަވ 2020ރުަވރީ ެފބު 4ެގން ޅިުގ ކުރުމާސްިތޢުނާފުއިކޯޓުގައި އިފަރާތުން ހަ

 ާނއާ އުމީ ިއނާމު ދިންއިރު ެވސް އ ޤަ  ،މްބެސެޑަރުކަާމއިއެޓީ މަޖިލީހުގައި އ ނާއަށް އޮނަރަރީ ިޑސްއެބިލިޝަރީޢަތުެގ 

 ،ހިނދު ރީއަށް އެނގ ކަން ހާމަެވފަިއީވން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްމަތުތަކެއް ކުރެވ ކަހުތުސް އަ ސީރިމެދު ޖިންސީ ޯގނާެގ 

 4މާލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުން. ހުޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މި މައްސަލަިއގައި ެވފަިއާވ އި

ޖަނަަވރީ  17 ،ަވނަ ދުަވުހ ހައިކޯޓުަގއި ބ ްއުވނު ޝަީރޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި ހާމަެވފަިއާވ ޮގުތަގއި  2020ރުަވރީ ފެބު

ސީރިޔަސް މެދު  އަޙްމަުދ ޙިޝާނާ ،ކޯޓުން މި ދެންނެިވ މައްސަލައިަގިއ ޙުކުމްކޮށްފައިަވނީ ފެމިލީ ަގއި  2018

ކަމަށް ފުލުހުންެގ އިންޓަލިޖެންސުން ދިން މަޢުލޫމާތާއި، ޖެންޑަރ މނިސްޓްރީން އެކުލަަވއިލި  ކުރެވ މަތުތަކެއް ހުތު

ކަމަށް  ށް ދެެވން ނެތްއެހީއަށް ބ ނުންާވ އެ ޒުާވނާެގ ބެލެނިެވރިކަން އަޙްމަދު ޙިޝާނަ ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަ. ޚާއްޞަ

ކަމަށް  އެކުއ ރުން ފެށިެގން މިއަާދ ހަމަޔަށް އެ ޒުާވނާ އުޅެނީ އަޙްމަދު ޙިޝާނާ ،ނަމެަވސް ފެމިލީ ކޯޓުން ޙުކުމްކުރި

މާލު ހުއޮްތކަމީ އެ މިނިސްޓްީރެގ އި ނުލާއިކަމާ އަޅަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްީރން އެ ،ހިނދު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީ ހައިކޯޓަށް 

ޚާއްަޞ  ،މަޖިލީހުެގ ކަމާ ބެހ  ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބަލައިއިންތިހާއަށް ހާމަާވ ކަމެއް. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ 



3 

 

އެޅުމަށް ޅު ަވޔަމެދު ފި ކާތައެ ފަރާތް ،ނެަގނެދެތައް ތްަވކި ަފރާކިމެދު އިޙުމާލުީވ ވަ  އެހީއަށް ބ ނުންާވ ޒުާވާނއާ

 ލަން. ޝުކުިރްއޔާ.އަޅުަގނޑު ޮގާވ

 

 ށްފަހު(ކަ)ަވުގުތކޮޅަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މީކާއިލްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަުށން 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުެގ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަޖިީލހުގައި ބަހުސްކުެރްއުވމާ ، ަމއްސަލަހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ކުއްލި ނަސީމް އަޙްމަދު

 ެގ ޯވޓުމެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ)ަވުގުތކޮަޅކަށްފަހު( ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން. 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ؛މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ ހަނިާމދޫ .ެއްއގައިނުުގނި އޮތީ މެޝިނުެގ މައްސަލަ ،ނުހިމެނި

  ނަސީމް  އަޙްމަދު މީކާއިލްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން 170ަގާވއިދުެގ 

ަގންނަާވ ޮގެތއް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް ފެނިަވޑައި  ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ުކއްލި މަްއސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުުރމާ

 . ިވދާޅުެވެދްއުވން އެދެން

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

 ފެނ .  

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

  ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއިލްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަ

 45    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދ ން ބ ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 
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   41     ެގ އަދަދު:ިރިވ މެންބަރުންޯވޓުަގއި ބަިއެވ

 22      ފާސްުވމަށް ބ ނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 41 ؛ފެްނނަ ކަމަށް ޯވޓުެދްއީވ. 45؛ ކީ ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެްނބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު

ނެތް. ެވސް މެންބަރަކު  ނުެދއްާވ އިންނެިވިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުމަށް ޯވޓުދެއް ނުފެންނަ ކަ މެންބަރުން.

ީވމާ، މި ުކއްލި މައްސަަލ  ޯވޓު. 22 ؛ުވމަށް ބ ނުންަވނީފާސް މެންބަރުން. 41 ؛ަވަޑއިަގތީ ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރވެ 

 .ނަސީމް އަޙްމަދު ލްމީކާއިރި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެދާިއރާެގ ަގލޮޅު ދެކުނު ބަހުސްކުރުމަށް ާފސްވެއްޖެ.  ،ބަލައިަގނެ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ނަސީމް އަޙްމަދު ލްމީކާއިަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު 

ކަމެއް ަމއިަގނުޑ ޮގތެްއަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު މި މައްސަަލއިަގއި ދެ

ެއްއެވްސ  ،ޮގތުން  ދަ މަޤާމެއް ދެވ އިރު ަގވާއިެދއް އެަބއޮވ . އެ ަގވާއިދު ަބޔާންކުރާފަމި ،ކަމަކީ ފުރަތަމަބ ނުން. 

މެދު ހުށަހެޅިފައިާވ ެއއްެވްސ މީހަކަށް މިފަދަ މަޤާމެއް   މީހަކާ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ޫނނީ ޝަކުާވއެއް އެ

ަވނީ ަރއީްސ ރުކަން ފުރަތަމަ ދެިވފައިމްބެސެޑަބިލިޓީ އެއެރީ ިޑސްއޮނަރަ ށްޝާނަޙިއަްޙމަދު  ،ުނާވނެ. މީނާއަށްދެިވެގން

ދެން މި މަޤާމަށް އ ނާ  ،ަވނަ އަހަރު. އަދި ެއއަށްފަހު އ ނާެގ މަޤާމުެގ ުމއްދަތު ަހމަެވ 2014ނުެގ ސަުރކާރުަގއި ޔާމީ

ްސ މެދު ސީރިއަ  އ ާނއާބަރު މަހު. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ންަވނަ އަހަރުެގ ޑިސެ 2019ަވނީ ޢައްޔަންކުެރިވފައި 

 ،އެ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ މަީތގައި އަތްައޅަިއެގން ތިބެ ،ކެއް ކުރެވ ކަމުެގ ަމޢުލޫމާތު އެނިގތިބެ، އެނިގިތބެތުހުމަތުތަ

ޚިލާފަށް އަތްއުރާލަިއެގން  ކަެމއް ނުޮކށް އެ މިނިސްޓްރީެގ މެންޑ ޓާ އ ނާއަށް މިފަދަ މަޤާމެއް ދެވ އިރު އެްއެވސް

ާރއްޖ ެގ ހުރިާހ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބ ނުންާވ  ބޮުޑ އިހުާމލެއް. ެއއީ މި ަވރަށް ަގއިޮގތު ބޫލުކުރާ ަގނޑު ތިބުމަކީ އަުޅަގ

ކަމުެގ ން އިހުމާލުިވމެދު އެ މިނިސްޓްރީ ތަކާނަރަބަލް ހުރިހާ ކޮމިޔުނިޓީލްަވ ،މެދު ކުޑަކުދިންނާ ،މެދު ކުދިންނާ

ަވަނ  2017ންާވ ުޒާވނާ ޞަ އެހީއަށް ބ ނުއަހަރުެގ ާޚއް 19 ؛ރި ަރއީސް އަލިަގދަ ެހއްެކއް. ދެަވނަ ކަަމކަށް ިއއްޒަތްތެ

ެއކު. ސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވ  މީހާއާޔަެވސް އުޅެމުން އަންނަނީ ހަމަ މި ސީރި ހަމައަށް އަހަރުން ފެށިެގން މިއަދާ

ން އ ނާެގ ރ މިނިސްޓްރީ ޖެންޑަެވސް ކުރުމުންންބެލެނެިވރިކަން ހަާވލުނުކުެރވ ނެ ަކމަށް ހުކު ފެމިލީ ކޯޓުން އ ނާއާ

ނުާވކަން އަުޅަގނޑު މި ންކޮށް ކަށަަވރުޮކށްފައިޤީޔަ ންކަހަާވުލކުރެވ ނެ އިލާއާޢާ ،ކުއްޖާ ޮގސް ދަށުން މި ލުމުެގބެ

ރ ނުކުރަން ސީދާ ޖެންޑަ ބޫލެއް ަގެވސް  ގައިމުއަުޅަގނޑެއް ހަމަ .ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ކަމެްއ ކަމަށް މިއީ ފަރާތަކުްނ ބ ނުންެވެގން ކުރި . ނޫނިއްާޔ ީސދާ ަވކިކީކަެމއް ކަމަކަށް މިއީ ޓަރު ކުރެްއިވމިނިސް
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 އެއް ހިންުގމާ ހަާވލުެވ ޮއތް މިނިސްޓްރީ ބަޔަކާ މި މެންޑ ޓު، މި މެންޑ ޓު އެ ؛އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ަގެވްސ  އިމުަގކަމުެގ ޒިންމާ ނަަގންޖެހ ކަްނ އަުޅަގނުޑ ހަމަހަާވލުެވ ހުންނެިވ ބ ފުޅެްއ މި

 ސްޓ ޓް ނެްގލިޖެންސް އ ެގ އެންމެ މަތީގައި ޖެހ   ،، އިހުމާލަކަށްފަހު އިހުމާލެއްއިހުމާލަކަށްފަހު އިހުމާލެއް .ރައީސް

މުެގ ން މިފަދަ ބޮޑު އިހުމާލެއް ީވމާ، ެއކަސްޓްރީރ މިނިކޮންމެެވސް މީހަކު މިކަމުެގ ޒިންމާ ނަަގންޖެހ . ޖެންޑަ ،ހިނދު

 އެ ުވޒާރާއާ  އ ެގ ޒިންމާ ނަަގންޖެހ ނީ  އުންޓަރުަގއި އިންނަ ރިސެޕްޝަނިސްޓަކަށް ނޫން.ޒިންމާ އަޅުަވންޖެހ ނީ އެތާ ކަ

 ،ދުނިޔ ެގ ލަދަށްޓަކައި ނަމަެވސް  ،ހަާވލުެވހުންނެިވ މިނިސްޓަރު. މިއަދު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޮގާވލަން ބ ނުން

އަުޅަގނޑު  ،ނަމަ ރި ރައީސް އިސްިތއުފާ ުނދެއްަވއިފިދެއްަވން އެބަޖެހ . ިއއްޒަްތތެމިނިސްޓަރު ޝިދާތާ އިސްިތުއފާ

އަދި  ރ މިނިސްޓަރު ަވކިކުރަްއަވން އެބަޖެހ .ތިމާސްކުރަނީ ސަރުކާރުން ެވސް ޖެންޑަތެރިކަމާެއކު މި އިލް ޞްއިޚްލާ

ެވްސ  ން ެވސް ުކޑަޖިލީހުެގ ެމންބަރުމި އިްއޒަތްތެރި މަ ،މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ެވސް ،އެކަން ުނވެއްޖެނަމަ

އިއްޒަތްތެިރ ދާން އެބަޖެހ .  މައަށްކަމުެގ ޯވޓާ ހަރ މިނިސްޓަރުެގ އިތުާބރު ނެތްޖެންޑަ ،ންސެއް ހުރި ނަމަކޮންޝަ

މިކަމުެގ ޒިންާމ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން  ،މިކަމުެގ ޒިންމާ ކޮންމެެވސް މީހަކު އުފުލަިއެގން މެނުީވ .ރައީސް

 މިކަްނކަމާ  ،އެްއ ފަރާތްކޮށް މި ކަންކަން ،އަބަދުމެ ،އަަބދުމެ މިކަން ަކމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ، މެނުީވއުފުލައިެގން 

 ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނުލެިވދާ މަންޒަރު ބަލާކަށް މި ރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތުންނެއް ބ ނުމެއް ނުވ .އަޅާ މެދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބަހުސްެގ މައްސަލަިއަގއި  ުކްއލި ،ލަނީއިހުޅުަވ ފުރުޞަތު މި މިހާރު އަުޅަގނޑު. މެްނބަރު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 މް ޝަރީފް.ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީަވުގތަށް. މަރަދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ނޫންެވސް ކުަޑކުދީންނަށް ޯގނާކުރުމާއި އަދި މި . މިއީ ަވރަށް ކަންބޮޑުާވ މައްސަލަެއއް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ައަވްސ  ،ވި ަތކަކީ ެއއް ދުަވހުން އަެނއް ދުަވހަށް އިތުރުަވމުންދާ ކަމެއް. ިމކަމާ ދ ތެރ ގައި ހަލުމި ޒާތުެގ މައްސަލަ

 ަވުގތުން ،ލަނީއިމި ޮގަވ އަށް އަުޅަގނޑުމްހޫރިއްޔާރަީއސުލްޖު .ރައީސް އްޒަތްތެރިއި ފިޔަަވޅުތަެކއް އަޅަން އެބަޖެހ .

 ،ކަމަނާެގ މިނިސްޓްރީ ހިންެގވ ނަމަ ކަމަނާއަށް އެ މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށް. ެއީއ އެ ަވުގތަށް މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ 

ެއެވނި  ،ހެކ ހުރި މީ ކޮށްފައިއްޔަން ޢަމިއީ ކުރީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް މި ޮގތަކަށް ނުހިނާގނެ.

އެހެންމެ ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މިކަން  ހަމަ  ެވސް ުނފުދ .ޮގތަކަށް މިެވނި މީހެކ  ކިޔުމަކުންނެއް އެއް  ،މީހެކ 

ބައެއްެގ މައްސަލަތަކެއް ޮއެވެގންޯތ ކަހަލަ އިހުމާލުތައް ަވނީ ކޮންން މިރ މިނިސްޓްރީދިޔަ ޮގްތ، ޖެންޑައިހިނަގ

 ން އެ ބ ފުޅުން ެގނެްސެގން ެގ ކަމާ ބެހ  ކޮމިޓީހުމަޖިލީަގން އެބަޖެހ . އަދި ިމ އް ހިންޙުޤީޤެފުރިހަމަ ތަ ؛ޙުޤީޤުތަ



6 

 

ކްރިމިނަލް އެލެމެންޓެްއ  އިއަދި މީަގ އ ެގ ރިޕޯޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮުނަވން ެވސް އެބަޖެހ . ،ތަޙުޤީޤުކޮށް

 ހުެގ ފަރާތުން ފޮނުަވން ެވސް އެބަޖެހ . މަޖިލީ ސަލަ މިދައުލަތުެގ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ެވސް މައް  ،ހިމެނ ނަމަ

 ،ނ ނިގ ިވޔަސް  ،ހަކަށް އެނިގެގްނ ިވޔަސްމީ އެ  ،އެްނމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ން  އެކަމާ ބެހ  މިނިސްޓްރީ ،ބެހ  ަވޒީރު ކަމާއެސަރުކާރުެގ  މި  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަުރއްަވންޖެހ  މަޢުލޫމާތު

ރ އެންޑް ފެމިީލ ކަމަށްވީއިުރަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑައެހެން އޮތީ. ކަން ހާމަކޮށް ފެންނާން މިނެތް ަފއިާވރުއަ

އެފަދަ މިނިސްޓްރީެއއް ހިންުގމަށް ެއކަށީެގްނާވ  ،ހުންނެިވ ޝިދާތާ ޝަރީފަކީ އެކަމަށް ޤާބިލު ހިންުގމާ ހަާވލުެވ

ފެންނަން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ފުންކޮްށ  ތީއޮ  އަލި ފެންނަ ފަދައިން މިބ ފުޅެއް ނޫންކަން އިުރެގ

ކަމަާނ  ލަން، ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޖެހ ނީ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް އެއިއަުޅަގނޑު ޮގަވ ިވސްނާލަންޖެހ  ކަމެއް.

މަށް  ލަންޖެހުނު ކައެއީ ކޮންމެ ސިާޔސީ ޕާޓީއަކުން އައި ކަމަށް ިވޔަސް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ކޯިލޝަން ރޫޅާ، ަވކިކުރަން 

މިދެންނެިވ  އެހެންީވމާ، މި މަޖިީލހުެގ ކޮމިޓީތަކުން ެވސް ިމއީކީ ބަަލއިަގެނވ ނެ ކަެމއް ނޫން.ެއްއޮގތަކަށް  ،ިވޔަސް 

އެކަުމެގ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  ، މައްސަލަެއއް ނަމަ ޢީޖިނާ އި،އަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަ ފުލޯ ހުެގމަޖިލީ ،މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް

ޝިދާތާ މަޤާމުން ަވކިކުރުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  އި،ްވ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަ ެވސްިޓގ ޓިސަރުކާރުެގ އިން 

 ޝުކުރިްއޔާ. .ެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް އިްލތިމާސްކުރަންހުދަންނަަވން އަޅުަގނޑު މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރިއެއީ  ،ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެއެ ންނަށްމެންބަރު އިއްޒަތްތެރި. މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

ންެގ އަތްޕުުޅގައި އޮްނނަ ބާރެއް. ެއްއެވސް ބ ފުެޅްއ ކައިީރަގިއ ދަންނަަވންޖެހ  ާވހަކައެްއ ެވްސ ނޫން. އެހެން މެންބަރު

އީވާ  މެންބަރު ރިއިްއޒަތްތެަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ  އެްއެވސް ކަމެއް ނޫން އެއީ. ތި ބ ފުޅުން ނިންމަާވ ނިންމެުވމެއް.

 هللا.ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: هللاއީާވ ޢަބްދުމެންަބރު  ާދއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު

 ަދއްަކަވންާވހަކަފުޅު ަގއި ޢުމަުއޟޫ މި ،ހުށަހަޅަން އަުޅަގނޑު ެވސް ފުރަތަމަ. ަރއީސް ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 ިއއްޒަތްތެރި  ނިމެންދެން ަވުގތު ކުިރައށްެގންދިއުމަށް. އިދައްކަވަ ާވހަކަފުޅު ންމެންބަރު އިްއޒަތްތެރިަވޑަިއަގންނަާވ އެދި

ޓެރިޔާ ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ އްައޅުަގނޑުެގ ައވަ  ،ަގލޮުޅ ދެކުނު ދާއިރާެގ މި މައްސަލަ .ރައީސް

އިތުުރ  ،ޑު ބ ނުމަކީ ފަރާތުން މިއަށް ތާއީދުކުރުުމގައި ެވސް މައިަގނ މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމުގައި ެވްސ އަދި އެމް.ީޑ.ޕީެގ

ކި ނުަރއްކާަތކުން ސަާލމަތްކުރުމަށް ކުރެެވން އޮތީ މިކަހަލަ އެކިއެ މުޖުތަމަޢު ،އިތުރު މީހުންނަށް ،ކުދިންނަށް

ރައްކާތެރިކަުމެގ  ،އަދި ހުރީ ކޮން ނުރައްކާތަކެއްތޯ ބެލުން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދެަވނަ ބޮޑު ބ ނުމަކީ ކޮންކަމެއްތޯ ބެލުން.
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ދާ މި ހުށަހެޅިފައިާވ ރަްއކާތެރިކަމުެގ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން. ސީ ،އިއްސަލަތަކެއްތޯ ބަލަ ކޮން މަގައި ހުރީނިޒާމު

 ކަމެއް އެބަޮއވ . ެއއް 3މައްސަލައަށް ބަާލއިރު ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަްށ ސުާވލު އުފެދ  މަިއަގނުޑ 

 ؟ނުީވާވްނ ބުނީމާ، ކީްއެވެގންތޯ ތަަދއްޚުލްދައްޚުލްކޯޓުން ޖެންޑާރ ިމނިސްޓްރީަގިއ މި މައްސަަލިއަގއ ތަ ،ކަމަކަށް

ރައްކާތެރިކަން ބ ނުންާވ ޒުާވނަުކ، ދައުލަތުެގ ރަްއކާެތރިކަން ބ ނުންާވ ޒުާވނެްއެގ  ،ނަކު ުޒާވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

، ަރއީސް ރިތްތެިއއްޒަނުީވމާ ތަދައްޚުލް ،ާވން ބުނީމާތަދަްއޚުލް އެކަމާ ބެހ  ުވޒާރާަގއި ،ާވއް މައްސަލަ ކޯުޓގައި އޮ

މި   ންރ މިނިސްޓްރީޖެންޑަ ؟ުނީވތަދައްޚުލް ސަލާމަތްުކރަންެވެގންތޯ އުފެދެނީ ކާކުއަޅުަގނޑުމެންެގ ހިތުަގއި ަޝއްކު 

. އަުޅަގނޑަށް މިކަމާ ަވރަށް ބޮޑަށް، ރައީސް އިްއޒަތްތެރި ،ުނާވންީވ އެްއެވސް ސަބަެބއް ނެތްމައްސަލަިއގައި ތަދައްޚުލް

ކިހާ ބާުރަގދަ މީހުންތަކެއް މިކަމުގައި  .ރައީސް ިއއްޒަތްތެރިަގނޑުެގ ހިތުަގއި އުފެދ  ލުތަެކއް އަޅުަވރަށް ބިރުެވރި ސުާވ

ށް އެމްބެސެޑަރުކަން ސަރުކާރުްނ ޝާނަޙި ،ދެަވނަ ކަމަކަށް ؟ނުީވން ތަދައްޚުލްރ މިނިސްޓްރީހިމެނ ތީތޯ ޖެންޑަ

ރ ޖެންޑަ ،ރައީްސ އޮފީހުން ެވސް ކަންާގނެހިންއް ކަށަަވރު ެވޓިްންގ ޕްރޮސެސެންޤީ އަުޅަގނޑަށް ޔަ ،ދިންއިރު

ނުަވތަ ކޮންކޮން  ،ޕްރޮސެސް ހިންގިއިުރަގއި ކޮންކޮން މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ ލިބުނީ އެ ެވިޓންގ  ން ެވސް.މިނިސްޓްރީ

ން ން ނުަވތަ ކޯޓުތަކުން ކޮންކޮރ މިނިސްޓްރީމިސާލަކަށް ފުލުސް އޮފީހުން ނުަވތަ ޖެންޑަ ؟މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ ނުލިބެނީ

ަވނަ ކަމަކަްށ  3 .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި؟ އ ނައަށް އަނެްއކާެވސް އެމްބެެސޑަރުކަން ލިބުނީ ،ތޯމަޢުލޫމާތުތަކެއް ފޮރުީވ

މަޢުރޫފުެގ ތަރުތީބު ުރކަން ލިބުމުަގިއ އަމުރުބެސެޑަމީނައަްށ އެމް ،ލަން ބ ނުންއިެވސް ބަލަ ަގއިމުއަޅުަގނޑު ހަމަ

ލަން ބ ނުން. އަދި އިހުމާލުެގ ތަރުތީބު ެވްސ އިފް ކޮމާންޑް އަުޅަގނޑު ބަލަން އޮޗެއި ލަން ބ ނުން.އިއަޅުަގނޑު ބަލަ

ލަން ބ ނުން މި އިއަުޅަގނޑު ބަލަ ެންގލިޖެންސްެގ ތަރުތީބާއިޗެއިން އޮފް ކޮމްންޑާ  ލަން ބ ނުން.އިއަޅުަގނޑު ބަލަ

 ނިސްޓްރީއަށް ެވސް އަދި ެއކަމާ މިރ ީވ ކޮންތަނެްއގައި ކަމެއް ެވސް އަުޅަގނަޑކަށް ނ ނގ . ޖެންޑަ  މިހާރުޒުާވނާ

. ލަން ބ ނުންއިހި ައޅުަގނޑު ބަލަ، މި އެއްޗެހަާވލުެވ ތިބި އެހެން މީހަކަށް އިނގ  ކަމެއް ެވސް. އެހެންީވމާ

 ، އިހުމާލަށްފަހު ،ރ މިނިސްޓަރަކަށް ނުިވ. ިއހުމާލަށްފަހުބ ނުން، ޖެންޑަ ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ލް ނަސީމް އެ ރ މިނިސްޓަރަކަށް ނުިވ. އަުޅަގނުޑެގ ައޚް މީކާއިޖެންޑަ ސާބަށް ޮގއްސި.ފަހު މިހިއިހުމާލަށް

 ދެްއާވށ . މި އިސްތިއުފާ ދެްއާވށ .މިނިސްޓަރަށް މި ދަންނަާވލަނީ އިސްތިއުފާ ރައޅުަގނޑު ޖެންޑަ ،ިވދާޅުިވހެން

، އެކަމަކު ކަަމނާއަކަށް ުނިވ. އެހެންީވމާ ހިސާބަށް އަިއއިރު އަުޅަގނޑުމެން މި މައްސަލަތަްއ ބަލަން މިތިބީ.

ހިސާބަށް ދާންޖެހިއްޖެއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ  ދެްއަވްނީވ. އެހެްނނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން އެ އިސްތިއުފާ

މަށް ަވކިކުރު ރ މިނިސްޓަރުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އިހުމާލުާވ މިނިސްޓަރު، ޖެންޑަ ަވކިކުރަންޖެހިއްޖެްއާޔ މި  އި،ބަލާފަ

ންކަން ދަންނަަވން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި މައްސަަލ އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅަށް ޤީކަމުެގ ޔަފަހަތަކަށް ނުޖެހ ނ  އެ

 ދިޔައިރު ފެންމަތިެވެގންަލތަކެއް އްސަމީެގ އެަތއް މަ ،ެވސް ފެންނަން އޮތް އެްއަޗކީބަލާނަން. އެކަމަކު މިހާރު

ާވހަކަދެްއކެުވނީ. މިކަމުަގއި  ނު. މިނިސްޓަރަށް މުޅިން ޑިފެންސިްވގައިމިނިސްޓަރަކަށް އަޅަންީވ ިފޔަަވެޅއް ނ ޅު
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ށް ެވސް ެއއްެވްސ ިއތުރު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބ ނެ ޢައެްއެވސް ކުއްޖަކަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަެމއް ނުަވތަ މުުޖތަމަ

 ތެިރކަމާޞް، އަޅުަގނޑު އިޚްލާމާނެތް. އެހެންީވެއއް އެޅިފަފިޔަަވޅު ެވސް ހިތްހަމަ ހިސާބަށް އައިިއރަކު ކަށް މިޮގތަ

 .ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރިއިސްިތއުފާ ދެއްާވށ . ުޝކުރިްއޔާ  އެުކަގއި މި ދަންނަަވނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މް ރަޝީދު.އިބްރާހީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރިމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ . މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު މްއިބްރާހީ މެންބަރު ެގދާއިރާ  މެދު މާފަންނު

ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މި  ނަސީމް ލްޒަތްތެރި މެންބަރު މީާކއިަގލޮުޅ ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއއް .ަރީއސް ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

އްސުެރ މިއީ ޒަމާނު .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުއްލި މައްސަލައަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން.

 ވެރިކަން ބަދަލުުވމާ ުގިޅެގން ހާރު މި ،ތަފާތެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީރާއްޖ ަގއި އޮތް ކަމެއް. މިހާރު ދިެވހި

ދާދި  ،ރައީސް އިްއޒަތްތެރިތަެކއް ެވސް ބަލަން ފެށުން. އިހުމާލުާވ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއިރުަގއި ކުރީެގ މައްސަލަ

އަދި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް   އިޖުރާއަތުެގ ާގނޫނާއިޢީދިޔަީއ ިޖނާރަމުންމަސައްކަތްތަުނން ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން މި

އެ މައްސަލަތަްއ  ،ރާއްޖ ގައި ކުީރގައި ހިނާގފައި ހުރި މައްަސލަތަކުަގއި  މި ،އެހެންނަމަެވސް ކުެރވިއްޖެ.ެވސް ބަދަލު

 އެބަހުރި ިމފަދަ މައްސަލަތައް ހިނީގމާ ކަންތަުކަގއި ކުީރެގ ެވރި ،ފެށީ. ކުރީަގއި ންުގިޅެގން މިހާރު ތިަލވާ  އެއާ 

 ؛ފީ ކަމެްއެގ ޮގުތަގއި މި ރާއްޖ ގައި އޮތް ކަެމއްާގއަނަގހައްދު ޖަހާފަ. އަދި ެއއީ ސަ ރިޕޯޓްކުރާ މީހާގެ  ،ރިޕޯޓްކުރީމަ

ަވރަށް ފަހުން  ،އަނަގހައްދު ޖަހާފަ. ފަނޑިޔާރުންކުޑަކުދިންނަށް ޯގނާކުރުމަކީ. މައުމޫނުެގ ެވރިކަުމގައި އެަބހުރި 

 ،ކުރީމައެީއ ރިޕޯޓު .ަވކިކުިރ ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަނޑިޔާެރއް ެވސް ހުންމަޖިލީަވނަ  19 ހަމަ މެންއަުޅަގނޑު މިކޮޅުން

ނަގހައްުދ ކުއްާޖެގ އަ އެ ،ކުއްޖާ ހެކި ދިނީ. ދިނީމަ އަިދ އެ ؛ރިޕޯޓްކުރި ކުއްޖާ ުކރީމަރިޕޯޓު މިފަދަ މައްސަލައެއް

ތަފާތަކީ މި ކަންތައްަތއް ބަލަމުންދަނީ. މި ކަންތައްތަްއ ، މިހާރު އެހެްނީވމާ .އަހަރު 16އީ އަރުާވލީ. އެ  އިޖަހާފަ

އިހުމާލުތައް އެބަހުރި   އަންނަނީ. މިއީ ތަފާތަކީ. މިފަދަ ތިލަަވނީ. ޝަރުއީ ކޯޓުަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ނުބެލިެގން މި

އީ ިދެވހި ދައުލަުތެގ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަސްއޫިލއްަޔތެއް އެ އު ޕްރޮިސކި ،ަވނީ . މިފަދަ އިހުމާލު މިމާޒީަގއި ތަކުރާރުކޮށް

ޮބޑެތި  ފުލުހުންނަށް އެންުގން ެވސް.ކުރާކަމުެގ ަމޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއްޔާ އެކަްނ ތަޙުޤީޤުކުރަން   ކުށެއްޢީޖިނާ

ކުދިންނާ،  3އަަހރުެގ މީހަކު  70ސީޯގނާ ކުރާ. ރަށުގައި ޖިންއެބަހުރި ކުަޑުކދިންނަށް އެކި ރަށް އްތަމައްސަލަ

ކޯޓުތަކުެގ  ޢީއި ޝަރުަގޔާ ސޯޝަލް މީޑިއާ  ދިްނނާ ބެހުނު ާވހަކަ ެވސް އެއީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްކު 3އެއްބަނޑު އެއްބަފާ 

އިްއޒަތްތެރި  ؛މި ަމއްސަލަިއަގިއ އިހުމާލުވާ  .ފަނުހުއްޓި ،ބަލަމުންދިޔަ  .މައްސަލަތަެކއްތެރ ަގިއ ެވްސ ހިނަގމުންދިަޔ 

 ހިނަގމުންދިޔަ ކަމެއް.  ،ެވެގން މި އަްނނަނީލައުޅެނީ. އަިދ ެވސް ތި  ަމއްސަލަތައް މިެގތަންފީޒުކުރުމު .ރައީސް
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ލެނީ. އިހުމާލުާވ ފަރާތްތަކަށް އިއްޒަތްތެިރ މައްސަލަތައް ބެ ތަފާތަކީ މިހާރު ެވރިކަމުެގ ނިޒާމު ބަދަލުެވެގން އައިމާ

ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައަްށ އަދި  ،އެދ  ާވހަކަނޑު އަޅުަގއްލުކުރުމަށް ޙައަާޅފައި މިކަން ފިޔަަވޅު ައަވހަށް  ،ރައީސް

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންަނަވން.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

  މެންބަރު  ތެރިއިްއޒަތް އަރުަވނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު. މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް.

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ަގލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ުގިޅެގން ކުއްލި މައްސަލައާ އެންމެ ފުރަތަމަ މި  .ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ށް ކުރިއަ ބަހުސް ނިމެންދެން އިެއއީ ހުރިހާ ބ ފުޅުން ާވހަކަދައްކަ ؛ށްމަްއުވށަހެޅުހުށަހެޅުއްިވ ހުهللا މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

، ކުަޑކުދިންނާ ނޫނީ  ރައީސް އިއްޒަތްތެރި ރަން.މަށް އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުއްުވހުށަހެޅު ފަިއވާ ެގންދިއުމަށް ހުށަހަޅުއްާވ

ދަ ބޮޑު ކަމެއް ކުރަމުން ައއި އި މިފަ ނަމުގަ މީހުންނަށް އެހީުވމުެގ އި އެހީއަށް ބ ނުްނާވ މީހުންނަށްާވ ކުދިންނާޞަޚާއް

 ،މިނިސްޓްރީއަށްރ ޖެންޑަ ،ފުލުސް އޮފީހަށް  ،މިހާ ދުަވސްަވންދެްނ މިކަން ކުރަމުން އައިއިރު ދައުލަތަކަށް ،މީހެއް

 އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުނާޅާ އޮތުމަކީ އަުޅަގނޑުމެްނ ހިތާމަކުރަންޖެހ  ކަމެއް. ސަރުކާރަށް މިކަްނ އެނިގތިބެ ،ދައުލަތަށް

ކޮބައިތޯ  ،ުގޅިެގން ައޅަންޖެހ  ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅުތައް މިހާރުން މިހާރަށް ތަރުތީބުކޮށް ހަމައެކަނި ހިތާމައެއް ނޫން. އެކަމާ

ެވސް މިކަހަލަ ނުދިނުމަށާިއ މިހާރު ދެންމިކަން ތަކުރާރުިވޔަ ،ޞަދަކީޅަންޖެހ ނެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޤްއަ އިހޯދަ އި،ބަލަ

ަރއްކާތެރިކަެމއް  ،ށް ބިރުެވރިކަމެއް ޢަެއއިން މުޖުތަމަ ،އިހުން އެދެނީ ރަނަގޅު ޚިދުމަެތއް ަކމަށާޚިދުމަތްތައް ދ ންތިބި މީ

 ިއއްޒަތްެތރި  ކަށަަވުރކުރުން.، އެ ކުީދންނަށް ބިރުެވރިކަމެއް ނެްތކަން ލެއް ރަނަގޅު މުސްތަޤްބަ ެއ ކުދިންނަށް ،ނެތްކަން

ސް ތުހުމަތުކުރެވ  ކަމަށް ޔަމެދު ސީރި ހިޝާނާ ،ުކމްކުރިަވނަ އަހަރު ކޯޓުން ޙު 2018ރީ ނަަވޖަ 17 .ރައީސް

ޓެއް ކޯޓަށް. އެ ރިޕޯޓަށް ން ހުށަހެޅި ރިޕޯރ މިނިސްޓްރީޖެންޑަ  ،ޔަތްކޮށްޢާފުލުހުންެގ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް ރި

ންެގ އިންޓެލިޖެންސަށް  ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިކަން ހަާވލުނުކުރަން. ފުލުހު އެ ޝާނާޙިދުަވހު ކޯޓުން ޙުކުމްކުރީ  އެ އިބަލާފަ

ަވަނ  2018، 17 ޖަނަަވރީ ޔަނީމި ކި  ރ މިނިސްޓްރީއަށް ެވްސ މިކަން އިނގ .ޖެންޑަ ެވސް އެބަ މިކަން އިނގ .

ދަނީ. ދައުލަތުން   އޮތްހާ ދުަވހު މި ކަންތައް ހިނަގމުން މި އެމްބަސަޑަުރކަން ެވސް ދިނީ. މިަވހުެގ ާވހަކަ. ދު

ަތްއ މިކަން އި،ދީފަ  ން މެންޑ ޓްތަކެއްހުމި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ހުރި،އް އެބަސްޓްރީއެހުރި މިނި އަޅާލަން އަޅަެއއްނުލި.

ެގ ހުރިހާ ާގނޫނީ ބާރެއް ދީފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއޅުމުބަލައި، މިކަމާ ުގޅ  ޮގތުން އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތައް 

އެ ހިނާގ ހުރިހާ ކަެމއްެގ ޒިންމާ ނަަގންޖެހ ނެ  އި އިންެނިވ. މިނިސްޓްީރެގ ތެރ ަގ އެބަ ވަޒީަރކު  އިން ފައި ށްޢައްޔަންކޮ
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ކަންތައްތައް  އަޅަމުްނ ދާންޖެހ ނެ. މި ،ައޅަމުންަވޅުވަޒީުރ ޒިންމާާވ ކޮންމެ ކަމަކަށް ފިޔަ ،ަވޒީރު. އެހެންނޫނީ

ނެ.  ރަންޖެހ މަލު ކުޢަމިކަމުަގއި ކުަރންޖެހ  ލަިއ، މި ކަންަތއްތައް ބަ ތިބީ.މި  އިޞްލާޙުކުރަން ައޅުަގނޑުމެން އައިސް

ން މިޝަނުހަމަ މި ކަން ހިނަގމުންދަނިކޮށް ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮ ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހ  .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ާވންޖެހ  ކަމެއް. މުޅި ، މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑު. އެެހންީވމާއި އޮތީެވސް އެމްބެސެޑަުރކަން ތި ބ ފުޅާއަށް އަރުާވފަ 

ކަންކަން އެނިގތިބެ މި  މި ؛ހުރި މުައއްސަސާަތކުން ެވްސ މިކަން ކުރަން ޖަާވބުދާީރކުރުަވން އި ދައުލަތް ދައުލަތާ

މި ަކންކަން ހިނާގފައި އޮތް ޮގްތ  ،އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން ނ ޅުން. ކަންކަން ކުރުން. މިކަުމަގިއ އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވެޅއް

  އަޅަން.ޅަންޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަަވޅެއް އަޅަންޖެހުނަސް، އަޅުަގނުޑމެން މިތިބީ މިކަމާ ބެހ  ޮގތުން އައި ރަނަގޅަށް ބަލަ

ވަޒީރަށް މިކަން ނުބެލުނ .  ،އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން އަދި މިކަމާ ބެހ  ަވޒީރު ނިކުމެ މިކަމަށް ޖަާވބުދާރީާވންޖެހ ނެ.

ބޮޑަށް  ދާންށ . ަވރަށް އިތިއުފާދީފަލަސްެވއްޖެ. ދެން ޖެހ ނީ އިސް އަޅުަގނޑު ދެކ ޮގުތަގއި މިހާރު ަވުގތު މާ

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  މިއަުޅަގނޑު މިހާރު .ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމަށް. 

 

 ދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ާވހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ަވރަށް ފުރިހަމަ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ޓަަކއި ަގލޮުޅ 

ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު އަާދކުރަން. އާދެ! ެވސް ލް އަޙްމަދަށް އަޅުަގނޑު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއި

މަތުތަކެއް ހުއެކު. އަޅުަގނޑު ދެކ ޮގތުަގއި މިަވރުެގ ބޮޑު ތުެވސް އެހެރީ ހަމަ މިނިަވންކަމާއަޙްމަދު ޙިޝާން އަދި

ކާތެިރ ޞޫމް ދަރިންތަކަކަށް ދުއްތުރާކުރަން އެަވުރެގ ނުރައްޢުއިތުރު މަ ،ކުރެެވމުންދާ ަވުގތެްއގައި އިުތރު ކުދިންތަކަކަށް

ކަމެއް ނޫން. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް މި މައްސަލަ  ރަނަގޅުމީހަކު ދޫކޮށްލައިެގން މައްަސލަ ދިުގދެންމުމަކީ ެވސް 

ަވުގަތީކ ަވިކ ފަރާތެއް ކުށްެވިރކޮށް  ދަބު ަވުގތުން ަވުގތަްށ ލިބެންޖެހ ނެ. އަދި މިއަ ށް ލިބެންޖެހ ޙިޝާނަ އި،ނިންމަ

 ،ން އައި ޮގތާކަން ފެށިެގޮގތާއި، މި ަކން ތިބެެވން އޮތް ަވުގތެއް ެވސް ނޫން. މިކަން ާވއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވހަކަދައް

މިއަދަކު ނޫން.   ފެށީ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ބަލަންޖެހ . ދިެވހިރާއްޖ ަގއި މި ކަންކަން ހިނަގން

މައްސަލަ ހަމަ ބަރާބަރަށް މި   ށް ދާންފެށީ ރަންނަމާރި ދަުވްސަވރު. އެއަށްފަހު މިއަޕްރޮޕެޝަނަލްކޮށް މިކަން ކުރި

ކުރާތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ނ ނެގނީ. ޚުދު އަޅުަގނޑުމެްނ ސިއްރު ،ޮގތަކީ އެބައޮތް. ާވދިެވހިރާއްޖ ަގއި ދެމި 

މް ކުޑަ އަންހެން ކުއްަޖކު އެބަ ކިަޔއިދ  އ ަނެގ ރައްޓެހި ޞޫޢުމިކަހަލަ މަްއސަލަ އެބައުޅ . ސްކޫްލެގ މަރަށުގައި ެވސް 
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ށް ނެތް ކަބައްޕައަ  އެ ،އެބަ ޖިންސީ ޯގނާ ކުރެއ . އެހެންނަަމެވސްތިމަންނާެގ ބައްޕަެގ ކޮްއކޮ ތިމަންނާއަށް  ،ކުދިންނަށް

ކުރަމުން އެ ކޮްއކޮ ދަނީ. އަދި މި މީހުން ތިބީ ަވރަށް ަވރުަގދަ ބައްޕަެގ ިވޔަފާރި  އެ ކޮްއކޮ ދޫކޮށްލެވ ކަށް. އެ 

ާވހަަކ  ން އަޅުަގނޑު އެ. އަޅުަގނޑަށް ޚަބަރު ލިބުނު. ދެ. އެހެންީވަމ، އެކަން ެއއޮތީ ސިއްުރކޮށްފަުގޅިފަ ކޮޅުތަކާ

. އަޅުަގނޑު ެދކ ޮގުތަގިއ ީވމަ ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްެއއީ ިސއްރު !ދެއްކި ާވަހކަ ެއއްެވސް ބ ުފޅަކު ިވދާޅުުނާވތި

ރަނަގޅަްށ  ދައުލަތުެގ އިސްެވރިން އިްސނަންަގަވއިެގން މި ިދެވހިރާްއޖ ެގ ހުރިހާ މަދަރުސާތަކުަގިއ ތިބި ކުދިންނާ

އުލުން ޙަކުދިން ެއއްެވްސ ދިރިއުޅ  މާ ެއއްެވސް ކަހަަލ ބިރުެވރިކަެމއް އެކުދިންނަށް  އެ  ، ނަމަާވހަކަދަްއކާލެިވއްޖެ

ައޅުަގނޑުމެން  ،މަޝްަވރާކޮށްެލވިއްޖެނަމަ ކުދިންނާ ރީތިކޮށް ފްރެންޑްލީކޮށް އެ ،ސުާވލުކޮށް  އި،ދިމާވ ތޯ އަހަ

އަރަިއެގންދާނެ. ކަންކަން އްސަލަތައް ދިެވހިާރއްޖ ަގއި ފަޅާމަ  މި ތަކެއް ފޮޅ ހެން އަންތަރީސްާވ ަވރަްށ ބަރުބޯމާ ެވއަޖައިބު

ޙަޤީޤަތުގައި  ،ދައްކަން ފެށީަގނޑުމެން މިއަދު މިާވހަކަ . އެީއީކ ކަމުދާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުކުެރިވފައޮތީ ސިއްރު

 މަށްމިކަން. ކުރަކަންކަން ސިއްރު ނުަވނީ މިއުޅ  ދަރިފަސްކޮޅު ބ ނުން މިހާރު މި ،އަޅުަގނޑުމެން އ ޖުެގ މީހުން

ކޮށްފައި އޮީތ. ކަންކަން ސިއްރު އިހުެގ މީހުން ެވސް މިކަމަށް ތާއީދުކޮށް މި ،ނުކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ކުރީގެ ތާއީދު

ނޫނީ  ،ނޫނީ ގ ަކއިރި މީހެއް ،ެއއް، ދޮންބައްޕަާވހަަކއެއް  ރަށަކުން މިފަދަ ކޮންމެެވސް އަޅުަގނޑުމެން އަރާަލއިފި ކޮްނމެ 

ބޮލަށް އުނދަޫގާވ ަވރަށް މިައޑު އިވ . މިއަދު އެކަަމކު ައޅުަގނޑުމެން މި ބ ނުންަވނީ  ؛ތީބެއްނޫނީ ކަ ،އެއް ޤާޟީ

ކަންކަން ހާމަކުރީމަ. ލަދު  ންކަން ފަޅާއަުރަވން. މިކަްނކަން ނުކުރާނީ ެވސް މިމިކަންކަން ހާމަކުރަން. މިކަ 

ާވހަަކ ޮގަވްނީވ. އަުޑ  ނެްތ. މި ޓުވ ކަށްމެއް ުހއްެވސް މިކަ ކޮށްެގްނ މިކަން ހުއްުޓަވންޖެހ ނީ. އަދަބު ދީެގނެއް ބ ޒާރު

، ށްމެއް މިއީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ޅަދަރިންނަކަ ެވސް ޮގަވްނީވ. އަުޅަގނޑު ަވަރށް ތާއީދުކުރާ ބާރުކޮށް ޮގަވްނީވ. އެންމެން

އި އަުޅަގނޑަްށ ޮގތް. ޙަޤީޤަތުަގ ކަށް މިހެން ވެއްޖެއްޔާ ދެންާވނެޔައަޅުަގނޑަށް އިހުސާސްކުެރވ  އަޅުަގނުޑެގ ދަރި

 ކުދިންނަށް އަިއއްިސއްޔާ. ެއކަމަކު ިމހާރު މުޅި މުޖުތަމަޢު، މުޅި ެވސް ނިދ ނެ. ުނެވސް ކެވ ނެ މީހެއްެގ ޯގނާ އެނު

، ްސ އަޅުަގނޑު އެބަ ބ ނުންވ ޔަ. ކޮންމެ ަވުގތެްއގައި ެވސް ސްކޫލަށް ކުއްޖާ ފޮނުިވަވނީ ބިރުެވރިެވފަ ޤައުމު މި

 ..ހާލަތުގައި. ހާލަތުަގއި. ޕްރިންސިޕަލުްނ އެ ސް އެަލން އިންނަން. ޓީޗަރުން ެވކެމެރާ ހަރުކޮށްެގން ެވސް ބަ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ުގޅ  ކުރެްއިވ ކަންކަމާތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ އިޝާރާތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ރައީސުންާނއި،  ެގއްމު އަރިހުން އެދިއްޖައިމު. ެއއީ ތުލުސްދޫ ކައުންސިލުޢާމީންޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑު އަ

ެގ ެގ ޕްރިންސިޕަލުރާތުންނާއި، އަދި ތުލުސްދޫ ސްކޫލްނާއި، ުތލުސްދޫ ކޯޓުެގ މެޖިސްޓްރ ޓުެގ ފަެގ ފަރާތުންކައުންސިލު 

ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް   ުގޅ  ކުރެްއިވ ކަންކަމާދެންމެ ތި އިާޝރާތް ،ުގޅ  ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން މިަކމާ

 هللا.ކުރާނަން. ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުމަސައްކަތް
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 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުބާރަށު 

ދިެވހިރާއްޖ ެގ ަގިއ ޤީޤަތުޙަ ،ކީ ޢަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ިމއަދު މި ބަހުސްކުރާ މައުޟޫ

ެއކު. ޔާތާމަާވހަކަ ައޑުއެހީ ަވރަށް ހި ރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި އޮތް އިންތިހާ ކަންބޮުޑުވމެްއެގ ާވަހކަ. ައޅުަގނޑު މި

މިއަުދ  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖ ގައި ަޒމާނުންސުރެ އޮތް

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަމުެގ ހުރި  ،ެގ ާވހަކަ ހާމަކޮށް ިކޔައިދ ން ފެށުމުންއްތަކު ކަންތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 .ބޮޑަށް ސާފުެވެގން ެއބަދ . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އޮތް ބޮޑު މިންަވރު ަވރަށްންމިކަ ކަމާއި އަދި ރާއްޖ ގެ ސްޔަސީރި

އި ހޯމް އަޅުަގނޑު ސީާދ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާ ،ދަްއކާއިރު ހަމަ ދަންނަާވލަން ބ ނުންއަޅުަގނޑު މިތާ މިއަދު ހުރެ ާވހަކަ

ކަުމެގ މައްސަަލ ްއެގ ނުރައްކާެތރިކަން އޮތްކަމަށް ކުޑަކުދިންތަކެ ށާއި އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުެގ ސަމާލުމިނިސްޓަރަ

ެމްއ ުކއްޖަކަށް ެގއްލު ، އެއިންނ ޅި އޮވެ ފިޔަަވޅުހަމައަށް އައިއިުރަގއި އަދި ފިޔަަވެޅްއ ނ ޅ .  ެގނެއްސިން. މިއަދާ

، ޒިންމާދާރު ދ ތެރ  އަޅުަގނުޑމެން މިއަދު ިވސްނާލަންޖެހ . އެހެންީވމާ ދެން ާވނެ ޮގތަކާ ނީމާމާދަމާ ލިބު

ތަކުަގއި ތިއްެބިވ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް މު ޤާއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްެބިވ، ނޫނީ ޒިންމާދާރު މަމު

ކުދިންތަަކކަށް  ،ަވނީ ދިޔުމުެގ ނަތީޖާއަަކށް މިންެގދެމިނުލެިވ ދިުގއިއަޅަ ުނަވތަ އަާޅލަންޖެހ  ަވރަށް  ،ބީރުކަންފަތެއް ދީ

ކަމަށް ސަމާލު ެގނޫނީ ބަޔަކު މީހުން ،ަގނޑުމެން އެބަޖެހ  މިފަދަ ފަރާތްތައްމިފަދަ އަނިޔާތައް ލިބެން ދިމުާވން. އަޅު 

 ،އަޅަންޖެހ . މިފިޔަަވޅު ނ ިޅ ޮއއްވާ  އެބަދ ތެރ  އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުަތއް  މިފަދަ ކަމެއް ެގަނއިމާ ަވުގުތން މިކަމާ

ތިބެ ބުނެލާ ބަހަކުން ާވން އޮްތ ކަމެްއ އަުޅަގނޑުމން މިއަދު މިތާ  މް ކުއްޖަކަށް ލިބ  ެގްއލުމުެގ ޒިންމާ ެއއީކީ ޞޫޢުމަ

ުތަގއި ސް މައްސަލަެއްއެގ ޮގޔަކުރެިވެގން ސީރި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތުހުމަތުއްެލްއ ނުލިބ ނެ. ޙަނޫން. އެކަންކަމަކަށް 

 ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިކަން މި ތުހުމަތު ލިބ  ފަރާތް ނުަވތަ ރައްދުާވ ފަރާތާ އަދި ކޯޓުން މި ،މައްސަލަ އޮއްާވ މި

އަުޅަގނޑުެމން މިއަދު ސާފުކުރަންޖެހ   ހިރީމި ؟ހަާވުލކުރެުވނީ ކީްއެވެގންތޯ ،ނުކުރަން އަްނާގފައި ޮއއްވާ ހަާވލު

 އެހީތެރިކަމަށް ބ ނުންާވ ޞައަދި ޚާއް  ،ދުންތެރިކަން ހުންނަށާއި އަދި ނުުކޅެކޮށް ުކޑަކުދިންނަޞައަދި ާޚއް ކަންކަން.

ނޫނީ މިފަދަ  ކުޑަކުދިންނާ ،ން އެކަހެރިކޮށް އެއީ މުޖުތަމަޢު ތައްލު ހިންާގ ފަރާތްމަޢަދ ތެރ  މިފަދަ ރަހުމުކުޑަ  ކުދިންނާ

ޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ކަންތައްތަކުން ޤައުމު  ުނެވވ  ހިސާބުގައި ބައިިތއްބަންޖެހ  ބަޔެއް. ިއއްފަރާތްތަކާއި ކައިރި

ުނާވނެ. ނާޅާ ތިބެެގންަގނޑުމެން ފިޔަަވޅުނުާވނެ. އަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތިބެެގންލާމަތްސަ

 ކުރަންޖެހ  މީހެއް ޖެހ ނެ. ަވުގތުން ަވުގތަްށ އެކަހެރިައޅަން އަޅުަގނޑުމެން ަވުގތުން ަވުގތަށް އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅު

ްއ ކުރަންޖެހ ނެ. ަވުގތުްނ ަވުގތަށް އަދަބުދ ންޖެހ  މީހުންނަށް އަދަބު ދީެގން ެވސް މިކަހަލަ ކަންތައެކަހެރި

ހުރި މައްސަލަ. މިީއ  ުގޅިފައި ސް މައްސަލަތައް. މިއީ އެތަްއ ކުދިންނެއްެގ މުސްތަޤުބަލާޔަހުއްޓުެވންޖެހ ނެ. މިއީ ސީރި

 ، މި ކަންތައްތަކާ ދައްކަނީ. އެހެންީވމާ ނުރައްކަލެްއެގ ާވަހކަ އަުޅަގނޑު މިދިެވހިރާއްޖ ެގ މުސްތަޤުބަލަށް އޮތް މި 
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މުން  ޤާތަނުން މަ މުގައި ހުރެެގން މިކަން ނުކުރެެވންޏާ އަުޅަގނޑުމެން މިޤާންޖެހ ނެ. މަދ ތެރ  އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅު ައޅަ

ކަންކަމުން ޤައުުމ   މިށްެގން ަނމަެވސްހުރިހާ ކަމެއް ކޮ ކުރަންޖެހ ނެ. ނޫނީ އިްސތިއުފާ ެވސް ދ ންޖެހ ނެ. މިަވކި

 ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުކުރަންޖެހ ނެ. ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްސަލާމަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޒަތްތެރި މެންބަުރ ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ ިއއް ؛އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

  ނުކުތާއެއް. ނިޒާމީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ިއބްރާހީމް ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެުވން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ފާހަަގކޮށްލީ ދިއްފުށީ ސްކޫްލެގ ދަރިަވރަކު އިނގ ތޯ.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނުޑ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރަްއޔިތުންނަށާއި، ތުލުސްދޫ ކޯޓަށާިއ،  އިއެންމެހަ ެގތުލުސްދޫއެއް ނޫން. ތުލުސްދޫ !ާވތިކުރައް ފުޑަށް މާބޮ ރަށްަވ

ފަށް އެދެން. ބޮޑަށް މާ ަވރަށް އިްސެވރިންނަށް އަުޅަގނޑު  އި ތުލުސްދޫ ކައުންސިލަާށއި، ުތލުސްދޫ މަދަރުސާެގ އެންމެހަ

ދިއްފުީށެގ  ،އިެގ ރައީސާ ންސިާލއި، ަކއުންިސލުއެއީ ދިއްފުށި. ދިއްފުށި. ާމލެ އަތޮޅު ދިއްފުށި. ދިއްފުށީެގ ކައު

އްމު ޢާުވމަށް އަމީންދެއްއިދިއްފުށީެގ ކޯޓުެގ މެޖިސްޓްރ ޓްެގ އަރިހުން މި މަޢުލޫމާތު ހޯދަ ،އިމަދަރުސާެގ ޕްރިންސިޕަލާ

 ފަހުމީ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ޮބޑަށް އެދެން. އަރިހުން އަުޅަގނޑު ަވރަށް

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ެގ ސަމާލުކަމަށް ެގންނެުވމަށް ޓަކައި ކުއްލި މައްސަލަ ަމޖިލީހު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ދަންނަަވން. އަދި  މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ލް ނަސީމް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ ަކމަށް ޓަކައި އެމެންބަރު މީކާއި

ނުލާ އިއަޅަ  ކަމަކީ އަުޅަގނޑު ެވްސ ަވރަށް ކަންބޮޑުިވ ކަމެއް. އެނިގތިބެ އެކަމާ 2ާވހަކަފުުޅގައި އެ ފާހަަގކުެރްއިވ 

ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި  އޮތުން. އަނެއްިމނިސްޓްރީ އެހެން އޮތް އެ  ޮގތެްއަގިއ ޞަޚާއް ،ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާަތކުން

ުވމަށް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން ެވސް އެކަަމށް އިޖާބައެއް ނުދެްއިވކަްނ ންދިޔައިރު ތަދައްޚުލް ސަލަ ކޯޓުަގއި ހިނަގމުމައް
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 ނަށްއަުޅަގނޑުމެން ،ކަންބޮޑުާވ ކަެމއް. ކޮންކަެމއްެގ ޙަޤީޤަތް ފޮރުަވންތޯ ޑަށްބޮ އެއީ އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ ަވރަށް

އެުކގައި މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކޮންމެެވސް ދައުރެްއ ރަނީ ހަމަ މިއާއުފެދ . އަުޅަގނޑު އުފާކުއެބަ ސުާވލު 

 ށް އުފާކުރާ ކަމެްއ. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަ ައޅުަގނޑު  ، ެއއީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުެމންނަށް އަދާކުރެެވމުންދާތީ

ެވްސ   ކޮމިީޓއެއްޞަ މިހާރު ޚާއްމަސައްަކތް ކުރުމުެގ ތެރ ަގއި ދަންނަަވން ބ ނުންވ . އަުޅަގނޑުމެން މި ޝުކުރު

ެލިވެގްނ އިފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުލަަވ ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ލެިވަފއިަވނީ. ހިއުމަންއިމަޖިލީހުން އެކުލަަވ

 ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ކުރަމުންދާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި އެ  ަވރަށް ،ރަބު ަވރަށް

ދަންނަަވން. މިހާރު މި ދިމާެވެގން ުއޅ  މައްސަަލއަްށ  ބޮޑަށް ުޝކުރު އްރިރަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ަވރަށްޤަކޮމިޓީެގ މު

މުޅި  ،ދާއިރާއެްއަގއި ދިރާސާތަކެއް ހިންުގމަށްފަހުގައި ފުޅާ ެވސް ާވނީ ަވރަށްެވސް އެޑްެރސްާވނެ ޮގތަށް މިހާރު

ަމޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހުަގިއ  ،އެުކގައި މަްޝަވރާކޮށް އްސަސާަތކާ މުއަހުރިހާ ،އެކު ދައުލަތުެގ ިގނަ މުައއްސަސާަތކާ

މަޖިލީހުެގ އެޖެންޑާއަށް ަވރަްށ  ،. އަޅުަގނޑުރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުިވފަ އިަލއިަވރަށް މުހިންމު ރިޕޯޓެއް އެކުލަަވ

ދިމާެވެގން އުޅ  މިހާރު  ،ކަަމކީ ކުރާ ެއއްގައި ފާހަގަ ބޫލުކުރަން. އެ ިރޕޯޓުަގއަަވހަށް އަންނާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު 

ކުރުމުެގ އުސޫެލއް ނުަވތަ ނިޒާެމއް ކަަމކީ. ެއއީ މުއަްއސަާސތައް އެުކަގއި މަސައްކަތް  ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެއް ،މައްސަލަ

ްށ ން ެގނައުމައްލު ަވުގތުޙަކަމެއް. އެކަމަްށ  ެލިވފައި ދައުލަތުަގިއ ނެތްކަން އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަަގކުރާ ެއއްއިއެކުަލަވ

ކަމެއް. މިހާރަކު ނެްތ ދައުލަތުެގ ުމއައްަސސާތަްއ  ަގއި ފާހަަގކުރާއެ ރިޕޯޓު  ،ކަމަށް ޓަކައި ފިަޔަވޅުަތކެްއ އަޅަންެޖހ 

އެުކަގިއ ކުރުމުެގ ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ ޮގތެއްގައި އެކުެލިވފައެއް. އަދި ހަމަ އެއާ އްކަތްބާަވުތ މަސަ އެުކގައި މި ،އެުކެވެގން 

ަގިއ ނުާވތީ މިކަން ެވސް އެ ރިޕޯޓު ކުރުމުެގ ނިޒާމެއް ެވސް ެއކުލެިވަފއިެއއްެގ ތެެރއިން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާބ ސްއެއް ޑ ޓާ

މިހާރު މި ދިމާާވ މައްސަލަތަްއ ެއޮގތަށް ދިމާނުާވނެ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ  ،މާކުރީވ . މި މަަގށް މަސައްކަތްފާހަަގކުރެިވަފއި

ނޫނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް  ،ސްޓްރީއަށް ނުލިބުމާއިޢުލޫމާތު ޖެންޑަރ މިނިފުލުހުންނަށް ލިބ  މަރަން. ކުއުއްމީދު

ައކަށް ެއއް މުައއްސަާސައކަށް އަނެްއ މުައއްސަސާ ޮގސްލިބ  މަޢުލޫމާތު އެ ނޫން މުއައްސަސާތަކަށް ނުލިބުމާިއ، ިމހެން

ކުރަން. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަީނ ދުއްލު ލިބ ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީޙަމަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުެގ މައްސަލަތަކަށް 

 އަދި  ،ިވކުރުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަޖިލީހުން ކުރެވ  މަސައްކަތުން ދައުލަތުެގ މުއައްަސސާތަްއ ޖަާވބުދާރީ

ސަރުކާރަްށ ެވސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދެމުން ެގންދެވ ނެ ކަމަށް.  ،މުއައްސަސާަތކަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދެމުން

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރި  ބޮޑަށް ަވރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ާބރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،އްމު އަރިހުަގއި ދަންނަާވލަންޢާިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު އަމީން ޝުކުރިއްޔާ 

ބެހ   ކަމާ ،ތަެކއްކަންަތއް ިއާވކޮށްފަފުޅާެގ ާވހަކަފުުޅަގިއ އެ ބ ފުާޅ އަމިއްލަފުޅަށް ރިޕޯޓު މެންބަރު ެވސް ަވނީ ެއ ބ 
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ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،ައޅުަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ .ފާހަަގކުރައްާވފަ ކަމަށް ބަލާނުމުއައްސަސާަތކުން 

 .ށްސަނީފަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ސަނީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޮލޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޮގުތގައި ހުށަހަޅުްއވައިެދއްިވ ަގ މި މައްސަލަ ކުއްލި މައްސަލައެްއެގ ، އާދެ!ސްތެރި ރައީއިްއޒަތް

މި  ،ުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން ބ ނުންަވނީންނަަވން. އަދަ ލަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއި 

ަވނަ ދުަވހުގައި އިންސާފު  27ސާބުގައި ރޯދަމަހެއްެގ އަހަުރ ހި ަވނަ 2002 ،ދިއުުމެގ ކުރީަގއިމައުޟޫޢަށް ކުރިއަށް

މަުގމަތިން ަވޅި  ،އްެލއް ނުލިބުމުންޙަަގއި ރާއްޖ ެގ އެަތއް ަތނަކަށް ޝަކުާވކޮށް އިަސލަނުލިބި ކުޑަކުއްެޖއްެގ މައް

ންެގ ިސކުނޑިތަުކަގއި ެވހީމިއީ ދި ،ެއއްލައިިލ ހިތާމަެވރި ހާދިސާއަކީ  އިއެތައް ތަަނކަށް ޖަހައި މުްސުކޅި މީހާ މަރާލަ

 ނުލާއިއަޅަ  އ ކީްއެވެގންތޯ ަގިއ،ނަގމުންދާއިރުމިއަދު ެވސް ހުރި ކަންަތއްަތކ . މިހާ ބިރުެވރި ކަންކަން ރާއްޖ ަގއި ހި

ނޫނީ އިންސާީނ  ،ތިބި މީހުން މި ތިބެނީ. އެޮގތުން އިންސާނީ ޙައްުޤތައް ދ ހަާވުލެވެގން  މުތަކާޤާމިއަދުެގ މަ

 ނަމުަގއި ތިބ  ނަްށ އެހީުވުމެގއިންސާނުން ،މުަގއި ހުރެެގންޤާޑަރކަުމެގ މަސެޖަހަިއެގްނ އެމްބެމެޑަލް ުކގައިޙައްޤުތަ

ެވްސ މުތަކެއްގައި ތިބ  ބަޔަކު މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މީކީ އެއްޮގތަކަށް ޤާޚާއްޞަކޮށް މަ ؛ބަޔަކު މިފަދަ

ނުކުރަްނ ލުަވކި ކަމެއް ަހާވ ަވކި މީހަކާ  ، ަވކި ޮގތަކަށް އޮތީ ކޯޓު މަރުޙަލާއިން ދެން ނޫން.  ަގބޫލުކުެރވ ނެ ކަމެއް

މަށް ކަ ދިޔަ ކަމެއްލެއް ެވެގންމާހުބޮޑު އިމާލުެގ ތެރެއިން ހުއި ބުމަކީއިޖާބަނުދީ ތިެއއަށް  ،މެދުނހި ތްއަންާގފައި އޮ

 މުައއްސަސާތަކުން ުގޅުންހުރި އެންމެހައި  ުގިޅެގން، މި ކަމާ އަޅުަގނޑުމެނަށް ފާހަަގކުެރުވނު ކަމެއް. މި ކަމާ

ޅަންޖެހ  ފިަޔަވުޅެއޅުންތައް މި މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ ދ ތެރ ަގިއ ފިޔަަވުޅއަ ނާިމއަދާ ހަމައަށް ިތބުމަކީ އެ މީހުން ނުލާއިއަޅަ

މިސާލަކަްށ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްެވެގން ފިޔަަވުޅއަޅަންޖެހ ކަމުެގ ހެއްކެއް. ދެން އަުޅަގނޑު ަދންނަަވން އޮތީ

 ޖެދިެވހިރާއް ނ . މިއަދުނޫ މާލުން އެކަންޏެއް ހުިއެގ ތެރެއަށް މި ދަނީ ހަމައެކަނި މީހުންެގ އިސާދައްޖެ ފަެވހިރާދި

ދިެވހިރާއްޖ ެގ ިވަޔފާރި ކުންފުނިތަކެއް ެވސް  ،ރާުބެގ ތެރެއަށް މި ދަނީޚަމި ބާަވތުެގ  ،ފަސާދައިެގ ތެރެއަށް 

ކަމަށްާވ ދިރާާގިއ  ކުންފުނި 2އި ިވަޔފާރިކުރާ އެންމެ ަވރުަގދަ މީެގތެރ ަގއި އިޙުމާލުެވެގން ހުރެެގން. ދިެވހިރާއްޖ ަގ

 ބި ތި މިަކން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ،ތަކަށް ިދެވހިރާްއޖ ގައި ަވދެެވމުންދާއިރު ން ސައިޓުޕޯން ީވޑިއޯތަާކއި ޕޯ ންއުރީދޫ

މި  ދިެވހިރާއްޖެ ހަލާކުެވެގން ؟ޯތއ އިއިދާރާތަކާއި މި ތަންތަން ކޮބަ ކ ްމެގތިބި  މިކަން ަހާވލުެވެގން ،ތަކާއިރީމިނިސްޓް

ނޫނިއްޔާ ދުނިޔ ެގ  ،ެގ ބަަޔކު ދިެވިހރާއްޖެިގނަ އަދަދެއް ،ތަކަށް ަވދެ ޓުޕޯން ވީޑިއޯތަާކއި ޯޕން ސައި ،ދަނީ

އުމެއް ނޯންނާނެ. މި ކަމަށް ާވހަކަދެއްކީމާ ފަހަރެއްަގިއ ޤައުމުތަކުަގއި އެހާ ިގނަ ޕޯން ސައިޓަށް ފްރީކޮށް ަވދެވ  ޤަ

ކީ ދިެވހިރާއްެޖއަ ، ަޙޤީޤަތަކީން ހައިރާންެވދާނެ. ތި ބ ފުޅުން ކޮންމެ ބަޔަކަށް މިއަދު އެނެގން އޮތްބައެއް މީހު

މި  ،ުއމެއްެގ ޮގތުަގއި އޮެވމެ ޤަމުސްލިމު  100% ،ެނތި ަގނެޑއްންެއއްެވސް މި ،ނެތި  އެްއެވސް ހިފެހެއްޓުމެއް
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ކަމީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، މި ފައި އޮތް ދެިވޖ ގައި ބާަވތުެގ ފާހިޝް ކަންތައްތައް އާއްމުކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ރާއް

މި ބާަވުތެގ ލާއިންސާނީ  ،ޯގނާކުރުާމއި ަޑކުދިންނަށްރާއްޖ ަގއި މި ހިނާގ ކުމި  ،އްލުކޮްށެގން މެނުީވޙަކަންކަން 

 އަނިޔާ ނުހުއްޓ ނެ. ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއއްޒަތްތެރި ޙަސަން ލަޠީްފ. ނުގ ދާއިާރެގރު. ހެންވ ރު ހުޅަިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ޝުކުރިއްޔާ

 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:ނުގ ދާއިާރެގ ޅަވ ރު ހުހެން

ބަހުސްކުރަންޖެހިފައި މި އޮތީ ަވރަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު

މެުދ  ުޒާވނަކާައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުރި  .ޮގތުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޅ ުގ ހިތާމަެވރިކަމަކާ

ތިއްބެިވ  ބައްލަަވން ރުަގއި އެ ަކންކަންޢަމަލުކުރެިވފައިާވ ޮގތެްއެގ ާވހަކަ. އަދި އެކަމުގައި ސަުރކާރުން، ސަރުކާ

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާއްމުކޮށް މި މަޖިލީހުަގިއ  ނޫން ެގ ާވހަަކއެއްާވހަކަ. މީކީ އާަދއި މާލުެވފައިާވކަމުގެ ހުބ ފުޅުން އި

އަުޅަގނޑުމެނަށް  .ސް މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްޔަ ސީރި މިއީ ަވރަށް ،އަޅާބަާލއިރު މާބަހުސްކުރާ ކަންކަ

ަގއި ހުރި ރިކަމުެގ ދަށުނާެގ ެބލެނިެވއ  ،ކިޔާ ބ ފުޅަކު ން އަޙްމަދު ޙިޝާ ،އޮތީ ފައި މިމިއަދު ބަހުސްކުރަންޖެހި

އަދި އެކަްނ  ،ނަގޅު ޮގތްތަެކއްެގ ާވހަަކއާއި މަލުކޮށްފައިާވ ނުރަޢަމެދު އ ނާ  ާވނަކާހުރި ޒު  ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ނޫްނ  އެމްބަސިޑަރުކަން ދިން މައްސަލަ. މިއީ ުކޑަ ާވހަކަެއއް ާނއަށްއ  ،ބެހ  ވުޒާާރައށް އެނިގތިބެ  ސަރުކާރުެގ ކަމާ

ރިޕޯްޓ އެ  ؛ލި ރިޕޯޓެއް އިޖެްނޑަރ މިނިސްޓްރީން ެއކުލަވަ  .ތެރި ަރއީސްދަްއކަނީކީ. ިއއްޒަތް އަޅުަގނޑުމެން މި

ެގ މަްއޗަށް ދިެވހިރާއްޖ ެގ ތުެގ މައްޗަށް. ެއ ިރޕޯޓުލިބިފައިާވ މަޢުލޫމާން އިންޓަލިޖެންސުފުލުހުންެގ ލާފަިއަވނީ އިކުަލަވއެ

ެގ ނާ އަދި އ  ،ކަމަށާއި  ތުތަކެއްކުެރިވފައި ހުރި މީހެއްމަހު ކީ ޖިންސީ ތުޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މި ދަންނަާވ ޙިޝާނަ

 މިއަދާ ،ކަމަށް ނިްނމާފައި އޮްއާވ ެވސް  ނޫން ުކއްޖާ ބެހެއްޓުމަކީ އެ ކޯޓަށް ެފންނަ ކަމެއްާވ ބެލެނިެވރިކަމުެގ ދަުށަގއި 

 ؛ހައި ކަންކަންންމެއެ މި ،މި ކަންކަން  ،ާނެގ ބެލެިނެވރިކަމުެގ ދަުށގައި އެ ުކްއޖާ ބަހައްޓައިހަމައަށް ެވސް އ 

ިދެވހި  ރު،ދިޔައިށް މި ކަންކަން ހިނަގމުންހަމައަ ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން މިއަދާ 2018އަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ 

ާމލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހު. ިމއީ އިާވހަކަ  އޮތްކަމުެގނުެލިވއިއަޅަ މެދު ބެހ  ވުޒާާރިއން އެކަމާ ސަރުކާރުެގ ކަމާ

ަވރަްށ އެދެން މާލެއް ނޯންނާނެ. އަުޅަގނޑު ހުއި ާވނެ ދެނެއް ސަުރކާރަުކން ،ަވންޏާ ކަމަށް  ންނޫ މާލެއްހުމިއީ އި

. އަުޅަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ށްމަފާދެްއުވއުއިސްތިމިއަދު  ށް،މިނިސްޓަރަ ީކގައި ެޖންޑަރއެ  ތެރިކަމާޞްއިޚްލާ

ޕާޓީއަކަށް ނޯެވވ ނެ މިކަހަލަ ޑިމޮކްރެިޓކް ންެގ ރައްޔިތުދިެވިހ  ،އޯާގތެރި ސަރުކާުރެގ ާވހަކަަދއްކަމުން އައި ޕާޓީ

 ،ސަރުކާރެްއަގއި މިފަދަ ކަންކަން ހިނަގމުންދާއިރު ެގނެއް. އަުޅަގނުޑމެންކަންކަން ހިނަގމުންދާއިރު ދެައތް އުރާލަިއެގން
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ަވންޏާ މި  ކަމަށް އްަވއިފިފާނުދެއުނޯންނާނެ. އިސްތި ހަމަގައިމު ެވސް ިދެވހި ރައްިޔތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ބަާލކަށް

ކުރާނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ންިދެވިހ ރައްޔިތުްނެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާޓީއްކަތް މަޖިލީހުން އެ މިނިސްޓަރު ަވކިކުރުމުެގ މަސަ 

  ކަންކަން މިހާރު  މި ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެިވ ކަންތައްތައް ަވރިހަަމކޮށްލައިެގން ތިބެެވން ނެތް ސަބަބަކީ .ރައިސް

ސަރުކާުރން އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތަްއ  ،ބޮޑަށް އާއްުމާވން ފަށައިފި. މިކަންކަްނ އާއްމުެވެގންދާއިރު  އްޖ ގައި މާހިރާދިެވ މި

ެވސް ިދެވހި  ގައިމުދިެވހި ރައްޔިތުން ބިރުެވިރކަމެްއެގ ތެރ ގައި އޮންނަތަން ބަލާކަށް ހަމަ ،ސަބަބުން ޅުމުެގނ 

ާވނެ. އެ ޕާީޓެގ ސަރުކާރު ޮއެވެގންނުާވނެ. އެހެންީވމާ، މިދަންނަާވ ޮގތަށް ިމ ނު ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓ އޮެވެގން

ފި ކަމަށް ަވންޏާ ެއއީ އިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު އެކަްނ މިއަދު ނުކުރައްަވއި .ނީ އަުޅަގނޑުމެންއްކަތް ކުރަންޖެހެމަސަ

ރު ަވކިކުރުމުެގ މަސައްކަްތ މި މަޖިލީހުަގިއ ިދެވހި ރައްޔިތުްނެގ ޑިމޮކްރެޓިްކ ާޕޓީން މިނިސްޓަ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ 

 މި ،އަުޅަގނޑު މިއަދު ސުާވލުކުރަން ބ ނުންވ  .އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުެމން ކުރާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނާިއ ންައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަްނކަންމަތީަގިއ ދެެކވ  ާވހަކަތަކު؟ ަވުގުތ ކޮަބއިތޯއ  އެ ުނކުޅެުދންތެރިކަން ހުރި ުޒާވނާ

. ިއްއޒަތްތެރި އ ީވތަނެއް ސަުރާކރަކަށް ނ ނެގއ ނާ ަވުގތު  މި ،މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނެގނީލިބ  ޮގތްޮގތުން  އަދި އެކި

އ ާނ  ،ކަމާ ބެހ  ކޮމިޓީން ިވޔަސް ެވސް އަދި އެނޫްނ ފަރާތްތަކުން ިވޔަސް އަުޅަގނޑު އެދެން މި މަޖިލީހުެގ .ރައީސް

 ށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދެްއިވ ފުރުަޞތަށް.ށް ބޮޑަދިނުމަށް. ަވރަހުރިތަނެއް ހޯދައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން

ތަނެއް  ނާ މިހާރު ީވތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖާ. އ ކަށް ެވަފއިާވ ނުކުޅެދުންޔަޝިކާރަ އ ާނއަކީ ީމގައި  އިޝާރާތްކުެރއްިވ

ފާހަަގވ . އ ނާެގ ަކސްޓަޑީ ނުަވތަ އެބަ ެގ ޮގތުަގއި އެނުގން ެއއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ކަމެއް

އ ނާ ެއ  ،ށްަވނިކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިހަާވލުނުކުރުމަ ނީރްީވކާ ގ. ،އ ނާެގ ބެލެނިެވިރކަން އަޙްމަދު ހިޝާން

އާއްުމކޮށް  ންކުހުއިރެއްަގއި ަދށުކޯޓުެގ ޮގަތކަށް ނުނިންމާހާ މައްސަލަ އެޕީލްކުރުމުން ހަިއކޯޓުން މައްސަލަ ަވކި

ެވސް ޚިލާފަށް  އެހެންީވމާ، ކޯޓުެގ ހުކުމާ .އްާވހާ ހިނދަކުއަދި އެެހން ކޯޓަކުން އެހެން ޮގަތކަށް ނީ ދަނީ ހިނަގމުން މި

 އެކަން މެންދާ ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރައްަވނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު .ދަނީ މިކަން ހިނަގމުން މި 

ަވނަ  101ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ެވސް އޮޅުންފިލުުވމަށް އެދ ަނން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަާވލަން ބ ނުން

 ،( އާއި )ށ(ރު ނެތްކަމުެގ ޯވޓު. އެ މާއްދާެގ )ހެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްެގ އިތުބާަވޒީރުން  ،މާއްދާ ބަޔާންކުރަނީ

 އި ރައްވަ ކުމެންބަރުން ސޮއި 10 ،ޚާއްޞަކޮށް )ށ( ގައި ވަޒީަރށް ލިބިަވޑަިއަގންނަާވ އެފަދަ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ޯވޓެއް 

ސްަގިއ ަގޑިއިުރެގ ބަހު ވ ނެ. އެ ދެގަޑިއިރުެގ ބަހުސެއް ކުރެ  ފަހު ދެ ދުަވހުެގ ނޯޓިސްއަށް 14ހުށަހެޅުއްީވމާ، 

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް. ދެން ަވޒީރެއްެގ އިތުާބުރ ލިޔުމުންނާއި އަނަގބަހުން އެ ަވޒީރުެގ  ،ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ ވަޒީރަށް



18 

 

ަނ ަވ207ޓަކުން. ަމޖިލީހުެގ ަގާވއިުދެގ ޯވަބއި އަޣުލަބިްއޔަތު  ބައިކުޅަ އެއް ނެެގނީ މުޅި މަޖިލީހުެގ ދެ ނެތް ކަމަށް މި

 ފ ދޫޮގތަށް.  ވަޒީުރން ަވިކކުރުމަށް. ަގވާއިުދަގއި ެވސް ަވނީ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ހަމަ އެ އޮތް ،މާއްދާ އިޝާރާތްކުރަނީ 

 . ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މުޙައްމަދު ނިހާދުފ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހުށަހެޅުްއިވ މި ުކއްލި މައްސަލައަްށ  މީކާއިލް ނަސީމްިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ 

ޖެހެނީ  ެވސް ނޫން. ހުށަހަޅަން ެއއްއަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ާތީއދުކުރަން. އަސްލު ހުށަހަޅަންޖެހެނީކީ ކުއްލި މަްއސަލަ

ަގއި ތަކު އްސަސާމުއަްއސަސާަގއި ތިބެެގން އަދި ެއހެނިހެން މުއަވަޒީުރެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ މައްސަލަ. އަދި  އެ 

އަޅަން ދ ތެރ ގައި ފިަޔަވޅު  މިފަދަ މީސްމީހުންނާ ޝައިތާނީ ަވްސާވސް ޢަމަލުަތއް ހިންާގ ިއ،ތިބެެގން ރަންނަމާރި އަރަ

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  އަިދ އެކަންތައްަތކުަގއި އިހުމާލުެވފައިާވ ،އެ ޢަމަލުތައް ފޮރުަވން މަސައްކަްތކޮށް ،ފަސްޖެހި

 ،ހަމަެއކަނި ަވޒީރާ ހިާސބަކުން މިކަމެއް ނުނިމ . އަުޅަގނޑުެގ ާދއިރާެގ ުކއްޖަކު .ރި ަރއީސްތްތެއިްއޒައަޅަން. ފިޔަަވޅު 

އަށް ުހށަހަޅައިެގން އެ މައްސަލަ އެއް ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޕޮލިސްއ ނާެގ އަންހެްނ ދަރިފުޅުެގ މައްސަލަ ،ބައްޕަޔަކު 

ާވހަކަ  ފައި ެދއްކި. އެާވަހކަ ދެރަެވަފިއ ރޮއި ތުަގއި އެ ހިނާގތާ ކިަތންމެ ދުަވހެއް. ައޅުަގނޑުެގ ާގތަޙުޤީޤުކުރެވ ތޯ

 ަގއިހަމައަށް އައިއިރު ހަމައަށް އަޅުަގނުޑ ެވސް ެގންދިޔައިން. އަދި މިއަދާ ކަމާ ބެހ  މުއައްސަސާތަކުެގ ެވރިންނާ

ޒަތްތެރި ަރއީސް. އްއި  ،ހަމައެކަނި އެންމެ ދިމާލެއްަގއެްއ ނޫން ކީނެތް. އިހުމާލު ހުރީ އެްއެވސް ފިަޔަވެޅއް އެޅިފަެއއް 

މިކަމެއް ނުނިމ . ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު މިއަދުން މިއަދަށް ެގއަށް ކުން ޔަހަމަ  ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާ

ސް މިއަދުްނ ަވަޑއިަގންަނަވންޖެހ . އަދި ެއ މިނިސްޓްރީަގިއ ތިބި މިފަދަ ކަންތައްތަކަްށ އިހުމާލުާވ ފަރާތްތައް ެވ

ާވޫދެގ ާވހަަކއެއް ެވސް އަުޅަގނޑު އަުޑއެހީމު.  ގދ. ،ތެރި ަރއީސްއަޅަންޖެހ . އިއްޒަތްމިއަދަށް ފިޔަަވޅު 

އ ާނެގ ނުފޫާޒއި  ،އ ުރެގ ރައީސް؟ ާވަހކަ. ކޮބައިތޯ އެ މައްސަލަ ކުރިޖިންސީ ޯގނާ  ކުއްަޖކާ ތިންއެއްބަފާ އެއްބަނޑު 

ަވނީ ލަ ެވސް ޕާީޓެގ ިއސްެވރިންެގ ނުފޫޒާިއ ބާރުްނ އެ ަމއްސަ އެ ،ބާރުން އަދި އެާޕޓީެގ ނުފޫާޒއި ބާރުން

ރީކީ ހަމައެަކނި އެއްދިމާލެްއަގެއއް ނޫން. ުފލުހުންެގ މައްސަލަތައް ެވްސ ހުއިހުމާލު  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްލާފައިއޮއްބަ 

ްނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރިާޔސީ އެބަހުރި. ފުލުހުންެގ ތެރ ަގިއ ެވސް އިހުމާލުާވ ފަރާތްތަްއ އެބަތިބި. އަޅުަގނޑުމެ

ހުރިހާ  ލުާވ މުައއްސަސާަތްއ ާވ ކަމަށް. އެ މި ކަންަތއްތަުކަގިއ އިހުމާ ،ަވނީ ިވާދޅުެވފައި ސް ބަޔާނުަގިއ ވެ 

އަޅަން ޮގާވލަން. އަދި ިމހާރުން މިހާރަށް ޖެންޑަރ  އިހުމާލުާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވޅު ކަްށ،މުއައްސަާސއަ

އަދި ެއކަން ކުިރއަްށެގންދާނެ  ،ދިޔުމަށް އެދެމުންންބާުރ ނެތްަކމުެގ މައްސަަލ މިތަނުަގިއ ުކރިއަށްެގމިނިސްޓަރުެގ އިތު

 ާވހަކަ ދަންނަަވމުން ނިންމާލަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ އުތުރު ުކޅުދުއްފުށީއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޢަބްދުއްލަޠީފަ ޔާސިރު ންބަރުމެ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ާވަހކަތަްއ  ަވނީ މި ހާލަތަށް ޮގސްފައި މި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ޤައުމު މިޝުކުރިއްާޔ 

ަގނޑުމެްނެގ ތެރ ގައި ނެތުމުން. އަުޅަގނޑު މިއަދު އުފާކުރަން އަދި ޅު  އަެވސް ނުންޤީދައްކާނެ ފަރާތްތަކެއް ހަމަ ޔަ 

 މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމަށް މި މައްސަލަ ކުއްލި ަގޮލޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޝުކުރުެވިރަވން

ިމ  ،ލާނީއިއަޅުަގނޑު ބަލަކަްށ މަ ކަމަދެްއިވ ަކމަށް ޓަކައި. ފުރަތައިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވ މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި މި

 ލި ކުރިއަށްމައްސަލަ މިހާހިސާބަށް އަިއިއރުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެެރއިން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ިމކަން ހަމަ ނުބެ

ކުދިކުދި މާ ލާއިުރގައި މިފަދަ ބޮޑެތި އަދި މިއަށްުވރެ އިއަުޅަގނޑުެމން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލަ  ،ޮގްސވާއިުރަގއި 

 އިތަްނ އެބަފެނ . އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން ަޤއުމުގަ  ދ  އިސްތިއުފާިއ ަވޒީރުން ައމިއްލައަށްަގންތައްތަކު ކަ

ކުރިއަށް ަވަޑއިަގންަނަވނީ ކަމެއް ދިފާޢުކުރެއްުވމުަގއި މިއަދު  އެހެން ހުރިހާ އެބ ފުޅުންެގ މިނިސްޓަރުކަާމއި 

ަވަނ  2014އެދެނީ  ންީވމާ، އަުޅަގނޑު މިހަލާކުކުަރއްަވމުން. އެހެ އްކަމެެގ ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި މުޖުތަމަޢު

 ،ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެިވަވނަ އަހަރު މި މައް 2017ެއީކގައި ހަމަ އެއާ ،ފައިކުެރިވހަާވލު ކަންއަހަރުެގ އެމްބެސެޑަރު 

ކަށް ރަސެޑަނަ އަހަރު އެމްބެވަ  2019 އަނެްއކާ ،ކަމެއް ެވެގންޮގސް ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ލިބި މި  ޓަލްއިން

ިމއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ދެން ތިބެވ ނެ ދުަވހެްއ ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުަގއި  ފަ.ޢައްޔަންކުެރއްިވ

ތައްތަކެްއ ހުންނާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޑުން ނުތިބެވ ނެ ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ. ނުކުެރވ ނެ ކަން ކޮންޕްރޮމައިޒް

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ެވސް އެަކމަށް އިހުމާލުުވން. އަުޅަގނުޑ  ންނުޤީމެން މަުޑން ތިބުމަކީ ހަމަ ޔަމިކަމުގައި އަުޅަގނޑު

ދެްއުވން. ޓަރ ހަމަ އިސްތިއުފާޖެންޑަރ މިނިސް ،އެދެނީ މިއަދު މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންެގ މިނިްސޓަރ މި

ތައްަތްއ ކަންަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ށް ަވޑައިުނެގންނެވ ނެ. އެއީ އަޅު ކައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އިތުރަކަްށ ކުރިއަ

ދައްކާ ާވހަކައަީކ  ން މިއަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ،ާލއިުރަގއި އިދަންނަަވ ސަރުކާރ  ކ ެވސް އޯާގތެރެ  ނުންޤީހަމަ ޔަ

ތުންނަށް. ާވންޖެހ ނީ ދިެވހި ރައްޔިައޅުަގނޑުމެން ަވކި މިނިސްޓަރަކަެށއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އޯާގތެރި  ަވނީކީއޯާގތެރި 

އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތްއ  ަގއި ބ ފުޅުންެގ ކުރިއަށް ަވަޑިއަގތުމު ަތޤުބަލާއި އެ ންެގ މުސްދިެވހި ރަްއޔިތު

 މަ އިތުުރ އެްއެވްސ ާވހަަކެއއް ދަންނަާވކަެށއް ނެތް. މި މަްއސަލ. އެހެންެވެގން ައޅުަގނޑު ހަރަނަގޅުކުރަންޖެހ ނީ

ިމ  ަގއި ޖަާވބުާދރީާވން ެވސް. އަުޅަގނޑުއެހެންމެ މިނިސްޓަރު އެބަޖެހ  މިކަމުތަޙުޤީޤު ެވސް ކުރެެވން އެަބޖެހ . ހަމަ

މިނިސްޓަރަށް  ،މިިނސްޓަރަށް ހަމަ ރަނަގޅަށް ެއނިގލަްއާވނެ ؛ީވ އެންމެ ައަވހަށް ،ހަމަ އެންމެ ައަވހަށް  ،އެދެނީ
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، ހަމަ ީވމާކަމަށް. އެހެން ތް  ނެކުިރއަށް ަވަޑިއެގންނެެވން ގައިމިހާރު ދެން އިތުރަށް މިކަމުގައި މިނިސްޓަރުކަމު 

 މަުޑކުރެްއުވމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ފާެދއްަވިއ ހަމަ ގ ަގއި އުވަޒީުރކަމުން އިސްތި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރިކަން ހުރި ަވތަ ނުކުޅެދުންތެއެ ކުަޑކުއްޖާ ނު  ،އެކީަގއި ދަންނަަވންޖެހެނީޔާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތާމަ

. އި އި ބެެލވ  ުކއްޖެއް. އ ނާ އަިދެވސް ހުރީ އަޙްމަދު ޙިޝާން ކައިީރަގޮގތުން ުކޑަކުއްެޖއްެގ ޮގުތަގ ކުއްޖާ ެއއީ ާގނޫނީ

 ޝަރީފް.  އާދަމްާދއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  މަޑުއްަވރީ

 

 ުވން:ާވހަކަދެއްކެ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްަވރީ

 ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ަވރަށް ސީިރޔަސް އަިދ ަވނީ މިށް ހުށަހެޅިފައި ހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މަޖިލީ

ެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން. ިމ ލަމިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ަވަރށް ކަންބޮޑުާވންޖެހ  މުހިއްމު މައްސަ

ޑަރ ެވަފިއަވނީކީ ހަމައެކަނި ޖެންމާލުހުފެއިްލެވފައިަވނީ އަދި އި ،ލުކުެރވ  ޮގތުންމައްސަލަިއގައި ައޅުަގނޑަށް ަގބޫ

ިވސްނ . ނު ރ މިނިސްޓަރު އެކަނި ކަމަކަށް ހަމަ ނިންމ ނެ އެއްެވްސ ޮގެތއް ައޅުަގނޑަކަށް މިނިސްޓްރީ ނުަވތަ ޖެންޑަ

ެގން އަުޅއްަވންޖެހ  ިމކަމާ ުގޅި  ސަސާތަކުންދައުލަތުެގ އެހެން މުއައް ،މިަވރުެގ ބޮޑެތި މައްސަލަަތްއ ހިނަގމުންދާއިރު

ހާ  ރި ހުރިންހުޓަކައި ުގޅުޅު އަޅަންޖެހ ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން. ކުއްެޖއްެގ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުުރމަށްަވޔަފި

ހ  ޮގތަްށ ޖެކުރަންއެީކގައި މިކަމާ ުގިޅެގން މަސައްކަތްއާ އޮތީ. އަދި ހަަމއެ ެވފައި މިމާލުހު މުއައްސަާސއަކުން މީަގއި އި

ިމެގންދާ ޮގްތ ނި ،ށިެގން އަންނަ ޮގތާއިފެބާަވތުެގ ކޮންމެ ަކމެއްަގއި ކަން  މި ،އިރު އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީލާބަ

މާލުުވމުެގ މަްއސަލަ މާ ހުއަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ ދެނެަގންނަންޖެހ . ރާއްޖ ަގއި ުކޑަކުދިންނަށް އި

ިމ ވ ުތެވދިޔަ ުދަވސްތަުކަގިއ  ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވެގންދަނީ ،ަޔސް ެވސް ވި  ކުރިއްސުރެ އޮތްކަުމަގއި 

މާލުެގ މައްސަަލ ހު، އިލަސައް ނާކުރުމުެގ މަޯގންސީ ޖިށް ުކޑަކުދިންނަށް ރަށް އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވަވތިހާއަންއި

އުލަތުެގ ކަމާ ދަ ހުރިހާ ކަމެއް ެވެގްނދާއިރު ެވސް  ާވހަކަ. އަދި މި ާރއްޖ ަގއި ދެެކެވމުންދާ ،ަގއި ނުތަ އިންތިހާއަށް މި

ދައްކާ ހިސާބަށް  ން މި ާވހަކަހުއެންމެ ފަހުން މަޖިލީ ،ފިަޔަވޅެއް ނާޅައި މިހާހިސާބަށް ައިއސްއައްސަސާތަކުން މުބެހ  

އި އަުޅަގނޑުމެން އަދި ހަމައެއާއެީކަގިއ މިކަމުަގ. ޅި ދައުލަތ އެ ދަނީ މު ދިޔައިމާ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ފެއިލްެވެގން

އެންމެ ފަރުދަކަށް ، ށްހަމައެކަިނ އެންމެ މީހަކަ ަކމެއްަގއިކޮންމެ ުތެގ ާބަވ މި ،ބޮުޑާވންޖެހ  ކަަމކީއެންމެ ކަން

އް ތެޤަސަލަ ދޫކޮށްލެވ ކަން. ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހ  ޙަޤީއްނަށް މުޅި މަންފިޔަަވެޅއް އަޅާަފއި އަުޅަގނޑުމެ

މާލުާވ ާވހަކަ ދައްކާތާ އަުޅަގނޑުމެންެގ ބަހުން މިހާރު  ހު އި ށްކުދިންނަހަކަ ުކޑަކުެގ ާވެގ ޙައްޤުތަ ކުަޑކުދިން .އެބައޮތް

 ،ހުރިހާ ދުަވސްތަެކއް ެވެގންދިަޔއިރުމި ެއތައް ހުކުރެއް ހިނގައްޖެ. ެއހެންނަމަެވސް،  ،ާވނަމަ ދަންނަާވ ކަމަށް
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ސަުރކާރަކުން  ،ންކުތަމުންދާއިުރ ެވސް ދައުލަކުާރރުކޮށް ދެކެެވމާލުެގ ާވހަކަ ތަ ހުއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާުކރުމާއި

ށް ކުއްލި ހަމަޖިލީ މިއަދުްނާވ ފިޔަަވެޅއް އަޅާތަެނއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. ެގއެކަށީ ތެރ މިކަމާ ދ 

 ؟މްހޫރިއްޔާޖުރައީސުލް މި ާވހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު ޮކބައިތޯ ހުންހުށަހަޅައިެގން މަޖިލީމިަކން މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި 

، ރަންޖެހ ނީއ ނަ ވަކިކު މަޖިލީހުންތޯ؟ ންީވްއެވނުކުރެކިމިނިސްޓަރު ަވ އަށްލްޖުމްހޫރިއްޔާ އީސުކީްއެވެގންތޯ ރަ

 ؟އަޅަން ުނކެރެނީއްެވެގންތޯ ފިޔަަވޅު ްށ ކީ ރަބާަވތުެގ ކަންކަމުަގިއ ސަރުކާ މި ؟ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ ަވިކުކރަންޖެހ ނީ

ރިން އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީ ކުކުރުމުެގ ން ަވކިހުމި މަޖިލީ މިީއ ސަރުކާުރެގ ފެއިްލުވމެކ . ،ނަާވނީ އަޅުަގނޑު ދަން

މާލުާވ ހު. އެހެންނޫނީވިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް މީަގއި އިންޖެހ ނ މިނިސްޓަރު ަވކިކުރަްއަވ ލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު

ނޫނިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަން ކޮށްެގްނ  ކަންމި ނޫން ޮގަތކަށް ރަން އެބަޖެހ . މިކު ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލު

އްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވ ނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ަގބޫެލއް ނުކުރެވ .  މަ ެގތުށް މިޤައުމުަގއި މިބާަވނަކައަޅުަގނޑުމެން

 އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ފުރުޞަތު ދެއްީވތީ ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

ކެލާ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުަވނީމިހާރު މި ފުރުޞަތު ނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގ

 .ށްއިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް

ލް މެންބަރު މީކާއިތްތެރި ޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަިވ ަގލޮޅުއްށަހެހުރި ރައީސް. މި މައްސަލަ ތެޔާ އިްއޒަތްއްޝުކުރި

. މިކަަމކީ ރަންކަމަށް ެގންނެީވތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުލުމަޖިލީހުެގ ސަމާ ސަލަށް އަޅުަގނޑު މި މައް ނަސީމަ

އާދަމް   މެންބަރު ތްތެރިޒައް އިމުކޮށް ބެލިެގން ދާންޖެހ ނެ މައްސަލައެއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ އަޚް މެންބަރު، ންަވރަށް މުހި

 ،ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް މި ަކންތައްތަކެއް ަވުގތުން ަވުގަތަކށް ނުކުރެވ ނެ. އެ ކަންަތއް ،ޝަރީފް ިވދާުޅިވ ފަދައިން

ައޅާނީ އެހެން ބ ފުޅުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިޔަަވޅުބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ދިޔަ ކަންަތއް ރަނަގޅަށް އިހިނަގ

، އަުޅަގނޑު އެ ެދއްެކިވ ާވހަކައަށް އިންކާުރކުރާ ާވަހކަ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ެއކު. އެހެންީވމާމަޝްަވާރއާސް ެވ

ެގންދަނީ ދަންނަަވމުންމި ިއ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ގަ މިއީ ަވރަށް ސީރިަޔސް މައްސަލައެއް. ާރއްޖ  .ރައީސް

ަވރަށް ބޮޑަށް މި  ަވނީ ްސކޮޅު މި ަވކ . އެހެންަނމަެވސް، މި ދުތައްހިނަގމުންދާ ކަންތަ ްއސުރެަވރަށް ކުރީ

މާލު މީަގިއ ަވރަށް ބޮޑަށް އެބައޮްތ. ހުެގ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ އިންމައްސަލަތައް އިތުުރެވފައ . އަޅުަގނޑުމެ

ެގ ައޑުއަހަމުން. ކުށްފަހު އަނެއް ދުަވހެއް އެކި ތަފާތު މައްސަލަތަހަދުަވ ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެއް ތަކުރާރުކޮށް މި

އެުކ ހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް އަސަރާާވ ލ މަރުަކޒުަގއި ިތބި ކުދިން ގެއްާވ ކުޑަކުދިްނެގ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބ ނުންެވފައި
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ެއ ނުަވތަ ުއޅުން އުޅ  އެ ކުދިން ،ފާރުތަކަށް އަރައި  ބ ރުެގ އެތާނެގ ކުދިން ،އަހަމުންދިޔައިން. ހަމަ އެތާނެގ ކުދިން

ންޑަރ މިނިސްޓަރު ޖެަވރަށް ބަލަމުން އިނގ ތޯ. ދެން  ހަމަ ކަންބޮޑުާވ ައޅުަގނޑުމެން ދަނީ މިންަވރުލާޤީ ޚް އަކުދިންެގ

ކުަޑކުދިން އުޅ  ޮގތްޮގތ . ނޫން، ެއއީެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނ   ،އެއީ އާއްމުކޮށް ގ ގ ަގއި އުޅ   ،ިވދާޅުަވނީ 

ން ނުދެކެން ފާރުމަތިން ނުަވތަ ކުޑަދޮރުން މެދިން އުޅ  ގ ެގ. އަޅުަގނޑުޑަކުކު ަގއި ެވސް ރަށްރަށުގައި ެވސް އަދި މާލ 

ާއްއމުންެގ ތެރ ަގއި މި ކުދިން  ،ނީދައުޅ  ތަެނއް. އެ ކުިދން ބެލެހެއްޓެން އެބަޖެހ . އަުޅަގނޑުމެން މި ެގން އިފުންމަ

ޑުމެން މި ހަާވލުކުރަނީ ޖެންޑަރ ަގނުނަވތަ ބެލ ނެ ޮގތެއް ނެިތެގން އަޅު  ،ނުބެލިެގން އަުޅަގނޑުމެން މި ހަާވލުކުރަނީ

މާޔަތްކުރަްނ ހިޙައްޤުަތއް ިނސްޓްރީން އެބަޖެހ  މި ކަންތަްއތައް ރަނަގޅުކުރަން. ކުޑަކުިދންެގ މިޑަރ ނިސްޓްރީއާ. ޖެންމި

ކުާރ ލުހަާވ ެއ ތަންތަނަށް ލެވ  ކުދިންެގ އަޚުލާްޤ ރަނަގޅުކުރަން އެބަޖެހ . ެއީއ އަުޅަގނޑުމެން ،ކުޑަކުދިްނެގ އަޚްލާޤް 

ނިކޮްށެގން ެވރާއްޖ ެގ ރަށްރަށުަގއި އުމުރު ހަމަނުާވ ކުދިން ކައި  ،ދަނީ ތައްތަކަީކ. އަުޅަގނޑުމެްނ އަހަމުން މިންކަ

ކީ. ފުރަތަމަ ސަމާލުކަމަށް އަންނަންޖެހެނީމި ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެން ަމޖިލީހަކުން ނޫން ތަން.  ޖިންސީ ޯގނާކުރާ

ހުން ކުރާ ލީމި މަޖިނީ. ޖެހ ޮގުތގައި މި ކަންަތއް ާވން ރީން ކުރާ މަސައްކަެތއްެގޓްސްނިމިޖެންޑަރ  ،ޖެހެނީންންނައަ

އެުކ ދަބުެވިރކަމާއައަުޅަގނޑު ހަަމ ަވރަށް  ، އަޅުަގނޑުނުާވނެ. އެހެންީވމާއި މިަކން ެވެގންގަ ޮގތު މަސައްކަތެްއެގ

ފުލ  ނޫ އުފުުލމަށް. މަސްއޫލިއްޔަތު ްއޔަތުމަސްއޫލިުކރިއަށް ؛ މަސްއޫިލއްޔަތު ،ސްޓަރު އަރިހުން އެދެންނިޖެންޑަރ މި

، ޢަާވން. އެހެންީވމާިޑަވޅެއް ކަމަށް ަވންޏާ އެކަުމން ބަރީނއެކަހަލަ ދަ ، ަވންޏާށްހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަ 

މެން އަޅުަގނޑު ކުރިން ހަރުއައެކު އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން ައޅުަގނޑުމެންެގ މީެގ ހަެއއްކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދި ހަމައެއާ 

 އަުޅަގނޑުެމން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ސްެވއިަގއި މަްއަސލަ މްއިބްތިސާިސއްސުާވިލ   އެންމެން ެވސްހުރިހާ

ހެނިހެން ރުތަކުންނާއި އެބަޚަމާލުާވކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުނިސްޓްރީެގ އިސް ފަރާތްތައް އިމުަވްއޒަފުންނާއި އެ މި

އެްއެވސް ޖަާވެބއް ނުލިބ   އަދިެވސް ކަށް ހަމަނަންން ެވސް އަުޅަގނޑުމެތުޮގ ކަމާ ބެހ ނިގފަ. މިކުން ަވނީ އެތަތައްންކަ

 ކަމަނާ. ދެްއަވން އެފާއުކައި އަުޅަގނޑު އެދެން އިސްތިޓަކަމަކަށް ހާމި ހުރި ،ީވމާންމީޑިއާައކުން ެވސް. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ހޮޅުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުމެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ޔޫނުސް ޢަލީއަށް.

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ށް އެހީާވ ދިންނަކަްނ ހުންނަ ކުޅެދުންތެރިކުނު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު ިމއަދު ހިތާމަކުރަނީ

ެވފައި ހުރީތީ. އިްއޒަތްތެިރ ދޫ ށްާގނީ ޢަމަލުކުރާ މީހަކު މުޖުތަމަޢަބާަވތުެގ ނ އް  މި ހުރެ ެގންއަަޅއި  މީހެއްެގ މާސްކު 
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. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދ ެވްސ މިބާަވތުެގ ކަންކަްނ ހިނަގުމން އާިއ ަގއި މީެގ ކުީރަގޖ ރާއް މި މިފަދަ ކަްނކަން .ރައީސް

ެވސް ފިަޔަވުޅ  އިބާަވތުެގ ަވރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަުކަގ  މި މީެގ ކުރީަގއި ހިނާގފައި ހުރި ،ބަދ  ކުރެެވމުން އެަގފާހަ

ެގ ޔަ އިބްތިހާލްދިއިހިނަގީމެގ ކުރިްނ ވ. ރަކީޫދގައި  ،ލަންށްނޑު ފާހަަގކޮމިހާތަނަށް ނ ޅި ހުރިކަން. އަޅުަގ

 ކުަގއި އެބަތަމުޤާމަ ރސީނިއަޓްރީަގއި މިނިސް ރއަިދެވްސ ޖެންޑަމާލުާވ ަވރަްށ ިގނަ ފަރާތްތަކަްށ ހުލަިއަގ އިމައްސަ

މިައދާ ހަމައަށް ެވސް ެއއްެވްސ ފިޔަަވެޅއް ނ ޅި ދާކަީމ  ،ެވސް އަދަށްފަރާތަކަށް ެވސް އަދި ތިއްބެިވ. އެ

ހުންނެީވ ހަމަ   ރުއ ެވސް މިނިސްޓަރު  ރޖެންޑަ ،ދާއިރުފާހަަގކުރަމުންމިކަން ދު އަުޅަގނޑު ހިތާމަެވރިކަމެއް. މިއަ

 ިމއަދު ،ހުންނެީވ. މިާހރުެވސް ހުންނެީވ މިނިސްޓަަރކަށް. އެހެންނަމަެވސް އެެވސް  މިައދު މިނިސްޓްރީގައި.ޖެންޑާ 

 ކުރާނޑު ހިތާމަނ ޅި ދާކަމީ އަޅުަގެވސް ކަމަކަށް ފިަޔަވޅުއިން އެއްެވސް މި އ ެގ ކުރީ ދުަވހު ،ެވސް  ެވސް އަދި އިްއޔެ

އިއްޔެ ނުަވަތ  އިހުމާލު އެބައޮތް. ޓަރުެގމިނިސް ރެވްސ ޖެންޑަ އިހުރިހާ އިހުމާލެއްަގ ، މިކަމެއްަގއި  ހުރިހާ މި ކަމެއް. 

ަރކީދޫަގއި  މިނިސްޓަރުެގ އިހުމާލު އެބައޮތް. ވ. ރެޖންޑަ ެވސްއި ިދޔަ ކަންތައްަތކުގަ އިއ ެގ ކުރީ ދުަވހު ހިނގަ 

ރު މިނިސްޓަރު ހުންނެވީ އ  ،ެވސް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުެގ އިހުމާލު އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް އި ދިޔަ ކަންތަުކގަ އިހިނަގ

ކަމީ އަޅުަގނުޑ ދާންމުބާަވތުެގ ކަންތައްަތްއ ހިނަގ މި ހުންނަވައިެގން މިނިސްޓަރަކަށްމިއަދު ސްޓަރަކަށް ނޫން. މިނި

އަދަށް ިމނިސްޓަރު މިއަދުން މި ،ދަންނަާވލަން ،ތަކުރާރުކޮށް ޮގާވލަން ެވސް ހަމަ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު  ކުރާތާމަހި

 ށްމިނިސްޓަރަ ؟ފޮރުަވންތޯ މިނިސްޓަރު އުޅުްއަވނީޯކެޗއް  ،ކާކަށް .ރި ރައީސްތެދެްއުވމަށް. ިއއްޒަތް އިސްތިއުފާ

ތަުކަގއި  ޕޯޑިއަމްތަކުރާރުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް އެކިެއކި ބާަވތުެގ ަކންކަން ހިނަގމުންދާއިރު ަވރަށް މޮޅެތި  މި ،އެނިގހުރެމެ

 ނާދ . މަލީ ސިފައެއްށް ޢަ ކަމަކަ އެއްެވސް އިންމި .ެގންދަަވނީތަކުަގއި ދައްަކަވމުންޓީ ކޮމި ،ަގއި އެިކއެކި ތަންތަނު

މެދު  ބާަވތުެގ ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާ މި  ،ދަނީ ބާަވތުެގ ކަންކަން ތަކުރާރުަވމުން މި މިއްެލއް ނާދ . ޙައެްއެވސް ކަމަކަށް 

ެވްސ  ކުރީމާންކުހުޮގތަކަށް  ތަކުން އަޅަންޖެހ  ފިަޔަވުޅ ނ ޅި ދާތީ. ދަށު ކޯޓުން ަވކި ޓުކޯ ،ސަރުކާރުން  ،އަޅުަގނޑުމެން

ސާުފ  ށްހުރުމަކީ މިކަމުެގ ަވރަހުންނަޝާންެގ ހަާވލުަގއި ޙި ދުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖާ އަޙްމަނުކު އަދިެވސް 

ެވްސ  ލާމަސީލު މިސާލެއް. ެއހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުަވރަށް ރީތި މިނިސްޓަުރެގ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވ ކަމުެގ  .ހެއްކެއް

 ާވަފިއ ެގއަށް ަވަޑއިަގތުމަށް. ޝުުކރިއްޔާ.ދެއްފާއުށް އިސްތިމިނިސްޓަރު މިހާރުން މިހާރަ ،ޮގާވލަން

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުރިޔާ

އަރުަވނީ މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މިހާރު މި ފުރުޞަތު ިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑުތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް.

 

 ދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަ
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މި ސަރުކާރުަގއި  .ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ެގ ސަރުކާރެއް

ަގިއ  2014އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ކަމަކަށް . ުފރަތަމަ ބަތިބި ނަޒާހާތްތެރި ބ ފުޅުން ަވޒީރުކަން ކުރެވ ނެއެ

ކުރެވ  މަތުހުސް މިއީ ތުެވ ިއރު ހަާވލުކުރި. ހަާވލުކުރެުވނުން ރުން އެމްބަސެޑަރުކަމީން ސަރުކާރައީސް ޔާ ،ސަރުކާރުން

 އަދަށް ިއބްތިހާލްެގ ކ ސް. ެއކަމުެގ ިޒންމާާވ ފަރާތްތައް އަދި ،ނޑު ފާހަަގކޮށްލަންަވނަ ކަމަކަށް އަޅުަގ 2ބ ފުޅެއް. 

ޓް ސީދާ އިންޓަލް ރިޕޯ ،ނޑު ފާހަަގޮކށްލަންކަށް އަުޅަގަވަނ ކަމަ 3. ރީަގއި އެބަތިބިެވސް ޖެންޑާ މިނިސްޓް ދާންދެން

 ބަހެއް އަދި  .ނީދަ ަވނަ މަސް ުގަނމުން މި 3ަގއި.  2017 ބަރުންނޮެވ 8ަވނީ މިނިސްޓަރުެގ އަތްޕުޅަށް އަާރފައި

ެވސް ެއއްެޗއް ނުބުނ . އަޅުަގނުޑ  ބ ފުޅަކު ،ެވސް ން ކުއަނގައިން ނުބުނ . އެއްެވސް މިނިސްޓްރީއަ ނުބުނ .

ޝާނަކީ ަކއިރި ބ ފުޅެއް. ޙިއިބު ަރއީސާ ެވްސ އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުަގއި ނަ ،ާވލުކޮށްލަން ބ ނުންސު

މި  ؟ީވމާ، ެއއަށް ެއއްެޗކ  ނުބުނެިވެގން ުއޅެނީ ކައިރި ބ ފުޅަކަށް އިބު ރައީސާބިރުންތޯ ނައެހެންީވމާ، މިނިސްޓަރު 

ަވނަ ކަމަަކށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ  4. ރި ރައީްސ ހުރިހާ ފަރާތަކާތެޒަތްނޑު ކޮށްލަން ބ ނުން އިއް ސުާވލު އަޅުަގ

ެވސް އިންނަ  ސް ބަހައްޓާަފިއ އަޅުަގނޑުޮގހިނަގމުން، ހިނަގމުން  ،ކަންހަތއްތައް ހިނަގމުން މި ،ކަމަކީ ބ ނުންާވ

ކިހާ ދުަވހަކުތޯ މިކަްނ  އެަބހުރި. ަގންނަ ޒާތުެގ ަކންތައްތައް އެތައް ކަމެއްބިރު ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ

ހަކު  ތަނަށް މީ އެއްތަުނން އަނެއް ؟ޒިންމާ ނެުގމަކީ ތޯ އިކޮބަ ؟ތިބ ނީ ދައްކާާވހަކަ ދަްއކަ ފޮރުަވިއެގން މި

 ސެޑަރުކަން ދިނީކުރެވ  ހާލު އެމްބެމަތުހުތުކަށް ކަންތައެހެންީވމާ، މީނަައށް މި ؟އެއީތޯ ޒިންމާ ނެުގމަކީ ؟ންތޯބަދަލުކުރު

ެވސް ހަމަ އޮއްބާަލއިެގްނ  އެީރމަ ތަށްޓް އަެވސް ރިޕޯ ސަ މި ސަުރކާރުަގއި މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުރި ބ ުފޅާނެއްެގ

ކޮްށ ޙަސަރީ ަލއިެގން ިމކަންތައް ހިފަހައްޓައިެގން ހުރީ. އެހެންީވމާ، މިއަށްުވރެ އޮއްބާ .ންކޮންމެެވސް ފަރާތެްއ ދެކެ ބިރު 

އަޅުަގނޑު ކުރިްނެވްސ  ،ކަށް ދެން ނުފެނ . ީވމާ، އަޅުަގނޑު ެއދެނީއް އަުޅަގނޑަތްާވނެ ަވރެޙަމީހަކު ފަޟީ މިއަށްުވރެ

ކުރުމުެގ ކުރިން އަިމއްލަފުޅަށް ަވކި  އިަނަގ ނެތްކަމުެގ ޯވޓުކުރުމުެގ އިތުާބރުތަނަށް ަވކި ނަށް ެގނެސް މިތަ މި ،ބުނާހެން

  ބ ފުޅުންނާ މެދު އެ އި،ބަލަ އި،ން މިހާރަށް ހޯދަާވ ފަރާތްތައް މިހާރުލުމާހުދި މިކަމުގައި އިދެްއުވމަށް. އަފާއުއިސްތި

 ތްތެރި ނަޒާހާ ،ބިލުޤާ ން،ނޑުމެންެގ މިނިސްްޓރީެގ ސަރުކާެރްއަގއި އަުޅަގންެއޅުން. އަދި އަޅުަގނޑުމެެވސް ފިަޔަވޅު

 ށް މަމިނިސްޓަރުކަ ށް،ކަުވޒާރާތްތަ ބ ފުޅުން . އެނެަގއި ތިބ މިނިސްޓަރުން އެމް.ޑީ.ޕީ ޒާހާތްތެރިބ ފުޅުން، ނަ

 ދެްއުވން ފާއުބިލު ަވޒީރުން މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިޤާނާ ،ތަސްއޮނެއްަގއި ޝަބިލު ައދި ކޯލިޤާނާ ،ކޮށްފައި ޔަންއްޢަ

 ރި ަރއީސް.ނުަވތަ ަވިކކުރުން. ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރުަވނީ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަފުރުޞަތުމި ރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާ

 ޙުސައިން ޒިޔާދަށް.
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 ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ާވހަކަދެްއކެުވން:

ްށ ރަަވ ، މިއީ ެވސް ަގބޫލުކުރަނީ  އަުޅަގނޑު  އި އްސަލަިއަގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮްތ މަ

ދަނީ ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީއެްއ  އެއް. އ ެގ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން މިހާރުެވސް މިސް މަްއސަލަސާއްޚަަވރަށް  ،ކުއްލި

. މީެގން ެވްސ ޓް ަވނީ ނިމިފަތައްޔާރުަވމުން. އަޅުަގނޑު ހިތުން މިހާރު ރިޕޯ ހުށަހަޅަން ޓެއް މަޖިލީހަށްރިޕޯ

އެކަނި އެބައޮތް. ހަމަ މާލުހުެވސް ަވރަށް ބޮޑު އި ންތައްތަކުަގއި މިނިސްޓްރީެގ ކަިގނަ ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނުއަޅުަގ

 ކުރި އަހަރުެގ ުކއްޖަކު ރ ޕު 2 ،ާއއިމައްސަލަިއަގ ހިނިގްނެގ ހިާޔގައި މީެގ ކުރިން ކުޑަކުދީ ،ނޫނަސް މައްސަލަ މި

 ރެވްސ ޖެންޑަ ންމެ މައްސަލައަކީ ން ކޮމިއި ،ަގއިއިބަިލވެއިން ަމްއސަލައަހަުރެގ ުކއްޖަކު  13 ،އިއާ ިއަގސަލަމައް

ފައި ހުިރ ބޮޑުތަނުން ިއހުމާލުެވެގން ހިނާގ ،ކަން ބަލަންާވ ަވރަށް ނުބެލިންކަ މި ،ެއނިގ އިމިނިސްޓްރީއަށް ކުރިއާލަ 

 ؛ށް ފާހަަގކުރެެވނީނޑުމެންނަސް އަުޅަގެވއި ދި އަންނަން ހުރި ކަންތައްތަކުގަ އިތުރަށް އަކަންކަން. މީެގހިތާމަެވރި 

ިގަނ ެވސް ަވރަށް  ންޓީއެ ޮކމި ،ެވސް އިންނާތީ ނޑުރައިޓްސް އެންޑް ޗެންޑަރ ކޮމިޓީަގއި ައޅުަގ މަންއުހި

 ،ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުެރވ ެވސް ައޅުަގަގއި މިހާރު މިހާތަނަށް ބެލި ކޮންމެ މައްސަލައެއް  ހުރީ. މައްސަލަތަކެއް ބަލާަފއި

ަގިއ ޢުޟޫއުމި މަ  ،އެދުމަކީެވްސ  މަށް. ެއހެންީވމާ، ައޅުަގނުޑގެ ކަ މާލު އޮތްހުމިނިސްޓްރީެގ އި ރބޮޑުތަނުން ޖެންޑަ

 މިނިސްޓަރު މިހާރު ީވހާ ައަވހަކަށް  ،ެވސް  އާދ ހަކީ  ،އަޅުަގނޑުެގ އެދުަމކީ .ންިގނަ ާވހަަކއެއް ަދއްާކކަްށ ނެތި މާ

ންބަރުންނަށް ެވސް މިއަދުން މި މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްރި މެ ،ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި ޮގާވލަނީ ،އިދެްއވަ ފާއުއިސްތި

ެގ ޯވޓެްއ ނަަގިއެގން ނަމަެވސް މިިނސްޓަރު މިކަމުން ދުރުކުރަން. އެންމެ އަަވަހަކށް އިތުބާރު ނެތްކަމު ީވ ،އަދަށްމި

މިއީ  ،އްލެއް ކަުމގައި ުނެވާދނެ. އެހެންނަމަެވސްޙަމިހާރު ައންނަން މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް ފަހަރެއްގައި ިމއީ 

ަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކުދިްނެގ  20މަހު  ކަންތައް. މި ންމު އެއްހިހިނދަށް ކުރަންޖެހ  އެންމެ މު މިޑުމެން ނއަޅުަގ

ބިލު  ޤާައޅުަގނޑުމެން ނ ދެން މިހާ ނާ ،ޢަމަލުކުރަން ފެށ  ހިނދުގައި .ެގންނަނީ ބެހ  ާގނޫނެްއ ުވޫޖދަށް މި ޙައްޤުތަކާ

އަހަރު ަވންދެން ނުހެދި  18ލާކަށް. މި ާގނޫނަކީ ެވްސ ކުރިަމތިކަމާ ން މި ކަމުަގއި ބަހައްަޓއިެގމިނިސްޓަރަކު މިނިސްޓަރު

، މި  ންެގންނަނީ. ެގންނައިރުގައި އަޅުަގނޑުމެން ބ ނު ޅުަގނޑުމެން މިއަ ެއއަށް ނިމުމެއް އޮތުެމއް.މާލުެވފައި އޮތްހުއި

ތުގައި ެވސް އަުޅަގނުޑ ހުމާލު ޙަޤީޤަނަން. މީގައި އި، ުވޒާރާަތކެްއ އޮންކުރެވ ަވރުެގ ވުޒާާރއެއް ޢަމަލު ާގނޫނާ އެްއޮގތަށް

ކަމަކަށް. މީގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ެވސް އެބައޮތް. ރީެގ އެކަނި ކީ ހަމައެކަނި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްއް ނުކުރަން އޮތީަގބޫލެ

 ިމއަދާ   ރު ެވސްއިޑަށް އޮތްހާ ބޮދާ ހަމައަށް ބެލި ހުރިހާ މައްސަލަެއއްަގއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ އިހުމާލު މިމިއަ

ކުުރ ޝުިވ ފުރުޞަތަށް . ދެއްެވސް އެކަމާ ލަދުަގންނަ ކަމެއް ން އެއީ އަުޅަގނޑުށް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ުހންނެުވހަމައަ

 .ދަންނަަވން
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ންބަރު  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެދޫތްބިލެރުަވނީ އަފުރުޞަތުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު 

 ށް.ލީމަޙައަޙްމަދު 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:  ޙަލީމްއަޙްމަދުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ލެތްބި

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް މި ފުރުޞަތުގައި ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

އްސަލައެްއެގ ޮގތުަގއި ހުށަހެޅުއްީވތީ. ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރުއަދާކުރަން. މިފަދަ މައްސަލަެއއް މަޖިލީހަށް ކުއްލި މަ

ކެއްެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ަރއްޔިތުްނެގ މަލުތަޢަަވރަށް ނާތަހުޒީުބ . ރައީސް

ަބ ޑުމެން އެ ައޅުަގނ މިކަހަލަ ާވހަކަތައް ދެއްކުމަކީ ެވސް ލަދުެވތިކަމެއް. ެއއަށްުވރެަވނަ އަހަރު  2020މަޖިލީހުގައި 

ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަްށ   ެވަފއި އޮތް ަވރަށް ބޮޑު ޓްރެންޑަކަށް  އީމިހާރު މި .ތަހުޒީބުާވންޖެހ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފަހުން   ފަހުން މިކަން އިތުރުެވެގން ުއޅެނީެއއް ނޫން. މި ސަރުކާރު އައި މި ސަުރކާރު އައި ،އިނގ  ޙަޤީޤަތަކީ

 ދިޔައީ. މީެގ ކުރީަގއި ވާ ެގ ހިތްތަކުން ފިލައިެގންމީހުން ިގނަީވ. ބިރުެވރިކަން މީހުން މިކަންކަމުގައި ާވހަކަދަްއކާ

، ދ ތެރ ަގިއ އަޅަމުންދަނީ. އެހެންީވމާ ކުަޑކުއްޖަާކ ބެހުނަސް އެ ާވަހކަ ދަްއކާ މީހުންެގ ފިޔަަވޅު އެ މީހަކާ ،ޮގތަކީ

ފުރުޞަތު ސަރުކާރުން  ެވސް މި ާވހަކަތައް ެދއްުކމުެގ ޮގތަކަށް ބަދަލުީވ ޙަޤީޤަުތަގއި މިހާރު އެ ފިޔަަވޅުަތއް އެހެން 

ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ  މަކީ ަވރަށް ބޮަޑށް ރ ިވެގން ހިނަގމުން އަްނނަމިހާރު މި ކަ .ދީފި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތައްތައް އެަބ ކަމެއް. މި ރުޤްޔާެގ ތެރެއިން ެވްސ މިކަހަލަ ކަން ކުރުމަކީ ެވްސ މިހާރު ަވރަށް އާއްމުތެރ ގައި ރުޤްޔާ 

މިކަން ކުރާއިުރަގިއ  ؛ކުރުންރުޤްޔާ ނެ. ސީދާ އޮންނަ ޮގތަށް ފަހަރެއްަގއި ނުބުނެިވދާހިނާގ އިނގ ތޯ. ދެން އަުޅަގނޑަށް 

ބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ މިކަން ކުރަނީ ެވސް ހަމަ ަގދ  އިނގ ތޯ. އަުޅަގނޑު ހިނަގމުން ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އެބަ ީމެގތެރ ގައި

ން ީޓޗަރުން އާރު ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރ ގައި ޤު ،މެން ެއންމެ ހިތާމަކުރަންޖެހ ނެ ބިރެުވރިކަމަކީ ރ ިވެގން. އަުޅަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މިކަހަލަ  ؛މިސްކިތްތަކުެގ މުދިމުން ،އަދި މުދިމުންމި ބާަވތުެގ ކަންތައްތަކުަގއި  ަވރަށް ބޮޑަށް

ން ީޓޗަރުން މިކަންކަން ކުރަމުްނ އާރުޤު ،ޓީޗަރުން ،ސިޕަލުންޕްރިން ،ބޫލުކޮށްެގން ތިބ ގަ ކަމަށް  ކަންކަން ނުކުރާނެ

ރަށް މިާހރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ިއެވނީ އަދި މާ ނުރަްއކާ ާވހަކަެއއް. ކާަފ، މާމަ، ަބއްޕަ، ިމ އެބަދ . އަދި އ ެގއިތު

ބައިތޯ މީެގން ކުއްޖަކަްށ ބެހެމުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރ ަގިއ ކޮ ދަނީ ކުޑަކުދިންނާ ބާަވތުެގ ބ ފުޅުން ެވސް މި

 ރ . ޖެންޑައޮތީ ހެދިފަ އެްއ މި ތެރ ގައި މިނިސްޓްރީ ނެތް. ައޅުަގނޑުމެްނގެ  ؟ްއކާތެރިކަެމއްއޮތް ެއއްެވސް ރަ

ނ ިޅެގން ުއޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ އަުޅަގނުޑ އެއް. އަުޅަގނޑު ދެކ ޮގުތަގިއ، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ފިަޔަވޅުމިނިސްޓްރީ

ަނއިބު ރައީްސެގ ޑަރުކަން ިދނީ ޤައުމުެގ ސެބ ނުން. އަުޅަގނޑު އަހާލަން ބ ނުން އ ނައަށް އެމްބެ ސުާވލުެވސް ކޮށްލަން

 ؟އޮތް ާގތް ުގޅުމެްއެގ ތެެރއިންތޯ އުޅެނީ ެވސް ޤައުމުެގ ަނއިބު ަރއީސާ ނ ޅިެގން މިއަިދ ފިަޔަވޅު؟ އެދުމުެގ މަތިންތޯ
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ަލނީ އަޅުަގނުޑެގ ހިތުތެރ ގައި އި. އަޅުަގނޑު މި އަހަމާނޫން މިކަ ެވސް ޝައްެކއް ކުރަނީކީއަޅުަގނޑު އެްއޮގތަކަށް 

އަޅުަގނޑު ބ ނުން  ؟ނ ިޅެގްނ އުޅެނީމިއަށް ފިަޔަވޅު އޮތީތޯ ުގޅުމެއް މިކަމާ އި އޮތް ސުާވަލކަށް. ަނއިބު ރައީސާ އުފެދިފަ

ބޫލުކުާރ ަގުޅަގނޑު ަވރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަ އީމި ،މި މަޖިލީހުގައި ެވސް. އެހެންނަމަެވސް  މި ސުާވލުކޮށްލަން

ސަރުކާުރެގ  ،މެންބަރުންެގ އަޣުލަިބއްޔަެތއް ޮއެވ 65ގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ހުލީޮގތުަގއި މިއަދު މި ރައްޔިުތންެގ މަޖި

ހަމައަށް  އަުޅަގނޑުމެންނާ ،ކަންތައް ނުކޮށް  އެ ،އަިދ އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރުން މިތާނގައި ތިބެ  ،ވަޒީެރއްެގ މި ަމއްސަލަ

. އަދި ދިެވހި ެގ އިޚުލާޞްތެރިކަން އޮތީތީއަޅަން ނިންމީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި މަޖިލީހުފިޔަަވޅު ންއައިސް ައޅުަގނޑުމެ

ެވސް އަުޅަގނޑު މި  ، މިއަދުބޫލުކުރަނީ. އެހެންީވމާަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ސަރުކާރުެގ ެވސް އިޚުލާޞްެތރިކަން އޮތީތީ

ދަންނަަވން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ  ބޮޑަށް ޝުކުރު ފުރުޞަތުގައި އެމް.ީޑ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕަށް ަވރަށް

ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަްށ  ،ދ ތެރ ގައި ކަންކަން ދިމާީވމަ ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަމަށް ރެްއެގ ަވޒީރަކާސަރުކާ

 ށް.ކުރާތީ. ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ަރއީސް ތި ެދއްިވ ފުރުޞަތައަޅަްނ މަސައްކަތްެގނެސް ެއކަމަށް ފިޔަަވޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށް.ޙަސަން ޒަރީރަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މަތިެވރި ދާއިާރެގ ، ަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީޝުކުރިއްާޔ. ައޅު

 އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ނައިފަރުއަރުަވނީ ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު  !ކުރަްއާވމާފު !ކުރައްާވމާފު

 .ށްޝިޔާމަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ހިތާނުވާ  ،ނީޖެހެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހުށަހެޅިފައި އޮތް ުކއްލި މައްސަލައަށް ާވހަކަދަްއކާއިރު ދަންނަާވލަން

މި ެވސް  ނެްތ ބާރުތަކެއް ދިނީ އިެގ ުވޒާރާގަ ެވސް މި މަޖިލީހުން. ހިތާނުާވ ަވޒީރަކަްށ އެ ަވޒީރު ދިނީބަޔަކަށް ރުހުން

މި އުޅެނީކީ  .މި ހައްދަާވ ބ ފުޅުން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ކަމަނެާގ އިސްތިއުާފއަށް ޮގވައި މަޖިލީހުން. މިއަދު އެ

  އޮތް ހަމައެކަނި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުެގ މައްސަަލއެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މުޅި ޤައުމު ފެއިލްެވަފއި

ަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މުޅި ޤައުމު ފެއިލްަވމުންދާ ތަން. ޤަުއުމ  ކޮންމެ ދިމާލަކުން އަޅު އިލިތަން. ބަލަ

 މަނިކުފާނު ިވދާުޅާވނެ  ،މި މުއައްސަާސގައި ިތއްެބިވ މިއަދު ސަރުކާރަށް ނިސްަބތްާވ ،ުމއައްަސސާ  އްފެއިލްކޮށްލީ އެ

އެ ބ ފުޅުން ހިމެނިެގން މި ބަރުންނ . . އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕައށް ނިސްބަތްާވ މެންއެއީ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްާވ ބައެއް ނޫނ 

ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މެީގ ޒިންމާ  ނަަގންޖެހ ނީ ހަމައެކަނި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ޤައުމު ފެއިލްކުރާ

ކަމަށް   މި ިޒންމާ ނަންަގަވންޖެހ އް ނޫން. ޝިދާތާެއްއ ނޫން. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ރައީސް ެވސްޞާލިޙެ

ދިަޔއިރުަގިއ ތިމަންމެން ލޯބިނުާވ ބަޔަަކށް ލުކުރަނީ. ަސރުކާރުެގ ުވޒާރާަތކަށް ަވޒީުރން ކަނޑައެިޅެގންބޫަގއަޅުަގނޑު 
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އ ުރަގިއ ެވސް އެ ޑިސިޝަން ނެްނެގެވްނ އޮތް. އަުޅަގނޑުމެން ރުހުން ދިނުމަކީ އެއީ ަވރަްށ ބޮޑު މައްސަަލއެްއ. 

 ،ކަށް އެހެން މީހަކު ހަދައިޔަމިއަދު ިޝކާރަ  ؟ޮގަތށް ނުކުރެްއީވީކްއެވެގންތޯއ  އ ރު އެކަންަތއް އެ ،ސުާވުލކުރަން މިއަދު

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ނިކަން ކެރިެގން މިކަން  ތަނުން ކަނޑަން މަސައްކަތްކުރާ އެ ަވޒީރުން މި

، ޕާީޓއަށް ަކމެއް ނެތް. ޝިދާތާއެކ  ކިާޔނެ ކަމެއް ނެތް ޔާނެކ  ކިކޮށްލަން އެބަޖެހ  ނޫންތޯ. ނައިބު ރައީސެ 

  ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު ިއބްރާހީމްީވ. ންހުރިހާ ަވޒީރުން ެގނެސް މިތަނުން ހަމަ ކަނޑަ ،ނިސްބަތްނުާވ ހުރިހާ ަވޒީރުން 

ވ ތޯ. އެކަމަކު އެ ހުންނެީވ އެކަން ކުަރްއާވކަްށ ނޫން. އެ މަނިކުފާނު އެ އުޅުްއަވނީ ޤައުމަށް މަަސއްަކތެއް ކުރެއް 

މަސައްކަތްތައް ކުރެްއވ ނީ ކޮންމެެވސް ަވރަަކށް އެ މަނިކުފާނުެގ ޕާޓީއަްށ ނިސްބަތްެވަވަޑިއަގންނަާވ  މަނިކުފާނަށް

ރައްޔިތުްނެގ އެަތއް  ނޫންތޯ. ދިެވހިކުފާނަށް އެއްބާުރލުމެއް ދެއްަވިއެގންމިތާނގައި ތިއްެބިވ ބ ފުޅުްނ އެ މަނި

 .ތަާޅ ދިެވހި ރަްއޔިތުން ހަނާަވީނ. މަސްެވރިން ހަނާަވނީނަކުން ތަޅާއެބަހުރި. ދެ ފެކްޝަމީދުތަެކއް މިއަދު އްއު

ން ބ ނުންާވ ބަޔަކަށް ނުަވތަ ތަނު އާދައިެގ ރަްއޔިތަކަށް. މި ،ފަނޑުެވރިން ހަނާަވނީ. ަވީޒފާއެއް ލިބެނީކީ ނޫން

ޢާއިލާއިން އެ މީހުންެގ . އެ މީހުންެގ ެއއް ެވސް ނުލިބ މިތާނގައި ތިބި ބަޔަކު ބ ނުންާވ މީހަކަށް ނޫނީ ވަޒީފާ

 ބ ނުންާވ ބަޔަކަށް. ޔަކުމިތަނުެގ ތިބ  ބަ ދަނީެއްއޗެހި ލިބިެގން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުން ެވސް ަވޒީފާތަކާ ދަރިންނަށް

، ީވމާހުންނެީވ ެވރިކަމުަގއި. ބާެރއް އާެރއް ނެތް އެ މަނިކުފާނުެގ މިއަދަކު. އެހެން  ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 ދިެވހި  ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެއް  ދިެވހި ،އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ނިޒާމު ބަދަލުކޮށްެގން ނަމަެވސް

ން މި ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ިއސްނަަގއިެގްނ ރައްޔިތުން ބ ނުންާވ ކަންތަްއތަކެއް ކުރަ

ސަރުކާރުަގއި ތިއްެބިވ ބ ފުޅުން އެއް ލައިަނކަްށ  ،. އެހެން ޕާޓީތަކުަގއި ތިއްބެވި ތަންކޮޅެއް ކެިރެގން މިކަން ކުރަން

  އް ނޫންތޯ  އެމް.ޑީ.ޕީ ބ ނުންާވީވ ނޫންތޯ. އ ރުންނެމިތާ އަތުރާފައި، ހުރިހާ ބ ފުޅުން ވަޒީފާއިން ަވކިކުރަްއަވން

 ފުރުޞަތަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ދެްއިވުކރެވ ނީ. ޮގތަކަށް މިތަނުަގއި ެވިރކަން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެވސް   ހަމަގައިމުށްއަުޅަގނުޑެގ ހިތަކަމަށްޓަަކއި ާވ ކަމަށް ިވދާޅުާވ ހިތާނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

. ޒިންމާދާރުކުރުން ،ކުރުުވންޖަާވބުދާރީ ތަކީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްހުެގ މި މަޖިލީ ؛މޮޅިކަން ލިބ . ދެން އަޅުަގނޑު

ތަނަށް   ދުަވހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިިއްއޔެ ނޫން އިހަށް ،ންބަރުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއިްއޒަތްތެރި މެ

ިވދާުޅިވ ެއްއ  ؛ކުރި ޮގތްމަޖިލިސް މަސައްކަތްމިދިޔަ ައހަރު މި ަވަޑއިެގްނ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނަޒަުރގައި 

ކީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހ . ޔަބަިއެވރި ޅު ރަނަގއެންމެ ާގތް، އެންމެ ލިބުނު އި މުގަ ދެއްކު މަގު  ސަރުކާރަށް  ،ާވހަކަފުޅަކީ 

ތި  ،ން ކަށަަވރުޤީއަުޅަގނޑަށް ޔަޑިމޮކްރެިޓކް އުސޫލުތައް ެއއީ ރާ ކުބޫލުަގ ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ޑިޮމކްރެިޓކް ޕާޓީ

ތަާފތު ޮގތަކަށް ހިނާގ ކަމެއް.  ތާޮގ ދެކ  ކަންކަން އެއެހެން ޕާޓީތަކުން  ،ަވޑަިއަގްނނަާވނެނަށް އެނިގބ ފުޅުން
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ޝިޢާެރއް.  ފާހަަގީވ ްއެގ ޮގތުަގއިެއީކގައި ސަރުާކރު ޖަާވބުދާރީކުރުުވން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޝިޢާރެ މާާވިގެވރިކަ

މު އަރިހުން މި  އްންޢާއަމީ މިހާރު އެރުުވުމެގ ކުީރގައި ފުރުޞަތުއަުޅަގނޑު ؛އަރުަވނީއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ  ،މާްއދާެގ ދަށުންަވނަ  170 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ،ނީއެދެ

ިއަގންނަާވަފއިާވ ން އެދިަވޑަވާ ަދއްކަ ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ކުއްލި މައްސަލައަށް ާވހަކަފުޅު މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް

ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ  ،ކުުރމަށްދެން މި މައްސަލަިއެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު އިތުރު ންނިމެއި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ 

 އިލްޔާސް ލަބީބުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ، އިޅުއްވަ ހުށަހަ هللاމެންބަރު އީާވ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

ނަާވ ޮގތަކަްށ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގން މާިވ ހުށަހެޅުރެއް ތާއީދުކު

 ނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން.ފެ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 .هللاަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ މެންަބރު އީާވ ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ބްބީލަ އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

  43    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދ ން ބ ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުން

   43     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 22      ފާސްުވމަށް ބ ނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް         ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ިވ މެންބަރުންެގ ހާޒިރުެވ ިތއްބެ. 87؛ ކީލަ އަދަދަޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު ނުނެުގަވުގތު އިތުރުކުރުމަށް އާދެ! 

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. . 43؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަަދދަކީ. 44؛ ދަކީއަދަ
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ފާްސުވމަށް . 43؛ އިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީމެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ޯވޓުގައި ބަ  ނުދެްއާވށް ޯވޓުއަދި ަވކި ޮގތަކަ

މަތިެވރި  ،އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ ަވުގތު އިތުރު ކުރުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ހެްނީވމާ،އެ. 22؛ ބ ނުންަވނީ

 .ށްޙަސަން ޒަރީރަމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ

 

 ން:އްެކުވާވހަކަދެ  ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

ލެޓް  ފްކަށް ޔަކަށް، ޮކންމެ ދެމަފިރިޔަންމެ ބައިެވރިެވރި ޔަސް ނުިވޔަސް ކޮޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތާިވ

ތަުކެގ ައުގ ފްލެޓު އެޅުްއިވ ހުޅުމާލ ަގއި  ،ކުެރއްިވ ބ ފުުޅން އެ ބ ފުޅުންާރއްޖ ެގ ެވރިކަން ،ދ ނަމ  ިވދާޅުެވ، ަވޢުދުެވ

ތައް އެޅި ފްލެޓުއެ ބ ފުޅުން ތުރާއަކަށް ، ަރއްިޔތުންނަށް ބޮޑު ދުއްއިނަ ތިްނ ުގނަ ބޮޑުކޮށް އަޅަ މާކެޓް ރ ޓަށްުވރެ ދެުގ

ތިމާޢީ، މި ޤައުމުަގއި އޮތް ޮބޑު މައްސަަލއެްއަގިއ ަވކާލާތުކުރަމުންދާ، މިއަދު މި ތަނުަގއި އޮތް އިޖު ،ީވހިނދު

މާ ޑަރުން މިަފދަ ޮގތަކަށް ާވހަކަެދއްކީޅު ޕާޓީތަުކެގ ލީމަށް ތިބި އިިދކޮ ރުޖަާވބުދާރީކު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ސަރުކާރު

މި ރާއްޖ ެގ ތާރީޚުަގއި މަސްެވރިންނަށް އެންމެ ބޮުޑ  . ހިތާމަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްހަމަން އަޅުަގނޑުމެ

 ޒިންމާ ކޮށްލުން. މިކަމުެގބަނުގޫރޓު ޑާލުން.ފުނ ލުން. މިފްކޯއިަކމަކީ މިފްކޯ ދަރުަވ ެއއް އްިވެގއްލުމެްއ ކުރެ 

ިވދާޅުާވ އެ ރުން. އެ ބ ފުޅުން ޔާމީންެގ ސަރުކާރުން. ރައީސް މި ނިމިޔަ ސަރުކާ؟ ޖެހެނީ ކޮންބައެއްތޯނަަގން

ރުފިާޔ  މިލިއަނަށްުވރެ ިގނަ 800. ނުެވއެްއެވސް ކުްނފުންޏެއް ބަނުގރޫޓުމި ޤައުމުަގއި ނެތް . ތިޞާދީ ބޮޑު މާހިރުއިޤް

ޒާތީެވ،  ރާސަރުކާ ކޮންމެ މައްސަލައެްއގައި ެއ ބ ފުޅުން .ލަތުން ަވަގށް ނަާގފަމިފްކޯ ތެރެއިން ދައު ކަނިއެަވނީ ހަމަ

 މި އާދެ! ޖިންސީ ފުރައްސާަރ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ ؛ާވަހކަތައް ދެެކެވމުންދާއިުރަގއި  އަދު މިމުޅި ޤައުމު މި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް  ،ފަށްލާޚި ޙަޤީޤަތާދިމާލަށް  ރުކާރާެވްސ އެ ބ ފުޅުން ހަމަ ސަ އިަގއިނާޒުކު މައްސަލަ 

ލަމުންދާތީ އަުޅަގނުޑ އިށް ޓަަކއި ރަްއިޔތުންނަށް މިއަދު ޙަޤީޤަތް އޮޅުވަ މަކުރުކައުންސިުލެގ އިންތިޚާބު ާކމިޔާބު

   ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް ނޫން. ނެއްއަޅަނީ ހަމައެކަނި ދީނީ ޮގތަކުންފަހަނަހައްދު .ހިތާމަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރާ ޮގތުަގއި އެީއ ބޫލު ަގމަކީ ެވސް އަުޅަގނޑު ޚިލާފު ާވހަަކތައް ދެްއކު ކަނަޑެއޅިެގން ޙަޤީޤަތާ ،ލުމަށް ޓަަކއިއިއޮޅުވަ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުޑައިރު ްސކޫލް ދައުރުަގއި އަުޑއަހަނީ ރަންނަމާރީެގ  .ން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޅުެވސް ހައްދުފަހަނައެ

ކަށް ަވނީ. ޔަ ޝިކާރަ ފުންެގޠީޖިންސުންލަ ޅަ މާލ ެގ ،އި އަރަ ރަންނަމާރިތަކެްއަގިއ ާވހަކަ. ކޮންމެ އަހަރެްއެގ ަވިކ މަސް

މައްސަލަތަކެއް. މި ޤައުުމެގ  ތިެވުމންދިޔަ ރާއްޖ ެގ ުޖޑީޝަރީެގ ތެރެއަށް ެވްސ މިފަދަ ބޮޑެދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

އްޖ ެގ ފުލުހުން އެ  މެން ދިޔައީ ދަްއަކމުން. ރާފިލްމެއްެގ ާވހަަކ އަޅުަގނޑުނޯޓީ ްއިވ ކުޅު ެގ އިސް ޤާޟީސުޕްރީމް ކޯޓު

ޅުުނ ިވދާުޅެވފަ. އެ ަޞއްޙަ ީވިޑއޯެއއް ކަމަށް  އީަވނީ ތަކުާރރުކޮށް އެ ކުރުމަށްފަހުގައި ޤުތަޙުޤީ  އަދި އި،ީވިޑއޯތައް ބަލަ 

 ކުދިން މޮޅީ ެވސް. އްބައ . ހާދަހާވާއ  ަވއްތަރީ. ހާދަހާވާއ  މި އުޅ އާދެ! ލަ ؛ިވދާޅުިވ ކަމަށް ަވނީ ފިޔަަވެޅއް ނެތް. 
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ބޮޑު ތަފާތެްއ އަެނއްހެން ނެތ . އެހެންނަމަެވސް، ެއީއ  ާޑ މާ އަުޅަގނެވްސ ހަމަ ދެން ހުރި ތަނާއެތަނާިއ އިރު ލިއިބަލަ

 އެ ބ ފުޅުްނ އެ ދުަވހު ެވސް ތިބީ ެވރިަކމުގައި.އަޅުަގނޑެއް ނޫނ . 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިާރެގ  ފުވައްމުލަކު މެދު، އަރުަވނީފުރުޞަތުމެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި 

 އަށް.ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކު

ާވ ކުއްލި މައްސަަލއަީކ ހުށަހަޅާފައި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ ދެކުނު ަގލޮޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ،މުައއްސަސާަތއްސަރުކާރުެގ  ،އަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ފެނިެގންދަނީއްސަލަެއއް. ޤަތުގައި ެވސް ަވރަށް ޮބޑު މަޙަޤީ

ނަގޅަްށ ަވޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަ ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުެގމާލުެވހުއިޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ބޮޑުތަނުން 

ަގިއ  2018ރީ ަނަވޖަ 17ސަލަތަެކއް. ޅ  ބޮޑެތި މައްދިމާެވެގން އު  އްތަކުންއެ ކަންތަ ؛މުގެ އަދާނުކުރެިވަފއިާވކަ

މައްސަލަތައް ޖެހިެގްނ  ެގންނަން ިމހާރުބިލިޓީ އެމްބެސަޑަރު ައޙްމަދު ޙިޝާން، އ ނާެގ ބެލެނިެވރިކަމުެގ ދަށަށް އެޑިސް

ޕޮލިހުން އި ކޮށްފައި އ ނާެގ ބެލެނިެވރިކަމަށް ނުެގނެވ ނެ ކަމަށް. އ ރުަގންކުހު އުޅ  ޒުާވނާ ނޫނީ ކުއްޖާ، މި ަވނީ

ކޮށްފައި ންކުހު ލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްޢުދީފައިާވ މައަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން  ، ރިޯޕޓާއިލިޖެންސްދީފައިާވ އިންޓެ

ޖެންޑަރ  ،ދަނީ! އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގންދެއާދަށަށް އެ ުކއްޖާ ެގންދެެވން ނެްތ ަކމަށް. ލުުމެގ ަވނީ އ ަނެގ ބެ

ދީފިއްޔާ މި ޤައުުމެގ ފާއުއެ ަވޒީރު ިއސްތިޖެހެނީ ންކޮށްދ ންޤީ ޔަ ަވޒީރަށް ، ރައްޔިތުންނަށްކޮށް  ޯވކްމިނިސްޓަރު ފްރައިޑ 

މާލުާވ ކަންކަން ހުއިއަދި ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބ ނުންާވ ފަރާތްތަކަށް  ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ށްކުޑަކުދިންނަ

ނީ. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ދ ންޖެހ  ކަމަށް ަވޒީރު ިވދާުޅަވންކަން ރައްޔިތުން މި ވަޒީރަށް ޤީޔަ ނިމިެގންދާނެކަމުެގ

ާފ އުދ ންށ . ަވޒީރު އިސްތިފާއުންކަމެއް ނެތ . ަވޒީރު ޖެހ ނީ އިސްތިޤީވަޒީަރކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދ ންޖެހ  ޔަ

ިރއަށް ެގންދާނަން.  ަވޒީރު ަވިކކުރުމުެގ ަމސައްކަތް ކުަގނުޑމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓް ްގރޫޕުންއަޅު ،ނުދެއްަވއިފި ނަމަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ެވސް މި ަވނީ މި   (އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް)ހަމަ އެޮގތަށް  ؛ރި ރައީސްއާދެ! އިްއޒަތްތެ

 ކަންތައްތައް އެއްެވސް ކަމެއް މިއެ ބ ފުޅުން ކުރާ  ނީވ  ަގނޑުމެންނަކަށް އަެޑއް އަޅުމާލުެވފަ. ހުން އިނުކަމުގައި ބޮޑުތަ

މި ކަންަތއްތަުކަގިއ މުއައްސަާސެއއް މި ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް، ަޖާވބުދާރީުކރުުވމަށް،  ަވން މިނިއި. ޓަކަ ޙައްލުކުރުމަށް

ފުޅުންނަށް ެވްސ އެްއެވސް ކަމެއް ކުރާ ކަމެއް ފެނިފައެްއ ނެތް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް ބ 

ފުޅުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތި ބ  ރެެވންޏާ ނުކުކަމެއްތި ބ ފުޅުން ފާރަެވރިެވ،  މި ކަންތައްަތކާ ،ލަނީއިވަ ޮގ

 .ވަކިކުާރކަށް ފަހަތަކަށް ނުޖެހ ނަމ . ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ  ،އަރުަވނީއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

 .ށްމުޙައްމަދު ަވޙީދަރު މެންބަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު

 ނަސީމް  މަދުޙްއަ މީކާއިލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު  ަގލޮޅުޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. `. 

އިްއޒަތްތެިރ ރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ކުށް ތާއީދުރިހަމައަެވްސ ފު ށްައޅުަގނޑަ އަށްހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މި ކުއްލި މައްސަލަ

ނިމިެގންދިަޔ މަޖިލިސް ދައުރު ނިމެނިކޮްށ އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކުީރ ިދެވހިރާއްޖ ެގ ުކޑަކުދިންނާ ބެހ   ،މިދިޔަ  .ރައީސް

ދާ ކުދިން  އަނިޔާއާިއ ޯގނާ ލިބެމުންޑުމެން ލިޔެެގން، ފާސްޮކށްެގން މި ތިބީ އަުޅަގނނުަގއި އެ ާގނޫާގނޫނު. 

ނުލުމަކީ ެވސް ެއ އިމެދު އަޅަ  ކުރަމުންދާ ކަންކަމާމެދު ނުަވތަ ެއ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިެވފަިއާވ ހާލަތާތަޙައްމަލް

ީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮށް، މުަގއި. އެހެންވ  އަިނޔާެއއް ކަުމގައި. އަދި އެއީ ޮބުޑ ކުށެއް ކަކުދިންނާމެދު ކުރެ

ނުލުމަކީ ެވސް، ަފރުާވ ުކޑަކުެރއްުވަމކީ ެވސް، އިނަަގހަްއޓަންޖެހ ނެ. އަޅަ ޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުތައް އަ ިއ،ާގނޫނެއް ހަދަ

ުޤ ަގއި ޙައްމާލުުވމަކީ ެވސް، ކަނޑަެއޅިެގން ބޮޑު ކުެށއް ެއއީ. ައޅުަގނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކަްށ ެވސް ޙަޤީޤަތުހުއި

މިސާަލކަށް މާލީ  ؛ލުންތަކަކީރި ރަީއސް، ބަެއއް ެގއްއަޅަންޖެހ ނެ. ިއއްޒަތްތެޖެހ ނެ. އަޅުަގނުޑމެން ފިޔަަވޅުބު ދ ންއަދަ

ދަކުެރިވދާނެ ެގއްލުންތައް. ބަދަލު ހޯދިދާނެ  އެއީ އިޔާ ތައްމްރާނީ ޮގތުން ލިބ  ެގއްލުންޢުޮގތުން ލިބ  ގެއްލުން، 

ލުމަކީ އިޔާަދކުރެވ ނެ ެގ ހަޔާތަށް ލިބ  ގެއްއް ްއެގ ދިރިއުޅުަމށް، ކުޑަުކއްޖެކުޑަުކއްޖެ .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ ެގއްލުންތަްއ. 

ުނާވނެ ަބދަލު ލިބ ނެ ެގއްލުމެއް ނޫން އެއީކީ. އަޅުަގނޑުމެން ަވރިހަމަ ކޮށްލައިެގންެގއްލުމެއް ނޫން ެއއީކީ. 

ާވހަކަ އެންމެނަްށ  ެގެވެގންިދޔަ ޮގތު  ކަށް ކަންތައްކިާޔ ކުއްޖަ ލްހާއިބްތި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ހަމަ މިއަދު . މާލު އޮތް ާވހަކަ ހުަތކުެގ އިުގޅ  މުއައްސަސާ އިންތިހާއަށް ކަމާ  ެވސް ޮއތީއިނގ . އެކަުމގައި

ތްތެިރ މާލުެވފަިއ އޮތް ާވހަކަ. އިއްޒަހުބ ފުޅުން އެކަމުގައި ެވސް އިބ ާވހަކަދެކެވ   ،އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދެކެވ 

ދިަޔ ދަށުަގއި ހުްއޓާ ފިލައިެގން، ެގއްލިެގން ބެލުމުެގ ދަުއލަތުެގ ކުދިންެގ ހިާޔަގއި ކިޔާ ކުއްަޖކު ކުޑަ މްަޝއި .ރައީސް

 އަތޮޅު އީްސ، މަޑުއްަވީރަގއި، ރ.އިްއޒަތްތެރި ރަހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ާވހަކަ.  ،މައްސަލަިއގައި ހަމަ މި ާވަހކަ

ކުަގއި ެވްސ ކަންތަިދޔަ އިހިނަގ ކޮްށެގން، ކައިެވނިން ބ ރުަގއިކައިެވނި ައންހެން ކުއްޖަކާއަހަރުެގ  13މަޑުވައްީރަގއި 

 މެދު އަހަުރެގ ކުއްޖަކާ 2އަެންއކާ  .ާވހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެގމާލުހުހަމަ މި މުއައްަސސާެގ އިހަމަ މި  ާވހަކަ. 

ކޮށް ހަމަ އެއް ތަނަުކން، އެއް ުމއައްސަާސއަކުްނ ރުކުރާތަކުރާރުކޮްށ، ތަ .ދިޔަ ކަންަތއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއިހިނަގ

. އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ާވހަކަ ދައްކަން ތިބެންޏާ ޙަޤީޤަތުަގިއ މާލުަވމުން ަވމުން މި ދަނީހުޗަށް އިމާލުެގ މައްހުއި
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ށް މި ޖެހ  ހިސާބަައޅަންއޮތީ ައޅުަގނޑުމެން ފިަޔަވޅު ނަަގންޖެހ ނެ. މިއަުދ މި ކަމުެގ ޒިންމާއަޅުަގނޑުމެން ެވްސ މި

ހަމަ ކުރާ ޮގތުަގއި ބޫލުަގއަުޅަގނޑު ެވސް  ،މަނަ ާނޅައިފިކަމަށް ފިޔަަވޅު މިައއިްއސަ. ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތައް

ސިޔާީސ ބ ނުމަށް  މިކަން ަބެއއް ބ ފުޅުން  .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް .އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ ފެއިލްުވން މި

 ،ޔަސް ކަމުަގއި ިވނުަހދަން އުޅު ކަށްމުނިކާފައަ އަހަރުެގ ތެރ ަގއި އުފެދުނު  1 މުނިކާފަައކީ ެވސް މިދިޔަ އެކުއްލިައކަށް 

ދާނެ. މުނިކާފައަްށ ުނކޮށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ކީމިކަން ސިޔާސީ ަޙޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖ ަގއި

 ބ ފުޅުން. އެހެންނަމެަވސް، މިއަދު މި އޮތީ ން ތިއްެބީވ އެއިެގަގއި މައްސަލަ އޮއްބާލަ  2015ަގއި، 2014

ައޅަން މި ތިބީ އަޅުަގނޑުމެން. މިއަދު ން، ފިޔަަވޅުކަންކަން ހުއްޓުަވ ކަމެއް. މިއަދު މި ންެގ ެވރި އަޅުަގނޑުމެ

  ކުރަން. ޖެހ  ބަދަލުށް ދެއްކ ނެ ބަހަނާެއއް ެނތް. މި ކަންކަން އަުޅަގނުޑމެން އެބަކަޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަ

ދ ތެރެއިން ހަމަ ދ ތެރެނީ ދަ ެވސް އްސަލަެއއްަގއި މިހާރުކުރަން އެަތއް މަބޫލު ަގއަޅުަގނޑު ެވސް، ައޅުަގނުޑ ެވްސ 

 ޯގނާކުރެވ  ކުދިންތައް ދައުލަުތެގކުދިން ޖިންސީ ކުޑަ ވ ، ެގނެ ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ،ފެނ ސުރުޚީ ނޫސްތަކުން އެބަ

ކުދިންނަށް އަޅާލަން، ޯއާގތެރިާވްނ، ފުޅުން އެ ަޓން ތިއްބަާވ ބ އެ ތަނުަގއި ބަލަހައް ކުެއކަމަ ބެލުމުެގ ދަށަށް ދާ ާވހަކަ.

 ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ަވމުންދާމާލުހުމާލުެގ މައްޗަށް އިހުރައްކާތެރި މާޙައުެލއް ފޯރުކޮްށދ ން ތިއްބަާވ ބ ފުޅުންެގ އި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓޯލަށް.ރި މެންބަރު. އަޅުަގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 {އަށް 11:04އިްނ  10:29 :ކޮޅުސްަވުގތު ހު}

 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ މަޖިލީުހގެ  ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން:ދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 މީކާއިލް  މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ަގލޮޅު ،ެގންދަނީ ކުރިއަށް މި ފުރަތަމަ މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން

 ،ަވނީެގންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިލަިއެގ ބަހުސް. މި ބަހުސް ކުރިއަށް  މަްއސަ ކުއްލިާވފައިާވހަޅުއްށަހު ނަސީމް ދުއަޙްމަ

ނިމެންދެން. އެހެންީވމާ،  އިދައްކަވަ ދެްއކެުވމަށް އެިދަވަޑއިެގންެނިވ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ާވހަކަފުޅުާވހަކަފުޅު

 ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ ަވމުން ެގންދާނަން. ރުޞަތުއަރު ޅުަގނޑު ފުށް އަރުންނަބަހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަވަޑއިެގން ތިއްެބިވ 

 .ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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 ަގޮލުޅ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ، ީވތީެދއް އިހުށަހަޅުއްަވޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ކުއްލި މައްސަލަ 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނިެގން   .އަޅުަގނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަްނ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ށްމަދު ނަސީމަމީކާއިލް އަޙް

 އެއް ރާއްޖެ ނުންާވއަުޅަގނޑުެމން މި ބ   ،ނ ޅ  ނަމަަވޅުމާލަށް ފިޔަހުތަން. އި ާވ މާލެއްހު މާލަކަށްފަހު އިހުމި ދަނީ އި

މާލު ަވރަށް ހުޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ އި ،ެގންދަނީ ފެނިނޑުމެްނނަށްބ ނެ. އަޅުަގލިނުއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ދުަވހަކު ެވސް 

 ންމާލު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުހުމާލުެވެގންދާ ތަން. ފުލުސް އޮފީހުެގ އިހުބޮޑު ތަނުން، ަވރަށް ިގނަ ފަހަރު އި

ަބ އެނަށް ުޅަގނޑުމެންލާއިުރަގއި އަމާލުަވމުންދާ މަންޒަރު. މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކުްއލި މައްސަލައަށް ބަހުއި

ންދާ ެގމާލުެވހުނުކޮށް އިެއއްޮގތަށް ޢަމަލު ެއއާ ،ނުެވޒުކުމެއް ތަންފީހުދަށު ކޯޓުން ކޮށްފައި އޮތް  ،ރެވ  ފާހަަގކު

 ،އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު. ައޅަންީވމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ މަޖުބޫރުވ  ފިޔަަވޅުމާލުހުމި މިންަވރަށް އި .މަންޒަރު

ޖެހ ނެ ުރގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ސާފުޮކށް، މިކަން ސާފުާވންއިޓީ މި މަޖިލީހުގައި އޮތްެގ މެޖޯރި.ޑީ.ޕީ ޚާއްޞަކޮށް އެމް

ސަުރކާރުެގ  ނަމަެވސްކަމުަގއި ީވމެންބަރުން ތިބި 65 މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުެގ ންކުރަން. އަުޅަގނޑުމެބޫލުަގކަމަށް 

 ަގނޑުމެން އެ މީހަކާ ޅު އަ ،ުނކުރެވ  ނަމަނަގޅަށް އަދާރަންޖެހ  ަވޒީފާ ރަނޫނީ އެ މަާޤމުގައި އަދާކު ،މިނިސްޓަރަކު

ޖެހ ނެ. އަޅުަގނޑަްށ ކުރަންަވކި ،ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަަވކިކުރަންޖެހ  ފަރާތެއް  ންއަޅަންޖެހ ނެ. މަޤާމުދ ތެރ  ފިޔަަވޅު

އަުޅަގނޑުމެްނ  ދ ން އެބަޖެހ . މުޅި ސަރުކާރުފާއުފެންނަ ތަނުގައި ބޮޑުތަނުން ޝިދާތާ ފެއިލްވެއްޖެ. ޝިދާތާ އިސްތި

މާލަކަށްފަހު ިއެވނީ އިހުއަޑު  ނުލާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއި މުއްދަތުަގއި ހަމަ ހުއްޓަ ަލއިފި. މިދިަޔ އިަގންނަަވލަދު

ލައިފި. އިދުަގންނުވަ މުޅި ެއމް.ޑީ.ޕީ ލަ ެގން މެމާލެއް. މުޅި ސަރުކާާރއި އަުޅަގނޑުހުމާލަކަށް ފަހު އިހުމާލެއް. އިހުއި

މިފަދަ   ،ޖެހ . އަދި ޝިދާތާ ނޫނަސްމުން ަވކިކުރަންޤާބެވ ކަށް ނެތް. ޝިދާތާ މަމަޑުން ތި މެންނަކަށްޑުނަ އަޅުަގ

 މި ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ފާހަަގކުރަން ބ ނުންވ . ަވކިކުރަންޖެހ  ބި އިހުމާލުެވފައިާވ ފަރާތްތައްމުތަކުގައި ތިޤާމަ

އްކަތެްއ ނުކޮށް އިން އެްއެވސް މަސަ  އޮފް މޯލްޑިްވސްރައިޓްސް ކޮމިަޝން ންދާއިުރަގިއ ހިއުމަ ކަންތައްތައް މިހެން

  . ސިދާތާއާ އެީކަގއި ަވިކކުަރންޖެހ  ފަރާތްތަކެއް ހިއުމަން މުންދާ މަންޒަރު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދ މާލުަވހުއި

މަޖިލީހުން   މިފަރާތްތައް ަވިކކުރުމުެގ މަސައްކަތް އެ ،ތިބީ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަންރައިޓްސް ކޮމިޝަުނަގިއ 

އިހުމާލުާވ  ،ހަމަ ޮގާވލަން. އަުޅަގނުޑެގ ާވހަަކޮކޅު ކުރުކޮށްލާނީެވސް  ދިނުމަށްފާއުފެށުމަށް. އަދި ޝިދާތާ އިސްތި

ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ބ ނުންާވ ރާއްޖެއެްއ  ދުަވހަކު ،ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވޅު ނ ޅ  ކަމުގައި ަވނީނަމަ

 މުތަކުގައި ނުތިބެވ ެނކަންޤާމަ ދަބު ލިބ ނެކަން ކަން ޯގސްކޮށް ކުީރމާ، އައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބ ނެ. ކަން

ެގ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި އޮތުަމކީ ސަރުކާރުަގިއ މުތަކުގައި ތިބ  ފަރާތްތަކަށް ސާފުކޮށް އެނެގންޖެހ ނެ. އެމް.ޑީ.ޕީޤާމަ

 ކަމެއް މުތަކުގައި ތިެބވ ނެޤާއެ މަ  ،މަނަނުކުރާކަތް ރަނަގޅަށް މަސައް ،ނުކުރާނަމަތިބި މިނިސްޓަރުން ޒިންމާ އަދާ

އެ  ،މާލުާވނަމައިހު ،ސްޔައެނޫން ފަރާތެއް ވި  ،ސްޔަނުާވނެ. އަުޅަގނޑުމެން މިނިސްޓަރެއް ވި މަށް ބަލައިެގންކަ
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. ލާނަންއިާވހަަކކޮޅު ނިންމަ ނުޖެހ ނެކަން ފާހަަގކުރަމުން އަުޅަގނޑުމި މަޖިލީހުން ފަސް ަމށްރުމުން ވަކިކުޤާފަރާތްތައް މަ

 ޝުކުރިއްޔާ.ަވރަށް ބޮަޑށް  ިވ ފުރުޞަތަށްދެއް

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ރައްޔިތުްނެގ މަޖީލީހުެގ  ،ިގަވަޑއިަގންަނާވނެނޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ

 އާ ންނަށް ކުރާ އަދި ޖިންސީ ޯގނާ ކުދިކުޑަ  ،ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ކުަޑކުދިންނަށް ކުރާ ޯގނާ ންހިއުމަ

ފަށަިއެގން  ސުރެންބަރުންެގ ފަރާތުްނ އަުޅަގނުޑ ހަދާންަވނީ ޮނެވރީ އިންކުއަީރއަށް ެއ ކޮމިޓީ ބެހ  ޕާލިމެންޓް

ުވމާެއކު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންެގ ފުރިހަމަ .ދުަވހުްޓ ފުރިހަމަީވ، އިްއޔެ ނޫްނ އިހަށްެގންދަނީ. އެ ރިޕޯކުރިއަށް 

ާވނީ ރައްޔިތުންެގ  ްޓ މިހާރުއެ ރިޕޯ .. އަދި ހަމަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަާވލަންށް ާވނީ މިހާރު ފޮނިުވފަކޮމެންޓަ

މިހާރު ޓުެގ ހޯދުންތަްއ މުންނަށް ެވސް ެއ ރިޕޯއް. އެހެންީވމާ، އާކުެރިވފަމުއްމަޖިލީހުެގ ެވބްސަިއޓުަގއި އާ

އްލުކުރުމަށްޓަަކިއ ޙައެތައް މަްއސަލައަކަްށ އަދި  ،ތައް ަކމަކަށްފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ. އެ ހޯދުންތަކުގައި އެބަހުރި އެ

މައްސަަލ މި ސަލަެއއްެގ ޮގުތަގިއ ލާފައިާވނެ. އަުޅަގނޑުމެން ކުއްލި ަމއްއިކުރެވ ނ  ކަންކަމަށް ެވސް އަލިއަުޅވަ 

 ،ޓީން މި މަސައްކަތް ސް އަުޅަގނޑު މިދަންަނަވނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކޮމިެވ އިރު މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ެގނައި 

ޮގތުން ހޯދުންތައް ހޯދުމެުގ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ެގންދަމުންދިޔަ ާވހަކަ. އަދި އެ  ބެހ  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ

ތާެގ ބުމާއެކު އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަންނަ ހަފުމެންބަރުންެގ ކޮމެންޓް ލި ހުެގމަޖިލީ  .މުެވފައާއްާވނީ  ޓް މިހާރު ރިޕޯ

 އެ ރިޕޯޓަށް ޮގތެއް ނިންމާނެ. ޮގެތއް ނިންމާނެ.އެއަށް  ،ގައި އަުޅަގނޑުމެން އެ އެޖެންޑާކޮށް އްދަލުުވމުފުރަތަމަ ބަ

 ަވހީދު.هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ެދއްެކުވން:ަވހީދު ާވހަކަهللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ިއއްޒަތްތެިރ ، ަމއްސަލަ ފައިާވލާމެންބަރު ހުށަހަނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި ތެިރ ރަީއސް. ަގލޮުޅ ދެކުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

   ނަށް މި ފެނިެގންދަނީ ަގއި މިއަދު އަުޅަގނުޑމެންއިސް މައްސަަލއެއް. މި މަްއސަލަޔަިމއީ ަވރަށް ސީރި  ؛ރައީސް

ކާރުެގ ުޅަގނޑު މިއަދު ސަރު ރިކަން ނުލިބ ކަން. އަޖާއަށް އަދިެވސް ަރއްކާތެކުއް ަފއިާވކަށް ެވޔަމިކަމުގައި ިޝކާރަ

ކުއްޖާއަށް ދ ންޖެހ  ރައްާކތެރިކަން ދިނުމަށް. އާދެ!   ުގތުން ަވުގތަށް އެ ަވ މި ،ހުރިހާ ވުޒާރާއަކަށް ޮގާވލަނީ 

 ސްޔަެވސް މިކަހަލަ ަވރަށް ސީރިއި ގަ ތެރ ިދޔައީ އަތޮޅުަވސްތަުކގައި އިެވމުންދު ނޑުމެންނަށް ވ ތުެވިދޔަ އަޅުަގ

އިހުމާލުުވުމެގ ސަބަބުން އ ެގ އެތަްއ  ،ެއކަންކަމާ މެދުަގިއ ފަރުާވކުަޑވެ  ،ންނަމަެވސްމައްސަލަތަކެއް. އެހެ

ދާއިރުަގިއ ތެރ ަގއި މިކަހަލަ ކަންކަން ހިނަގމުންމައްސަލަތަކެއް ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއެވމުން ެއބަދ . އަތޮޅު

ލަތަކާ މެދުގައި ިފޔަަވޅު ސަާރ މައް ކުޓުޕޯރި އަދި ،ޒާެމއް ނެތުމާއި ކުރެވ ނެ ރަނަގޅު ނިޓު ކަން ރިޕޯއެކަން
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އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫުލކުރަން  ،ކަމެއް. އެހެންީވމާ ހ ނުދާކަމީ އަުޅަގނޑުެމން އެކަމާ މެދުަގއި ކަންބޮުޑާވންޖެއެޅިެގން

މިިނސްޓްރީއެއް އުފައްދާަފއި ެއ  ،އެއް އުފައްދަނީއެބަޖެހ  ސަރުކާރެއް އަިއސް ސަރުކާރަކުން މިނިްސޓްރީ

ދި އެ މިނިސްޓްރީއަުކ ހަާވލުކުރަނީ އެްއެވސް ކަެމއް ދޫކޮށްލާކަށެއް ނޫން. ެއ އަ ،ކަށް މެންޑ ޓް ދެނީރީއަނިސްޓްމި

ަގއި ހުރި އުމުޤަ ،ރާއްޖ ަގއި ؛އޮންނަނީ ސްޓްރީއަކުން ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްތައް ަވރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެިވފައި މިމިނި

އުލަކަށް ޙަ ރައްކާތެރި މާ ަވމުންދާ ފަރާތްތައްން ެއކަުމގައި ެގއްލުންްއލުތަކެއް ހޯދަ ދީެގޙަ މައްސަލަތަކަށް ައަވސް 

ހިނާގކަން. އ ެގ ސަބަބުްނ ނުދު ދު ަގބޫލުކުރެވ  މިދެންނެިވ ކަންކަން މިއަެގނައުމަށްޓަަކއި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަ

މަ އެއާެއކުަގއި އެތަްއ . ހަދަނީ މި ެގން މައްސަލަތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންމަތިެވމުޖުތަމަޢުގައި ަވރަށް ިގނަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ީވާމ، އަުޅަގފަރާތްތަކެއްެގ އިހުމާލު މިކަމުގައި އޮތްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ސާފުވ . އެހެން

ނަށް ެއބަޖެހ  މިކަމުގައި އިހުމާލުާވ ނޑުމެންއަުޅަގކުރާިއރުގައި ބަހުސް  ،ކުާރއިރުަގއިކުއްލި މައްސަަލިއގައި މަްޝަވރާ

ނޑުމެންނަށް އަުޅަގއަނެއްާކެވސް  ،ކުރަން. އެހެންނޫންނީމުތަކުން ދުރުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ޤާފަރާތްތަކެއް މަ ހުރިހާ

ޮގުތަގިއ  ެގލައެއް ނޑުމެން ކުްއލި މައްސައި އަުޅަގަގމަޖިލީހު .ދަ އިތުރު މައްސަލައެއް ފެންމަތެވެގން އަންނާނީމިފަ

ކަމަށް.  ދާނެމިައދު މިކަމުގައި ައޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތައް އެިޅެގން ،ުލކުރަނީޖެހ ނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫދޫކޮށްލަން

 އެކަުމގައި އިހުމާލުާވ ފަރާތްތަކަށް ދ ންޖެހ  ޙައްޤު  ބެލި، ޮގުތަގއި ެގސަލަެއއް މައް ސްޔައެާއއެުކގައި މި މައްސަލަ ީސރި

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ންދާނެއަދަބު ލިބިެގ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 . ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު 

ރުކާރަކަށް އެހީތެިރާވ ކުުރުވމާެއކު ސަމާއި ޒިންމާދާރުުވކުރު`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަާވބުދާރީ

ތްތަކުން ނަންަގަވްނީވ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ޕާލިމެންޓްރީ ނޑުމެންެގ ާވދަެވރި ފަރާ އަުޅަގނޑު ހިތުން އަޅުަގ ،މަންޒަރު

މިނިސްޓްރީެގ  ރޖެންޑަ ،އޮތީ ރާއްޖެ ސިއްުސާވލި ޮކންމެ ހާދިސާއެއް ހިނާގފައި މި ސުރެ. ސަރުކާރު އުފެދުނީއް ޕުްގރޫ

ެއަކމުން ސަރުކާރަށް ރައްދުަވމުްނ  ،ޯގނާކޮށް މެެވސް  ކުަޑކުއްޖަކަށް ކޮންެމެވސް ސިފަެއއްަގއި ޖިންސީ އިހުމާލުން. ކޮން

ަވަޑއިަގތުުމެގ ސަބަބުްނ. މިއީކީ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އައި ހުރިހާ ހަޑިހުތުރުކަމެްއ ރައްދުީވ އެ މިނިސްޓްރީން ިއހުމާލުެވ

 ،ކަަތކަށްާވ ާވހަދައްކަ ަވަޑއިެގން ެއކި ރައްޔިތުްނ އެމަުގމައްޗަށް ނުކުމެކަމެއް ނޫން.  ދޫކޮށްލައިެގން ތިބެެވން އޮތް

ކަމަނާއަްށ  ތިމަންދެއްާވނީ ދިެވހި ރައްޔިތުން އެަކންކަން ނުހިނާގނެކަމުެގ ަކށަަވރުކަންކަމަނާ އިސްތިއުފާތިމަން

 މެހެން ުކރައްަވން ޖެހިަވޑަިއަގންނަާވސެޑަރުން ކޮންކަންތައް ހުއްޓާލީމަ އެކަން ހުއްޓުީނއ . އެމްބެ އެރުީވަމއ . ކާފަ އެ
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މެދު  ކަްނކަމާ ެވސް އެ  ދެއްކެީވމާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އެނެގނީ އެ ކަމަނާ ބަހަނާ ޒާތުެގ ކަމެކ . މި

ސް ބޮުޑ މައްސަލަެއއް. ޔަީސރި އީ، މިއެހެންީވމާ . ންާވލު އުފައްދަން ޖެހިފައި ޮއތްކަމެދު ސު ދެކިަވަޑިއަގންނަާވ ޮގތާ

ން ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ބަލަން ތިބެވ ކަށް ނެްތ ންނަށް އެ ކަމަނާައށް ަވރަށް ިގނަ ަވުގުތ އެުރިވއްޖެ. ދެއަޅުަގނޑުމެ

 ،، ދައްކާ ަދއްކާ ، ކާރައްޔިތުން ެއއް ދުަވހުްނ އަނެއް ދުަވހަށް މި ާވަހކަ ދައް ރި ރައީސް. ިދެވހިއިްއޒަތްތެ

 ެވހި ހިސާބަށް އައިމަ ދެނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ދި މެްނނާދެއްިކއްޖެ. އަުޅަގނޑު ނުލާހާ ދިުގކޮށް މި ާވހަކަކޮޅުން

ރައްޔިތުންެގ އެދުމުގައި ޮކޅުފަޔަކުން ނުޖެހ ނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ކުރަން ލާޒިމުީވ 

  އެކަނި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު  ޮގތަކަށް ކުރާނަން. ހަމަ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މިކަން ކުރެެވން އޮތް  . އަޅުަގނޑުމެންމި

ރިހާ އިދާރާތަކުެގ ކަްނކަން ބަލަން އެބަޖެހ . މިކަމުގައި ަވރަށް ިގނަ ބަެއއްެގ ހުރި ހުުގޅުން  އެކަންޏެއް ނޫން. ކަމާ

ރުޞަތުގައި އަުޅަގނުޑ އެދެނީ މިކަމުގައި ދިެވިހ . މި ފުންޖެހ ބޫލުކުރަަގ މެންކަމަށް އަޅުަގނޑު އިހުމާލު އޮތް

އްެލއް ޙައަށް އެކަށ ނެ ްއަވއި މި މައްސަލަފިޔަަވޅުަތކެއް އަޅު ، މަޖިލީހުން ަވރަށް ހަރުދަނާ ރަނަގޅުސަރުކާރުންނާއި

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. ލިބިެގންދާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 އަހަރު ފެށުނު ފަހުން އަޑުއަހަމުން މި  ެވސް ަވރަށް ހިތާަމެވރި ޚަބަރުތައް މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަބަދު

ނުިވ ކަން ެގބެހ  ާވަހަކ. އެީއ ހައިރާން ކުދިންނާއެ ުތއްތުކުދިންެގ ބެލެނެެވރިން  ،ދަނީ. އެންމެ ދެރަިވ ޚަބަރަަކށްީވ

 އިމެން ހިފަންމިކަމުަގއި އިހުމާލުާވ އެއި ެވސް. ދައްކަންޖެހ ތީެވ މަޖިލީހުަގ ށް ދެަރވ  މި ާވހަކަކަމެއް. އަުޅަގނޑު ަވރަ

ާރ ށް އިޢުތިރާޟުކުޕަިނޝްމަންޓަ ީވ. ދެން އަުޅަގނޑަީކ ކެޕިޓަލްންަދއްލާލަކު މިތާ ބަަހއްޓަިއެގން ހަމަ މަރަ ،ެގނެސް

ެގ ެރއްހަީވ ،އިބުރާ އިްނނެިވ. ރ ަގނޑު  ،ޖެހުނުމައްޗަށް އަުޅަގނުޑ އަރަންމީހެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދި ދުަވހު މ ޒު

ެވެގން އ ަގިއ އ ުރަގއި މީހުން މަރަން އަުޅަގނޑު މ ޒުމަތީގައި އިނީ އިަވުގެތްއގައި ޖަލްސާ އޮތީ ެވސް. ފަސ ހައިން އަރަ

ނެތާ. އިފާމެން މަރަންދުލުެވރި ފަނޑިޔާރުެގއެއް ނެތް ތަނެްއަގއި އެޢައި އެއީ . ެއއީ އިންސާީނ ކަރާމަތާ އުޅ ތީންލިޔަ

ެވސް ަފސ ހަކަމެއް ނޫން އިންސާނުން  ، ިމއަދުެވރިކަން އިްސކުރަން އެބަޖެހ . އެހެންީވމާލު ދުޢަ، މިކަހަލަ އެހެންީވމާ

 ޖެހ  ހިސާބަށް ޮގއްސިކުރަންޒު ފީުނގައި އޮންނަ ޝަރީޢާ ތަންއާޤުރު  ކީރިތި ،މަރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ަބދަލުެގނެސް

ޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެހެން . ެއ ދުަވހު އަުޅަގނކުރާނަން. ކުރަންާވނެޒުަވކިން ތަންފީއެބައިަބއި ަވކި  ަވންޏާކަމަށް 

ްލަގިއ މި ލެެވ . މިހާރު ދެން ކުަޑކުދިންނާހާލަތަށް ބަލާފަ ގެ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޤައުމު  ،ނުލިޔެ ދޫކޮށްލީ. ދޫކޮްށލީ ންމަރަ
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 ން ސް މަރުެގ ހުކުވެ  ކޮށްޞައް ެގ މީހުންނަށް ޚާޝަންކަްނކަން ކުރީމާ އެ ސެކް މި އި،ޤައުމުެގ ކަރާމާތް ނަާގލަ  ،ބެހި

  މަރާނީ އި. މި މަޖިލީހުެގ ކުރިމަތީަގިއ މިތާ ބައިތިއްބާފަކުރަންޖެހ . އެ ކަންކަން ކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްޒުތަންފީ

ކުރާނީ ެވްސ ންެވސް. އަުޅަގނޑުމެން ހުކު ދައްލާލަކު މިތަނުން ނަަގންާވނީ ؛މެްނބަރުން 187ެވސް. މަޖިލީހުެގ 

 ހުން ާވނީ ެވސް. މަޖިލީހުެގ ަރީއސް ދެން ދައްލާލެްއެގ ަބެއއް ނުކުުޅްއާވނެތާ. މަޖިލީންރަމިތަނުން. މީނާކަން މަ

ތަނުން. ހަމަ މަރާނީ. މީ ރީތި ާވހަކައެއް ނޫން  ކޮމިޓީއެއް ނަާގފައި އެކަމަށް. ދައްލާލު ކޮމިޓީއެއް ނަާގނީ މި ހުންނެތާ

ދެން ބަރާބަރު. އަުޅަގނޑު ؛ ފު ޞާއިންދުލުޢަ ،. އެހެންީވމާޖެހުނީމަ މި ާވހަކަ ދައްކަނީދައްކާކަެށއް. މި ާވހަކަ ދަްއަކން

ތަނުގައި  ކޮންމެ ކަަމަކށް ކޮމިޓީއެއްާތ މި ާލލު ކޮމިޓީއަށްތާ.ދެން އެ ާވނީ ަދއްދައްލާލު ކޮމިޓީއ  ބުނީމަ ތިބ ުފޅާ ހެނީ. 

ަވންނާނެ  ސިފައިންނާ ނާއިފުލުހުން އަށްެވސް އެތާ އެތެރެ  މި ރާއްޖ ެގ ރަނަގޅު ސްޕާެއއް ހިންަގންޏާންނަނީ. ދެންއޮ

އެްއކޮށް  ، މިނިަވންކަމާަވންނަންޏާ. އެހެންީވމާ ކުރާ ީމހާއަށް ކިހާ އުނަދޫގާވނެތޯ ފުލުހުންއިރުއިރުޮކޅާ. މަސާޖު

މިތާ ހުރިހާ އެއްެޗއް އޮޕަރ ްޓާވްނީވ.  ޖެހ .ންންނައޮ ނައިޓް ލަިއފް ދީެގން ހިނާގ ސްޕާތަާކއިަގާވއިދުން ހުއްދަ

ެވެގން ތޯ އްކިހިނެެވސް ިހނަގންޖެހ ނެ. އިންސާނުން ދުނިޔ ަގިއ އުޅ  ޤައުެމއް ނޫންތޯ.  ޓްއެންޓަޓެއިންމަން

ކަންތައްތަެކއް  މިތާ ަވކިައޅުަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާރިތަްއ ަރނަގޅުކުރަްނީވ. ދެން އަުޅަގނޑު  ؟ުއޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

. ަދއްކަން ފޮނުާވަފއި ހުންނަ މީހެއް އަުޅަގނޑަކީނޫން. ަރްއޔިތުން އެދ  ކަންތައްތަުކެގ ާވހަކަ  ން ބުނަނީކީކުރާ

 ވ ތޯ ައޅުަގނޑު މި އި ެވސް އަމިއްަލއަށް ނުކިޔަ ސް ާވަހކަެއއް، އަުޅަގނުޑެގ ނަންއަޅުަގނޑު އަިމއްލަ ހަމަ އެްއެވ

 ުމަގއި މެންބަރެއް ނޫންތޯ އަޅުަގނޑަކީ. އަނެްއކާ އެކަ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ެވސް. އޮޕޮޒިަޝން ލީޑަރ ކިޔަނީ އަުޅަގނޑަކީ 

 ؟އޮޅުމެއް އޮތީތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރުތްެތރި ިއއްޒަ ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

މިއަދު މި ޤައުމުެގ ހާލަތަށް   ،ސަލައަކީ . އާދެ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިާވ ުކއްލި މައްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަމަށް ާވތީެވ، މި މައްސަލަ  ޖެހ  މައްސަލައެއްންމާލުކަމަށް ެގންނަބަލާއިރުަގއި ކޮންމެހެން ެވސް މި މަޖިލީހުެގ ސަ

ދަންނަަވން.  އެކު ޝުކުރުއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެވސް ހަމަ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއިވ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު

 މަންޒަރު ދާ  އިްނސާނީ ކަރާމާތަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަެކއް ލިިބެގން ިމ ޤައުމުަގއި .ޒަތްތެރި ރަީއސްއިއް 

ރައްޔިތުްނ  ،ދާއިރުއްސާސް ކަންތައްތަކެއް ޤައުުމގައި ިހނަގމުންޚަފެންނަމުން. މިފަދަ ދަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

. ބޫލުކުރަންަގކަމަށް އަުޅަގނޑު  ްށ ބޮޑު ރޯލެްއ އޮންނާނެކޮށްފައި އޮތް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ަވރަބުޚާއިންތި
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 ކިޔާލާ އަުޅަގނޑުމެން މިއަބަދު މިހެން ކިޔާލައިހަމަ އަބަދާ ދުަވހުތިން މަސް ،ދެ މަސްމިދިޔަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލުކުާރ ޮގުތަގިއ ބޫަގައޅުަގނުޑ  ،މެން މި ތިބެނީ. އެހެންނަމަެވސްޮގާވލާ އަުޅަގނޑުތިބެނީ. އިސްތިއުާފއަށް ޮގާވލަ

ށް މިއަދު . އަޅުަގނޑުމެންނަތީ އައިސް ޖެހިފައޮ އަޅުަގނޑުމެން އިސްެވ ތެދުެވ މިކަމަށް ފިޔަަވޅުައޅަން ީވ ަވުގތު މި

މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ޮގާވލާ ތިެބވ ކަށް ނެްތ. މި މަޖިލީހުން ކުރަން އޮތް މިނިސްޓަރުެގ އިސްިތއުފާއަްށ ޮގާވލަ 

އެުކ މާލަެވރި.ޖީ ލީޑަރުެގ އަރިުހން ަވރަށް އަދަބު ހާރަށް ފައްޓަން. ައޅުަގނޑު ައޅުަގނުޑމެންެގ ޕީއެބަޖެހ  މިހާރުން މި

ަވިކކުރުމުެގ މަސަްއކަތް ަފއްޓަން. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން  ނޑުމެްނ ދެން ހިނާގށ  މިނިސްޓަރުމިއަދު އެދެން އަުޅަގ

 .ކަމަށް ތިބ ނެ ަވުގތެްއ ނެތ . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދ ނެމިނިސްޓަރު އިސްތިުއފާ ،ކަމަށް ކު ކަމެއް ކުރާނެއެހެން ބަޔަ

ުކޑަކުދިްނެގ ާވހަކަ. މާދަމާ މި ޤައުމުެގ ޚާއްޞަކޮށް  ،ްއސަލައެއް. މި ދަްއކަނީމައްސަލައަކީ މުހިންމު މަ

ނޫން. އެަތއް ެޔއަކު ހިނަގއިެގން ުއޅ  ކަންަތއްތަކެއް ެވސް އިއް  ،މީކީ މިއަދަކު ؛ބޫުލކުރަންަގމުސްތަޤްބަލުެގ ާވހަކަ. 

ދު މި ކަންކަމުގައި ައޑު ޚާއްޞަކޮްށ މިއަ ،ފަތް އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސްާގމި ސަ އިމި ޤައުމުގަ  ،ޒަމާނެއް ވެއްޖެ

 ،ކުރ . އެހެންނަމަެވސްއަދުެގ ސަރުކާރަށް ެވސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދީެގން ކަންތައްތަކެްއ އެބަ ،އުޅެނީ ދަެވެގން މިަގ

މަްއސަލަިއެގ  ުވރެޮގތަށް ބަލަހައްޓައިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެވ  ަވރަށް ދާ ން އެ ކުރާ ސްޕީޑުަގއި އެކަ

މަޖެންސީއެއް މިައުދ . ޙަޤީޤަތަކީ ޤައުމީ އިއޮތީ ެވފަ މީ ކާރިސާއަކަށް މިސާސްކަން މާ ބޮޑު. މިއަދު މީ ބޮޑު ޤައުއްޚަ

ުގޅިެގން އަޅަންޖެހ   ސް މިހާރުން މިހާރަށް މިކަމާމަޖެންސީއެއް އިޢުލާނުކޮށްެގން ެވތް. ޤައުީމ އިމި ޤައުމުގައި އެބައޮ

ދު ަޤއުމުަގއި އޮތީ ުގޅިފަިއާވ ސަުރކާރެއް. މިއަ ،ޫބލުކުރަންަގން އަޅަން އެބަޖެހ . މުހިންމު ފިޔަަވޅުތައް އަުޅަގނޑުމެ

އަދާުނކުރީމާ  ންނަަކށް ަވކި ވުޒާާރއަކުން އެ ުވާޒރާެގ ޒިންމާކޯލިޝަން ސަރުކާރެްއ. އެހެެނކ  ކިޔާަފއި ައޅުަގނޑުމެ

ތެރި ަގނޑުމެންނަކަްށ ނުތިބެވ ނެ. އިއްޒަތްސަރުކާރު ބަދުނާމުކުރާކަށް އަޅު ، ށްކުރާކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދުނާމު

ޔިތުން އެބަތިބި. މެންބަރުން ހޮާވފައި ރައް  65ބުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޚާރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތި .ރައީސް

 ަގއި ޢުކުރާނަން. ައޅުަގނުޑމެންެގ ެވރިކަުމެގ ދިފާަގއި ެވސް މަސައްކަތްޢު ޕާޓީެގ ދިފާއަޅުަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެންެގ

ކުރާނަން. އަުޅަގނޑަްށ ެވސް މަސައްކަތްގައި ޢުދިފާ ެގމެންެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރާނަން. އަޅުަގނޑުެވސް މަސައްކަތް 

ނު ކޮންމެ ފިޔަަވޅެއް އަޅަން ަތއްޔާރަށް. މި އަޅަންޖެހުުގިޅެގން  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަާވނީ މިކަމާރައީ ،ހަމަ ޔަޤީން

ަތއްޔާރަށް. ިމ ޤައުމުެގ މާދަމާެގ ޖީލު  ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ޤައުމުެގ މުސްތަޤުބަލަށްޓަަކއި 

ްނެގ ެވސް މި އިއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތު ަގއިމުށް. ހަމަސަލާމަތްކުރަން ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ަތއްޔާރަ

އެކު މި ޤައުީމ ޖުމްހޫރިއްޔާއާ އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ފަހަތްޕުޅުަގިއ. އަޅުަގނޑުމެން ރައީސުލް ސް މިމަޖިލި

މިއަދުްނ  ،ކީ ކަމަ އްުލކުރުމުގައި އިސްެވ ތިބ ނަން. ފޫަގޅާަލއިެގން ތިބ ނަން. އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންީވޙަސަލަތައް މައް

މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ތެރެއިން ކުރެެވން ހުރި މަސައްކަތްތައް މިހާރުން  ،އްމިއަދަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަ
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އްލުކުެރވ ނެ. ދެްއިވ ޙަައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމީ މައްސަލަ ެވސް ރަށް ފައްޓަންީވ. އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ މިހާ

 ރިއްޔާ.ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރެގ ަވދޫކުޑަހު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

ަގނޑުމެން ެވްސ އަޅު  އިމުަގހަމަ ،ުއޅ  ކުއްިލ މައްސަަލއަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުށަހެޅިެގްނ މި

 އި މައްސަލަިއަގ އްލިކު މި ،ހިތާމަކުރަނީ މިއަދު އަޅުަގަނޑުމެން ލި މައްސަލައެކަަމކު މި ކުއް ކަންބޮޑުާވންޖެހ .

ފެިށެގން ުވޫޖދުެވފަިއާވ ކަމެްއކަން ުކއްިލ  ރިއްސުރެކު ލާއިުރގައި ިމކަމަކީ މިީއ މާއިފަިއާވ އިބާރާތްތަކަްށ ބަލަޔާންކޮށްބަ

 ށްއުލަތުެގ ސަމާލުކަމަަލއެްއެގ ޮގުތަގިއ ދަެއކަން ުކއްލި މައްސަ ،ާވނަމަށްުވން. ެއހެންކަމަމައްސަލައިން ފާހަގަ 

ކުރަން. އްޔަުތން އަޅުަގނޑު ހިތާމަސި މަސަްއކަތްކުރާ މީހެއްެގ ހައި މުައއްސަާސގައި ދައުލަުތެގ އެއް ،ނުާވީތެވއައިސްަފއި

ތުންެގ އްޔިރަ ،ީވހިނދު ަކމަށް ިރޔާސީ ނިޒާމެްއެގ މައްޗަށްަވކިެވަފއި އޮންނަ އެކުެވެގންަވނީ ިތންބާރު  ދައުލަތް މި

 ހަަމގައިމު ،އޮތީ ހިތްބޫލުކުރާގަ ައޅުަގނޑު  ،. އެހެންކަމަށްވާއިރު ތެރ ަގިއ އެންމެ ބޮޑު ެއއްބާރުެވސް މީެގ މަޖިލީހަކީ

  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމާ  މީިޑއާިއންއައިސްދުަވސް. މިފަހަކަށް ލިބުނު ފުރަތަމަެވސް ައޅުަގނޑަށް މިކަމުެގ ަމޢުލޫމާތު 

ައޅުަގނުޑެގ ސަމާލުކަމަކަށް  ެގންދިޔަ ާވހަަކތަކުެގ އަީލގައި ނޫނިްއޔާދެެކވި  ،ިވހައްޔަުރކުރެ ޮގތުން މީހަކު ުގޅ 

ާޔ ޖުމުހޫރިއް ރައީސުލް އި ަގއެކު ިރޔާސީ ަބޔާން ިއްއިވިއރުނެތް. ދެން ހަމައެއާ  އެއްެވސް މިކަން އަިއސްފަ ހަމަގައިމު

ެވފަިއާވ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މާލުހުސާތައް އިޑަކުދިންެގ މަްއސަލައިަގއި ދައުލަުތެގ މުައއްސަކު  ،ިވދާޅުވި 

ާވލުކުރާ ހަޖުމުހޫރިއްޔާ ަރީއސުލް ،ަވނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކުރަނީ 129ާގނޫުނއަސާީސެގ  ،ދަންނަާވލަން އޮތީ

ޖުމުހޫރިއްާޔ ތައް ކުރުމަްށޓަކައި ރައީސުލްުކރެވ  ކަންތައްއާއި ާގނޫނުން ހަާވލުޤާނޫނުއަާސސީ ،ކަންތައްތަާކއި

 ކުރެވ  މަަސއްކަތް އެ ލުހަާވ ވަޒީުރންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާ . ކުރާ ަވޒީރުްނެގ މަޖިލީހެއް އޮންނަންާވނ ޔަންއްޢަ

ެގ އް ދަތެއްމުެވސް ަވިކ  އް ހޯަދންމީހުން އެތަނުގައި ދެމިތިބުމަްށޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުމެ

ަވަނ  137މި ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ަވރަށް ސާފުބަހުން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަވ  ހަމަ  ،ފޮުނަވނީ. ހަމައެާއއިެއކު ތެރ ގައި މި

 ހިނދެއްަގއި ޖުމުހޫރިއްާޔއަށް ފެނިއްޖެ ބަރަކު މަޤާމުން ަވކިކުރަން ރައީސުލްަވޒީރުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެން ،މާއްދާަގއި 

. މަޤާމުން ަވކިީވއ އެ މެންބަރަކު  މަކު އެންބަރަކަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްާޔ ފޮނުާވ ލިޔުމެ އެ  ،އެކަން ބަޔާންކޮށް 

އަުޅަގނޑު ދަްނނަާވނީ މިހާ ފަސ ހައިން ުކރެެވން އޮންނަ ކަމެްއގައި ެއއްެވްސ އިެރއްަގއި އެްއެވްސ  ،މާއެހެންީވ

ކަމަށް  ވެއްޖެއިހުމާލު ށްިލއްަޔތައޫވ  މަސްހަާވލުކުރެ  ަވޒީަރކާ އެ ،ހިނދު ބޫލުކުރާގަ ެވރިޔަކު އެކަން އެޮގތަށް 
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 .ުކޅުން ހުއްޓާލަންޖެހ . ރައްޔިތުން މަލާމާތްކުރ ސިޔާސީ ނާޗަރަންީގތަންތަނުގައި  އަުޅަގނޑުމެްނ މި ،ކުރާނަމަލުބޫަގ

ބަދަުލގައި އަދު ުކއްލި މައްސަަލއިެގ އަުޅަގނޑުމެން މި ،އޮތީ. އެހެްނީވމާ ުތަގއި އޮްތޮގތް މިޙަޤީޤަމިކަން  ،އެހެންީވމާ

ސް ީވސް. ެއކަން ެވ ތަންކޮޅެްއ ޒިނާމާދާރު ަމޖިލިސް ،ަނމަ މައްސަަލއެއްކުރުމުެގ ދިަޔީއ ަވކި ހުށަހެޅިެގންެވްސ  މިއަދު

 ނ ދެވ  ،އޮތީ ހިތްބޫލުކުރާަގއަުޅަގނުޑ  ،ބޫލުކުރެވ  ހިނދުގަ އެޮގތަށް މިއަދު ސަރުކާރު ިހންާގ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓިއަށް 

ަޤއުމުަގިއ ަވރަށް ބޮުޑެވއްޖެ. މިއަުދ  އް މި މައްސަލަތަޢީއިޖުތިމާ ެގއަުޅަގނޑުމެން ؛އައުންކަންތައްތައް ިމޮގތަށް 

ފަތުރުެވރިްނެގ ތެރ ގައި ހިމެނ  ބަޔަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑެތި  އިރ ަގ .އެކު ދަންނަަވންޔާއަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަ

 ެވސް ހަމައެކަނި ޓްރެފިކް  ހަމަގައިމު ، ކަމަކީކުރަންޖެހ  މިއަދުދިަޔއީ. ފުލުހުން   އަނިޔާތަެކއް ެވެގން މި

 އި ބަލަތޯލައިސަންސް އޮތް އިއިރުއިރުޮކޅުން ޗެްކކޮށްފަ އި މީހުން މަޑުކޮށްފަ ދާއި ނޫން. ދުްއާވފަ ކުރުމެއްކޮންޓްރޯލް

ަވރަްށ ހަށް ަވދު އިޖުތިމާއީ މައްސަލަ އެއްުދަވހުން އަނެއް އި އުމުަގޤަ ނޫން ހަމައެކަނި. މިއަދު މި ކަންކަން ކުރުމެއް

ބާަވުތެގ  އަދި މި ،ބާަވުތެގ ކަންކަުމަގިއ ޖިންސީ ޯގނާ ުކޑަކުދިންނަށް ކުރުމާއި މިްއަޞކޮށް ޚާ، ދަނީ ބޮޑުަވމުން މި

އެންމެ  ، ާވނަމަ ކަމަށް ދަނީ. މިއީ ާގނޫނުަގިއ ހުރި ލޫޕްހޯލްތަކުން ކުރެވ  ކަމެއް ކަންކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ބޮޑުަވމުން މި 

ނޑު ދަންނަާވީނ މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޅުަގއަ  ،މަޖިލިސް. އެހެންީވމާ ތަނަކީ މި ރުާވންޖެހ ފުރަތަމަ ޒިންމާދާ

ދެ ތިބެެގން މިކަން އެބަ ަކމަށް ަވންޏާ މުޅި ދައުލަތް ިއށީނ އުމުަގއި ޙައްލުކުރާނެ އިޚުާލސްތެރި ނިޔަތެއް އޮެވއްޖެޤަ

 ނެ.. ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ާވހަކަަތކުން ނުފުދ ޖެހ ޙައްލުކުރަން

 

  ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 އި ާވހަކަފުޅުގަ  އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ބ ނުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ  ؛ރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ

ރު ޮގތެއްަގއ  ޒިންމާދާ ށްުވެރންއިސްތިއުފާއަށް ޮގުވމަ ހަމައެކަނި ހުެގ ތަޅުމުގައިލީރަްއޔިތުންެގ މަޖި ،ެވއްޖެިވދާޅު

، އަުޅަގނޑު ނުަގންަނަވނީ ކަންނ ނެގށް އެނިގަވަޑއިރި މެްނބަރައިްއޒަތްތެ ؛ޖެހ ނީ. ތެދުފުޅެއްކަންކަން ބަލަންމި

ްނ ބެހ  ކޮމިޓީ ސް އެންޑް ޖެންޑަރ ޮކމިޓީ، ކަމާޓްރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ހިއުމަން ރައި ،ކުރިންެވސް ދެންނެިވން 

 އި ަގރައްކާތެރިކަުމެގ ނިޒާމު ާނއާިއ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދ ންޖެހ  ސީ ޯގކުރާ ޖިން ދިެވހިރާއްޖ ަގއި ުކޑަކުދިންނަށް 

ަވރަށް ފުރިހަމަ އިންކުއަރީއެއް  ިއ،ން ހިންަގކޮމިޓީ ރީ އިންކުއަރީެއއް އެޓްޮގތުން ޕާލިމެން ބެހ  ހުރި މައްސަލަތަކާ

ތާ ފެށުނުއިުރ ހަފު  ކޮމެންޓަށް ާވނީ މިނަށްންިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއ،އަދި ަވރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ނިންމަ އި،ހިންަގ

 ެއއް ައއި މައްސަލަ  އިލި މައްސަަލއަކީ ހަަމ ތިބެފަބަހުސްުކރެވ  ުކއް އި މިލީހުަގުތންެގ މަޖިރައްޔި ،މާނުާވފަ. އެހެންީވފޮ

ރަމުން އަދި ކަތް ކުކުރަންެޖހ  މަސައްކުުރެވންޖެހ  ކޮމިޓީތަކުން ަޖާވބުދާރީ ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކުން .ންނޫ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ،ެވސް ހުށަހެޅުނީ. އެެހންީވމާ އްމިތަނަށް ކުއްލި މައްސަލައެ 

ިހއުމަން ރައިޓްްސ އެންްޑ ޖެންޑަރ  ،ނޫން ކުރަނީކީދަންނަާވލީ. ހަމަ މިތަނަށް ުކއްލި މައްސަަލއެްއ ލަިއެގން ަބހުސް
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މިކަހަލަ  ،. އަދި އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ދާތާެގންމަސައްކަތް ކުރިއަށް އް ވެއްޖެ މިހާރު މި ކެތަން އެތަށް މަސްކޮމިޓީ

ދެތިްނ  ،ެވްސ ނޫން. އެހެންީވމާ ކޮށްލަިއެގން ނެރެވ ނެ ރިޕޯެޓއްޙުޤީޤުތަ މައްސަލަތަކަކީ ދެތިން ދުަވެހއްެގ ތެރ ަގއި 

ެވސް ރިޕޯޓު  ޒަތްތެިރ މެންބަރަށްއިއް . އީއަ ރޕިޕޯޓު އެ އިތާަގހަފު ދުަވހުެގ މަސަްއކަތަށްފަހު މިމަސް

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  .ނީެވސް ކުރެިވފައިާވ މުއްރިޕޯޓު އާ   ެވބްސަިއޓުަގއި އެ ހުެގއަދި މަޖިލީ. ޑަިއެގންފަިއާވނީލިބިަވ

 މެންބަރު ެވސް ކުރެވ ނެ. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެވެގްނ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުގައި ބަހުސްތާގައި ތާަވލްހަފު އަންނަ

 .ޟާލީ ރިޢަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޟާބަރު ޢަލީ ރިމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެން

 މަދު މިއަދު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަގލޮުޅ ދެކލުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއިލް އަޙް

 ؛ރައްޔިތުްނެގއްސާީސ މައްސަލައެއް. ޚަށް ެވސް ަވރަތުަގއި ޙަޤީޤަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއިވ ކުއްލި މައްސަލައަކީ 

ތުެވދިަޔ މަހެއްހާ ާފއި ،ަރއްިޔތުންެގ ކަންބޮުޑުވން އިންތިހާއަށް ެއކަމެްއެގ މަްއޗަށް ިބނާެވއްޖ ެގ ހުރިހާ ހިރާދިެވ

 ،ންޮގތު ޅ ުގ ަގިއ ތަފާތު ެއިކއެކި ކަންކަމާޚީެވްސ ކޮްނމެ ދުަވހަކުހެން ނޫސްތަުކެގ ފަލަ ސުރު ދުަވހުެގ ތެރ ަގއި 

  ބެހ   މަލުތަކާޢަލަދުެވތި  ،އްސާރަކުރުން ނުަވތަ ޖިންސީ ޯގނާކުރުންއްޞަކޮށް ުކޑަކުދިންެގ ނުަވތަ ޖިންސީ ފުރަޚާ

 ދިަޔއީ. އަދި މި  ތަކުަގއި ހެޑްލައިން ހަދަމުންދިޔަ މަހެއްހާ ދުަވސް ފާިއތުެވެގން މިޚީުސރު ނޫސްތަކުެގ ފަލަ ޮގތުން

ތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވްސ މިކަހަލަ އެތަށް ހުތުރު ޢަމަލު ޔަ ތާނގައިެވދިމަހެއްހާ ދުަވހުެގ ކުރިންެވްސ މާޒީ

ތުަގއި ޙަޤީޤަ. ހުރީ  ެގނެިވފައިށްއަިދ އެކަންކަން ސަމާލުކަމަ .ފާހަަގކުރެިވަފއި އެބަހުރި އްޖ ެގ ަރއްޔިތުންނަށްދިެވހިރާ

އ ެގ ފުރިހަަމ  ށްތިބ  ފަރާތްތަކަ  އަދާކުރަންޔަތުމަސްއޫލިއް  ،ުލެވއޫމަސް ެއކަމާ ،ުއޅ  މައްަސލައަކީމިއަދު ދިމާެވެގްނ 

މައްސަލަ ެގނެސްދެްއީވތީެވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މި .ުމެގ ުނަވތަ އިހުމާލުެވވ ކަމުެގ ަމއްސަލަެއއް ޒިންމާ ނުނެގ ކަ

ރ   މި .ވ  އެބަ ޑު ހިތުން މިއަުދ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތުން ަވރަށް ކަންބޮޑުނަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަުޅަގ

 ަރއްޔިެތްއެގ ކޮްނކުއްޖަކަށް ޯގނާކުރި ާވހަަކއެއް  ކޮން ،ާކކުެގ ކޮންދަރިެއއްގެ އޮންނާނީ، މާދަމާ ނޫހުަގިއ  ،އަލިިވލ އިރު

ެވސް  މީހާ ދ ތެރ ގައި އެންމެ ކައިީރގައި ހުންނަ ތިމާެގ ލޯބިާވ ދަރިފުޅާ ދު އަމިއްލަޚުތިބެނީ.  މިއި ކަމެއް ނ ނިގފަ

 . އެންމެ ކައިރީަގއި ތީއޮ ތިހާއަށް މިެގ މައްސަލަ އިންއޮންނަނީ. އިތުބާތު މި އިނ ނިގފަކަމެއް  ހިނެއްކި ޢަމަލުކުރާނީ

ނުަވތަ މިފަދަ ލަދުެވތި ޢަމަލެއް ހިންާގނީ  ،ދުއްތުާރލެއް އަންނާނީ ،ެވސް ޯގނާެއއް އަންނާނީ މީހާެގ ފަރާތުން ނަހުން

އްުލ ޤިަވން މުސްތަނިމި ،ޖ ަގއި އެަބހުރިާރއް ،ޮގތުން ބުނާ ނޫނުަތއްނ ނގ . ދިެވހިރާއްޖ ެގ ާގ ކޮންަގިޑއެްއަގއި ކަެމއް

 އްލު މުައއްސަސާތަުކެގ މަްސއޫލިްއޔަތުޤިމުސްތަ މިނިަވން ަވުގަތކީ  ައޅުަގނޑު ހިތުން މި .މުއައްސަސާަތއް އެބަހުރި

ެވހިރާއްޖ ެގ އަދި ދި ،ތުންެގ ފަރާެވސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންޖެހ  ަވުގތު. އަުޅަގނަޑުމެންނަށް އެމްޑީޕީ

މިދެންނެިވ ޮގްތޮގތަށް  ،މަލުޢަ ތުަގއި މިދެންނެިވ ޤީޤަ، ޙަ ފޮނުވީ ށްމަޖިލީހަ ފުލް މެޖޯރިޓީއެއް މި ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީ



43 

 

މަސަްއކަްތ  ދިެވހިރާއްޖ ެގ ަރއްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމުެގ މަތިެވރި ިޒންމާ އަޅުާވފަ. އެ މަލުތަކުން ޢަމިދެންނެިވ ހުތުރު 

ައޅުަގނޑުމެންެގ އަމިއްަލ  ،ިވަޔސް  ކަމަށް ެގ އަިމއްލަ ޕާޓީެގ މީހެއް .ޕީ ދެމިތިބ ނެ. އަުޅަގނޑުމެން.ޑީރުމުަގިއ އެމްކު

 އެކަން  ،ްއޔާ ެއއީ ރަނަގޅު ޢަމަލެއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދެކިެގންމަލެއް ވެއްޖެޢަޯގސް  ،ިވޔަސް އަޚެއް ކަމަށް

ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ްނ މިރައްޔިތުންނަށް ސާފުެވެގ ހިރާއްޖ ގެ ދިެވއަސްލު  ސިއްރުކޮްށެގން ނުތިބ ނެކަން މިއަދު

 ،ިވޔަސް ށްކަމަ ބ ފުޅަކު އެހެން  ،ިވޔަސް ކަމަށް ސްޓ ޓް މިނިސްޓަރު އަދި ،ިވޔަސް ކަމަށް ެވރިކަމެްއަގއި މިނިސްޓަރު

 އެތުރާާވ ކަންތައްަތކުން ނުަވތަ ދުއް އިރަްއޔިުތންނަށް ޖެއްސުމާ ،ޔިުތންނަށް އުނދަޫގާވރައް ،މިފަދަ ކަންތައްތައް

ދަނީ. އަުޅަގނޑު އެދެނީ މަސްއޫިލއްޔަތު  މި ހަމަ ޔަޤީންކަން މިައދު ލިބިެގންފުރި މުެގކަ ދ ނެށްތްކޮން ސަލާމަރައްތިޔު

 ބޫލުކޮށް އެ ަގރު އެކަން މިނިްސޓަނުަވތަ  ،ާވނަމަ ށްއަދާނުކުރެވ ކަމުެގ އިހުސާްސ މިނިސްޓަރަށް ކުރެވ  ކަމަ 

މި  ،އެހެންނޫނިއްޔާ .މު ކަމެކ  އަޅުަގނޑު ހިތުން މުހިން ލިއްޔަތުން ެއކަހެރިުވމަކީއޫމަސް  ،އެތަނުން ޓަރުމިނިސް

 ަގއި އެހެންޮގތަށް ބަލާއިރު ރު ހުރި ޢޫމެންބަރުންެގ ޝު ، ިގނަފާހަަގކުެރއްިވ ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި

ންަނާވލަން ުޅަގނޑު ދަާވަހކަ އަ މި ،ދަނީ. އެހެންީވމާ މިލް ލިިބެގްނ ނަޖެހިދާނެކަމުެގ ފެހި ސިުގ ޮގތަކުން އެކަންކުރަން

އެނެގޔ ، ސާފުކޮށް ެއބަ ބުނެދެޔ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ަރއްތިތުންނަށް މިއަދު ސާފުކޮށް އެބަ ދިެވހިރާއްޖ ެގ .ބ ނުންަވނީ

ން ނުތިބ ނަމ . އަުޅަގނޑުމެ އެކަން ރަނަގޅުކޮްށެގން ،ހިނާގނަމަ ކަމެއް ެވސް ޯގސްކޮށް އަމިއްލަ ޕާޓީެގ ފަރާތުން

 ޙައްުލެވެގންދާނެ. ކަންކަން ީއސް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދާދި އަަވހަށް މިތެރި ރަިއއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މަދު އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙް

 

  އްެކުވން:ާވހަކަދެދު މައިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙް

ލް ނަސީމް މިއަދު ހުށަހެޅުއްިވ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއި ރަީއސް. ަގލޮޅު ދެކުނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ،އެހެންނަމަެވސް .ނޫން ކަެމއް ކުރަން. މިކަމަކީ މިއަދަކު އިްއޔެައކު ާވކުއްލި މައްސަަލއަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދު

 ށް ކުަޑކުދިންނަ ،އެްއކޮށް ަވުރކަން އެނުގމާއިާވ ކަށަން ިލބިދީފަުތމީހާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީރަްއޔި ،ލިބި މިނިަވންކަމެއް

 އެކަްނ ށްނޫސްތަކަލާއިރު އެބަ ފެނިެގންދ . އިކުރާ ާވހަކަ މިއަދުެގ ކޮންމެ ނޫސްތަކެްއ ބަލަޖިންސީ ޯގނާ

 މިއަުދ މާލުެވފައިާވކަންހުނުލާ އިއިށް އަޅަ ކުން އެކަމަބެހ  ފަރާތްތަ މާކަ ،މަޢުލޫމާތު އެނިގތިބެ އެ އިއަރަމުންދާއިރުގަ 

ެވސް  އިދުަތއް މިއަދުަގާވ ،ާގނޫނުތައް ހުރި ބޫލުކުރ . ދައުލަތުަގއި ހެދިފައިަގ ހުރިހާ ރައްޔިުތން އެބަ އްޖ ެގދިެވހިރާ

 ިލއްޔަތު އޫމަސް އިއެކީގަ  ކަމާ. ޒިންމާދާރުނޯވ  ދޫކޮށްލެވ ކަށް އިފުށުއަރައ  ކިޔާފަ އެްއާގނޫނުން އަނެްއ ާގނޫނާ .އެބަހުރި

ކުރަން. އެީއ ަވކި މީަހކަށް ބަލަިއެގން ކުރަންޖެހ   ކުްނ މިކަންކަން އެބަޖެހ  ރަނަަގޅަށްތަފަރާތްތިބ   އަދާކުރަން
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ެވްސ  މީހާއަކީ ކިހާަވރެްއެގ މީހެއްތޯ  ެވްސ އެ ިއ ިއރުަގާވލުކުރެވ  ހަ ކަްނކަން މީހުންނާ .ކަމެއްނޫން ެއއީައކީެއއް

ދުަވުހ  60 ؛ކުދިން ފާރުމައްޗަށް އަރާ ފާރުން ބ ރުާވ ްއބާއިތިއެތާ ބަ ،އި ޑަކުދިންެގ ހިޔާަގކު .އެބަޖެހ  ލަންއިލަބަ

ެވްސ ނ ނގ .  ޮގަތކުން ކަމެއް  ބެހ  އްުލނުަވނީ ކޮންކަމަކާ ޙަ . ނައި އްލެއް ޙަ  ެވސް ެވްސ ެއކަމަކަށް އިރުބ ރުީވ

 އަދާކުރާ ކަމަށް ބ ފުޅަކު ވަޒީފާެއއް ެވސް އެ ޅަކުންމެ ބ ފު ކޮބޫލުކުރަންަގމިއީ ޒިންމާއެްއަކން އެބަޖެހ   ،އެހެންީވމާ

އަކަށް ނ ނގ  އިުރަގިއ ައދި މިނިސްޓްރީއެަތންމިތާގައި އެނބުރ  ޔާއި ެއކަން ޙައްލުުނެވެގން ސޯޝަލް މީިޑއާގަ . ަވންޏާ

 ަކއެއް ހަންޖެހ  ާވދައްކަ އީކީއެ ،އެތާ މީހުން ނެތ  ،ެއއަށް ބަޖެޓް ނެތ  އި ަވޑަިއެގންފަށް ަވނީ ކީއްކަެމއް. ދެން މިތަނަ

ރައްޔިތުންެގ ރަްއކާތެރިކަން  ،ތަން ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ،އިލުމާ މުަވްއޒަފުން ،ެއއީ ިލްއޔަތެއްއޫެގ މަސްނޫން. އެވަޒީެރއް

 އް ޖުމުހޫރިއްޔާ ހުރިހާ ބާރުެވރިކަމެ ރަީއސުލްއި، ނުތަކުން މަތިކޮށްފަާގނޫހޯދުމާއި މިހުރިހާ އެއްޗެއް ާޤނޫނުއަސާސީާއއި 

 ބޫލެއް ަގކަމަކަށް އަޅުަގނޑު  ބ ފުޅެއްެގ ބޮލުގައި ެއކަން އެުޅވ ނެ ހެން  އެދެން އްޔަންކުރީމާޢަވަޒީުރކަމަށް  އިއްާވފަދެ

ހަމަ   .ކަމަކީ ކަމެއް މި އި ހަމަ ޒަމާންީވ ހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި ކުރަމުންދާރާއްޖ ަގ މި .ނުކުރަން

 ިމއަދު މިކަން ހުއްުޓުވމަށްޓަކަިއ މި ،މާއެހެންީވ .ރާއްޖ ަގއި ލިބިފަިއ މި ރިެވްސ އެބަހު މީހުންނަށް ެގދޮރު  އެކަން ކުރާ

ެވްސ މީހަކު  ހަމަަގއިމު. ަނސީބެއް މަޖިލިސް ސާބިތުެވ އޮްތކަން އެއީ ިދެވހިރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބިފައިާވ ހެޔޮ

 މި މަށް ަވންޏާކަ ިއހުމާލުާވ ،ށްފައި އަދާކޮ އިްއގަ ަވޒީފާއެ އެ  .ތެއް ނުކުރާނަންކުރާކަށް އަުޅަގނުޑ ަވކާލާޢުދިފާ

  ޖ ެގ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިއް ރާ އި،ބަލަ ކޮށް ރަނަގޅަށްޤީޤުއެކަން ތަޙުމަޖިލީހުން 

 އެ  ،ށް މަަގ ސް ަވާކލާތުކުރަނީ އެއަބަުދެވ މޯލްިޑވިއަން ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ .ކަމެއް ދައުލަތުެގ މަްއޗަށް ާވޖިބު

އަުޅަގނޑު  .ނެނުާވތިބެެގންަގނޑުމެން ބަލަހައްޓައިެގްނ ޅުން ހަލާކުެވދާއިރު އައުމުެގ އިޖުތިމާއީ ފ ރާޤަ ބަށް. މިމިސްރާ

 އި،ާވހަކަ ނުދައްކަ  ބުޑުަގއި އެ  ކަންފަތުޏާންަވ ށްަކމަ އެކަމެއް ކުރާ ،ެވސް ޮގާވލަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނށް

 ށްބެހ  ފަރާތްތަކަ  ަނން ކަމާކުރާ މީހާގެ  ަބހުން އެކަންޙަރީސަދާ ހަމަ ސީ އި،ދައްކަ ާވަހކަ ނު އެ ކެފ ތަކުަގއި

 .އުމީ ާވޖިެބއްޤަ އިން ސަލާމަތްކުުރމަކީ މުޅިެއއީ ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާާވ ޖިންީސ ފުރައްސާރަ އި،ލިޔެކިޔުމުން ހުށަހަޅަ

 ެވސް ާވޖިބެއް  ކާރުެގުތެގ ސަރުދި ދައުލައަ ،ހާ ވުޒާާރއެްއެގއަދި ހުރި .އުމުެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންެގ ާވޖިެބއްޤަ މުޅި

  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ށްތަޞަަގއި ެދކެން. ދެއްިވ ފުރު މުކަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ން މައުމޫން.ޣައްސާުގރައިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 :ާވހަކަދެްއކެުވންން މައުމޫން އްސާޣަމުޙައްމަދު ުގރައިދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ތ. 
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 ަލކީ އެްއެވސް ހާލެްއަގއި ސިާޔސީއަސްއޮތް ުކއްލި މައްސަަލއިެގ  ހެޅިފައި މިށަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހު

އްސަލަ މަ އޮތް ޮބޑު ަވބާެއއް. މި  ދިމާެވފައިށްއުމަޤަ މިއީ އަުޅަގނުޑމެން އެންމެން ހިތާމަކުރާ މި  .ނޫން އްކަމެ

ެވސް ުޝކުރު ދަންނަަވން.  އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ނު ދާ  ދެކުަގލޮޅު ،ށްޅުއްވައިެދްއިވ މެންބަރަހުށަހަ

ޖިންސީ ޯގނާތަްއ  .ކުަރންވެއްޖެ އްކުރަންޖެހ  ހުރިހާ މަސައްކަތެ ކުންޢަމުޖުތަމައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނަޑުމެން 

 ،ތައް އިތުރުކުރަްނވެއްޖެޅު ދ ތެރ  އަޅާ ފިޔަަވމީހުންނަށް ކުރާ މީހުންނަށް ނުންާވއަށް ބ އެހީ ޚާއްޞަ ،ނަށާއި ކުޑަކުދިން

އަހަރާިއ  ނަަވ 2015 .ލަތައް ފެންމަތިކުރުން އަަވސްކުރަންެވްއޖެސަމީހުންެގ މައް އަދި އެ  .ކުރަންވެއްޖެހަރުކަށި

 9 އެންމެ ނީފަިއަވބިތުކުރެިވތަށް ސާޢަޝަރީ ،އިންމިފަދަ މައްސަލައިެގ ތެރެ 345ކުެރުވނު ަވނަ އަހަރު ދަޢުާވ2016

މިފަަދ  .ކަެމއް ށް ިވސްނަންވެއްޖެމެން ަވރަށް ފުންކޮެއއީ ހެކި ނެތުމުެގ ސަބަބުން. މިއީ އަުޅަގނޑު .ސަލަމައް

މެން  އެންމިއީ .މެއްކަ ރިމިީއ ހިތާމަހު .ެވއްޖެ. ިމއީ ލަދުެވިތކަމެއްކުރުން ހުއްޓާލަންޔަތްމާހިޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުން 

 ށް އަޅާ ކަރުނަތައް ޢަމަލަ އުމުެގ އެންމެން މިޤަ ،ަވުގތު ެއއް ިއވ މިފަދަ ކޮންމެ ާވހަކަ .މެއްކަ ރަާވދެ

އޮތް ުއސޫލުތައް އަލުން  އެޅިފައި ފާރަެވރިާވން ކަނަޑަ  .ާގނޫނުަތއް ހަރުކަށިކުރަްނވެއްޖެ .ބަދަލުކުރަންވެއްޖެ

މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން  ،ދުންއުުމެގ ަވިކަވކި ފަރު ޤަ ޅިއްޖެ. މުކަށިކުރަްނެވދެވ  ައދަބުތައް ހަރު .ކުރަންވެއްޖެމުރާޖަޢާ

 ދަރީންެގ ޙައްުޤަގއި އުފުަލންވެއްޖެ. ޝުކުިރއްޔާ. ެގެގ ދަރީންނާއި ދަރީންންއެންމެ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 . ދު ސަޢީދުމަދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް ެގމަނަފުށީ

 

  ން:ާވހަކަދެއްެކވު ދު ސަޢީދު މަރު އަޙްރާެގ މެންބަެގމަނަފުށީ ދާއި

ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ؛ދާ ކުއްލި މައްސަލަ މި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިެގންކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝު

ނީ ނޑު ދަންނަާވމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަޅުަގމެންބަރު މީކާއިލް އަޙް

 އްޔިތުންެގ އިތުބާރު އިންތިހާއަށް ބޮޑުެވެގންދާނެމެދު ރަ ސަރުކާރާ ނޫނ . މިއީ މި  އްުވމެސަރުކާރުެގ ފެއިލް މި މިއީ

ސަރުކާރުން ނޫނީ  ،ތިއްބަސް އިމެންބަރުން މިތާނަގ 65އެްމޑީޕީެގ  ،ބޫލުކުރާނެަގމިއަދު  ރައްތިރުން ދިެވހި .ކަމެކ 

 ،ކޮށްެގން އެކަން ަވންހަނާބަރުން ެގ މެންއެމްޑީޕ ށްިފއްާޔމުމެއް ކޮްސކަެވސް ޯގ ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓަރަކު

މަޖިލީހުގައި ފުޅާ  ކުއްލި މައްސަލަިއެގ ބަހުސް މި މި ،ބަހުސް ރުކޮްށެގން އެކަން ނުތިބ ނެކަން. މިއަދު މިސިއް

ރަކަށް ެވެގންދާނެ. ބ  ހިތްަވލި ތެދުުވމަށް ެވސް މިކަމާ ރައްޔިތުންަނށް އިމިއީ ދިެވހި އެންމެހަ ،ދާއިރާެއއްަގއި ކުރާތީ

ހަމަކުރާނެކަން.  އިއިންާސފު އަރަ ޔ ެވެގންދާނެަވރު ށަ ކަމިއަދު ނަށްދިެވހި ރައްޔިތުން ،ނޑު ދަންނަާވނީއަޅުަގ

ނާޒުކު   ނުރިބެވ ނެކަން. މިފަދަށް ތާއަބަދުއެކަން ސިއްުރކޮށްެގން ިތމަންނަމެންނަ އިކޮށްފަ ތިމަންނަމެން ކަމެއް
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ފަހަރު ަލދުަގނ . އެހެންނަމަެވްސ، މި  ެވްސ ބަެއއް  ައުޅަގނޑުބަހުްސކުރަންތަނުގައި  މި ަގނޑުމެންމައްސަލަތައް އަޅު 

ސް މައްސަލަަތކެއް. ޔަާމ ސީރި ަވރަްށުވރެ ކޮށްލެވ ކަމަކީ ލަދުަގނެެގން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ނުކޮްށ ދޫ

ރައްކާތެރި  ،ތްކޮށްށުގައި ހުރި ކުްއޖާ ސަލާމަމުެގ ދަމިއަދުން މިއަދަށް ެވސް އެ މީހާެގ ބެލު ،އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ 

ުގޅ  ކަމާ ިއ ތަން ދޫކޮްށލުމުެގ ބަދަލުަގ ަކމަށް. އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްޮކށްފައި މިއަދު މި ތަނަކަށް ެގންދެެވންޖެހ ނެ

 ،މާޔަތްދީހިމުއައްސަސާަތކުން އެ ކުއްާޖ މިއަދު ެވްސ ސަލާމަތްކުަރން އެބަޖެހ . ސަރުކާރުން ަވކި ފަރާތަކަށް 

މި ދަނީ. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންީސ  ކަށަަވުރެވެގން މިއަދުނަށް މެން ނުތިބ ނެކަން އަުޅަގނޑުރައްކާތެރިކަންދީ އެހެން

އުޅ  ކަންތައްތައް އެީއ މި ކަމަށް ދައްަކއިެގްނ  ކައިެވނިކުރާ ނުފުރ  ކުޑަކުދިންނާއަހަރު  18އުމުރުން ، ޯގނާކުރުމާއި 

ނެްވެގން މި ދަނީ. އަުޅަގނުޑ ޤީދު މިތަނުން ހާމަެވ ޔަލުނުރާނެ ކަމެއްކަން މިއަަގިއ ަގބޫއުމުޤަ މި ެގއަޅުަގނޑުމެން

މައްސަލަތައް ެވސް ައަވސްކުރުމަށް ކުުރ  ހުރި ިމހާރު ނުނިމި ،އަުޅަގނޑުމެން ިމހިރަ މައްސަލަތައް ބަލައި  ،ދަންނަާވނީ

 ބޮޑު ެގއްލުމަކާންނަށް ފޫނުބެއްދ ަވުރެގ ުޅަގނޑުމެއަ ،ނަމަކަމަށް. އެހެންނޫން ން ެއބަޖެހ ޅަމުއްދަތުތަކެއް ހުށަހަ

 ށް ނުމަށް. ަވރަފާދިއުމިހާރުން މިހާރަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އިސްތި ،. އަޅުަގނޑު ޮގާވލަންކަމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝީދު. ޙްމަދު ރަހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

 މަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ެގ މެންބަރު އަޙްހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

. ަގލޮޅު ދެކުނު ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މީކާއިލް ނަސީމް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މައްސަލަިއެގ ނުކުތާތަކުން   ކުއްލި ސްކޮށް ަނަގްނޖެހ  މައްސަލައެއް. މިޔަހުށަހަޅުއްާވފައި ިމާވ މައްަސލައަކީ ސީރި 

ަގސްތުަގއި  ،ނެތި ބެލުމެއްތަކަށް ެވސް ރިޕޯޓު ލްޓެިއން ،ކޯޓުތަުކެގ އަމުުރތަކަށް ޮގންޖައްަސަވއި  ،ހާމަަވނީ

އަތްދަށުން ަކއްާސލި ނޫން. ިމއީ އޮޅުމެއް ެވސް ނޫން.  ކަމަށް. މިއީ ަޓއިޕިން މިސްޓ ކެއް ހިންާގފައިާވ ބޮޑު ޖަރީމާެއއް

ޖަރީމާެއއް. މި ފެންނަނީ އެ މުައއްސަާސ  އި ެވްސ ހިނާގފައިާވ ޮބޑުެވސް ނޫން. ިމއީ ޙަޤީޤަތުގަ ލަެއއް މައްސަ

ހުރި މީހާ  ތަން ހިންަގން އެ  ،ބިުލކަން. މިއިން މި ދަްއކަނީޤާތަން. އެ ުވޒާރާ ހިންުގުމެގ ނާ ންދާ ފެއިްލެވެގށްއެްއކޮ

ކުން ނަަގއި މުއައްސަާސއަުތެގ ހުރިހާ ލައުސްކޮށް ދަޔަރި  ސީފެއިލްވެއްެޖކަން. އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން މި މައްސަލަ

ާޚއްޞަކޮށް ިމ . މެދު ފިޔަަވުޅއެޅުން ލުާވ މީހުންނާމާހުއިމި މައްސަަލިއަގިއ ަވުގތުން ަވުގުތން ަވުގަތއް  ،ތަޙުޤީޤުކޮށް

 ފިަޔަވޅުތަްއ ބަލައި  ން އޮތްމި މައްސަލަިއަގިއ މަޖިލީހުން އެޅެ  ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ރައީަސށް އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން 

. ކަންތައްަތއް ދާނީ ބޮްއސުންލަިއެގން މި ،ޅުަތއް ަވުގތުްނ ަވުގތަްއ އަޅަން. އެެހންނޫންނަމަަޔަވއެ ފި
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އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކޯލިޝަެނކ  ކިޔާަފއި ނެތް ފުރުޞަތުީދެގން ތިބެވ ކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހ ނެ ސަރުކާރު ެވްސ 

ކަމަށް   ދާ ޚިލާފަށް . މި މެންޑ ޓާހަާވލުކޮށްފަ ންޑ ޓެއްށް އަޅުަގނޑުމެން ަވނީ މެސަާސތަކަޖަާވބުދާރީކުރަން. މުއައް

މާލުާވ ބަަޔކަށް ހުިމކަމުގައި އި ،އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން ،ށް ެގންނަންޖެހ ނެ. އެހެންކަމުންމަގަ މުއައްަސސާ ތެދު ންޏާަވ

ލީހަށް އަޅުަގނޑު އެާއއެްއކޮްށ މި މަޖިހަމަ ށް. އަދިފިޔަަވުޅއަަޅއި ަވުގތުން ަވުގތައް މި ކަން ކުރިއަްށެގންދިއުމަ

ރިމީހާެގ އިތުބާރު ެނތްކަމުެގ ޯވެޓއް މި މަޖިލީހުން މި މުއައްަސސާެގ ެވ ،.ޑީ.ޕީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޮގާވލަންއެމް

 ދަންނަަވން. ނަގައި އަަވހަށް އެ މީހާ ބ ރުޮކށްލަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުން ރިޔާ

އިޝާރާތްކޮށްލަދެްއުވން  ަގޑީަގއި ަވަޑިއަގންނަަވންޖެހ  ެއއްެވސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިންނެިވއްޔާށް މި ކޮމިޓީއަ

މެންބަރު އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  އެދެން. އަދި ކޮން ކޮމިޓީެއްއކަން ެވސް ިވދާުޅެވދެްއުވން އެދެން. ހޯރަފުށީ

 .ސަލީމް

 

 ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:ޙްމަދު ބަރު އަދާއިރާެގ މެން ފުށީހޯރަ

ދާއިާރެގ  ނުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މިއަދުެގ ޖަލްސާައށް ަގލޮޅު ދެކު

ތް ާވހަކަ އަުޅަގނުޑ ތާއީދު އޮދާއިރާެގ ފުރިހަމަ  ހޯރަފުށީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްިވ ުކއްލި މައްސަަލއަށް

ިގނަ ކަްނކަން އެބަހުރި.  ާވ މައްސަަލއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދ ހަާވ ަވަރށް މި ން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިނަަވދަން

 އަިދ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބ ނުންާވ ޑަކުދިންނާކުސަރުކާރުން ޚާއްޞަކޮށް  ،ލަތުެގ ފަރާތުންއު ދިެވހި ދަ ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

ެއކު އާދެ! ކުރެެވމުންދާ މަސައްކަތްަތއް ފާރަެވރިކަމާ ؛ދާ މައްސަލަަތއްންކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެެވމުއްކާތެރިމީހުން ރަ

އަިދ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ބަލަމުންދާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން އެބަ ދ ހަވ . އާދެ! ކުަޑކުދިންނަށް

ންތަކުގައި ރަްއޔިތުން ހުޖެ ކުރިމަތިާވ މިފަދަ ޮގންްތތަކަށްާޚއްޞަ އެީހައށް ބ ނުންާވ އެިކއެކި ފަރާ ،ޚާއްޞަކޮށް

  މައްސަލައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ ހާމަވ . ޖުމުލަ މި މަޑުން ނޯންނާނެކަން މިއަދުެގ  މަޖިލިސް

ަގނޑު ކަށް އަޅު ުގޅިެގން ދެްއކެިވ ާވހަކަފުޅުތަ ޢާޟޫއުމެންބަރުން މި މަ ިއއްޒަތްތެރި ޮގތެްއގައި ަވރަށް ިގނަ

މި  ؛. އެހެންނަމަެވސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު ތަކުރާުރކުރާކަްށ ނެތިންްއ ންތައްތަ ތާއީދުކުރަން. އެ ކަ

 ތަކެއްމު ކަންތައްން މުހިން ިވސްނާލަންެޖހ އަޅުަގނޑުމެ ،ފަދައިން ޟޫޢުގައި ާވހަކަފުޅުަދއްަކަވމުން ިވދާުޅިވއުމަ

ދަރު ދީފީމު.  ޤަށް ބޮޑެތި އިއްޒަާތއި ށް އަޅުަގނޑުމެން ަވރަމަތުކުރެވ  ފަރާތަކަހު ތުލައަކަށްނުރައްކާތެރި މައްސަ އެބަހުރި.

އުމީ ޚިދުމަތުެގ އިނާމު އަޅުަގނޑުމެން ދީފީމު. އަދި ޤަޑަރުކަން އަޅުަގނޑުމެން ދީފީމު. ސެއޮނަރަރީ އެމްބެ

ހާ ކަމެއް  ަގނޑުމެން ދީފީމު. މި ހުރިސް އަޅު ަޑރުކަން ެވސެބިލިޓީ އެމްބެަގއި ެއޗް.އާރް.ސީ.އެމްެގ ިޑސެއެއާެއކުހަމަ
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ަވނަ އަހަރުން ފެިށެގން ާގތްަގނޑަކަށް މިކަުމެގ  2014ޮގުތަގިއ  ަގިއ ައޅުަގނުޑމެނަށް މިހާރު އެނގ ހިނަގމުންދާއިރު

. އަިދ ގައި 2015ަވނީ  މި އުީމ ޚިދުމަތުެގ އިނާމު ލިބިަފއިޤަފި. ފަރާތްތަކަށް ލިބެންފަށައި ބެހ  މަޢުލޫމާތުތައް ކަމާ

މެއް. ޤާއޮނަރަރީ މަ އްާވއި. ސަރުކާުރން ދެޑަރުކަމުގަ ސެހުރީ އޮނަރަރީ ެއމްބެ  ެވސް އ ނައަށްހަމަ ދާދިފަހުން ަވކިކުރުމާ

 ަގނޑުމެން ކަންކަމުަގއި މީހުން އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ  މި ޕްރޮސެސް ރިިވއުކުރަން. ކިހިނެއްތޯ އަޅު 

ިދެވހި  ،ހަަގކޮށްލަން ބ ނުންވ ާއއެީކގައި އަުޅަގނޑު މި ފާމަވ ތޯ މި ބަލަނީ. ހަމަ އެހަ ކުފޫއެ ކަންކަމަށް ،ކޮށް އިެވުލއ ޓު

 ،ތީ ާވ ދަރުެވރި އިނާމަކަށްޤަ މުންިނސްބަތުން ދެވ  ަވރަށް މުހިރާއްޖ ެގ އުމީ އިނާމަކީ ޤަސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ދެއްާވ 

މިހާރަށް މި  ރުން މިހާ ،ައޅުަގނޑު ޮގާވލަން ންީވމާ،. އެހެމަގެއް އޮންނަންޖެހ ނެ ނެމި އިނާމު އަނބުރާ އަތުލެވ 

 އިނާމު އަނބުރާ އުމީޤައ ނާއަށް ދީފަިއާވ  ،ކަމުގައި ސަުރކާރުން އެޅުްއެވން އޮތް ފިޔަަވޅަކީ ކޮަބއިޯތ ބައްލަަވއި 

 ށް ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.ހޯދުމުެގ މަސައްކަތްކުެރއްުވން. ަވރަށް ބޮޑަ

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 .هللا ޢަބްދުރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަނޮ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ޢަބްދުނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ކުރީ ސަރުކާރު  ،މި ސަރުކާރު ،މައްސަލައަކީ އެ ސަރުކާރުޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މި 

އިރެްއަގއިތޯ ބަލާކަށްނުޖެހ . ނ ޅުނީ ޮކން. މިއަދު ފިޔަަވޅުެއއްސް މައްސަލަޔަމާ ސީރި ުވރެަވރަށް ޔަިއެގން ފުއްދާލެވ ކި

ހުީރ  ނ ޅިދަނީ. ައދިެވސް ފިަޔަވޅު ަވރަކަށް މަސް ދުަވސްެވެގން މި 14ފަހުން ެވސް  މި ސަރުކާރު ައއި

ޖަލުަގއި ެގން ބެހި  ކުޑަުކއްޖަކާ ،އްސައި ރު އަކާަގނޑަށް ފެންނަނީ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން މި ސަރުޅުކަންތައްތަުކގައި. އަ 

ހަދިާޔއެއްބާ ސަުރކާރުން އެއީ މާ، އެހެންީވ ން.އ ނަ ދޫކޮށްލު އިލުިއކޮށްދީފަން ކުހު ކޮށްފައި އޮްއާވންކުހުއޮތް މީހަކަށް 

ސްޓްީރ މިނި އާފަިއ ހޯރަ އިއްބެ ށްކޮކިސިދާތާ ވަ ބެހެންީވމާ، މިހާރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ  ނާކުޑަކުދިން ؟ދިން

ކަމަށް ބެލެެވނީ ަވރަށް ރަނަގޅަށް.  ހިނާގނެ މިނިސްޓްރީ ރކަމަކަށް. އ ރުން ޖެންޑަތަމަ ފުރަ ތޯނޫންކުރަންީވހަާވލު

އެަބއި ދޫޮކށްލާފައި މިހާރުން މިހާރަށް ، ިމަކން ނުކުރި ،އެހެންީވމާ، ސަުރކާރުތަްއ އެކަން ނުކުރި

 ކުރަްނީވނޫންތޯ. ހަމަ ކުަޑކުދިންނާ ތެރިރަްއކާޖީލުތަްއ ކުރިްނ އެ  ިދއުމުެގެވެގންކު ހަލާޖީލުތަެކއް ފިޔަަވުޅއަޅަންީވނޫންތޯ. 

ނާނެ. އެންމެ ރަނަގޅު ަކންތައް ެއއަކީ. އެއަްށުވރެން ރަނަގޅު ޮގެތއް ނޯން ،ބެހ  މީހުން ދަންޖައްސައި މަރަން

މާަމ ، ކާފަ .ށް އަރަނީިރ ގައަބައްޕަ ދަ ،މަންމަ ދަރި ަގއަށް އަރަނީ ؛ޖީލުތަކަށް ހަލާކުެވ ހުރިހާ އެހެންނޫނިއްޔާ މި

 ތޯ ެގމް ކިތައް ކުދިންޞޫޢުމަ ؛ެވެގންާދއިރު ކިތައް ކުދިންގެ  ޗަރުން އެހެން މީހުން އަރަނީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ޓީނޫނީ

އެ ކުއްާޖ މި ހ ދަކުރަންޖެހެނީ އެ ުކއްޖާައްށ  މުޅި އުމުރު ،ބަލުޤުސްތަމުދަނީ. އެ ކުދިންެގ  ދިރިއުޅުން ހަލާކުެވެގން މި
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ރޫމް ބޮކި ންލައިފިއްާޔ، ސިޓިއި ލައިފިްއޔާ، ގ  ކޮޓަރި ބޮކި ނިްއވަ އިނިއްވަ ނާ ބޮކި ޚާކިހިނެއްތޯ. ފާ ން ާވނީދެ

 އުމުރު ހ ދަކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކުން ތެރ ަގއި މުޅި ލައިފިްއޔާ ހާސްކަެމްއެގއިނިއްވަ 

އެ  ؛ންކުރަ  ކަންތައްތައްހަމަ އެންމެން ުގިޅެގން މި ،ނުކޮށް އެއް ަބޔަކު ބްލ މް ،އްލުކުރަން މަސަްއކަތްކޮށްޙަ

އެންމެ ބޮޑަްށ މީަގިއ ނުާވނެ. އަުޅަގނޑު  އްލެއް ޙަ  މި ކަންތައްތައް މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަަވޅު އަޅަިއެގން ނޫނިްއޔާ

 ރުނު، ަބޔަކަށް ނުކެެއއްެވސް ޅ އު  މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ބޮޑަށް އޯާގތެިރެވެގންށްއިންސާނީ ޙައްުޤތަކަ ،ފާހަަގކުރަނީ

ުކރަން ނުކުރެނު ބަޔަކު ދެން   ލަން. އެަވރުއަހަރު ކުއްާޖައށް ޖިންސީ ޯގނާކުރީމަ ބަޔާނެއް ެވސް ނެރެ 2ދުަވހު ށްއިހަ

އެހެން ެއްއެޗކ  ކީމަ ަވރަށް ހަޑި ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސް. އެހެްނީވމާ، ެއ  ،ތާ ކުޑަުކދިންެގ ޙައްޤ އަިއއްސަ މިމިއަދު 

ެއއްކަަލ  ،މިހާރުން މިހާރަށް ބާރު ލިބިފައި އޮއްވާ  ،އް ނާޅުަވއި ަގއި ކަންތައްތަެއއް ބަޔަކު ބޮލު ،އްލުކޮށްޙަ ތައް ކަންތައް

މިކަން ަހާވލުނުކޮށް.  ބަޔަކާ ކުރަންީވނޫންތޯ މިކަން ންސްޕަރ މެޖޯރިޓީއ . ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ ،މެންބަރުންނ  65

މި  ކޮްށެގން ނޫނިއްޔާަރނަގޅު ތައްހުރި ކަންތައް ނަގުޅކުރަންޅާފައި ރަކޮށްަފއި ދެން ފިޔަަވޅުއަ  އެހެންީވމާ، މިކަން

ކަންނ ނެގ  ެވސް ތިބ ނެ ބި ހުރިހާ ބ ފުޅުން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އެބަތިބި ދަރިން. މިތާ ތި ؛ކަންތައްތަެކއް

ންީވމާ، އެ ޮގތަށް ާވ އް. އެހެ ނުާވނެ އެ ކަމެދަރިން. އެ ކުއްޖަކާ ބެހުނީމަ އެ މީހަކަށް އިހުސާސްާވނީ. ެއހެންނޫނިއްޔާ

 ށް ނީ މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަަވޅުނާޅާ. ޝުކުރިްއޔާ ަވރަވަ ކަންނ ނެގ ތި ބ ފުޅުން ތި ތިއްބަ ޮގތަށް ބަލާފައި އްކަމެ

 .ފުރުޞަތަށް ދެއްިވ ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ.

 

 ކަެދއްެކުވން:ދު އީސާ ާވހަބަރު އަޙްމަދާއިާރެގ މެން ދިކުޅުދޫކެނ

. އަޅުަގނޑު ަވރަށް ކަންޮބޑުާވ މައްސަަލއެއް މިއީ. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ަދުކ މިއަ ،ެޔއަކު އި ިއއްބ ނުން. މި ކަމަކީ ިދެވހިރާއްޖ ގަ  ދާކުރަން އަ މެންބަރަށް އަޅުަގނުޑ ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު 

މިއީ ޒަމާނުއްސުރެން ދިެވހިރާްއޖ ގައި ހިނަގމުން އަންނަ  .ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއއްއުޅ  މައްސަލަފެށިެގން

އޮތުުމެގ  މައްސަލަެއއް. މި މަްއސަލަތައް ބޮޑެިތ ސިއްރުަތކުެގ ޮގތުަގިއ ހާމަކުރަންނުކުރ  މިންަވރަށް ފެތުރިފައި

 ސީާދ މިފަދަ  ، ޚާއްޞަ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުާރ ާގނޫނެއް ނީ ހަދަންޖެހުެވހިރާއްޖެަގއި ދި  މެންސަބަބުން އަުޅަގނޑު

ަވނަ  17 .އަުޅަގނޑުެމން ާގނޫނު ހެދީ ފައި ާބރުތަކެއް ދީޞައް ޚާ ކުރުމުެގ ތަޙުޤީޤުކޮށް ައދި ދަޢުާވއްމައްސަލަތަ

ހުރިހާ   ބ . މިލިމަޖެހުން އަޅުަގނޑަށް އެބަހަ ތްދު ހިމިއަ ދެުވނީތީ ެވސްނާގނޫނު ހެދި މަޖިލީހުގައި އި އި، އެމަޖިލީހުަގ

ކުދިންެގ ޙައްޤުަގއި އަުޑއުފުލަން  ައނިޔާ ލިބ  ކުދިންނަށް އެ ،މައްސަލަތަކެއް ައޅުަގނޑުމެްނެގ ސަމާލުކަމަށް އައިއްސަ 
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ްއ އްތަނަ ކަންތަ ިގ އުެފދ  ަވރަށްުސާވލު އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދެުވނީތީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މީގަ 

ޮގތުން ހުރި  ުގޅ   ސެންސިިޓްވ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިކަމާ ؛ންެޓލިޖެންސް ަވރަށްއި ،ކީމަކަ އެބަހުރި. އެއް 

އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުލުހުންެގ ފަރާތުން ނުަވތަ  ،ޮގތުން އަޅުަގނުޑެގ ސުާވލަކީ  ުގޅ  ދެކެވ  ާވހަކަތަކާ  ކަމަށް މި

؟ ވ ތޯކުެރިވފައި އޮންނަ ުއސޫލުެގ ެތރެއިން ހިއްސާ ށްއްަސސާތަކަްނ ދައުލަތުެގ އެހެން މުއަބާރުތަކުދައުލަތުެގ ސަލާމަތީ 

ާވހަކަ މިހެން  ޮބަޑށް ބަލަންޖެހ  ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މި ެއީއ އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް؟ ަވނީ ކިހާ މިންަވެރއްތޯ

ސީ ސިޔާ އި،ށައެއް ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ފަމައްސަލަ 2އަތޮޅުަގއި މިފަދަ  ނ.އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ  ،މިދެންނެީވ

 ؛އަދި އެ މައްސަލަ އި،މައްސަލަ ފައިލްކޮށް ޮއއްބާލަ 2ބާރުެވރި ފަރާތްތަކެއް އެ މަްއސަލަތަކުެގ ފަހަތުގައި ތިބީތީ އެ 

ހަަކއަީކ ކުރި ާވރއ ުރެގ އަތޮޅު ކޮމާންޑަރު އެހެން އަތޮޅަކަށް ޓްރާންސްފަ ެގންދިޔަތެެރއިން ެއއް ަމއްސަލަ ަބލަމުންއ ެގ

އިނގ ތޯ. މަނަދޫ ދާއިރާެގ އ ރުެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ާވހަަކެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ށް ދެެކވ ދަޔަަގ ަގއިނ. އަތޮޅު

ހުރި  އި،ތަޙުޤީޤު ފޮރުަވ ،ކުރެުވނު މީހާެގ މައްސަލަ ފުލުހުން ފައިލްކޮށްއިލާެގ ބ ފުޅަކަްށ ެވެގން ތުހުމަތުޢާމެންބަރުެގ 

ިމއަދު އެކަމުެގ ޒިންމާ ހޯމް   ،ޑުެގ ުސާވލަކީދެެކވ . އަޅުަގނކުރި ކަމަށް ާވހަކަ ޓްރޮއީސް ޑިސްމަޢުލޫމާތުތައް ެވ

މިނިސްޓަރުެގ ބޮލުގައި އަުޅަގނޑުމެން އަޅުަވންޖެހ ތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހ  ބަލަން. އަޅުަގނޑުމެން 

ާމ ބ ފުޅުްނެގ ޒިން އެ ،ޅުންޤާމުތަކުަގިއ ތިއްެބިވ ބ ފުެއކި މަ ދައުލަތުގެ  ،ހުރި މިންަވރު ހިނާގފައި  ތައްމިފަދަ މައްސަލަ

މީަގިއ  ށްނައުފުލާފައި އޮތީ ކިހާ ަވރަަކށްތޯ ނުބަލައި އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް މިއަކުން ނުނެއްޓެވ ެނ. އަޅުަގނޑުމެން

ސްބަތްވ .  އެަބ ނިރަނަގޅު ނިންމުމެއް ނުނިންމ ނެ. އަދި ހަމަ ައޅުަގނޑުެގ ދާއިރާއަށް ެވްސ މީެގ އެްއ މައްސަލަ

ާވހަަކ  ސަ އެޢީހެއްޔ   ތެރ ގައި ިތބީމައިލީ ބަޔަުކ މީެގޢާަސެގ ޢީނި ބު ުޅަގނޑަްށ މީހަކު ުގޅާަފއިމިއަދު ެވްސ އަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށް ައޅުަގނުޑެގ ދާއިާރެގ ަރއްޔިުތންނަށް ދަންނަާވލަން ބ ނުން.  ،ނުދައްކާ ތި ތިބެނީ. ނޫން

ނޑު ކުރާނަން. އަުޅަގނުޑެގ ކަމެއް އަޅުގަ ެވން ހުރި ހުރިހާ އަޅުަގނޑަށް ކުރެ  ހިސާބުންލިބުނު  އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު

އެއްބަފާ މީހެއް ކަުމގައި ިވޔަސް ެވސް މިފަދަ ކަމެއްަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަ ުކޑަ ެވސް ދުލެއް ނުދ ނަން. ޑު ނއެއްބަ

 ،ތް ކަެމއްތޯ ބަލަންސަލަަތއް އެއީ ހިނާގފައި އޮމައް އެ ބެހ  ުވޒާރާތަަކށް އަޅުަގނޑު މިއަދުން މިއަދަްށ ދައުލަތުެގ ކަމާ

ބެހ   ޤައުމީ ސަލާމަތާ ،ާވނަމަ  ހޯދަން އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް ފަށާނަން. ެއއީ ިހނާގފައި އޮތް ކަެމއް ކަމަށްމަޢުލޫމާތު

އް ސައްކަތެހުރި ހުރިހާ މަ ަމއްސަލަތައް ބަލަން ކުެރެވން  މައްސަލަ ެގނެސްެގން އަުޅަގނޑު އެ ކޮމިޓީއަށް އެ 

އުޅެނީ  މިއީ ހަމައެކަނި މި ؟ނަށް ދެން. ދަންނަަވންތޯއިރާެގ ރަްއޔިތުން  ައުޅަގނުޑެގ ދާކަމުެގ ޔަޤީންކަންކުރާނެ

އަމިއްލައަށް  ކުދިން އެ ،ށްއަދެކެެވނީ އަމިއްލަ  ުކރުމުެގ ާވހަކަެއއް ނޫން މި ދެކެެވނީ. މިކުޑަުކއްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާ

ރު އިހާނެތި ކަމެއް ކުރާ މީހުންެގ  މުޑުދާފަދަ ހަޑިގައި މިދ ތެރ  ކުދިންނާ އެ ،ަހކަނިޔާެގ ާވކުދިންނަށް ލިބ  އަ ެވސް އެ

ދައްކަނީ.  ތަކެްއެގ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި އެހީއަށް ބ ނުންާވ ކުދިންޞަޚާއް ،ާވހަކަ ދެއްކުުމެގ ޤާބިލުކަން ެވސް ނެތް

ެއްއ ްއސަލަހ  އެްއެވސް މައެުކ ބަލަންޖެކަމާސް ޔަސީރިަވކިން  މަޖިލީހުން މިއަށްުވރެ މިއަށްުވރެ ަވކިން ސެންސިޓިްވ، މި
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ިމއީ އިންސާނުްނ ދައްކަނީ.  އޮތް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ނުެދކ ަވރު ނުަރއްކާތެރި ަމއްސަލަެއއްެގ ާވހަަކ އަުޅަގނޑުމެން މި 

ުރެގ ދަުށ ުނކުރާަވދައްކަނީ. މިީއ ޖަނަާވރުްނ ެވސް  ކުރާ ޒާުތެގ ކަެމއްެގ ާވހަަކއެއް ނޫން އަުޅަގނޑުމެން މި

 ...ައޅުަގނޑު ހަމަ މި މަޖިލީހަށާއި، އް ިމއީ. އެހެްނީވމާދަރަޖައިެގ ކަމެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ުވްނ:ކަދެްއކެދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަ

ލް ނަސީމް އްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ެވްސ ަގލޮޅު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މީކާއިއި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ކުރާ ާވހަަކ ދަންނަާވލަން އަޅުަގނޑު ެވސް މި ތެދުީވ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިާވ މި ކުއްލި މައްސަލައަށް ތާއީދު

ރުން ޒިންމާ ނަންގަަވންޖެހ ނެ. މިކަމުގައި ެވސް ޓަސްާވލުެވފައި ތިއްަބާވ މިނިތައް ހަބޫލުކުރާ ޮގުތގައި މިނިސްްޓރީަގ

ފެންނަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރެގ ޒިންމާތައް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނަާވ ންމިނިްސޓްރީ ހަާވލުެވެގން ހުއެ  ،ނީފެންނަނީ. މިކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަާވ ތަން މި ނުނެންެގވ 

ދިނުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތ . ދެން ނޮޅިަވރަމް ފާއު ިއސްތި ،ާވނަމަ މިނިސްޓަރެއް ޒިންމާ ނުނެނެްގވ  ކަމަށް

 .ައހަރު ކުއްޖެއްެގ ާވަހކަ. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންެގ ާވހަކަ 2 ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރައްަވއިފި

ން ހަމަ ކޮންމެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޤީއް ދަންނަާވލަން ބ ނުން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑަށް ޔަ ހަކައެ ނޑު އެއަށް ކޮންެމެވސް ާވއަޅުަގ

އަހަރުެގ ކުއްޖާއަށް  ދެ ުކރިން.ެވރިށްބޮޑަށް އެކަން ކު ކުރި. އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށްމެންބަރެއް ެވސް އެކަން ކުށްެވރި

 އަނިޔާތަކެއް ޫނން. އެކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގިއ ނެެވސް ލިިބެގންދާންޖެހ ކަށް އެްއޮގތަލިބިެގންދިޔަ އަިނޔާތަކަކީ 

މަކީ ނުދި ންކުހުމީހުންނަށް މަރުެގ  އެ ،ާވނަމަ  ދ ންޖެހ  ކަމަށްންކުހުކޮށްެގން މަރުެގ އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނު ބަދަލު

ުތަގިއ ބުރަތެއްެގ ޮގޢިހުންނަށް  ތިބި މީދެން އި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދުނިޔ ަގެއއީ ެވސް ކުރަންޖެހ  ކަމެއް ހަަމ.

ދުނިެޔ  ،ކުރެިވެގން އަންނަންޖެހ . އެއީ އެަވުރެގޒުތައް ކުރެިވ ތަންފީންކުހުޮގުތަގިއ ބައެއް  ބޫލުކުރާަގޑު އަޅުަގނ

 ބޫުލކުރާަގއަޅުަގނޑު  ންނަށް ުކރީމާބޫލުނުކުރާ ދެރަަވުރެގ އަިނޔާ ކުަޑކުދިަގއިންސާނީ މުޖުތަމަޢު  ،ނުކުރާބޫލުަގ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހުރިހާ  ،ންޤީ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަމާއަދަބު ދ ންޖެހ . އެެހންީވ އި އެއަްށ އެންމެ އެަކށ ނަޮގތުގަ 

އަުޅަގނުޑ  ،މެންބަރުން ެވސް ެއކަން ކުްށެވރިކުރި. އަދި އަުޅަގނޑު އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީ

 ،ާވނަމަ ންޖެހ  ކަމަށްޅުަގނޑު ޯވެޓއް ލާކުން ދިނުމަށް އަހު މަރުެގ ަޔކަށް އިމު ެވްސ ެއަވރުެގ ަކމެއް ކުރާ ބަަގހަމަ

 އަޅުަގނޑު ޯވޓު ލާނެ. ުޝކުިރއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ންބަރާއި އަލިފުށީ ތެރި މެތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތް ،ތީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބާކީ އެދިަވަޑިއެގންފައި އޮ

އިްއޒަތްތެރި  .ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދާއިރާެގ

ށްދާނީ އަމައްސަލައިެގ ބަހުސް ކުރި . މިއްކުއްލި މައްސަލައެ  އީމި .ލާނަންއިމެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަަވ

ނިމެންދެން. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ  އިދަްއކަވަ ރުޞަތަށް ާވހަކަހާ މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފުނެިވ ހުރިއެދިަވޑަިއެގން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ާވހަކަެދއްެކުވން:ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ންބަރު އިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެ`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ަގލޮުޅ ދެކުނު ދާ

ކަންބޮުޑާވ ަވރަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ އެންމެން ެވސް  ،ބަލައިލާއިުރަގިއ މި މައްސަލައަކީ ޅުއްުވން ހުށަހެ

ބަލައިލާއިރުަގއި  ކަށްތަހުރި ަމޢުލޫމާތު މު މައްސަލައެއް. އަުޅަގނޑު މިހާހިސާބަށް މިކަާމ ުގިޅެގން ލިބެންންމުހި

ާޚއްޞަކޮްށ  ،އްސަލަ ކަމާ ުގޅުންހުރި މިނިސްޓްރީއަށްމި މަން ރަަރށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުހަމަ ަވ ެވސް އަޅުަގނޑު

ސް މަން ރައިޓް އުިވަޔސް އަދި ހި ކަމުަގއިއްޔަުތ އަދާކުރާ ކޮމިޓީ އޫލި އެއީ ސަުރކާރު މަސް ،އެއީ ކޮމިޓީއަކަށް  ؛ސަރުކާރު

ނެ ކަމަށް ށް ބަލަންޖެހ ރަށް ރަނަގޅަަވއިާވ ޮގތް  ހިނާގފަކަންެގން މިއި ކޮމިީޓއަކަށް ހުށަހަޅަ ،ސްޔަވި  މިޓީކަމުަގއިކޮ

މުޅި ކަންތައް ބަލައިލާއިރުަގިއ ، އެކަމަށް ތާއީދުުކރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ެއހެންީވމާ

ހަދާ ާގނޫނުނޑުމެން އަޅުަގައދި  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ  ަވރަށް ބޮޑެތި ރިިވއުތަެކއް ކުރަން. ސަރުކާރުން ެވސް އެބަޖެހ 

 ކަށް ތަތްދ  ފަރާ މުކާރުން ޤައުމީ ޚިދުމަތެުގ އިނާބަޖެހ  ބައެއް ކަންކަން ބަލަން. ސަރު އެެވސް މަޖިލީހުން 

އެ އެބަޖަހ   .ފޮލޯކުރައްަވނީ އްތޯ ކޮން ޕްރޮސެސެ  ،އް އެބަ ެގންުގޅުްއާވތޯ ދެއްާވއިރުަގއި ކިާހަވރެްއެގ ެވޓިންގ ޕްރޮސެސެ

ޒާތުެގ އިނާމާިއ އަދި ަދުއލަތުެގ އެމްބެެސޑަރުެގ މަޤާމު  ކެއް ބަލާފައި މެުނީވ މި ބެުލންތަ ޅުގަ ަވރަށް ރަނބަލަން. 

ހުރި   އިންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް ލިބެން ތެރެތްތަކަށް ދ ންާވނީ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްެގ އެިކއެކި ފަރާ

 އެންމެ ެވސް ރެ ށްުވކަމަކަ ަގނޑު މި ހުރިހާައޅު ؛ސްތްތެރި ރައީތަކުން އެބަ ދ ހަވ . ހަމައެއާއިެއކު ިއއްޒަތުލޫމާޢުމަ

ނިކަމެތި ނުކުެޅދ  ކުއްޖަކު އެޑަޕްްޓކުރަން ، ސޫލެއްއުއަދިެވސް ނެތް ެއއްެވްސ  ،އަކީ ކަންބޮޑުާވ އެއް މައްސަލަ 

 ކުރުމަށް އެ ކަންކަން އްޔާއަކުން ޢިޖަމު ަވތަޖަމާޢަތަކުން ނު ނިއްޔާބަލަހައްޓަން އިންިޑިވޖުއަލް މީހަކު ނޫ ނޫނިއްޔާ

ންސް ދީެގން ސަހ ނެ. އެ މީހުންނަކީ ލައިޖެނެ ަގާވއިދުަތކެއް އޮންނަންކުެރވ ޓުރެިގއުލ  ،އްއޮންނަންޖެހ ނެ އުސޫލުތަކެ

ލެހެއްޓ ނެ ނިޒާމަކަްށ ބެކަމާ ުގޅުން ުހންނަ މިނިސްޓްރީއެއް ނުަވަތ އެޖެންސީއަކުން މޮނިޓަރޮކށް ސަރުކާރުެގ 

 ،ކުދިން ބަލަން ބ ނުމ  ބުނެފައިރި ން ހުންތެރިކަނުކުޅެދުަވތަ ނަރަބަލް ނުންނާ ަވލް މީހަކު ތިމަނެ. ހަމަ ކޮންމެާވާވން

 އަުޅަގނޑުމެން އް، ސަރުކާުރެގ ަގވާއިދުތަ ެވެގެނއް ނުާވނެ. އެހެންީވމާއޮ ށް ސިސްޓަމުކައެ މީހަކު އެޑަޕްޓްކުރެވ  ޮގތަ 
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އަދި  ތްކުރެވ  ޮގކަންކަން  މިހާރު މި. ހ ނެކުރަންޖެޒްަވއި ބޮޑަށް ރި މިޓީން އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގުތގައި ަވރަށްކޮމި 

 ،ނުާވނެ. އުސޫލެްއެގ ތެެރއިންކަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ނެގ  ޮގަތކަށް އޮެވެގންއެކަން އެްއެވސް އިންިޑިވުޖއަލަ

، ހެންީވމާއެ  ފާހަަގކުރަން.ކަން މި ފުރުޞަުތަގއިައޅުަގނޑު ދެކ ކަމުަގއި ނެތެެރއިން ެއ ކަްނކަން ާވންޖެހ  ދެްއެގއިަގވާ 

ްއާވނެ ކަމަށް ލިއަުޅވައިލަ  އަށް ަވރާކުރަްއާވއިރު މި ކަންކަމަޝް މަ އި،ަގިއ ބަހުސްކުރައްވަ މިޓީގައި ިމކަމާ ދ ތެރ ކޮ

 ރިއްާޔ.ށް ބޮޑަށް ޝުކުރަފުރުޞަތަށް ަވ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެްއިވ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.ބަރު މުޙަތެރި މެންތްދާއިރާެގ އިްއޒަ  ލިފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކުވން: އަލިފުށީ

ފައި އޮތް ސީރިަޔްސ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުަރން އަަވސް ޙައްެލއް ހޯދަންޖެހި

ންެގ އިންޓަލިޖެންސް ހުލުަވނަ އަހަުރ ފު 2017 ދަނީ. މި މިއަދު ބަހުސްކުރެެވމުން ޮގތުން ުގޅ  މައްސަލައަކާ

މި  ؛މީނާއާ ،ހަކަދައްަކާވން އެބަ ާވތްތެރި މެންބަރުކަމަށް މިތާނެގ ަވރަށް ިގނަ އިއްޒަ ރިޕޯޓެއްަގއި ހިމެނިފައި އޮންނަ

 ލަތަްއ ބެލިފައިެވެވންޖެހ ނެ. މި މައްސަޑު ށް އެޓެންމި މައްަސލަތަކަ .ންކަމަށްާވނަމަހެލަ. އެ ުގޅ  ަމއްސަ ޙިޝާނާ

 ަވންޏާ ކަމަށް  ތް އޮލިބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުކަްނ އެފަދަ ފަރާތަކަށް ދިނުމުަގިއ ނުބެހ ނެ. އަދި އޮނަރަރީ ޑިސެޖެއޮންނަން

ހަކާ  ފަ ދާދި  ަގބޫލުކުެރވ . ައޅުަގނޑު ެވސްށް އަޅުަގނޑައި ާވކަންަގމާލު ެވސް މީހުއި ެވސް ފަރާތްތަކެްއެގ މެކޮން

. އިމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މީހެއްެގ ޮގުތަގރި، ޯއާގެތރި ޚިދުންނަނީ ަވރަށް ޚިދުމަތްތެޖެހެންދެން ޙިޝާން ދަ

ބާަވތުެގ  އެްއަވރަކަށް ދުްއާވފައި ޮގސް ަވރަށް ިގނަ މި ،ދާއިރު ށް ދ ތެރެދ ތެރެއިން މަުގމަތިން ސައިކަލުަގއި އަޅުަގނޑަ

މީނާ މިފަދަ ކުދިންނަށް   ،ކޮށްލާ ފަހަރުތަކުގައި ބުނ ފަހަރު. މަޑު އްކުރަން ެވސް ބުނ  ބައެމަޑު ކާ. އަދިާވހަކަތައް ދައް 

ތަކުެގ ާވހަކަ. އަިދ އެޮގތުން އަުޅަގނޑު ާގތުަގިއ އެއްުދަވހު ބުނި ހަނދާން އަޅައިލާ މިްނަވރާިއ، ފޯރުކޮްށދ  ޚިދުމަތް

ެވސް.  ން ުކއްޖަކަށް ދިން ާވހަކަާނެގ ެގއިން ބަެއއް އެތަނުއަދި އ  ،ކަމަށާއި  ުކއްޖަުކ ބަލާ 3އެކަހަލަ  ،އެބަހުރި

ުދަވސް  އްތާއެ ހަފުެގނޑުމެްނނަށް މީިމއަދު އަުޅަގ ސް،ެވަނމައެހެންއަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ހާދަހާ ރަނަގޅު މީހެކ  މިއީ. 

އް  ދެކ ޮގތުަގއި މިފަދަ ކަމެއަޅުަގނޑު ތަފާތު މަޢުލޫމާތު މި ލިބެންފެށީ. ަވރަށް  ޮގތާ ޖެހެންދެން އެނިގފައި އޮތް ކުރިއާ

ރަން. މާލެއްަކން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުހުއޮތުން ެއއީ ކޮންެމެވްސ ފަރާތްތަކެއްެގ އިނުބެލި އޮތް ،ސާބަށް ދާއިރުހިމި

އެީއ  ،ާވނަމަ ކަމަށް މިކަމުގައި ޒިންމާާވންޖެހ  ފަރާތްތަކަށް އެނިގހުރެ ނުބެލި އޮތްުތަގިއ ޮގރާ ކުއަޅުަގނޑު ަގބޫލު 

މެދު އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތަްއ އެޅުން އަަވސްކުރަންޖެހ .  މާލުިވ ފަރާތްތަކާހުއެ އި މާލެއް. އެކަަމކަށްހުޑު އިރަށް ބޮަވ

 ށްކަމަ ތްމީހަކަށް ދެިވފައި އޮޝަރަފު   ކަމެއްެގ ތެެރއަށް ަވދެިވެގން މިފަދަ ޢިއްޒަތާއިހަމައެއާިއއެކު ނ ނިގ މިފަދަ
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ިގނަ ކަންތައްަތކެްއ  ކުރާ ޮގުތގައި ނ ނިގހ . އަުޅަގނޑު ަގބޫލުޖެދެންެވސް އެ ފަށްކު މާ ޔައެކަމަށް އެބަ  ަވންޏާ

ންޖެހ  އެބަ. އެނުގނު އްޓިެގން ައަވސް ފިަޔަވޅު އަޅަނުގނު ހިސާުބން ފެއެ ،ސްޔަކުރެިވފައި ޮއެވދާނެ. އެހެންަކމަށްިވ

ހުރި ުވޒާރާތަކަްށ ެވސް އަިދ ން ޅުކަމާ ުގހިސާބުން ހެދިފައި ހުރި ޯގްސތައް ރަނަގޅުކުރަން އެބަޖެހ . އަޅުަގނޑު ހަމަ މި

 ައަވސް ނުދިނުމަށް ކުރާރުިވޔައް ތަތަމިފަދަ ކަންތައް ،މާދާރު މުައއްސަސާތަކަށް ެވސް ޮގަވއިލަނީސަރުކާރުެގ ޒިން

 އެކަމުން ،އަމިއްަލއަށް އެކަްނ ަގބޫލުކުރަްއަވއި ،މަނަާވ ތެއްދެްއުވމަށް. އަދި އިޙުމާލުެވަފއި ހުރި ފަރާއިްއވަ  އަޅުޅުޔަަވފި

 ކަމަށް އަދި އަމިއްަލައށް ދުރަށްޖެހިަވޑަިއަގންނަަވްނޖެހ  ކަމެއް އޮތް  ،ހުރި ފިަޔަވޅުަތްއ އަަޅއި ންޅެއެ

 އެަކމަށް ެވސް އިޖާބަދެްއުވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ،ނަމަ ިގނަ ބަޔަކު ެއކަމަށް އެދ  ،ާވނަމަކުރައް ަގބޫލުފުޅު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޟޫޢުއަށް ާވހަކަދަްއކަން އެިދަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބިވ ހުރިހާ އުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކުއްލި މައި ކުރިއްޔާޝު

 ނިމުނީ.  އިދައްަކަވފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަ

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް .  5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ  ެގމަނަފުށީ ، ފަރާތުންެގމަސައްކަތް. ސަުރކާރުެގ  ބަހުސް ތިދާއީމިހާރު އަޅުަގނޑު މި ފަށަނީ މިއަދުެގ އިބު

ތަމަ ކިޔުން ނަރުދަމާެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަ ފެނާއި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ 

ނޑަެއޅިފަިއަވނީ  ކަރުމަށް. އަދި މި ބިލަށް ބަހުސްކުއިގަ  2019ޑިސެންބަރު  7 ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އިްއާވފައިަވނީ

 21މިނެާޓއި  20ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިެނޓާއި  24 ަގޑިއިާރއި 2ަގިޑއިރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  4ޖުމްލަ 

 14އެމް.ޑީ.އ އަށް  .ސިކުންތު 12 މިނެޓާއި 16ސިކުންތު. ޕީ.އެްނ.ސީއަށް  21 އިނެޓާމި 20ށް ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ

 30 އިމިނެޓާ 3ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިނުަގންނަާވ ޕާ ަވކިތު. ސިކުން 8މިނެޓާއި 

ދެްނ  ؛ކުރިއަށްދާންމިއަދު ންނަަވއިލާނަން ޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ދައްސިކުންތު. އި 

 11. ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީ މީ ޤައުއްުސރެޖެހި 10ކުރިއަށްދާން ހުރި ކޮމިޓީތަުކެގ މަޢުލޫމާތު. 

އްސުެރ ހީޖެ 11.  ލާމަރުަކޒީ ކޮމިޓީރެ އްސުޖެހީ 11ަވން މުައއްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީ. ރެ ިމނިްއސުޖެހީ 11، ޖަހާއިރު

 ސްޓ ޓްއި ގަ  12:30ަވނަ ބައްދަުލުވމެއް.  2ޖަހާިއރު މިނިަވން މުއައްަސސާތަުކެގ ކޮމިޓީެގ  12ޓީ. މިއްޔަތު ކޮމާލި

ަވނަ  3ސާތަކުެގ މިއަދުެގ ސަ ޖަހާއިރު މިނިަވން މުައއް 2ެމއް. ުވރައިަސސް ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުރޕްންޑް އެންޓައޯ

ކޮމިޓީ އަދި  ރަންމަންޓް އެންޑް ކްަލއިމެޓް ޗ ންޖުޔަޖަހާއިރު އެންަވ 2ަގއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ.  2:30ބައްދަލުުވން. 



55 

 

ޖަހާއިރު އެބައޮތް.  2 ިމއަދު ލާ ކޮިމޓީެގ ަބއްދަލުުވމެްއ ެވސްބަ ަވރު ސަރުކާރުެގ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިން

 ރި މެންބަރު.ތްތެއިްއޒަ

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވންދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު  ެގމަނަފުށީ

ނަރުދަމާެގ ބިލު މިދިޔަ ދައުރުގައި މި  ފެނާއި ،ރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން`. ޝުކު

 ފެނާއި  ،ުހށަހެޅުމުެގ ބ ނުމަކީ ރުންތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަަވން. މި ބިލު ސަރުކާ ފޮނުއްވައިދެްއީވހަށްމަޖިލީ

 ގެ ކަމާ ބެހ  ުވޒާރާ ،ކައި ށަަވުރކޮށްދިނުމަށް ޓައި ަފރާތްތަކަށް ކަހަުއޅ  އެންމެެވހިރާއްޖ ގައި ދިރިމާެގ ޚިދުމަތް ދިދަނަރު

އަދި މިކަމަށް  ،ކޮށްޒުކަމާ ބެހ  ވުޒާާރއިން ކަނޑަައޅާ ސިޔާސަެތއް ތަންފީ ،ންކޮށްބަޔާތުަތްއ މާތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަންޒި

ސާފު ފެން ލިބުމުގައި އެކަީށެގންާވ މިންަވުރ  ،އޮތޯރިީޓެގ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ބާރުަތއް ބަާޔންކުރުމާއި ޚާއްޞަެވަފއިާވ

މިންަގނޑުތަްއ ތް ލިބިދިނުމުެގ އުސޫލުތަާކއި ދުމަޓަކައި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިނަރުދަމާެގ ނިޒާމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ،ލަތްތައް ރަްއކާތެރިކޮށް ެދމެހެއްޓުމުެގ އުސޫލުތަާކއިސީއަދި ދިެވހިރާއްޖ ެގ ފެނުެގ ަވ ިއ،ފެން އުފައްދަ  ،ކަނޑައެޅުާމއި

 ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަކާ ކާިމ ބިލުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ިޒންމާތަ ،ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދ  ފަރާތްތަކުެގ ޒިންމާތަކާއި 

ުގޅ   މި ބިލުން ިދެވހިރާއްޖ ެގ ނަރުދަމާއާހުަށހަޅާ ބިލެއް.  ،ޅު އެޅުމާ ބެހ  އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކޮށްމެދު ފިޔަަވ

ދީފައިވ . އަދި  ރަށްކަނަޑއެޅުމުެގ ބާރު މިނިސްޓަ މަތީން ސިާޔަސތުތައް ެއއްޮގތްާވ ޮގުތެގ ކަންކަމުަގއި މި ބިލާ

ކުރުމުެގ ބާރު ކަމާ ބެހ  ޒުމި ާގނޫނު ތަންފީ ،މަތީން ެއއްޮގްތާވ ޮގތުެގ ާޔސަތުތަކާ ސި އަޅާމިނިސްޓަރު ކަނޑަ

 ،އަށް ދީފަިއވ . މި ބިލުގައި މިނިސްޓްރީެގ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވ . މިޮގތުންއޮތޯރިޓީ

ފެނާއި ަނރުދަމާެގ ނިޒާމެއް މި ބިުލ އެކަީށެގްނާވ  ށްކަރަށަ  އެ ،ދިެވހިރާއްޖ ެގ މީހުން ދިރިއުޅ  ހުރިހާ ރަށެއްަގއި

އެ ނިޒާމު ހިންގ ނެ އިންތިޒާމު  ،ދުަވުހެގ ތެރ ގައި ގާއިުމކޮށްއަހަރު 5ކުރަން ފަށާތާ ިގނަެވެގން ފާސްެވ ޢަމަލު

ފެނާިއ  ،ންިމޮގތުޖެހ ނެ. މި ބިލުގައި ކަމާ ުގޅ  އޮތޯރިީޓެގ ބާރުތައް ކަނަޑއަޅާފަިއވ . ން ހަމަޖައްސަންމިނިސްޓްރީ

ންސް އޮޕަރ ޓިންގ ލަިއސަ ށްޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކަ ،ފަރުމާކުރާ ފަރާތްތަާކއި ،ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ފަރުމާކުރުމާއި

ންސް ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު އޮތޯރިީޓއަށް ދީފަިއވ . އަދި ފެނާިއ ލަިއސަ ،ބަަދލުެގނައުމާއި  ،ކުރުމާއި އާ ،ދޫކުރުމާއި

އެކަްނކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތަްއ  ،އްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއިމަ ފަދަުގޅ  އެ ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތާ

މި ބިާލއި މި  ،ޮގތުން ުގޅ  ޚިދުމަތްތަކާެވސް އޮތޯރިީޓައށް ލިބިދީފައިވ . މީެގއިތުރުން ފެނާއި ނަރުދަމާެގ  އެޅުމުެގ ބާރު

 ،ފާސްކުރުމާއި  އިބެލެވ  ހާލަތްތަުކގައި ެއކަން ބަލަ އިކަމުަގލުކޮށްފިޚިލާފު ޢަމަ ބިލުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުތަކާ

ެވސް ކަމާ  ހާޒިރުކުރަންޖެހ  ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމުެގ ބާރު ،ޓަކައި ތަންތަނަށް ަވނުމާއި އެ ބ ނުމަށް  ،ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި

 ،ތަާކއިކަތްމަސައް ސިނާޢީ ،ދަނުޑެވރިކަމާއި  ،ުވމުން ބެހ  އިދާރާތަކަށް ލިބިެގްނވ . މި ބިލު ާގނޫނަކަށް

އެފަދަ މަަސްއކަތްތައް ހިންުގމަށް ފަޅު ހިއްކަިއެގން އުފައްދާފަިއާވ  ،ރަށްތަކާއިދޫކުެރވ  ަފޅު ކަމަށްފަތުރުެވރި
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ކީ ޔަޮގތަށް އެ ރަށްރަށުެގ ބިމުެގ ފެން ފަށަލަ އްދު ހިމެނ ހަ އެފަދަ ރަށްރަށަށް އިތުރުކުރެވ  ބިމުެގ ސަރަ ،ރަށްރަށާއި

ކީ ހިމާޔަތްކުރެިވފަިއާވ ޔައްދުތަކުެގ ބިމުެގ ފެންފަށަލަހަފަދަ ރަށްރަށެއް އިތުރުކުރެވ  ސަރައެ ެގންނުަވތަ ފަޅު ހިއްކައި 

 ،ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުެގ ޒިންމާތަކާއިފެންފަށަލައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެިޅެގންދާނެ. މި ބިލުން ފެނާއި ނަރުދަމާެގ 

ގާއިމުކޮށްަފއި ހުންނަންޖެހ  މިންަގނޑުތައް ތައް ޒާމުެގ ޚިދުމަތުެގ ނިރަށްރަށުގައި ާގއިމުކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ

ކަމާ  ،މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށުގައި ާގއިމުކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތައް ހުންނަންާވނީ ،ކަނޑައަޅާަފިއވ . މިޮގތުން

ފެނާިއ  ވ .ފައި ކޮށްކަން ަވރަށް ސާފުޮކށް ބަޔާންމަތީން ެއއްޮގްތާވ ޮގުތެގ ބެހ  އިދާރާތަކުން ކަނަޑއަާޅ އުސޫލުތަކާ

ފެން އުފައްދާ މީރު ހިންާގ ،ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތަކާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތައް ދިެވހިރާއްޖ ގައި ާގއިމުކޮށް 

 ސާފުކޮްށ ކަން ަވރަށްމަތީން އެްއޮގތްާވ ޮގުތެގ ޕްލާންޓުތައް ހިންަގންާވނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދާ

ނިޒާމުެގ ޚިދުމަތް  މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަުށަގިއ ާގއިމުކުރާ ފެނާިއ ަނރުދަމާެގ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވ . މި ބިލު

ފަރާތުން މި ާގނޫނުަގއި ދ  ފޯރުކޮށްދ ނީ ޓެރިފް ނިޒާމެއްެގ ދަށުންކަން ކަނޑަައޅާފަިއވ . ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް 

އެ ޚިދުމަތް  ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު އަށް އޮތޯރިޓީ ުކާވުގޅ  ޝަ ިޚލާފަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ނޑައަޅާަފިއާވ މިންަގނޑާކަ

ކަނޑަައޅާފަިއވ . މި ބިލުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މި ބިުލގައި ކަށް ލިބިެގންާވ ކަމަށް ތަބ ނުންކުރާ ކޮންމެ ފަރާ

ެގ ދަމާނުަވތަ ެއްއެވސް ފަރާތަކުން ހިންާގ ފެނާއި ނަރު ،ުގިޅެގން ން ހުަށހެޅ  ޝަކުާވަތކާޮގތު ުގޅ  ޚިދުމަތްތަކާ

ލަތްތަކަްށ އަސަރު ފޯރާނެ ކަމަށް ސީބިުމެގ ފެން ފަށަލައާިއ ދިެވހިާރއްޖ ެގ ފެނުެގ ވަ  ތަށްތަރައްޤީެގ މަަސއްކަ

އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބެގންވ . މި ބިލާއި މި ބިުލެގ އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި އެކަެމއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ ބާރު 

ެއ  ،ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ ރުމުަގއި އެްއެވސް ފަރާަތކުން މި ާގނޫާނއި ުނަވތަ ަގާވއިދުތަކާކުޒުަގާވއިދުތަްއ ތަންފީދަށުން ހަދާ 

މި ބިލުގައި  .ލިބިެގންވ  ރިޓީައށްއޮތޯ ެއޅުމުެގ ބާރުދިރާސާކޮށް ފިޔަަވޅު އި،ބޮޑުމިަނށް ބަލަކުރި ޢަމަލެއްެގ ކުޑަ

ޚިލާފަށް ުކރާ ޢަމަލެއްެގ ޖިނާޢީ ކުށެއް   ޒިންމާތަކާޔަކުބަ އެ  ،ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ޚިލާފު ކަނޑައަޅާަފިއާވ މިންަގނޑުތަކާ 

މި ބިލުަގިއ  ެއކަން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކަމާ ބެހ  އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅ ނެ އުސޫލުތައް ަކނޑައެޅިފަިއވ . ،ާވނަމައެކުެލިވެގން 

 ށް ކުރުމަޒުޅ  ކަންކަން ތަންފީުގ އާއްމު ބ ނުންތަކުެގ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ،ަވނީއޮތޯރިޓީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި 

 މި ،ންެވެގންދާނީޤީޔަލިޓީޒް ރެިގޔުލ ޓަރީ އޮތޯިރޓީ. މި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔުޓިާގނޫނެްއެގ ދަށުން އުފައްދާ 

 ދަުއރު ތެރ ގައި ރާއްޖ ެގ ހުރިހާ މި ،އޮތް ސަރުކާރުެގ ަވޢުދުތަކުެގ ތެރ ަގއި ހިމެނ  ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ކުރިއަށް

މިއީ  ށްެގ ސަރުކާުރެގ މި ަވޢުދު ފުއްދުމަރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .ންަކންޤީށަކަށް ދ ނެކަމުެގ ޔަރަ

 މުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ދެއްިވ ފުރުޞަަތށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.މުހިންމު ބިލެއް ކަ

 
 ޑަިއަގތުްނ(ެވވަ ދު ރިާޔސަތާ ހަާވލު )މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ަރއީސް މުަޙއްަމުދ ނަޝީ

 



57 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މިލަންދޫލަނީ. އިހުޅުަވމި  ބަހުްސެގ ަވުގތު އީތިދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ިބލުެގ އިބު

 .ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ަވނަ އަހަުރެގ  2018ިދޔައީ.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް ހުށަހެޅިެގން މި

 މަދު ،ަވނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ިމައދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ޞާލިޙް

ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ ަރއްޔިުތންނަށް  ެގ ެތރ ަގިއ ދިެވހިރާއްޖ ެގހުއަހަރުުދަވތިން ިގނަެވެގްނ  ،ަވސްކޮެޅްއެގ ތެރ ަގއި ދު

ފަ. އަދި ެއކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހ  ެވ ކަމުެގ ފުރިހަމަ ަވޢުދެއްީކގައި ޯފރުކޮށްދެވ ނެއެ ންކަމާޤީނިޒާމު ޔަ

ދ . ހަމަެއއާެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަމަސައްކަތްތަްއ މިއަދު ަވރަށް ބާރަށް ރާއްޖ ެގ ކަންކޮޅުތަުކަގއި ފެންނަމުން 

 184އި މީހުން ދިރިއުޅ  އަހަުރެގ ތެރ ަގއި ާރްއޖ ަގ 2އޮތް  ންެވެގން އެބަދ  ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ކުިރއަށް މިޤީމިއަދު ޔަ

 މަތް ޚިދު މިބޯފެނާއި ނަރުދަާމެގ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކްއ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނިމި ރައްޔިތުންނަށް  އިރަށުަގ

އަުޅަގނޑު ހިުތން ސަރުކާރުެގ މަސައްކަްތ  ،ދުަވހ . އެެހންނަމަެވސްއަހަރު 5ފޯރުކޮށްދެވ ނެކަން. ބިލުަގއި އެބައޮތް 

 އީލާގައި މިޙަ އެއަްށުވރެ މާ ކުރުކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރ ގައި ެއކަން ނިންމަން. ކޮމިޓީ މަރުއަމާޒުކުެރިވފައި މިހިރީ

ފެާނއި  ،ަވނަ މާއްާދެގ )އ( ަގއި އެަބއޮތް 3އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްަލން. ބިލުެގ  ށްއިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހ  ކަމެއް ކަމަ

ަވނަ  3ންކަން. ޤީންނަށް ފޯރުކޮށްދެވ ނެަކމުެގ ޔަނަރުދަމާެގ ަވސީލަތްތައް ެއަކށީެގންާވ ހެޔޮ ައެގއްަގއި ަރއްޔިތު

މުެގ ބަދަލުަގއި މި ބިލުގައި ކޮންމެެވސް އޮތުއަރަނީ އެކަީށެގންާވ ހެޔޮ ައގެއް މިހެން ށްމާއްދާެގ )އ(. ައޅުަގނޑު ހިތަ

 . އެހެން މިެވދާނ  ޮގތަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ާގތްަގނޑަކަށް ައުގަތކެއް ކަނޑައަޅާލުމަކީ ެވސް މުހިއްމު ކަމަކަށް

 ޮގސްމީޓަރު ެގން ،މިއަދު ެވސް ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރަށްރަށުގައި ފެން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތެއްެގ ޮގތުން ،ދެންނެީވ

ގައި އިނީީތެވ ނުަވަތ ފެންކޮޅު ގ ތެރެއަށް ނުަވތަ ނެގއަށް ެވއްދީމާ، އެ މީޓަރަށް އެބަނަާގ ފީއެއް. އެ މީޓަުރ އެތާ

ފަހުން އަޅުަގނޑު  ރުފިޔާ މަހަކު ނެެގމުން އެބަދ . ދާދި 30ފީެއްއެގ ޮގުތގައި  ،ީތެވޯގތިތެރެއަށް ވެއްދިފައި އިނީ

އެ ފީ  ،ާވނަމަ އަތޮޅުަގއި އެފަދަ ފީއެއް ނެގ  ކަމަށް ފަރާތުން އައްޑޫ  ެގފެނަކަ ކޯޕަރ ޝަން ންދެކުނިން ނޫހަކު

ހިތުން ދިެވހިރާއްޖ ެގ ހުރިހާ ކަނޑާލުމުެގ މަަސއްކަތްތަެކްއ ނުަވތަ އެޮގތަށް އެކަްނ ނިންމި ާވހަކަ. ައޅުަގނޑު 

 ،ނުކުރިަޔސް ،ކުރިޔަސްނުންރަށެއްަގއި ެވސް އެކަން ިއންތިޒާމުެވފައި އޮންނަންޖެހ ނެ ޮގތް. ހަމައެކަނި ފެން ބ  

ރުިފާޔ  30ކޮންމެ މަހަކު އަރާފައި އިންނަ ބަލަދެއްެގ ޮގތަށް  ،ޮގސް ޯގތިތެރެއަްށ ވެއްދިަފއި އިނީީތެވ ހޮޅީެގކޮޅު

ެއއީ އަާސީސ  .ތިބުމަކީ އަދި އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތެއް ަކމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ފާހަަގެއއް ނުކުރެވ  ދަްއކާލާދައްކާލަ

މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަްށ ބޮޑަށް  ،ހަމަެއާއއެީކގައި ފާަހަގކޮށްލަން ބ ނުންވ   ،ެވ. އެހެންަނމަެވސްާވތީ ޚިދުމަތަކަށް
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 ބ ނުންކުރުމުގައި ެވސް އެބަހުރ  ބ ންޑުތަކެއް، ޓެރިފްތަކެްއ ފެން ބ ނުންކުރުމުގައި އަދި ކަރަންޓު ،ިވސްނަން އެބަޖެހ 

ދ ތެރ ަގިއ  ލީޓަރާ 100ޮގސް ފެށިެގން ނަުވތަ ސުން ލީޓަރުން ފެށިެގން ން ކަނޑައެޅިަފއި އެަބވ . ފުރަތަމަ ސުން ޔުނިޓު

ލާރި، މިޮގތަށް  25ނެގ  ދ ތެރ ަގިއ މި ޓަނާ ޮގސް ެއއްލީޓަރުން ފެށިެގން 100ލާރި ނުަވތަ،  20 ؛މި ނެގ  އަދަދު

ންތޯ މި ބ ންޑުތަްއ ެގފްތަކެއް ކަނޑަެއޅިފައި އެބަހުރ . ބ ންޑުތަކެްއ ކަނޑައެޅިފައި އެބަހުރ . ކީްއެވޮގސް ޓްރި

 ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ ންޖެހ  އަސާސީ ޚިދުމަތެއްެގ ޮގުތގައި. އަދި ިވޔަފާީރެގ އުސޫލުން ކަންކަން  ؟ކަނޑައެޅެނީ

މު ންއަރަނީ މިއީ މުހިައޅުަގނޑު ހިތަށް ،ކުރާނަމަ ކުން ދެޮކޅުޖެހ  ިވޔަފާރިެއްއެގ ޮގތަށް އެކަންކުންފުންޏަ ،ކުރާނަމަ

؟ އަޅުަގނޑު ހިތުން ިވސްނާލަންޖެހ  ކަމެއް. ބ ންޑުތަކަކަށް ބަހާަލއިެގން މިކަން ކުރުންތޯ ރަނަގޅީ އީމި ؟ ކަމެއްތޯއ 

އުސޫލުން ެވސް ިގނަ ރައްޔިތުން އަދި ިގނަ ފެން  އަސާސީ ޚިދުމަތެްއެގ ޮގުތަގއި ފޯރުކޮށްދ ން އަދި ިވޔަާފރި

މި  ެވސް ައުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނ ަގއި ރަންޓުކަ ؟އިންތިާޒމުކުރެިވފައި އޮތުންތޯ ރަނަގޅީބ ނުންކުރާނެ ޮގތަށް 

 200ޔުނިޓުން  100 .ރުފިޔާ 2ޔުނިޓަށް  100ޔުނިޓުން  ތަން. ސުން  ދެންނެިވ ޮގތަށް ޓެރިފްތަކެއް އެޅިފައި ހުންނަ

 ިގނައިން ބ ނުންކުރި ަވރަކަށް ައުގބޮުޑވާ  .ރުފިޔާ 3ޔުނިަޓށް  500ޔުނިޓުން  200 .ލާރި 25ރުފިޔާ  2ޔުނިޓަށް 

 ،ކަމަކީ ސޫލު. މިީއ އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް ހިޔެއްުނވ  ރަްއޔިތުްނނަކަށް އެހާ ފައިދާހުރި ޮގެތއްހެންނެއް. އަެނއްއު

ދި ިވޔަފާރިތަަކށް ފަހި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދ  ާވހަކަ. ކުދި ިވޔަފާރިތައް އަޅުަގނޑުމެން އެބަދަްއކަން ަވރަށް ބާރަށް ކު

ނެ ހެޔޮ ޮގތްތައް، ހެޮޔ ަވސީލަތްތަްއ ތަނަަވްސކޮށްދ  ާވހަކަ. މި ާވހަކަ ެވސް ދާފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކުރިއަަރިއެގން

އެބަ ދިމާވ  ބާވައ . ިވޔަފާީރެގ އުސޫލުން ދެކޮޅު  އަރަނީދެއްކ . ދެއްކ އިުރަގއި އަުޅަގނޑު ހިަތށް ަވރަށް ބާރަށް އެބަ

ކުން ފެން ޕްލާންޓެއް ާގއިމުކުރަން ބ ނުންީވ. ތަމީހަކު މިސާލަކަށް ފެކްޓްރީއެްއ ހަދަން ބ ނުންީވ. ނުަވތަ އަމިއްލަ ފަރާ

ތަ އޮތް ދެ އަހަރުެގ ތެރ ަގއި ދިެވހިރާއްޖ ެގ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ދައުލަތުން ނުަވ މުސްތަޤްބަލުގައި ކުިރއަށް މި

ފެން ރާއްޖ ެގ  ާވފެން ޕްލާންޓްތަކެއް އެބަ ބަހަްއޓާ. އެ ފެން ޕްލާންޓުތަކުްނ ބ ނުން  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 ،ދެކޮޅުޖެހ ަވުރެގ އާމްދަނީެއއް ނުލިބ . އެހެންނަމަެވސް ،އެ ރަށެްއެގ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ އިރުަގއި ،ޔިތުންނަށްއްރަ

ކުރަން. ިބއްލޫރި ފުޅީފައި ބަންދުކުރަން. ފެން ޕްލާންޓެއް އަމިއްލައަށް އޮޕަރ ޓުއެ ރަށެްއެގ ރައްޔިަތކު އެބަ ބ ނުންވ  

 ޕްލާންޓު ،ާވނަމަ ކަށް ޕްލާސްޓިކްފުޅިެއއް ނުެގންުގެޅވ ނެ. އެހެްނވެއްެޖ ކަމަށްނަެގ ފަހުން އަުޅަގނޑުެމނ2023ް

ޓަުނ  10ޓުން ފެން ބ ނުންކުރާއިރުަގއި ސަރުކާރުން ބަހައްޓާފަިއ ނުަވތަ ފެނަކައިން ބަހައްޓާަފއި ުހރި ފެން ޕްލާން

ކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް ެވސް އަރަީނ ށްތަރުފިާޔ ޓަނަކަށް ނަާގ އުސޫލު ޮއތީމާ، އަުޅަގނޑު ހި 100ބ ނުންކޮށްފިއްޔާ 

 މު ރައްޔިތު މީހާ ިގނައިން ފެން އް. އަދި އާ ދާން ފަހި ފުރުޞަތަށް އޮތް ަވރަށް ބޮުޑ ހުރަހަކަށް ެވެގންދާނ  ފުޅާެވެގން 

އިލާތަްއ ޢާއިލާތައް، ަވރަށް ިގނަ ޢާހަމަ ިގނަ  ،މިައދުެގ ހާލަތަށް ިވސްނާލާއިރުަގއި  ؟ބ ނުންކުރަނީ ކީއްެވތޯ

އިލާެގ މެންބަރުން އެ ގ ަގިއ ޢާ ، ިގނަ ކަރަންޓު ބ ނުންކުރަން އެބަޖެހ . ިގނަ ެއްއގައި އުޅެން އެބަޖެހ . އެހެންީވމާެގއެއް 

ެއ  ،ނުންެވެގންނެއް ނޫން. އެ ރައްޔިތުންނަށް އަމިއްލަ ޯގތިތަކަށް ބަދަލުެވވ ނެ ޮގތްދިރިއުޅެނީކީ ކޮންމެހެން އުޅެްނ ބ 
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އ ނަެގ  އިާވއިރު ެވސް ދެމަފިރިންނާ އަހަރު 20ައހަރު،  10ފައި އޮންނަތާ ބިތަނަަވސްކަން ނެތީމަ. ެގަވުޅ ލި

އިލާތައް ގ ަގިއ ޢާ، ިގނަ މާނުެވިވެގން. އެހެންވީ އުޅެނީ ެގއަށް ބަދަލު އ ނަެގ ުކޑަދަރިފުޅަށް މި ،ދަރިފުޅަށާއި

، ޙަޤީޤަތުަގިއ ހެންީވމާއެ ޔުނިޓުން އެބައަާރ. 1000ޔުނިުޓން،  500 ،ޔުނިޓުން 200، ންޔުނިޓު 100އުޅ އިުރަގއި 

އަުގ ަދއްކަންޖެހ  ޮގތަށް މި ޓެރިފްތައް ހުރުމުެގ ސަބަބުން މިއަދު ެވފައި މި އޮންނަ ކަަމކީ ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ބޮޑު 

، މި ދެންނެިވ ޓްރެފްތައް ޮގންޖެހުމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންީވމާ އޮތްންނަށް ކުރިމަތިެވފައި އަޅުަގނޑުމެ

ެއއް ައެގްއގައި ިދެވހިރާއްޖ ެގ ަރއްޔިތުްނނަށް މި ަވސީލަތްތައް ލިބ ނ  ޮގތް އަދި ފެން ިވޔަްސ،  އި،ނޑާލަކަ ެވސް

އް އެއް ައެގްއަގިއ ހަމަޖެހިެގންދާނެ ޮގތަކަށް ލިބ ނެ ޮގތަކަްށ ައސާސީ ޙައްޤުތަ  ؛ކަރަންޓު ިވޔަސް، މިފަދަ އިންތިޒާމު

މި  ،ދަންނަަވން ހަމަ ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު އަޅުަގނޑު އަދި ަގކުރަން. ހަމު ކަމެއް ކަމަށް ފާންެވފައި އޮތުަމކީ މުހި

 އަހަރުއްސުރެ ފެިށެގްނ ަވނަ 2010ދަނޑިަވުޅގައި އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާެގ ީފަވުކގައި ފެުނެގ ހާލަތު ަވރަށް ނާޒުކު. ިމއީ 

 ،ަޞތެއްަގއި އިރާދަކުެރްއީވތީވެ ރުއަޅުަގނޑު ަވކާލާތުކުރަމުން ައއި ކަމެއް. މިއަުދެގ ސަރުާކރުން ަވރަށް އަަވސް ފު

އެ ރަުށގައި އެ މަސައްކަތްކުެރެވމުްނދާތީެވ ަވރަށް ބޮޑަށް މިއަދު  ،ފެނުެގ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެްކޓަރަކާ ހަާވލުކުެރިވ

 އް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ހަމައެއާެއކީަގއި ނަރުދޫެގ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ާގއިމުކުރުމަށް ބ ނުންާވ ބައެ  ސަރުކާރަށް

ގެ ޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު ރައީސް ިއބްރާހީ ،. މަދު ދުަވސްކޮޅެްއެގ ތެރ ަގއިގާއިުމކޮށްފަ ގައިަވނީ އެ ރަށު ތަކެތި މިހާރު

ރަށަށް ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަްތ   އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާެގ ދެދުަވުހެގ ތެރ ަގއިެއއް އަހަރު ެވރިކަމުެގ

އަދި މިކަމުަގިއ  ،ަވޒީރުންނަށް ެވސް އިްއީވތީެވ މި ސަރުކާަރށާއި އަދި އެންމެހަދެއިންތިޒާމުކޮށް ،އިހަމަޖައްސަވައިެދއްވަ 

ތެރި ޝުކުރު ެއ ޞްލާޚުއި ޮގތުްނ ބައިެވިރިވ ހުރިހާ ބ ފުޅުންނަށް ެވސް އަުޅަގނުޑެގ ހަމަ މަލީޢަ ،މަސައްކަތްކުރި 

ަވރަށް ައަވހަށް  ،މީދަކީ އް އަުޅަގނުޑެގ އުއްޔާރައްޔިތުންެގ ނަުމަގާއއި އަޅުަގނޑުެގ ނަމުަގއި ދަންނަަވން. އިރާދަކުރެްއވި 

މި ހިތްދަތި ހާލަތުން   ،ފެިށެގން އޮތް މި އުނދަޫގ ތަކުީލފުން ޒަމާނުއްސުރެ ،އެ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ލިބި

ެތްއަގިއ ޮގ އަުޅަގނޑުމެން މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ފަސ ހަ ؛ެއ ރައްޔިތުންނަށް ދާއިމީ ޚިދުމަތް ،އްޔިތުން ސަލާމަްތެވއެ ރަ

 ގައި އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން 19ހެޔޮ އަެގްއގައި ލިިބެގންދާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. އެޖެންޑާ 

ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް ތަފާތެއް ނެތި ފަސ ހަ   ،ޖ ެގ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށްކުރާ މަސައްަކތަކީ ދިެވހިރާއް ން މިއެމް.ޑީ.ޕީ

ޒާމުކޮށްދެވ ތޯ ބެލުން. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންަނށް މިކަން ކުރެވ ނެ. ދެްއިވ ްނތިލުއި ޮގތަކަށް ކަންކަން އި

 .ދަންނަަވން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރުަވނީ ފ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދު ނިހާދަށް. 
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 ފ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ މުޙައްމަދު ނިހާދު ާވހަކަދެއްކެުވން: 

 ، ރައްޔިތުންނަށް ެވފަިއާވ ަވޢުދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ފެންނަނީ އޯާގތެރި ސަރުކާރަކުން ދިެވހި

ެގ ތެރެއިން ކަށަަވުރކޮށްދ ން އަޅުަގނޑުމެން ީވ ަވޢުދުތަްއ  19އެޖެންޑާ  ،ސްޓޯަގިއ ހިމަނައިެގންފެޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނި

 ދަނީ އެ ކަންތައްތައް ތަން. އަޅުަގނޑުމެން މި މު މަސައްކަތެއް ހިނަގމުންދާހިންފުއްދުމަށްޓަކައި ކުރާންޖެހ  މު

ސަރުކާުރެގ  ،ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލު ؛ހުށަހެޅުނު ބިލު މި ންނަށް ކަަށަވރުކޮށްިދނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން.ރައްޔިތު

އަޙްމަދު ސަޢީދަށް  ،ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވތީ  ،ފަރާތުން

ސީ ޚިދުމަތެއްެގ ސާ ނަރުަދމާއަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބި ދ ންޖެހ  އަފެނާއި .ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

 ކުރާން މާލެ ނޫން އެހެން ދިެވހި ަރްއޔިތުން އުޅ  ރަށްރަށުަގއި އެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް މަސައްކަތް އެކަން  ،ޮގތުަގއި ެދކި

މަ އެޮގތުން އަްއޑޫ ސިޓީަގއި . އެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަަގއިފެށީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ ސަރުކާރު

އަްއޫޑ  . ނަސީބުފެށުނު އެ މަަސއްކަތް ،ެގ ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބ ނުންާވ ހުރިހާ ސާމާނެއް ެގންދެވި މާފެނާއި ނަރުދަ

މިއަދާ  ،ާވަތކުން ސަރުާކރު ަވއްޓާލުމަށްފަހުޣާަވނަ އަހަުރ ހިންިގ ބަ 2012 ،ރައްޔިތުންެގ ދެރަކަމުން ނަަމެވސް

 .ަވނަ އަހަރު ފެށުނު މަސައްކަތެއްެގ ާވަހކަ 2012އީސް، ރަ އިްއޒަތްތެރި ؛ފެށުނު މަސައްކަތް އި ގަ އ ރު ،ހަމައަށް

ެވްސ ަވނީ. ނަރުދަމާއާއި ފެނުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފެށި. އެ މަސައްކަތް އަދި އަހަރު މި  8މިހާރު 

 އިފ ދޫަގ ،އިރާ  ދާިޚދުމަތެއް ނުލިބ . އަޅުަގނޑު ިނސްބަތްާވމި ަވނީ ނުނިމި. އަްއޑޫ ސިީޓެގ އެންމެ ރަށެއްަގއި ެވސް 

ލެވ ކަށް ނެތް. ބ ރަށް އިހަމައަށް ައއިސް ބެިލިއރުަގިއ އ ެގ ކަރަންޓު ކ ބަެލްއ ުގޅަ  ޮގްސ މިއަދާނަރުދަމާ ހޮޅި ަވޅުލަމުން

 ،ނަމަ ޮގތުން އްޔިތުން ބުނާ. ރަށުެގ ރަޮގސް އަނެްއކާ އެ ހަދަންޖެހިފަހޮޅި ބިންދައިެގން ،ކުރަން އެޅިފެން ޕަންޕު

 .ކޮށްަފއި އެހެރީ ދަށްކޮށް އެ މަސައްކަތް  އަލުންޖެހ ނީ ަވޅުލަން. އެހާ ނިކަމެތިކޮްށ، އެހާ ފެންަވރުހޮޅިަވޅުލާފަިއާވ 

އެ ސަިއޒުެގ ހޮޅި  ،ފެންވެއްދުމަށްޓަކަިއ ެގަނއި ހޮޅި މިއަދު ރާއްޖ ން ލިެބން ނެތިެގން އަނެްއކާ އ ެގ ހޮޅި

 ކުރީ އިންތިޚާބުތަކާ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރާންޖެހިފަަވނީ ށް  މަސައްަކތްތަކެއް މި ސަރުކާރަހޯދުމަށްޓަކައި އިތުރު

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް  ،ދިމާކޮށް ކެމްޕެއިނެއް. ޯވޓު ހޯދުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ރައްިޔތުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި

 ަރއީސް ޔާމީން ދެ ،ަގއިކާރުއްކަތްަތކެއް. ަރއީސް ޔާމީނުެގ ސަރު ތިމަންނާމެން ކުރަނީކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ކުރި މަސަ 

އަދިެވސް އެ މަަސއްކަްތ  ،ން އެ ޚިދުމަތް ފެށި ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީަގއި ރިބަން ކެނޑި. އެހެންނަމަެވސް ފަހަރެއްެގ މަތީ

ދު މި ކަށަަވރުކުރަީނ ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަ ،ދަންނަާވލަން ބ ނުންާވ ާވހަަކއަކީ  .ަވނީ ނުނިމި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ާގނޫނަކުްނ މި ކަށަަވރުކުރަީނ ދިެވހި ަރއްިޔތުންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާެގ  ؛ާގނޫނަކުންތެެރއިން ެގ 19އެޖެންޑާ 

 ދިެވހި ޚިދުމަތަކީ ދ ންޖެހ  އެއްޗެްއަކން. އަދި މި ސަރުކާރުެގ ެއސް.އ .ޕީ ތެރެއިން އެހެރީ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް

. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް މިެވނި ރަށެއްގައި މިެވނި ދިފަ ހެފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތާަވލުތަެކއްރައްޔިތުންނަށް 
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  ، . އެހެންކަމުންފައިސާ ހޯދިފަ ،ކުރެިވައދި އެކަމަށް ބަޖެޓު ،ތާރީޚެއްެގ ކުރިން ނިންމަންޖެހ ނެ ކަމަށް ޕްލ ންކުރެިވ

މަސައްކަތްތައް ރާ ކު ެގ ތެރެއިން ކަށަަވރުކޮށްދ ްނ މ19ި އެޖެންޑާ ައޅުަގނޑުމެން ،އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ 

އިން ައޅުަގނޑުމެން  19އަޅުަގނޑުމެން ކަށަަވުރކޮށްދެވ ނެ ކަމަށް. އަދި މިކަން ކަަށަވރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޖެންާޑ 

މެންނަށް މި ބ ނުންާވ ކައުންސިަލކީ ެވސް ިމއީ އަުޅަގނޑުއަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން  ،މިއަދު ނެރެން މި ބ ނުންާވ

އަޅުަގނޑު  ،މު ކަމެއް. އެހެންކަމުންންން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ެވސް މުހިާގތު ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ 

ަކއުންސިލު  19އެޖެންޑާ  ،ރައްޔިތުްނެގ ކިބައިން  އަުޅަގނޑު އެދި އާދ ްސކުރަނީ ،ނިންމާލުމުެގ ކުރިން ދަންނަާވނީ

ޯއާގތެރި ސަރުކާެރްއެގ ޚިދުމަތްތައް ަރއްޔިތުންާނ  ،ތްތިޔަ ަރއްޔިތުން އެދ  ޚިދުމަ އި،އްވަ ޯވޓުދެ  ެވސް ކެންޑިޑ ޓުންނަށް

 ާގތުން ލިބ ނ  ޮގތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސަްއކަތްކޮށްެދއްާވށ . ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާެގއަރުަވނީ ިދއްދޫ ދާއި  މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު

 ަވޙީދަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ަވޙީދު ާވހަކަދެއްެކުވން: هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޮގުތަގއި މިީއ ަވރަްށ  އާދެ! އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ؛ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިެލއް

އްޙީ ޞިހުށަހެޅިެގންދާ ބިލެއް. އެއީ ރަްއިޔތުންނަށް ރައްކާތެރި  އިަވރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްަގމިއީ މު ބިލެއް. ންމުހި

އަދި އެ ރަށްރަށަށް އެކަށީެގންާވ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެްއ  ،ޮގތުން ރައްކާތެރި ފެނުެގ ނިޒާމުތަކެއް ާގއިމުކޮށްދިނުމާއި

ދިޔައިރު ެއއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ން ފާސްެވެގ ބަޖެޓު ެގ2020އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ގާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ހުށަހެޅ  ބިލެއް. 

އަހަުރެގ  2 ،. މި ސަރުކާރުެގ އަމާަޒކީރަށްރަށުެގ ނަރުދަމާއާއި ފެނުެގ ނިޒާމު ާގއިމުކުރުމަށްޓަަކިއ ަވނީ ހިމެނިފަ

ައުޅަގނޑުމެންނަށް ރަށްރަށުެގ  ތެރ ގައި ަރއްޔިތުންނަށް ަނރުދަމާއާއި ފެނުެގ ިނޒާމު ގާއިމުކޮށްދިނުން. އާދެ!

ދަނީ   މުކަން މިއަދު މިންއަލުން އަނބުރާ އެ ރައްޔިތުންެގ މުހި ،ޮގސްަފއި ޮއެވފައިމުކަން ެގްއލިެގންންމުހިެގ ރައްޔިތުން

ފާހަަގަވމުން. އެ ރައްޔިތުންަނށް އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ކަމުަގިއާވ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި އެތައް 

އެީއ ކުރަން ނުޖެހ  ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި ދަށްކަމުްނ  ، ެއކަން ޮކށްފައިަގއިރަށު  3ރަުށަގިއ ނޫނީ  2ަވހެއް. އަހަރަކު ދު

ކުރުމުެގ މިއަދު ފާޚާނާ ،ފަރާތްތަކަްށ ލިބެމުންދާ ފެނުެގ ރައްކާތެރިކަމާއި ދިޔައީ އެެގންދިޔައީ. ަރއްޔިތުން އާދ ްސކުރަމުން

 ،ން މި ސަރުކާރުންޤީައޅުަގނަޑށް ޔަ ،ސްެވއަުޑއެހި ފަރާތެއް ނެތް. އެހެންނަމަ ؛ހަކަނިޒާމުގައި ހުރި ދަތިތަުކެގ ވާ 

އަހަރުެގ ތެރ ގައި ރާއްޖ ެގ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ެވސް އެ ޚިދުމަތް  އެްއޮގތަްށ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސަރުކާރުެގ ޕްލ ނާ

 ތައް ަވރަށް ިގނަ ޚަރަދު ،އި ދަްއކަިއެގންެވސް ނޫން. ަވރަށް ބޮުޑ ކަމެްއެގ ޮގުތގަ  ބޮުޑ ަކމެއް އަޅައިދ ނެ. ިމއީކީ މާ
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 ،މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުާވ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި އަބަދުމެ ކިަޔިއެގން 60، 50ހިނާގ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ދަްއކަިއެގން 

ދެ ފުށް ފެންނަ ނިޒާމެްއެގ  ،މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގންދަނީ ،އޮތީ ުނެވފަ. އެހެންނަމަެވސް މިކަން މި

، ތަން. އެހެންީވމާ   މިްނަވރަކަްށ މިކަން ރާއްޖ ަގިއ ތަންފީުޒަވމުންދާކުޑަން ހިނަގމުންދާއިުރަގިއ ަވރަށް ތެރެއި

ދާނެ ކަމަށް. ިވެގންއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ކުިރއަށް އޮތް ދެ އަހަރު މިކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެ

ާގނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާާވން އި މިކަމުގައި އިތުުރކުރުމަށްޓަކަހަމައެއާެއކުަގއި ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަރެގ ބަިއެވިރުވން 

ާގނޫނީ ޮއނިަގނޑެްއ ޮއެވެގން ނޫނީ ިމ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެވ ކަށެްއ ނެތް. ރައްޔިތުްނެގ އިތުބާރު  ރަނަގޅުއެބަޖެހ . 

ގައި އިތުުރެވެގންދާނީ އެބަޖެހ . އެހެންީވމަ، ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރެގ ބަިއެވިރުވން މި ހަރަކާތު މިކަން ކަމަށް ލިބެން

އްކާތެރިކަން އެ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ލިބިެގން. ހަމަެއއާެއުކގައި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ރަ ާގނޫނީ

ރާއްޖ ެގ ރަށްރަށުގައި އަދި ރާއްޖ ގައި ބ ނުންކުރާ ފެނުެގ ސަބަބުން ދިމާާވ ތަފާތު މައްސަލަތައް. ެއ  ،އަުޑއަހަމު

އެޅިފަިއާވ ުވޒާރާތަކުން ޒިންމާދާރުކަމާެއކު މަސައްކަތްކުެރިވެގން. މި ނޑަކުެރިވެގންދާނީ އެކަމަށް ކަމައްސަލަތައް ޙައްލު

ަވންޏާ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަމެްއ  ށްާގނޫނުތައް އެ ބ ފުޅުންނާ ހަމައަށް ދޫކޮށްލީމާ، އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާ ކަމަ

 ،ނޑައެޅިފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާއި  ކަެގ މައްސަލަތައް މި ދިމާަވނީ އެނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ބަލިތަކު

އިދާރާތައް ކަނަޑއެޅިފަިއ  ،އެ ފަރާތްތަކުން އިހުމާުލާވތީ. ުވޒާރާަތއް ކަނޑަެއޅިފައި ށްަގާވއިދުތަކަ ،ާގނޫނުތަކާއި 

 ،މާ، އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ ތަންތަނުްނ ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްަތއް ނުކުރުމުެގ ސަބަބުން. އެހެންވީ  ހުންނައިރުގައި އެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށްރަށުެގ  .ތާނަގއި އެ ަކންކަން ތަންފީޒުެވެގންދާނެ ަކމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިއަށް އޮތް

  އަހަރުން ފަހުން  3 ،އަހަރު 2ހަާވލުކުރުމަށްފަހުގައި  ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތައް އަދި ފެނުެގ ނިޒާމުތައް ކޮންޓެްކަޓރާ

ެވސް. އ ެގ މައިަގނުޑ  ކަެށއް ނ ނގ  އެކަން ކޮށްފައި އޮތް ޮގތެއްންނައަޅުަގނޑުމެ ދެން ،މ އިރުއެތަން ނި

އަދި ސްޓެލްކޯ ެވސް  ،ފަުހން ހަާވލުާވ ފެނަކަ ކުންފުީނެގ ެވސްއަދި  ،މައްސަލައަކީ ކައުންސިުލެގ ަބއިެވިރުވމެއް ެވސް 

އެބަޖެހ  އެ މަސައްކަތް  މެންނޑުއި ނޯވ . އެހެންީވމާ، ައޅުަގއެ ފަރާތްތަކުެގ ބަިއެވރިުވން އެއިން ެއއްެވސް ކަމެްއަގ

އެ މަސައްކަުތގައި ަބއިެވިރެވވ ނެ ނަށް ހިނަގމުންދާ ފުރަތަމަ ދުަވހުން ފެށިެގން ެވސް އެ ފަރާތްތަކުެގ މުަވއްޒަފުން

 އޮތް . އެހެންީވމާ، ކުރިއަށް ހަާވލުަވނީ އެ ކުންފުނިތަަކށް އިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަކަޮގތެއް އެބަ ހަދަންޖެހ . އާހިރުގައި އެ 

އަދި ހަާވުލާވ ކުންފުނިތަކުެގ ަބއިެވިރުވން  ،ތަނުގައި އެ މަަސއްކަތްަތްއ ހަާވލުެވެގންދާއިުރަގިއ ަކުއންސިލާއި

ށް އައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރި ެގންެދވ ނީއިތުރުކުރަން އެބަޖެހ . އ ރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަްނކަން ރަނަގޅަށް ކުިރއަށް

ާވންޖެހ . ާވއިރުަގއި މިކަމުގައި ެރިގއުލ ޓްރީ ޮބޑީެއއް ެވސް އެބަ ާގއިމުގާއިމު ނިޒާމު މާއޮތްތާަގއި މުޅި ރާއްޖ ެގ ނަރުދަ

 ތަން. ެއއީ ެއ ނިޒާމު  ުގޅ  ބިލެްއ ެވސް މިހާރު އަިއއްސަ ޮއތް މަޖިލީހަށް އެކަމާ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި

އަުޅަގނުޑމެން   ، މި ނިޒާމުމާޓަކައި މުހިންމު ކަމެއް. އެހެްނީވހަރުދަނާކޮށް ހިންުގމަށް ،ށްރިހަމަކޮފު

ކުރުމަށްފަހުަގއި ރަްއޔިުތންނަށް ދޫކޮށްލާއިރުަގއި އެބަެޖހ  އެއިން ރަނަގުޅ އެކަީށެގްނާވ ފީެއއް ނަަގން. އެހެންނޫނީ ގާއިމު
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 ެގ މައްސަލަތަުކެގ ާވހަކަ އެބަ ދައްކާ. ދެން ން އެ ނިޒާމުއަހަރު ފަހު 5ބެލެހެއްޓ ކަށް ނެތް. އާޚިރުަގއި  އެ ނިޒާމު

، ރަނަގުޅ  އެޅުމަކީ ފަސ ހަ ކަމަކަށް ނުވ . އެހެންީވމާނޫނީ ފެން ،ންނަ ސަރުކާރަކުން އަނެއްާކ އަލުން ނަރުދަމާއެއްއަ

ބޮޑަށް  ރުޞަތަށް ަވރަށްރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓ ނެ ޮގތްަތކެއް އެބަ ރާަވންޖެހ . ދެްއިވ ފު ފީއެއް ަނަގިއެގން ެއ ނިޒާމު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ުވން:ކެ ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްއިބްރާހީމް ނަސީމަ

 

 ން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެވު 

ބޮޑަށް  ހުށަހެޅީތީ އަޅުަގނޑު ެއކަމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރަށް ަވރަށް އްބެހ  ބިލެ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ

 ެއ ދެްއކެިވ ާވހަކަތަކަށް ައޅުަގނޑު ަވރަށް ޟާޝުކުރުެވިރަވން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ރި

ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރުެގ ޚިދުމަތްދ އިޓުނަރުދަމާެގ އަދި ކަރަން ހިރާއްޖ ެގ ފެނާއިކުރަން. ދިެވބޮޑަށް ތާއީދު

ހި ބާޒާރުން އެބަ ެއއްޗެ އަުޅަގނުޑމެން .ކޮޅަށްއިދި މުޅިން ހިނާގ އެހެން ކަންަތއްތަކާ  އި ދުނިޔ ަގ މި ،މިފެންނަނީ

އެބަހުރ . ަވކިން އެްއޗެއް ަގންނަންޏާ ތަންކޮޅެއް އަުގޮބޑުވ . ކ ސް ަގންނަންާޏ ރީޓެއިލް ރ ޓު  ،ހޯލްސ ލް .ަގންނަން

ެގ ޓެރިފް ހަދާފައި މިހިރަ ޮގތުން ިގނައިްނ ނެިގ ަވރަކަށް ައުގބޮުޑަވނީ. ކަރަންޓު ،ަނރުދަމާ ކަަމކު ފެނާއިއެ އަުގހެޮޔވ .

 ،ަވރަކަށް ކުއެންޓިޓީ ިގނަވި ީވމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގތުަގިއ އެހެން ކުރަނީ. މި މުޅިން އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތް 

ެއއް އަެގްއގައި މި ޚިދުމަތް  ،ފަށުގައިރައްިޔތުންނަށް އަތްފޯރާ ،ންޏާށްަވކަމަަވންޏާ ާވންޖެހ ނީ އަުގހެޔޮ. އެހެންނޫން

. މިހާރު ނަަގމުންދާ ޗާޖެއް ،ނަމަ މީޓަރެއް ބަހައްޓައިފި ،ދެެވން އެބަޖެހ . އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފެނުެގ މީޓަރ ޗާޖަކީ

ކުރީމާ ބ ނުންކުރާ  ކޮށް ފެން ބ ނުންދަލުޮގތް ބަ އޮތް، ެއކަން ެވސް ުނކުރިޔަސް. އެހެްނީވމާ ،ކުރިޔަސްފެން ބ ނުންއެއީ 

ހުރިހާ   މި  ށްކުރާ ފަރާތަކުރެެވންޖެހ . އަޅުަގނޑު ހިތުން ރެިގުއލ ޓުފެނަށް ޗާޖުކުރާ ޮގތަށް މިކަން މި އުސޫލު ބަދަލު

ސް، ޔަކަމުގައި ވި ދ  ފަރާތްތަކުން އަުގ ކުޑަކުަރން ބ ނުންިވބިެގްނވ . ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޚިދުމަތްބާރަކާއި އިޚުތިޔާެރއް ލި

، ސަުރކާރަށް އޮތް ބާރެއް ޓެރިްފ ނުދީފައި އެބަހުރ . އެހެންީވމާޓެރިފް ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން ބައެއް ފަހަރަށް ހުއްދަ

ަތްއ ެގ ޓެރިފް ރ ޓު އަދި ހަމަ އެހެންމެ ަކރަންޓުނަރުަދމާ ފެނާއި ؛ތައްޓެިރފް ރ ޓު .ތައް ކަނޑައެޅުަމކީރ ޓު

ރައްޔިތުންނަށް ސާފުފެން ފޯރުކޮށްދެވ  ޮގތަށް، ަރއްޔިތުން  ،ެވިރާވނެ ޮގތަށްލުކަނޑައެޅުުމގައި ަރއްޔިތުން ެއއަށް އަހު

ަރއްޔިތުްނ  ،ޔަސްކަމުގައި ވި ކުރި ގާއިމު ޮގތަކީ ރަެށްއގައި ފެުނެގ ނިޒާމު ާވ މިހާރު މި ؛ުނަގންނާނެ ޮގތަށްއެއަށް ބިރު

ކޮަބިއތޯއ  ދައުލަތުން މިލިއަނުން  ،ކީ ާވލަައޅުަގނުޑެގ ސު  ،އެ ބ ނުންކުރަން އެަބ ޖެހިލުންވ . އެހެންކަމަްށަވންޏާ
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އެއަށް  ،މެދު ރުހި ، ރައްޔިތުްނ އެއާއެހެންީވމާ ؟މިލިއަނުން ޚަރަދުކޮށްެގން ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުެގ ބ ނުމެއް

ެގ ނަރުދަމާ ކަރަންޓު ފެނާއި ،ުޓތައް ކަނަޑއެޅެންޖެހ . އަމުުދން އަޅުަގނޑު ހަމަޮގާވލަންކުރާނެ ޮގތަކަށް ޓެރިފް ރ ޕ 

ެވސް ނުިވސްނާށ . ައުގން ފައިދާ ހޯދަންޏާ ހޯދަން ިވސްނާށ  ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުން ފައިދާ ހޯދަން އެއްޮގތަކަށް 

ފެން  ،ކުޑަ ރ ެޓއްަގއި ީދެގން ފައިދާ ހޯދާށ . ެއޮގތުންކުރެވ  ކުއެންޓިޓީ އިތުރުކޮްށެގން ބ ރު  ،. ކުއެންޓިޓީ ންކުއެންޓިޓީ

ދަކުރަިނިވ ހަކަތަ ޔާމިާސލަކަށް އި ،ށްރިވސް ޕްރޮަވއިޑަރަސަ  އެބަހުއްޓ ތައްެވސް ައުގހެޔޮކޮށް ިވއްކ ެނ ޮގތް

ރު މިހާ ،ކަމަށްަވންޏާކުރެިވދާނެ. އެހެންކުރެިވދާނެ. ރެއިން ޯވޓަރ ހާރެވސްޓިްނގ ިސސްޓަމެއް ާގއިމުބ ނުން

ޕްރޮަޑކްޝަން  ކުޑަާވނެޓް ތާރޓީ ޓު ފޯޓީ ޕަސެންބ ނުންކުރާ އަދަދު ާގތްަގނޑަކަށް  ދިެވހިރާއްޖ ެގ ފެން އުފައްދަން 

ހިތްހަމަޖެހ    ،ފޯރުކޮށްދެވ ނެ. ރަްއޔިތުން އުފާވާ ަވރަށްކުަޑ ރ ޓެްއަގިއ އެ ިޚދުމަތް  ،އްޔާކޮސްޓް. އެހެންވެއްޖެ 

ެގ ޚިދުމަތް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ދިެވހި ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ ން ކަރަންޓު ،ނަރުދަމާ ،ރ ޓެއްަގއި ފެން

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ފުރުޞަތަށް ަވރަށްއްިވއެބަޖެހ . ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފަހުަގއި މެންދުރަށް މެދުކަނޑާލަނީ. މެންދުރަށްމި ތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ަވންދެްނ.  1:30ދާނަން ށްއަ ރިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮމިޓީަތކުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަތަާކއިެގން އަުޅަގނޑުމެން ކު

މެްއ ޯވަޓށް ެގނައުމަށް އަުޅަގނުޑ ެއކަ ،ނަމަ ހަމައަށް ކަމެްއ ޮގސްފައިވާ  ަގއި ިމއަދަށް ޯވޓާ  1:30

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ކުރާނަން. ަވރަށްމަސައްކަތް

 

 {އަށް 13:08އިްނ  12:26 :ކޮޅުތު ސްަވުގހު}

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު( ސްއީ، ރަރައީސްމަޖިލީުހގެ  ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން: ާވހަކަދެްއެކުވސަތުންރިޔާ

ކޮމިޓީތަކުެގ ރިޕޯޓުން.  ސައްކަތް މި ފަށަނީ. މަފަށަނީ މަސައްކަތް މި އަުޅަގނޑުމެން މެންދުރަށްފަހު `. 

ލީހަށް ޖިޕޯޓް މަބާީކާވ ެއއް ރިޕޯޓް. މި ރި ،ހުރި ރިޕޯޓްތަުކެގ ތެެރއިްނ ނުނިމިން ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތިރ  ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރު ،އްުވމަށް އަުޅަގނުޑ މި އެދެނީހުށަހަޅައިދެ

ަވުގތު މަޖިލީހުަގިއ ނެތުމުން. އާދެ! ކުޅުދުއްފުށީ  ްއރިރު މިޤަ އްރިރާއި ނައިބު މުޤަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މު ؛މެންބަރު

 ތްތެރި މެންބަރު.ޒައް އުތުރު ދާއިރާެގ އި
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ފްޠީޔާސިރު ޢަބްދުއްލަ އްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރުކުޅުދު

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެޒިޑެންޓްސް އަލްސްތާންަތއް ބަދަލުދެއްުވމަށް ނިންމެިވ 

މި ރިޕޯޓަކީ ނޫމަޑި   ؛ޓް. ރިޕޯޓުެގ ތަޢާރަފަކީިވ ޮގތުެގ ރިޕޯންމެނި އިން ދިރާސާކުރައްވަ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

އަލްސްތާންަތއް ބަދަލުދ ން ނިންމެިވ މައްަސލަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ،ށްރިސޯޓްސް އެްނޑް ެރޒިޑެްނޓްސްއަ

ރިޕޯޓް. މި ެގ ނިންމެިވ ޮގތު އިން ދިރާސާކުރައްަވެގ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަވނަ މާއްާދެގ )ފ( 112ަގާވއިދުެގ 

ން ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ކުރިއިުރަގއި ކޮމިޓީެގ ބަެއއްކަން ފާަހަގކުރަން. މި ރިޕޯޓް ދިރާސާތަަކކީ މި ިރޕޯޓުޓްެގ ޖަދުަވލުރިޕޯ

ަގއި ބަޔާން ކުރެިވފަިއާވ ާވހަކަ ދަްނނަާވލަން. އަޅުަގނޑު ދެން  4.0ބައެއް ކަންތައްަތއް ފުދ ަވރަަކށް ޑީޓެއިލްކޮށް 

ށް މަޖިލީހަ ނިންމެުވންތައް މިން ނިންމެިވޮގތުން ކޮމިޓީ ުގޅ  އާމައްސަލަ މި ،ތުންޮގ ުގޅ  ޓާ ޖެހިލާނީ މި ރިޕޯ

އެކު އާނޫމަޑި ރިޯސޓްްސ އެންޑް ެރސިޑެންސް  ،ން ނިންމެިވ ިނންމެުވމަކީުގޅ ޮގތުން ކޮމިޓީ އާމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް. މި

-އެންޓި ،ކުރުމަށްތަޙުޤީޤުއި، މަލާތްތައް ބަލަޢާމު އިމެހަންއެ ުގޅ ޮގތުން ހިންާގަފއިާވ ސަރުކާރުން ެވަފއިާވ އެއްަބްސުވމާ

އަދި އެކަމަްށ  އި،ށް ދަންނަަވޖެނެރަލަ އާއި އޮޑިޓަރޯމލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސާރިވސް  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި

މި ފައިސާ ށް އެ ފަރާތްތަކުެގ ކިބައިން ިދެވހި ސަރުކާރަ ިއ،ކުުރަވޮގތުން ޒިންމާ އިހުމާލުެވފަިއާވ ފަރާތްތައް ަފރުދީ

ނަ ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި ަވޒީރުންެގ ަވ 136އަދި ދިެވހި ސަުރކާރުެގ ާޤނޫނުއަސާސީެގ  .ނބުރާ ހޯދުމަށް ދެންނެުވމަށްއަ

މީހަކު   މުެގ ހައިސިއްޔަތުން އެއިން މީހަކަށް ލިބިފައިާވ މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތަ އެޤާމަޖިލީހުެގ އެއްެވސް މެންބަރަކު މަ

މަންފާއެއް  ކުރުމަށް ނުަވތަ އެއިން މީހަކަށް އެފަދަސިލުހާލައަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް މިއްއަ ބ ނުން އަދާކުރާ ަވޒީފާެގ

ޒު އާބިޓްރ ޝަނަށް އްމުޙައްމަދު މުޢި .ރޑ ،ނުާވނެކަން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ހިނދުހޯދައިދިނުމަށް ބ ނުންކޮށްެގން

އެްންޑ  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިންގ  ،ަޑއިެގންފަިއަވނީަވލިބިމާތުތައް ހުށަހެޅުއްިވ ބަޔާުނގައި ފާހަަގުކރައްާވަފއިާވ މަޢުލޫ

ޒު މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީަގއި ޮދުގ މަޢުލޫމާތު އް މުޢި .ރޑ ،ާއއިރާސްޓްރަކްޗަރެގ ަހިއސިއްޔަތުން ކަމަށް ބެލެވ ތީ އިންފް

ކުރުމުެގ ސިލުހާ އްޖާިއޒު މަންފާއެމަލުކުރެިވަފިއަވނީ އަމިއްލަފުޅު ނާޢަެއޮގތަށް  ،ާއއިދެއްާވފަިއާވ ކަމަށް ބެލެވ ތީ 

. މަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމަށް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސާރިވްސއަށް ދެންނެުވމައްސަލަ މި ،ދުގައި ކަމަށް ބެލ ވ ތީޤްޞަމަ

ދެްއުވމަށް ޓަކައި އިމެދު ޮގތެއް ނިންމަަވ ީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަްށ މި ރިޕޯޓާ 

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ތިޔަ އި ެގ ދަށުން މި ރިޕޯޓު ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( 112ާވއިދުެގ ގަ  ެގ މަޖިލީހުެގރައްޔިތުން

 ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހުށަހެޅީމެެވ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ްށ.ބަހުްސެގ ަވުގތަ އަރުަވނީ މި ރިޕޯޓްެގޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މްޝީދު މުޙައްމަދު.ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ
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 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ށްނަދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ،ކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ފަދައިން ޝު  .د هللمح الم هللابس

ދިެވހިރާއްޖ ެގ ަރއްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ހެޔޮ ރަނަގުޅ ިދެވހިރާއްޖ ގައި ކުީރެގ ސަުރކާރަކުން  ،އިިވިދޔަ ރިޕޯޓަކީ

ޮގތް   ށްެގންިދޔުމަށް ޓަކައި ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމިދިޔަ ޮގތް. އަދި ނިމުނުއިރު އޮތްއަނިޔަތުގައި ކުރި 

އެުކ އާ ކައި ނޫމަޑިޓައެޅުމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓު  160 އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީަގއި ަވނަ 2011ދިޔައީ. އެ ހާމަެވެގން 

 އ ގެ  އިްއ ނިންމަރޯހައުސެ 40އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަުރކާރު ބަދަލުިވއިރު  ،ަގިއ އ ުރެގ ސަރުކާރު  2012އަދި  .އެއްބަްސިވ

 ަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ބަދަލުުވމާ 2012 . އެެހންނަމަެވސް،ެވރިންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި ަވނީ ތަްއޔާރުެވފަޤުއްޙަ

އޮތީ  ހަމައަށް ދުަވހާހުރެ ދާދި މިދާކަށް ހިސާބަށްހުރި  ރުަގއި ނިމިފައިުގިޅެގން މި މަސައްކަތް އ  ަވއްޓާލުމާ، ުގިޅެގން

 ށްެވރިންނަޤު އްޙައ ެގ  ،ތައް ަވނީ ީވރާާނެވ. އެހެން ހުރުމުެގ ސަބަބުން ނިމިފައިާވ ހައުިސން ޔުނިޓުހުއްޓިފަ

ޔަެތްއ ކޮންެމެވްސ ބައެއްެގ މަްސއޫލިއް، މާލެއްހުމިއީ ކޮންމެެވސް ބައެްއެގ އި .ފަބ ނުންނުކުރެވ ަވރަށް ހަލާކުވެ 

ދިޔަ ކަމެއް. މިީއ ބޮުޑ ެގއްލުމެްއ. އިއަދި ކޮންމެެވސް ބަެއއްެގ ޖަާވބުދާިރުވމެއް އ ަގއި ނެތުމުން ހިނގަ  ،އަދާނުކުރުމުން

 ދުއްފުށީހާމަކަން ބޮޑު ޮގތެއްަގއި ފެންނަމުންދިޔަ. އަދި ކުޅު ށް ަވރަށްޔިތުންނަރައްެގ މި ެގއްލުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ

ދޫކޮށްލެިވަފއި އެ  ތައް ެވސް ަވނީ ނުނިމި ީވރާނާާވންހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓު ަގއި ހަދަން ފަށާފައިރު ހިއްކި ބިމުގައި އ 

އިމާރާތްތަުކގައި ުނަވތަ ބޯހިޔާަވިހކަމުެގ ބ ނުން  އެ ެވރިންނަށް ެވސްޤު އްޙައ ެގ ، ދުަވހުން ފެށިެގން. އެހެންކަުމން

، މި އިލާތައް ަވނީ ބިަކވެ ޢާހަމައަށް ނުކުރެިވ. ިމ  އެްއެވސް ޮގތެްއގައި ަވނީ މިއަދާޮގތުގައި އަިދ  ފުރިހަމައެންމެ 

ަވރަށް  ކަމާމި ެގ ސަރުކާރުން އަދު  ،ނަމަެވސް. އެހެންއިތުރު ޮގތްަތކެއް ހޯދަންޖެހިފަ ކަމުަގއިަވނީ މި އިލާތައްޢާ

. މި ބަހުްސކުރެވ  ހުގައި ިމ ކަމުެގހަދާ މަޖިލީާގނޫނު ،ދީެގން ިމކަން ކުިރއަށްދާކަމުެގ އެންމެ ބޮުޑ ހެއްަކކީ މެއް ކައިސް

އި ބަހުސްކުރުން. ހަދާ މަޖިލީހުަގއެ ރިޕޯޓަްށ ޮގެތްއ ނިންމުމަށް ޓަކައި ާގނޫނު ،ަލއިއިކަމަށް ޓަަކއި ރިޕޯެޓއް ެއކުަލަވ

ސިޓީެގ ަރއްޔިތުންނަްށ ދިމާެވފަިއާވ ބޯހިާޔަވހިކަމުެގ  ކުޅުދުްއފުށީ ، އެންމެ ޮބޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީލިބ އަޅުަގނޑަށް 

 ،. އުއްމީދުކުރަނީންއެދި ދެންނެުވ ކަން ބާރަށް ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްމިމި ފުރުޞަތުގައި  .ންއްލުކޮށްދިނުޙަމައްސަލަ 

ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަްށ  ލިިބެގންދާނެ އަށްއްލު ޙަހަށް މި މައްސަލަ ަވ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ަވރަށް އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ރަީއސް. ،ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނޫމަޑި  ،ނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއާވފައި މިަވ ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ 

އ ެގ  ؛ފްލެޓް އިމާރާްތކުރުމުެގ މަޝްރޫޢެއް 500ފުރަތަމަ.  ރުމަށްތްކު އިމާރާފްލެޓު 500 ކިޔުނު ކުންފުންޏަކަށް ދެުވނީ
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 ން ދައްޕަރުފިއްލަދޫ  ،ލަތުން އެ ކުންފުންޏަށް ދިނީ ބިން. ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއިއުބަދަލުގައި ައުގެގ ޮގުތގައި ިދެވހި ދަ

 64ަހއުސް އަދި ރޯ 140ންފުނިން ކުޅުދުއްފުީށަގއި ކު . އެ ބިން ދެުވނީާމ އެރަށަކާއިތުރުން ެވްސ ފަޅުބިމާއި އަދި އ ެގ

. ބަޔަށް ނިމިފަ ބައިކުޅަ ެއއް ަހއުސް ަވނީ ދެރޯ 100ަހއުްސެގ ތެރެިއން ރޯ 140ލެޓް އިމާރާތްކުރަން ފެށުނު. މި ފް

ތީ  އޮއަދި ެއ މަސަްއކަތް ،ެގ ބިން ހަާވުލކުރެވި ފްލެޓު 64. އަދި ހަުއސް ަވނީ މުިޅ ޖުމުލަކޮށް ނިމިފަރޯ 40އަދި 

 އިަވނީ ނިމިފަ 85ެގެތރެއިން %ހަާވލުކުރެުވނު. އ   އިމާރާތްކުރުމަށް އެ ކުްނފުންޏާ ުޔނިޓު 136އި ދޫަގނުފެށި. ހަނިމާ

 ަވނީ ާގްތަގނޑަކަށް  60ހަާވލުކުރެުވނު. % ެއ ކުންފުންޏާ ނިޓުޔު 60ފަރުން ންހަނިމާދޫެގ މަސައްކަތުން. ނޮޅިަވ

ހަާވލުކުރެުވނު  . ނޫމަޑިއާަވނީ މުޅި ޖުމުލަކޮށް ނިމިފަ ޓުފްލެ 90ރެއިން ެގތެ. އ ފްލެޓު 200ން . އަދި ދިއްދޫނިމިފަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ށްަވރައިާމރާތްކުރުމުގައި އަާގ އެއް  ޓުޔުނި 1000ޮގުތގައި  އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ

 ޔުނިޓު 600ޮގތުަގއި  ނަަހާވލު މި ކުރެުވީނ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑަށް ެފން ޔުނިޓު 1000ނަމަެވްސ  .އިމާރާތްކުރުމަށް

 ފްލެޓު 200ތޮޅުެގ އަ ލ. ؛ނިމިފަ. އަދި ލ. އަތޮޅުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް  އިހަދަ 64ހއ. ހދ. ގައި އޮތީ %

 100. ހަނިމާދޫގައި އެހެން ނިމިފަ 40% ،ފްލެޓް  100ފުށީެގ ނު. އަދި މަަސްއކަތެއް ނުފެށ . ިވލުހަާވލުކުރެުވ

ކަސް ަވރަށް ބޮުޑ ޔަ. ކޮންމެނިމިފަ 71% ،ފްލެޓް 100އެހެން  އިގަ ރުފަން. ނޮޅިަވރަނިމިފަ 44% ،ފްލެޓް

 ދެން އެ މީހުނަށް ލިބުނު  ުގިޅެގން  ތިލުކުރުމާތައް ބާކުރީ ސަރުކާރުން މި ކޮންޓްރެކްޓު ަވނިކޮށް ނިމިފައިށްމިންަވރަކަ

މީ އެ މަސައްކަތް އެހެން ިނންޓްރ ޝަނަށް ދިއުމުން އެ އާބިޓްރ ޝަނުން ޓަަކއި ެއ މީހުން ބާބިެގއްލުން ފޫބެއްދުމަށް

މަށް.  ކަ ންޖެހ ނެެގ ފަރާުތން ބަދަލުދ ކުރިއަްށެގންދަން. އާބިޓްރ ަޝނުން ނިންމީ މި ކުންފުންޏަށް ދިެވހި ސަރުކާރު

ދެން  ،މިހާ ބޮޑު ބައި ނިމި ،މިހާ ބަިއަވރު ފްލެޓް ،މަްއސަލައެއް ނުކުމ . އެއް ަމއްަސލައަކީ 2 ުގިޅެގން އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ

 ،ަވނަ މައްސައަލަކީ  2އ ެގ ކަންބޮުޑުވން.  ؛ާވ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެ ތަންތަނަށް މީހުން ނުވެއްދި ދާ މައްސަލައިނިންމާފަ

ބޮޑު ޚަރަދު. އަުޅަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރަވީނ  ލަތުން މި ކުރަންޖެހުނުއުުގޅިެގން ދަ ބާތިލުކުރުމާ ކޮންޓްރެކްޓު

 .ލަޠީފަށްއްދުބްޢަމެންބަރު ޔާސިރު  ރިިއއްޒަތްތެ އުތުރު ދާއިާރެގ ކުޅުދުއްފުށީ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:އުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށީ

ިމ މައްސަލަައކީ ޙަޤީޤަތުަގއި  ، މި އެދުނީށްަގނޑު ހަމަ އިތުރު ފުރުޞަތަކަޅު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަ

ަރއީސަށް  . އާދެ!ާވތީ ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ުގޅިަފއިާވ ަމއްސަލަައަކށްެގ ކުޅުުދްއފުށީ ،ެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުޅުުދއްފުށީެގ  ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ެއނިގލަްއާވނެ ފަދައިންއި ،ފަަދއިން އެނިގަލއްާވނެ

ިއއްޒަތްތެިރ  އްުލކުރުމުެގ ޮގތުންޙަލަ ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ މައްސަަލއަކީ މި ަވުގތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ. އެ މައްސަ

ތި  ،އް މިއީ. ހަމަ ކޮމިޓީެގ މެްނބަރެއްެގ ހަިއސިްއޔަތުންަވނަ އަހަރު ފެއްޓުނު މަޝްޫރޢެ 2011ރައީސްެގ ެވރިކަުމގައި 

އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ،ހިސާބަށް ކަމެއް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންަވނީ. މިއަދާ ިވދާޅުިވ ޮގތަށް ދެ
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ޮގތަށް އެހުރިހާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަެކްއ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަން ވައްޓާލުމަށްފަހުަގިއ އ ރުަގއި ހުރި ކަން އ ުރަގއިރިެވ

ހިސާބަށް  ިމއަދާެވސް ހުރި. އެޮގތަށް  ހަަމ ާގތްަގނޑަކަށް ނިމިފައި ުހރި ތަންތަން ،ހުރި. ބައެއް ތަންތަން

ނުލެިވ. މިއަދު އަނެއްާކ އިަވަރކަށް އެކަމަށް ައޅަ ެއްއެވސް އީދިޔަ އަހަރު މި 7އަިއއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ންތައްތައް ޮގސް ކަ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ،ަވނީ. އެހެންނަމަ ޖެހިފައި މި އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސައްކަްތ ކުރަން

ަގއިމު އް ފަހި ދުަވސްތަކެ ނެ އިާލއަކަށް އެތަނުަގއި ދިރިއުެޅވ ޢާމިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެަތއް  ،ލެުވނުނަމައިނިންމަ

ލުުކރެުވނުއިުރގައި މިނިސްޓަަރކަށް ތިފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންަވނީ މި ކޮންޓްރެކްޓު ބާދެަވނަ ކަަމކަށް ހ ދަކުރެުވނީސް. 

ދެކޮޅަށް ެހކިބަްސ  ަވޑަިއެގން ދައުލަތާ އި އްޒު ިމއަދު މިނިސްޓަރުކަްނ ދޫކުރަްއަވޢިމު އިންނެިވ ބ ފުާޅ ޑރ.

 ބޮޑު މާލީ ެގއްލުމެްއ އެބަ ލިިބެގންދ  ސް ިދެވހި ރަްއޔިތުންނަށް ނުހަނު. ޙަޤީޤަތުަގިއ ެވންާވކަދެއްާވފައި 

 ެވސް ފާހަަގކުރެއްިވޮއފީހުން ެގ އެހެންނަމަެވސް، އެންމެ ބޮޑަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްމުެގ ސަބަބުން. ދ ންޖެހުބަދަލު

 ނޫމަޑިއަްށ އެންމެ ޮބޑަށް ލަތައް ިދޔައިުރަގއިއްސަމަ  ިއ އެއެންމެ ބޮޑަްށ އިންަޓރނ ޝަނަލް އާބިޓްރ ޝަނުގަ  ،ކަމެއް

ެދކޮޅަށް ދެްއިވ  ދައުލަތާ ، އެއަުޅަގނޑުމެންެގ ދައުލަުތެގ ވަޒީުރަކން ކުރަްއާވފަިއާވ ބ ފުޅަކު  ،ލިބުނު އެއް ބާަރކީ

ްސ ޔަމި މައްސަލަ ހަމަ ސީރި ،ހެކިބަސް ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަްށ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަން 

އެޅެންޖެހ . ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އްޒަށް ފިޔަަވޅުޢިމު ަގއި ތަޙުޤީޤުކުރެެވންޖެހ . އަދި ޑރ.ޮގތުެގ މައްސަލަެއއް

ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދީފައި އ ެގ  ފަހަރަކު ަވޒީރުކަން ކޮްށފައި ނިކުމެ އަެނއްކާ ަދއުލަތާ ޮކންމެ .ނުާވނެހަމަ ދޫކޮށްލެިވެގން

ނުާވނެ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ެވސް ޮގތަކަްށ އެކަން ދާންދޫކޮށްލެިވެގން ނޫނީ އެހެން ،ޮގަތކަށް  ނެެވސް ާވ މަންފާއެއް

ރަނަގޅު ޮގްތ  އަުޅަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުން ެވސް މިއަށް އެންމެ އި،އެދެން ީވހާެވސް ައަވހަކަށް މި މައްސަލަ ނިންމަަވ

 ތެރި ރައީސް.ޒަތްދެްއުވމަށް. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްވައިނިންމަ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

ެއއީ އެްއަގމު  -6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުރި މަސައްކަތަށް.  އަޅުަގނޑު އެނބުރ ނަން ނުނިމި

 26ަގޑިއިާރއި  2ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީ.  ށްބަހުސަ އެ ގަޑިއިރު 4ލަ ެގންދާ ބަހުސް. ޖުމުބިލަށް ކުރަމުން  ެގދަތުރުފަތުރު



69 

 

ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގްނ ތިއްބެިވ ބ ފުޅުންެގ ލިސްުޓ  ،އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު އެދ ނަން މިނެޓު މިހާރު ބާކީ

 .ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ލެމާހުޅުޮގތް ހައްދަވައިދެްއުވމަށް.  ޕޯޓަލުން ފެންނަ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ެގދާއިރާ މާލެހުޅު

އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ ާގނޫނަށް ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ސ ފްޓީ ކައުންސިލެްއ  ރޯޑު ،ން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެޮގތުން ރިކަބަލާއިރުަގއި ަވރަށް މުހިންމު ކަންކަން ހު

ންޖެހ ނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި އެަބވ . އަދި އެ ކައުންސިުލެގ މަސްއޫލިްއޔަތުަތއް ފާހަަގކޮށްފައި އެބަހުރި. އިލައެކުަލަވ

ޓީއެްއެގ ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ސި  ރަށެްއެގ ނުަވތަ ތް،އޮއެ ކައުންސިުލެގ މަސްއޫލިއްޔަުތެގ ތެރ ަގއި ެއބަ ،އެޮގތުން

ނިންމުންތައް  ސ ފްޓީ ަކއުްނސިލުން ނިންމާރޯޑު ޮގތުން  ުގޅ  ްއަގމު ަދތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމާއްދެްއެގ އެހަސަރައް

އްެދއްެގ މުނިިސޕަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދ  ހަރަެށއްެގ ުނަވތަ އެ ސިޓީެއއްެގ ނުަވަތ އެ ސަރަ ނިންމުމުގައި އެ

ކުރިން މި މަޖިލީހުގައި ާވހަކަދެއްެކިވ  ،ަގކޮށްލީބައި މި ފާހަ ކުރަންާވެނ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު މިރާ މަޝްަވ އިދާރާއަކާ

 މި ާގޫނނުގައި ުނަވތަ މި ބިލުގައި ލޯކަލް ކައުންސިުލެގ ާގނޫނާ  ،ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ

މި  އަުޅަގނޑަށް މި ފާހަަގަވނީ އެ ފުށުއެރުންތައް ސް،ފުށުއަރާ ކަންކަން ކަންތަކެްއ ހުރި ކަމަށް. އެހެންނަމަެވ

ޓަކައި މުނިސިޕަލް  މި މާއްދާެގ )ރ(ަގިއ ބ ނުމަށް ،)ބ(ަގއި ެވސް ެއބަބުނ  ،ާގނޫނުަގއި ނެތް ކަމަށް. މިސާލަކަށް

ެއ  ،މަާވނަޮގތުން ކަުމަގިއ  ުގޅ   ރަށެއް ނުަވަތ ސިޓީައކާ ،ަވނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދ  އިދާާރ ކަމަށް ބުނެފައި އެ

 ނުހިނާގ ޞްޞާސިލު ކަމަށް. އަދި އެއިން ެއްއެވސް ތަނެއްެގ އިޚްތިިނސްބަތްާވ ކައުން  ށްރަށެއް ނުަވތަ ސިޓީއަ

ްއދެއްެގ އިދާރީ އަދި މުނިސިަޕލް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ ހައެ ސަރަ ،ޮގތުން ަކމުގައި ާވނަމަ ުގޅ  އްދަކާހަސަރަ

މި ާގނޫނުަގއި އެްއަގުމ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ަވރަށް ސާފު މީަގއި. މީަގއި ތް މަސްއޫލިއްޔަުތ ހަާވލުކޮށްަފއިާވ ފަރާ

ާވތީ، އެ މެންޑ ުޓ  ދަތުރުފަތުރުެގ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކީ އަދިެވސް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ ކަމަށް

 ގެ ކުރާ ފަރާތެއްޒުތަންފީ ށް،ކަ އަލާ މަރުޙަޒީޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެ ދެންެވސް. އެހެންނަމަެވސް، ތަންފީ

 ،އެކަން އޮންނާނީ ،ާގނޫނުތަކުަގއި ނުަވތަ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުަގއި ބުނާ ފަދައިން ނޑުމެން ކުރިންޮގތުަގއި ދެން އަުޅަގ

 ތަންތަނަށް އެ އަތޮޅު ކައުްނސިލުތައް ކަމަށް. އަދި ށް،ދަށު ަކއުންިސލުތަކަ ށް،ސިޓީ ކަުއންސިލުތަކަ ްށ،ކައުންސިލުތަކަ

 އް  ކަންކަމުން ލިބ  އާމްދަނީ ެވްސ މި ާގނޫނުެގ ސަބަބުންނެބ  އާމްދަނީ މިސާލަކަށް ެވހިކަލަކުން ނަާގ ފީާއއި މިފަދަލި

ޮގތަށް އޮތް ަކމަށް އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގީވ.  އޮތްަވކި ަދއުލަތުެގ މައި އިދާރާައކަށް ބަދަލުެވެގންނުދ . ހަމަ ކުރިން 

ކަ. އެހެންނަމަެވްސ، މީަގއި ަގކޮށްލަން. ދެން މީަގިއ އެބައޮތް ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ ާވހަ ހައެހެންީވމާ، އެާވހަަކ އަުޅަގނުޑ ފާ

ޫޖރިމަނާ އިސްތިޢުނާފުކުރުމުެގ މަރުޙަލާއަށް ެވސް މި ާގނޫުނެގ ތެރެއިން ލިބިދ ކަން. ެއއީ  ،ކަމަކީ އޮތް މުހިންމު އެއް

ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް  ނޑުމެންެގ ތެރ ގައި އޮްތ ަވރަށްަގއަޅު .ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފާހަަގކޮށްލާމި ާގނޫނުަގިއ 
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ކުރުުމެގ މައްސަލަ. އެހެންނަމަެވސް، ޕާުކކުރެވ ނީ އެ ރަށަކަށް ނުަވތަ އެ ޤައުަމކަށް ނުަވތަ އެ ސިީޓއަކަްށ ޕާކު ،މިއީ

ން ެގ ެވްސ ކެރީއްއެހެންީވމާ، ކޮްނމެ ރަށެ ބޫލުކުރެެވނީ.ގަ ށް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ނުަވތަ ެއ ރަށަކަށް ކަާތ މިންަވރަ

ކަށް ީމެގ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްލައިފިން. ަވރަ ހ . ައޅުަގނޑު ކޮންމެެވސްޖެކެޕ ސިޓީައކީ ކޮަބއިކަން އެަބ އެނެގން

ނުުވމުެގ މައްސަލަ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ެވހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ،ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ  ހުޅުމާލ ގައި ެވސް އޮތް އެްނމެ

ކުރުމުެގ  ކީ ެވސް މިކަންބޮޑު ޝަކުާވއަ ނަޑށް އެންމެ ިގނައިން މިހާރު އަންނަ އެންމެަގބޫލުކުެރވ . އަދި އަޅު ަގ

ހުޅުމާލ ަގިއ  ،އްލެްއ ހޯދައިދިނުމަށް. ެއޮގތަށް ބަލާއިުރަގިއ ކުީރަގިއ އެަބއޮތްޙަމިކަމަށް  ،ަގާވއިދެްއ އުސޫެލއް ނެތަތީ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ ރެްއ ކޮންމެ ފްލެޓަކަްށ ކާ ؛ވާއިެދއް ގަ އޮތް ސިޔާަސތެއް ނުަވަތ ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ފައި ލާވައިއެކުލަ 

ހުޅުމާލ ގައި ދެން  ،އެޮގތަށް ޢަމަލުކުރާ ކަމަށް ާވނަމަ ށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެކަމަ . އެހެންނަމަެވސްސިޔާސަތު

 ،ޖެހ  މިކަންއެބަނުކުެރވ . ެއހެންީވމާ، އް ބޫލެަގނޫން ެއއްެޗއް އޮްނނާނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް  ެވހިކަލް

ަވނީ   އެޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި މިހާރު މި؟ ކޮބައިތޯރަނގަޅު ޮގތަކީ  އެންމެމީެގ ނުަވތަ ބަލަން  ކުރަންޢާސިޔާސަތު މުރާޖަ

ހުޅުމާލ ެގ ފ ސް  ،. އެޮގތުން ބަލާއިރުހިސާބުތަކެއް ހަދާފަން ެއޗް.ޑީ.ސީމިކަމުގައި ސިޔާސަެތއް ކަނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި 

 ަގއި 2ޕ ސިީޓއަީކ ކޮބަިއކަން ެވސް ބުނެދީފަިއ އެބަހުރި. އަދި ހަމަ އެހެްނމެ ހުޅުމާލ  ފ ސް ކެ ަގިއ ެވހިކަލް  1

ހާސް  82ރެެވން އޮތީ ރަޖިސްޓްރީކުގައި ލަކޮށް ހުޅުމާލ ޖުމުއެބަހުރި. ކެޕ ސިޓީައކީ ކޮބައިކަން ެވްސ ބުނެދީފައި 

ަގއި  2ފ ސް ، ކަާމއި 42880 ،ރަޖިސްޓްރީކުެރވ  އިގަ  1ެވހިކަލް ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގ . ެއއީ ފ ސް 

ތްތަކަްށ ދިިރއުޅ  ފަރާ ުވރެ އިތުރަކަށް ދެން އަދި އެަތނުގައި މިއަދަދަށް ،ަކމަށް. މިނޫން 39128 ރަޖިސްޓްރީކުރެވ 

 ސިޓީ ކެޕ ން ބޫލުކުރަންޖެހ  ޙަޤީޤަތެއް. އެއީ ކެރީަގކަމީ މިއީ އަުޅަގނުޑމެން ެވސް ެވހިކަލް ރަޖިސްޓްރީުނކުރެވ ނެ

ދިުގމިނަށް ބަލާފައި އ ތި ޑިަވިއޑްކުރަން މި ޖެހެނީ   މަުގެގ ޮގތުަގއި ބ ފުޅުން ިވދާޅުާވ އެ ،ޮގތަކީ ކުރާކަލްކިޔުލ ޓު 

ސާބުތަކުްނ ހި ވ ނެ ކަމަށްޅެކާރު ެގންގު  230ެއއް ކިލޯމީޓަރެއްަގއި މިސާލަކަށް، ޕާްކކުރެވ  ނިސްބަަތށް. އެތަނުަގ 

އަދި ޕަބްލިކް  ،ސައިކަލު  35840 ،ކާރު 2240ގައި ެގްނުގެޅެވނީ  1ހުޅުމާލ ެގ ފ ސް  ،ދައްކަނީ. އެހެންކަމަށްާވނަމަ

މި ، އެހެންީވމާ ެވހިކަލް. 2400ޮގތްޮގތަށް ެގންުގޅެވ ނެ  ެވިހކަލް. އަދި އެހެނިހެން 2400ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ެގންުގޅ  

، މި ދެކެނީ. އެހެންީވމާ ކަމަށް އަުޅަގނުޑމެންނެ ޅެންޖެހ ުގރ ގައި އެޖަސްޓ ޝަން ެގންތެމި ކޯާޓެގ  ،ލިމިޓުެގ ތެރ ަގއި

 ދެން އަޅުަގނުޑ... މުކަމެއް.ންހާ ރަށްތަކެްއގައި ެވސް މި ކެޕ ސިޓީ އެނުގމަކީ މުހިޖ ެގ ހުރިރާއް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ސަަވއިދެްއުވމަްށ އްެގންދާނަން. ޯވުޓެގ ރަނަގބީލު ޖަކުރިއަށް ޟޫޢުގައި އަިދ އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްއުއާދެ! މި މަ

ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު   އަރުަވނީ މައްޗަންޮގޅީއެދެން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޚައިތަމަ
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 ާވހަކަދެއްެކުވން:ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންޮގޅީ

ކުީރ ފުރުޞަތުަގިއ ކުަޑ ދެތިން  ، ފުުރޞަތަކަށް ެވސް އެދުނީަވނަކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅަގނުޑ ދެޝު

 ،ކަމެއް މިއީ  ށްލަން ބ ނުންާވ އެއްފާހަަގކޮަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު މަ. މީގައި ތީ ކަމެއް ފާހަަގނުކޮށްެލިވ އޮ

ރަށް ދެަރ ަވ އި ސްއަށް ބަަލއިނުލާ ދާ މީހުން. އ ަގރޮކްރާއަދި ޒިބް  ،މަުގމަތީަގިއ ރާސްރާސްލާފަިއ ބާރަށް ދުއްވާ 

ސައިކަުލ  2ަސއިކަލު ައންނަ ތަނުން  3 ،ެވފަ. މިސާލަކަށް، ބުނާކަމުަގއި ވެއްެޖއްޔާތައް އެބަހުރި ދިމާންތައްކަ

އި ޖެހިފަިއ ގަ އިގަ މީހާެގ  ަވަނ ސަިއކަލު އައިްސ އެ 3ގައި ހުމަށްފަރުމީހާ އެ ަމއްޗަށް އެ ކްޮރސްބްރާޒި ،މަޑުކޮށްފައި

ކްރޮސް މަީތަގިއ މީހަކު ން އެބަޖެހ . ޒިބްރާައޅަފިަޔަވޅުަބަޔކަށް  އި އަޅުަގނޑު ދެކ ޮގުތގައި އެގަ ، މީއެބަހުރި. އެހެންީވމާ 

ނަށް އެނެގން އެބަޖެހ . ދެން އަޅުަގނޑު ންމީހުުއޅ   އިޗެްއކަން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ުދއްވަ އް ކްރޮސްައކީ ކޯ ޒިބްރާ  ،ހުއްޓާ

ްނގ ކިމި ދައްކާ ޕާކިންގ ްސޕ ސް ނެތް ާވހަކަ. ޕާ ެމންނޑުއަުޅަގ ،ކަމެއް ެއއީ ކޮށްލަން ބ ނުންާވ ެއއް ފާހަަގ

ާޕކިންގ  12ސިޓީ ކައުންސިލުން  ،ޮގތުން ެވއްޖެްއޔާ އި އޮތް ފަބިށް މަޢުލޫމާތު ލިރު އަުޅަގނޑަހާސްޕ ސްަގއި މި

 ްއ މިހާރު ދަނީ ހަދަމުން. އ ެގތެެރއިންޕ ސެާޕކިންގ ސް 11އިތުރުން އް އިނީ ފުރިހަމަެވފަ. އަދި އ ގެ ސްޕ ސެ

ސަިއކަުލެގ ސްޕ ސިްނގ އެަބއޮތް.  262ބްރައުން ކުރިމަތީަގިއ  މ ރީ ،ޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންަވނީއަ

 180ސަިއކަލަށް. ފުޑްކޯޓު ކުރިމަތީގައި  260 އިސަިއކަލަށް ސްޕ ސް އެބައޮތް. ހީނާމާގ ގަ  321ޞަލާޙުއްދީންގައި 

ކާރު. ާގކޮށީަގއި  30 ަސިއކަލާއި 300ންސް ކައިީރަގިއ ނ  ސަިއކަލު. ފި 165މް.އެމް.އ  ކުރިަމތީގައި ކަލު. އެސައި

ފަންނު މާަސއިކަލު.  275ސައިކަލު. މަޖީދިއްޔާ ަކއިރީަގއި  52ކާާރއި،  42ސަިއކަލު. ދަންޑަހެލު ޯގީޅގައި  280

  ފައި ލިބިތު ލޫމާއަުޅަގނޑަށް މަޢު .އީސްރަ ރިޒަތްތެސައިަކލު. އިއް 280ކަލު. އަދި ނާސަރީގައި ސައި 150ސަހަރާގައި 

ދަދަކީ އަ، މި . އެހެންީވމާއިސައިކަލު އެބަ ރަޖިސްޓްރީކުރެވ  ރާއްޖ ަގ 600ްއެގ މައްޗަށް ޮގތުން ވެއްެޖއްޔާ މަހެ އޮތް

 ަގއި ޔަކަމުދިންެގ ށް އަޅުަގނޑުމެން ޕާކިންގ ސްޕ ސް ހަދަމުން ކަރަ ަވމެން. މީގައި ކިތައްތުގައި ަވރަށް ިގނަ އަަދދެޙަޤީޤަ

ކިްނގ ށް ރާއްޖ ގައި އެތެރެކުރާކަުމގައި ވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް އެަވރަކަށް ޕާރަ ަވެއއް ިވޔަސް މި އަދަދާ

ގައި ވެއްެޖއްާޔ ކަމުކަމަށް އަޅުަގނޑު. ދެން މިހާރު މަުގމަތީގައި ޕާކިްނގ ސްޕ ސްއަްށ ބަލައިފި އް ނުދެވ ނެސްޕ ސެ

ާވ މީހުންނަށް އް . ދ3ުށް ާގތްަގނަޑކަްށ %ނައުަޕއިކުރަނީ. ހިނާގ މީހުންައށް މި އޮކިާޕކިން 52ާގތްަގނޑަކަށް %

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. .. އިްއޒަްތތެރި ރައީސ40ްާގތްަގނޑަކަށް %

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ްއޒަތްތެިރ  އިދެކުނު ދާއިރާެގ ކުޅުދުއްފުށީ ،ރުަވނީ އައްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރި

 މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް.
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު

ްށ ( އަެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު) 2009/5ނަންބަރު  ާގނޫނުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޝު .م هللابس

ެއއްަގމު ދަތުރުފަތުރަކީ ދިެވހިރާއްޖ ަގއި މިއަދު ބޮުޑ  ،ޑަިއަގންނަާވނެ ފަދައިން ވަ ެއނިގބިލު. ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު

ަވތަ މި ބަދަލުގައި އެބަހުރި  ނުބ ނުނާްވ ކަމެއް. މި އިޞްލާޙުގައި ޙައްލު މައްސަލަެއއް. މިއީ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް 

 ،ޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށްލާނަންަގނން އޅުތުގޮ އެ ަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަްނޖެހ  ދެތިން ނުކުތާ.ޅުއަ

މަނާކުރި ފަރާތް  ރި ޖޫހުންފައ ެގ ،ރިމަނާަގއި ތިން ޖުރިމަނާއެއް ކުރުމަށްފަހުރިމަނާކުރެވ  ޮގތްަތއް. މިހާރު ކުރެވ  ޖޫޖޫ

މެއް. ކަ ހުރި ރިމަނާ. މިއީ ބައެއް ދުްއުވންތެރިން ކަންބޮޑުުވންބޮޑު ޖޫ ޚަލާސްކުރުމަށްފަހު ެވސް އެބައާދ  އެންމެ

 ަވން އޮތީ ނަހޯދައިދިނުން. ދަން އޮތީ ބަދަލު  ންކަމުން، އެކަންތައް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން. ދެަވނަ ކަމަކަށް މިހެއެ

އިންޝުއަރެންސް  ،ނެ ަފދައިންާވއް އެންމެ ރަނަގޅަށް ބަދަލުހޯދައިނުދެވ  ާވހަކަ. އެނިގލަ ،ކޮށްއެއް  ޔާހިތާމަ

އާމްދަނީ . ރަނަގޅުަވރަށް ެވހިރާއްޖ ގައި ބަރާބަަރށް އެބަ ހިނާގ. ފެންނަފެނުމަށް  ދިކުންފުނިތައް ނުަވތަ އެޖެންީސތައް

ޖެހ  ބަދަލު ންާވ ނުަވަތ ލިބެއެަބއިމީހުންނަށް ބ ނުން ،ންނަށްެވސް ލިބ ނެ. އެކަމަުކ، ަކްސޓަމަރުންނަށް ނުަވތަ ބަިއެވރި

 އްހަަގކުރި އެ ޔެަގއި ުޒާވނަކު ުނަވތަ ބައިެވިރޔަކު ފާއް އި ،ހަމަޔަށް ެވސް ހުރި. ެއޮގތުން ެޔއާނުލިބ ކަމުެގ ޝަުކާވ ިއއް

، ދުަވހަކު ެވސް ެގއްލުމުެގ ިއެވރިަވމ . އެކަމަކު  ބަްއަގއި ތިމަންނާ ތަރޑް ާޕޓީ އިންޝުއަރެންްސ ކިާޔ ެއްއޗެ ؛ކަންތައް

   ކަމަށް ން ދިނުއިބަދަލު ނުލިބ  ކަމަށް. އެހެންކަމުން، އިންޝުއަރެންސްެގ ބައިެވރިުވމަކީ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދަ

ްއ ކަްނތައް. ކަންބޮުޑުވން ހުރި އެްއ މިއީ އެ ؟ރުމުެގ ބ ނުމެއް ކޮަބއިތޯމެްއ ކުސިލުނުާވ ކަހާޞަދު މަޤް ،ނދުހިާވ

 ،ބ ނުންވ . ތިންަވނަ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ ،ހ  ޙައްެލއް އެބަ ިލބެންޖެސްަމށް ެވކަ، މިމާކަންތައް. އެހެްނީވ

ެއއްކޮްށ  ރަށް ފަސ ހަކަމާަވ ތަތަނަށް ެގންދިއުން. ަވރަށް އަަވހަށް ުނަވ އް އަނެންއުޅަނދުފަހަރު އެްއ ތަނު

ސިޓީއަކީ ިގަނ  ުކޅުދުއްފުށި ،ކޮށްލާނަންށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގށް އެބަޖެހ  ޚިދުމަތް ލިބެން. ޚާއްޞަކޮކަސްޓަމަރަ

 ެވސް އަދި ށްުޑމެން ހިސާބަަގނަވތަ އަޅު ނުްނެގ ަރށަށް ެވސް މެތަނެއް. އަުޅަގނޑު ލް އަރާފައިބާ ހިކައަދަދެްއެގ ެވ

ޮގތްތަކެްއ ާވްނ. ހ  ފަސ ހަ އެބަޖެ އިބުމުަގއްދަ ލިހުއްޖ ެގ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ެގންދެވ  މިފަދަ އުޅަނދުތަކަްށ ރާ

އްލުެވެގންދާނެ ކަމަށް ޙަުނަވތަ މި އިޞްލާޙުެގ ތެރެިއން  އިރަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް މި ނޒާމުަގ، މިހިއެހެންީވމާ

 އުއްީމދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ޑަށް  ބޮށްރައަޅުަގނޑު ަވ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންފައި ތިއްެބިވ އެންމެ ބ ފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު މިހާރު  ޝުކުރި

. އަޅުަގނޑުމެން ޯވުޓެގ ރަނަގބީލު ޖަހައިފި. އަޅުަގނުޑ ޠީފްއެރުިވއްޖެ. ބިލު ހުށަހަޅުއްާވފައިަވނީ ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަ
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 ، ނަމަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފަހުބަސް މިއަށް ިވދާޅުެވދެްއަވއިފިދާއިރާެގ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  ،ހުރީ ދެކި މި

 ތެރި މެންބަރު.ޒަތްއުތުރު ދާއިާރެގ އިއް  ޮގތުން ޯވޓަށް އެހ ނެ. ކުޅުދުއްފުށީ ުގޅ  އަޅުަގނޑަށް މި ބިލު ބަލައިަގުތމާ

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން: ފްއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީކުޅުދު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، މި ބިލަށް ަވރަށް ިގނަ މެންބަރުންތަކެއް ތަފާތު އެތަކެއް ިޚޔާލުތަކެްއ 

ފާހަަގކުރެއްިވ ޮގުތަގިއ  ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ދާޅުވި ިވ ހުށަހަޅުއްވައިފި. އ ެގތެރ ަގއި ބައެއް ބ ފުޅުން ހަމަ

ބަެއއް ބ ފުޅުން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ. ހަމަ އ ެގ  ،އި ެވސް އްލެްއ ނޫންކަމުަގޙަޖޫރިމަނާއަކީ 

ަގކުރެއްިވ. ހަމަ އެާއއެީކަގިއ، ފާހަކަމަށް ެވސް ހަމަ ަވރަށް  ޖެހ ކުރަންބަދަލުގައި އަނެއްަބއި މެންބަރުން ޖޫރިމަނާ

ެއއީ  .ސް ިގނަ މެންބަުރންތަކެއް ފާހަަގކުެރއްވި ެވ ކަމަށް ޖެހ ނެންއާއްމު ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާެމއް މާލ ގައި އޮންނަ

އެހެންމެ އަދަދުތައް ކަނަޑއަާޅިއރުގައި ީވހާެވސް ހަމަހަމަ ދިޔަ. ހަމައްލަކީ ެވސް ހަަމ ފާހަަގކުރަމުންޙަކަމަށް 

 ،އާދެ މި ބިލަކީ ،ކަމަށް  ެވސް ހަމަ ފާހަަގކުރެްއިވ. އަުޅަގނޑު މި އެދ އެދުމަކީ ޖެހ ނެން ކަނަޑއެޅެންކުއުސޫލަ

މި ބަދަލުތައް ނުެގނެިވ ، ދައްކަން އެހާ ފަސ ހަ ާވހަކަެއއް ނޫން މި ީވހާ ތަނަށް އަިއއިރުަގއި މި އެމެންމެންޓްސްތައް

 ،ކަްނ ބ ނުންނުެވެގން. ެއއީ ަބެއއް ފަހަރަށް ކަންތައްތަަކކީަދއްމިއޮތީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އެ ާވހަކަތައް 

އެކަިނ ރުހ  ާވހަކަެއއް ނޫން. ހަމަހަމަ އެކަނި ރަްއޔިތުން ހިތް ،ާވހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ދައްކަންޖެހ ނެ

 ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދާވެނ އެ  ،ޖެހެނީ. އެހެންނަމަެވސްރުހ  ާވހަކަެއއް ނޫން އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ަދއްަކންހިތް

ެވސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ޓީ މަރުހަލާގައި ީވހާކޮމި ،ޮގތަށް ކަންކުރަން ދައްކަންޖެހ  ާވހަކަ. އެޮގތުން އަުޅަގނޑު އެދެނީ

ީވހާެވސް ރަނަގޅަކަށް މި ބިލު ނިމިެގން އައުން. ަވރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި  ،މި ބިލަށް  ބަހުސްކުރެިވ

 ސް.ރައީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހުން  ކަންކަ ރި . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހ8ު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ްށ ންސްތަލްތައަ ޓް އެންޑް ރެސިޑެންސްސޯޓަށް ެއހުމަށް މި ތައްޔާރުީވ. ފުރަތަމަ ޯވޓު ނޫމަިޑ ރިއަޅުަގނޑު މިއަުދެގ ޯވ

މެުދ  ން ިދރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމާބަދަލުދެއްުވމަށް ނިންމެިވ މަްއސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ޮގތަކަށް ޯވުޓދެއްުވން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    ބަރުންެގ އަދަދު:މެންމަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 63    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދ ން ބ ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   60     ެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ބައި ޯވޓުަގއި 

 31      ފާސްުވމަށް ބ ނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ފެންނަ ަކމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ . 63؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ އަދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމު

ނުފެންނަ ކަަމށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު ނުދެްއާވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. . 60 ؛އަދަދަކީ

ޯވޓު އެހެންީވމާ، މި ރިޕޯޓް  31 ؛މެންބަރުން. ފާސްކުރުމަށް ބ ނުންަވނީ 60 ؛ެވަވޑަިއެގންެނީވޯވޓުަގއި ބަިއެވރި 

  ފާސްވެއްޖެ.

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ ރުއުތު ކުޅުުދއްފުށީ ،ެގ ފަރާުތން ޯވުޓ. އަދި ފަހު ޯވޓު. ސަރުކާރު މިއަދުެގ ެދަވނަ

ްށ ( އަެއއްަގމު ަދތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު) 2009/5ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވަފިއާވ ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު
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ންނަާވ ޮގތަކަށް ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގމެދު އިއް  ެގަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާއިޞްލާޙު

 ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 65    ދު:ރުންެގ ައދަހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަ

 64    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދ ން ބ ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   64     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 31      ާވ އަދަދު:މަށް ބ ނުންފާސްުވ

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޯވުޓގައި . 65؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ އަދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމުންމެ ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. ދެ

ކަމަށް  . ނުފެންނަތަކަށް ޯވޓު ނުދެްއާވ މެންބަރަކު ނެތްގޮ  ަވކި .64؛ ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ފާްސުވމަށް  64؛ ްސ ނެތް. ޯވުޓގައި ަބިއެވރިެވަވަޑއިެގންެނިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ެވ

 ޯވޓު. އެހެންީވމާ، މި ބިލު ބަލައިަގތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. 33ބ ނުންަވނީ 

 

 ބުތިދާއީ ބަހުސް . އ5ި

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ޔާސަތުރި
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 -5.1ެގންދިަޔ މަސައްކަތަށް. ެއއީ ންެވސް މި އެނބުރެނީ ތިބ ފުޅުން ކުރީގައި ެވސް ކުރަމުއަޅުަގނޑު އަެނއްކާ 

ނަރުދަމާެގ ބިލަށް  ނޫން.؛ ، ފެނާއި ކަރަންޓު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާެގ ނަފުށީެގމަ

ެލިވފަިއަވނީ. މީެގ ކުރީަގއި ފުރުޞަތަށް އިތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުަވބަހުސްކުރުމުެގ ަވުގތު. ިއްއޒަތް

 ދާއިރާގެ  އުނޫގފާރު ،ންެގ ތެރެއިން މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރަުވނީއެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބިވ މެންބަރު

 ށް.ަވޙީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު

އަޙްމަދު ސަޢީދު  ޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިއް  ެގމަނަފުށީ ،` ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 އަދި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލު ހުށަހެޅުއްީވތީ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

މީެގ ކުރީަގއި ާގނޫނުތައް  ،ފެންނަނީ ޮގެތްއގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއއްމު .ނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްދަން

ދާ ތަން. މަލުކުރުން ލާޒިުމާވ ާގނޫނުތައް ހެދިެގންށް ޢައެއަަރއްޔިތުން  ،ޔިތުންެގ މަްއޗަށްެވސް ަރއް  ހެދ އިރުަގއި މުޅިން

ދައުލަތުން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންެގ މަްއޗަްށ  ،އުލަތުެގ ޒިންމާ ބަޔާންކޮށްަވނީ ދަ މި ސަރުކާުރން މި ،އެހެންނަމަެވސް

ދިއުން. ަވރަްށ ޑު ބަދަލުެގ މިސާލެއް މި ބިލު ހުށަހެޅިެގންބޮ ،މަށްބިލު ހުށަހެޅު ،ދ ންޖެހ  ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކޮށް

ަވނަ މާއްދާެގ  23ޤާނޫނުައސާސީެގ  ދިެވހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ،މި ބިލުގައި އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ .ފުރިހަމަ ބިލެއް

 ކޮންމެ އްޤު ިދެވހިއާިއ ާސފު ބޯފެން ފުދ ަވރަކަށް ލިބުމުެގ ޙަރަނަގޅު ކާނާ  ،)ހ(ގައި ކަނަޑއަޅާފައި އެަބއޮތް

މީހުން ދިރިއުޅ  ކޮންމެ  ،ކަމަށް. ހަމަ އެޮގތަްށ ެއ މާއްދާެގ )ޅ(ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި އެބައޮތް  ރައްޔިތަކަްށ ލިބިެގްނާވ

މި  ،ކަމަށް. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ޖެހ ނެންަގއި ެއކަށީެގްނާވ ނަުރދަމާެގ ނިޒާމު ާގއިމުކުރެިވަފއި އޮންނަރަށެއް

މި ފަސް އަހަރުގެ   ،ދެއް އެއީ ޢުރަީއސް އަބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ަވ އި،ހަރުަގެގ ފަސް އަހިނަގމުންދާ ސަރުކާރު

ހާ ަރށެއްަގއި ފެނާިއ ނަރުދަމާ ާގއިމުކުރެްއުވން. އެކަން ިދެވހިރާއްޖ ެގ ީމހުން ދިރިއުޅ  ހިރިތެރ ގައި 

 ްށޓަކައި، ސަރުކާރަށް ުޝކުރުކަމަ ެދްއިވކުރެްއުވމަށްޓަކަިއ، އެ މަްޤޞަދުގައި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

ިމ  ،ކަންކަން ހުރީމަކުދި މި ބިލުގައި އަުޅަގނޑަްށ ެވސް ފާހަަގކުރެވ   ަބއެއް ކުދި .ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަމަްށ  ލަްއާވނެއިލާއަށް ޮގސް މިަކންކަމަށް ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް އަލިއަުޅވަ ޙަދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ މަރުއިތުރަށް ބިލު 

ރާއްޖ ެގ  ،ލާނަން. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއިަކމެއް ދަންނަަވ . ެއޮގތުން އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުެރވ  ެއއްމީދުކުރަންއުއް

ރަށެއްަގއި ެވސް ެއ ކުރާ ނުަވތަ މީހުން އުޅ  ޮކންމެ ފަޅު މަސައްަކތްޢީއަދި ސިނާ ،ރިއުޅ  ކޮންމެ ރަށެްއަގއި މީހުން ދި

އަދި އެތަނަކަށް އެކަށީެގްނާވ ނަރުދަމާ   ،ކަމަށް ބެންޖެހ ނެ ރަށަކަށް އެކަށީެގްނާވ މިންަވރަށް ފެން ލި

ގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ާވނެކަން މި ާގނޫނުން ލާޒިމުކުރ . ކުރެވ ިއރުާގއިމުކުެރެވން 

ނެއް. ތިބީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ަކންކަން ހިންުގމުެގ ާގނޫ ދާދި ފަހުން ފާސްކޮށްެގން މި ،ސިޔާސަތުެގ ދަށުން
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ރުދަމާެގ ނަ ބޫުލކުރެވ  ޮގުތގައި ާރއްޖ ަގއި މީހުން އުޅ  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ރަނަގޅު ފެންަވރުަގއި ފެނާއިަގަގނޑަށް އަޅު

 .ކަންކަން ހިނުގމަށްޓަކައި އެަބޖެހ  ކައުންސިލުތަކުެގ ދައުެރއް މީގައި ަބޔާންެވފައި އޮްނނަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ދުނިޔ ގައި އެންމެ ިގނަ ބަލި އިންސާނުންެގ މެދުގައި ފެނަކީ އެ މީެގތެެރއިން ،ޚާއްޞަކޮށް

، ކޮންމެ ދުަވހަކު އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްރަުށެގ ރައްޔިތުން ބޯން ބ ނުންކުާރ ންީވމާއިން. އެހެއާ ފެތުރެނީ ފެނުެގ ޒަރީ

އެ ކުަރންޖެހ  ކަންކަން ހަދަންޖެހ   ށްޓަަކއި ކުރުމަ ޮގތުން ސާުފ ރައްކާތެރި ެއއްެޗއްކަން ަކށަަވރުޙީފެނަކީ ޞިއް

ކަން އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ މި ބިލުގައި ނުަވތަ މިކަންކަން ކައުންސިލު ލެަވްލގައި ކުެރވ  ކަން ،ޓެސްޓުތައް ހަދައި

ބިމުެގ  ،މި ާގނޫނުން ލާޒިމުކުރ  ؛ އެބަޖެހ ހެން. ހަމަ އެޮގަތށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްންސާފުކޮށް ބަޔާންކުެރިވފަިއ އޮްނނަ

 އޮްތ ކުރެިވަފއިކަމަށް. ރާްއޖ ެގ ފެނުެގ ހުރިހާ ަވސީލަަތކީ ހިމާޔަތް ން ފަށަލައަކީ ހިމާޔަތްކުރެިވފައިާވ އެްއޗެއްފެ

ބިމުެގ ފެން ފަށަލަައކީ  ،އިުރަގއިފެނުެގ ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރެވ   ،ެގނއެްއޗެއް ކަމަށް. އަުޅަގނޑުެމން ޖެހ ނެ ކަންނ 

ށް ހިނދިެގން އުފެދިފައި އޮންނަ އެއްެޗއް. އަުޅަގނޑުމެން ރަށްރަށް  ާވރ  ބިމަެވހ   ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 ،ންޑް ޔޫސް ޕްލ ްނ ހަދާއިރުގައި ެވސް އަދި ަކންކަން ރާވާއިުރަގއި ެވސް ަރށްރަށުެގ ލ  ،ކުރާއިރުަގއި ެވސްޕްލ ން

ރަށް ތާާޒކުރުމަށްޓަަކއި ށަލަ އިތުފެން ފަ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުަތއް ިހންގާއިުރަގިއ ެވްސ ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ 

އިުމކުރެވ ނެ ޮގތަށް ިމ ުނަވތަ ެވހ  ާވރ  ބިމަށް ހިނދ ނެ އެކަީށެގންާވ ނިޒާމެއް ެވްސ ާގ ،ކުރަންޖެހ  ކަންކަން

ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖ ަގއި މިހާރު މުޅިންހެން   .އިްއޒަތްެތރި ރައީސްބޫލުކުރަން. ަގއަުޅަގނޑު  ކަމަށް ާވންޖެހ ބައްޓަން

ފެނަށް ހަދައިެގން. ނުަވތަ ޑީސެލިނ ޓެޑް ފެން ބ ނުންކުރުމުގެ  އި ބ ނުން މި ކުރަނީ ލޮނުފެން މީރު ނުެގ ޮގތުގަ ބޯފެ

ޔ ެގ ނިސްބަތުން އެންމެ އަުގބޮޑު ބާަވތުެގ ފެން އަޅުަގނޑުމެން ބުިއމުެގ ޮގތުަގއި މިއަދު މި  ނިޒާމެއް. ދުނި

ައދި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް މިކަން  ،ިވޖެހ  ދެމެހެއްޓެނިޑުމެން އެބަޮގތުަގއި ައޅުަގނ ޫބލުކުރާަގބ ނުންކުރަނީ. އަޅުަގނޑު 

ކޮންމެ  ،ިއ ރަށްރަށުގައި މި ބިލުަގއި ބަާޔންކޮށްފައި އެަބއޮތްާވން. ހަމަ ެއއާެއކީގަ ކުރެވ ނެ ޮގތަކަށް މި ނިޒާމު ބައްޓަން

 މިންަވރަށް ފެން ކަށީެގްނާވެއއް ދިމާެވއްޖެ ހާލަތަކަށް އެ ރަށެއްަގއި ުގދުރަތީ ކާރިާސއަކަށް ުނަވތަ އެމަޖެންސީ

ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށުަގިއ  ެއޮގތަށް ެވސް ،ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއިަގކަމަށް. އަޅުަގނޑު  ޖެހ ނެން ރައްކާކުެރވ ނެ ޮގެތއް އޮންނަ

ހުރި ރަނަގޅު ބިމުގައި ފެން ހުންނަ ތަންތަނާއި، އަދި ާވރ  ފެން ނަާގފައި ރައްކާކުރެިވެގން އެކަށީެގންާވ ޮގތުަގއި އެ 

ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހ  ކަމެއް.  ،ެއއީ ނެ އިންިތޒާމުތަކެްއ ެވްސ ކުެރވ ކަން މި ާގނޫުނން ކަށަަވުރކުރުންނުންކުރެވ ބ 

ކޮންމެ ދުަވހަކު ަރްއޔިތުންނަށް ފެން ދ އިރުގައި  ،އަުޅަގނޑު ކުރިންެވސް ދެންެނިވން .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

މިނުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދުާވަލުކ ުކޑަ ،ފޯރުކޮށްދ އިރުަގއި އަަޅއިެގންރައްޔިތުންނަށް ފެނުެގ ޚިދުމަތް ގ ެގއަށް ހޮޅި 

ަވުރ ލެވ  އިޔާ މަިއކްރޯ ަބޔޮލޮޖިކަލް ޓެސްޓެްއ ހަދަކި ނުަވތަ މި ،އ ެގ ޖަރާސީމު ހިމެނ ތޯ ނުހިމެނ ތޯ

ނޑުމެްނ ، އަުޅަގޖެހ ނެކަން ެވސް އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި ާގނޫނުން ލާޒިމުާވންޖެހ ނެހެން. އެހެންީވމާންހުންނަ

ެވސް  މީަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ،އިަގނޑު ޮގެތއްަގއި މި ބިުލ ަވރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް. އެެހންނަމަެވސްމަ
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ެއްއޮގތަށް މި ފަސް އަހަރުެގ ތެރ ަގއި  މުސްތަޤްބަލުަގއި މި ަސރުކާރުެގ ިސޔާސަތާ ،ފުޅާ ދާއިރާެއްއަގއި ،ދަންނަާވނީ

ޮގތަކަްށ  ރަނަގޅުއަދި ެގ ޚިދުމަތް ދިެވެގން ދާއިުރަގިއ، ދެމެހެއްޓެނެިވ އި ނަރުދަމާރާއްޖ ެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފެނާ

ލުކުރާ ޮގތުަގއި ަކއުންސިުލތަކުެގ ެވސް ކޮންމެެވސް ަދުއރެއް މީެގތެރ ަގއި ޮއެވެގން. ބޫގަ އެކަން ކުެރވ ނީ އަުޅަގނޑު 

 ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެ މުަގއި ދެެކން. ޝުކުރިއްޔާކަ އެކަން ސާފުުވން އެއީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާދއީ ބަހުސް ތިއިބު ،ބިލު ތިބ ފުޅުން ފާސްކުރެއްިވއިރުަގއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް ކުރީ 

ުވނު. އެ  ނުދެންނެފަތުރުެގ ބިލު ދާންީވ ކޮމިޓީއެއްއެއީ ެއްއަގމު ދަތުރު ؛ނިންމަާވފައި ބިލު ބަލައިަގތުމަށް ފާސްކުރެއްވީ 

هللا ޢަބްދުސް ީއާވ ނައިބު ރައީ ެގ)މަޖިލީހުދިރާސާކުރުމަށް، ޤައުމީ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީއަށް.  ދާނެ ކޮމިޓީއަކީ

 .ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ޅާދޫތު ިއަގތުން(ތާ ހަާވލުެވަވޑަ ރިޔާސަ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އެއްެގ މުހިންމުކަން ނަރުދަމާ ،  ބޯފެނުެގ މުހިންމުކަންއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ރައްކާތެރި 

ކޮންމެ ދުަވހަކު ނަޖިސް   ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރިން، އަޅުަގނޑުމެން ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ އިހުސާސްކުރެވ ނީ

އެ  ންލި ދޮންނަތެށިއަޅުަގނޑުމެން ެގންުގޅ  ތެ ،ންނައުނު ދޮންނަޖެހުނީމަ. އަޅުަގނޑުމެން ލާ އަންންފެނުން ފެންަވރަ

ތާއަކު ެއއް ފަހަރު ގ ެގ ޖަްންގޝަން ބައެްއ ފަހަރު ހަފު ،ދެ ފަހަރު ،ހުނީމަ. މަހަކު ތިން ފަހަރުނަޖިސް ފެނުން ޖެ

ދާތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް. ޖެހުނީމަ. އެ އިުހސާސް އަުޅަގނޑުމެން އަތޮޅުަތކުަގއި ުއޅ  ރަްއޔިތުން ކުރަުމންސާފުކުރަން

ސަރުކާރުެގ ަވޢުދު ފުއްދުމަށް އެހީތެރިެވދ  މުހިންމު ބިލެއް.  މި ބިލަކީ މުހިންމު ބިލެއް. ؛ީއސްއާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރަ

ަވަނ 23ލާިއރު، ޤާނޫނުއަސާީސެގ އިއޮތުމަށް ބަލައާދެ، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިުލެގ މި ބިލު އުފަންެވެގން އަިއސް މި އޮތް

ން ލިބުމާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެްއ ަށަވރު ކޮށްދީފައި އޮްތ ސާފު ބޯފެަރއްޔިތުންނަށް ކަ ،ކޮށްދީފަިއ އޮތްއިން ކަަށަވރުމާއްދާ

ދައުލަތުެގ ޒިންމާތަކާއި  .ލިބުމުެގ ޙައްޤު އެބަ އިތުރަްށ މި ބިލުން ޔަޤީންކުރެިވެގްނދ . އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ެގްނ ުގޅި ރާއްޖ ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި އެކަަށއަޅާަފއި އެަބއޮތް. ދ  ފަރާތްތަކުެގ ޒިންމާތައްޚިދުމަތް

ކުރަން ދ  ފަރާތްތަކުން ނަަގންޖެހ  ޒިންމާތައް ކަނަޑއެިޅެގްނ ާގނޫނެްއަގއި މި ދިަޔއީ. އާެދ، ކޮލިީޓ މެއިންޓެއިން ޚިދުމަތް

ފެންަވރަކަށް ަގއި ފޯރުކޮށްދ  އިރު ެއއީ އެކަީށެގންާވ ރަނަގުޅ ޮގތެއް  ބޯފެން ޚާއްޞަ ،ނުަވތަ ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތްތައް 

ދ . އެހެން މި ދަންނަާވ ން ކަަށަވރު ރަްއޔިތުންނަށް ކުެރވ  ިނޒާމެއް މި ބިލުން އެބަ ާގއިމުެވެގންކަފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތެއް

 ށް އެ މީހުންނަށް ލިބ  ޚިދުމަތްތަކާ އަކީ ަރއްޔިތުންނަމި ބިލުަގއި މި ބުނާ ޔޫޓިލިޓީޒް ރެިގއުލ ޓްރީ ޮއތޯރިޓީ ،ސަބަބަކީ

ތޯރިީޓއެްއެގ ޮގތަށް ގާއިމުކޮށްަފއި ޮއތް އޮތޯރިޓީއަކަށް ާވތީ. އަިދ ޝަކުާވ ހުށަހެޅ  އޮ ،އުފެދ  ނަމަން ަޝއްކު ޮގތު ުގޅ 



79 

 

އަރާ ފަދަ ކޮލިީޓ ކޮންޓްރޯލަށް ބުރޫ ،ަގސްތުަގއި އިހުމާލުެވ ،ައޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތައް އަަޅއި ،އެފަދަ ޝަުކާވތައް ބަަލއި

އަުޅަގނުޑ  ންކައްޓަްނކުރެިވފައި އޮތްލު ބަާވ ެވްސ އުފުލ  ޮގތަށް މި ބިޢުދަ ޖިނާޢީ ،ކަންތައްތައް ކޮށްފައި އޮތްނަމަ

ކުރެިވފައިާވ ެއއްެޗއް ކީ ހިމާޔަތްޔަލާއިރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަށްރަށުެގ ފެން ފަށަލައި. އާދެ! މި ބިލަށް ބަލަރަންފާހަަގކު

ަގއި ނުަވަތ ތުސްަގކަމަށް ދިެވހިރާއްޖ ަގއި ަކނޑައެިޅެގން މި ދަނީ. ައދި ހަމައެއާެއއްކޮށް ފެން ފަށަލަ 

ެއބަ ބަބުން ތަޣައްޔަރުކުރުމަީކ ކުށެއް ކަމަށް ެވސް ކުަޑކުރުމުެގ ސަބަބުްނ ނުަވތަ އިހުމާލުުވމުެގ ސަރުާވފަ

ތަކަކީ މިހާތަނަށް  މި އުފައްދާ ޕްލާންޓު ފެން މީރުބަހައްޓާރާއްޖ ަގއި  .ކަނޑައެިޅެގންދ . އާދެ! އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ނޫނަކުން ބެހެއްޓ  ލާިޒމުެވެގން ާގ ކުރަންއިންއިންޓެ މެ އެއްން ފަށަލަ ފެ ަވކި ދެިވެގން، ުހއްދަެއއް  ،ރެިވޖިސްޓްރީކުރަ

ދިެވހިާރއްޖ ަގއި ުއޅ   އަދި ،ށްތަކެއް ނޫން. އަދި ދެވ  ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫން. މި ބިލުެގ ސަބަބުން ރަްއޔިތުންނަޕްލާން

ސަރުކާރުން އެ  ،ކުރެިވެގން ލްމިފަދަ ޕްލާންޓްތަކުން ލިބ  ފެނަކީ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯ ،އެންމެނަށް ކަށަަވރުެވެގންދ 

 ޮގަތކަށް މެދު އަޅާނެ ޒާތުެގ މާލުާވ ފަރާތްތަކާހުދިރާސާކޮށް، އެ އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވުޅތައް އި ،އި ކަންތައްތައް ބަލަ

އަުޅަގނޑު ހިތުްނ  .މުހިންމު ބިލެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބިލަކީ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން. އާދެ! މި  ދެވ  ބައްޓަންެވެގން

އެއީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތް  ؛ދުޢުސަރުކާުރެގ ަވ ،ކުރަނީމީދުއްނޑުމެން ހުރިހާ ދިެވހި ރައްޔިތުން ެވސް މި އު އަޅުަގ

މިޮގތަށް ކޮލިީޓ  އިރު،ދު ފުއްދާޢުއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބިެގންދާނެކަމުެގ ަވ 5ހުރިހާ ރަށަކަށް މި 

ކަށް މި ޚިދުމަތް  ނޑައެިޅެގން، ޒިންމާދާރު ޮގތަކަށް ދެވ  ޚިދުމަތްތަކަކުރެިވެގން ދައުލަތުެގ ޒިންމާތައް ކަކޮންޓްރޯލް

ޞަދުގައި ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް ބިލެއް. ޝުކުިރއްޔާ ދިޔުން. އަދި މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ސަރުކާރުްނ މި މަޤްެވެގން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ިވލިނިގލީބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ިވލިނިގލީ

 ެގމަނަފުށީ ،ީވތީދެއް އްަވއިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުރައްޔިތުްނެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިެލްއ 

މި ބިލަކީ ޒަމާންތަކެއް  ،އާދެ! އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ފަދަިއން ން.ދަންަވ ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުދާއިރާެގ ިއއް

ގައި ނުަވތަ ދައުލަތުަގއި އެންމެ ޮބޑަށް އާދ ސްކުރަމުންދާ ެއއް މީދުގައި ސަރުކާރު އްަވންދެން ދިެވހި ރައްޔިތުން އ ެގ އު 

ޓަކައި މިއަުދެގ ސަރުކާުރން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ެވެގން ދިޔުމަށްށަަވރު ކަަވތަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ރަށްރަށަށް ނު

ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ާގއިމުކޮށް، ރައްޔިތުންނަްށ ، ަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން 23ާގނޫނުއަސާީސެގ  ،މި ޙައްޤު

ޞަދެއްަގއި ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ މާތް މަޤްޅުއްާވފަިއާވ، ަވރަްށ ކަަށަވރުކޮށްދިނުމަްށ ޓަކަިއ މަޖިލީހަށް ހުށަހަ އެ ަޙއްޤު
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މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު އޮތް ާވހަކަ ދަންނަަވން.  ،ކުރަން. އެހެންކަމުންބޫލުގަ ބިލެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު 

 ަރއްޔިތުންރ ހެްއގައި  ، ިރޔާސީކޮންެމ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެްއަގއި ،ފެާނއި ނަރުދަމާެގ ޝަކުާވއަކީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެްއެގ ޢުއެންމެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުަގއި އާދ ސްކުރާ އެއް ޝަުކާވ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމއަދު މިކަން ރިޔާސީ ަވ

އްަގއި ެއ މަނިކުފާނުެގ ޮގތުަގއި ަރއީސް އިބްރާހީމް ުމޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ކެމްެޕއިން ދުަވސްަވުރ ރާއްޖ ެގ ކޮންެމ ރަށެ

ފެނާއި  ެގ ަދއުރުަގއިއަހަރު 5 އެ މަނިކުފާުނެގ ަގއި ހުރިހާ ރަެށއް  ާރއްޖ ެގ ،އީޔަ ދިއި ިވދާުޅަވމުންާވހަކަފުުޅަގ

ންކޮށްދެއްާވނެ ަކމަށް. މިއަދު މި ފެނިެގންދަނީ އ ެގ ޙަޤީޤީ މަންޒަރު. ޤީނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ޔަ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފުކޮށް ދ ންމަތް ރައްޔިތުންނަށް ސާާގނޫނެްއެގ ސިފައިަގއި، ާގނޫނަކުން ބާރު ލިބިެގން މި ޚިދު 

ތަފާތުކުރުމެްއ  އިލީމަ މި ޚިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ރާއްޖ ގަ އިތަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި، ާރްއޖ ެގ ރަށްރަށަށް ބަލަ

  މި ބިލުން  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްށުަގއި މި މަސައްކަތް ހިނަގމުންދާކަން މިއަދު ފާހަަގކުރަންރަނެތި، އެކިެއކި ރަށް

ައޅުަގނޑު ދެކ ޮގތުގައި ީމެގކުީރަގިއ ފެނާއި  ،ކަމަކީ  މި ބިލުެގ އެންމެ މުހިންމު ެއއް ،އެންމެ އިްސކަމެއްދ  ކަމަކީ 

ެކްއ ނެތި، ހަލާކުާވ ހިސާބަށް ތަނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ާގއިމުކޮްށފައިާވ ރަށްރަށުަގއި އެ ނިާޒމުތައް ބެލެހެއްޓ ނެ ޮގތް

ީވމާ، މި ަވުގތަީކ ދިެވހިރާއްޖ ަގއި މި ފަދަ ާގނޫނަކަށް ަވރަށް މުހިްނމު އެހެން ިއާވކަން ފާހަަގކުރަން.ޮގސްފަ

ަވނަ އަަހރު އެމެރިކަން ރެޑްކްރޮްސެގ  2008ޚާއްަޞކޮށް ިވލިނިގލި.  ފާހަަގކުރަން. ަވުގެތއްކަން މި ފުރުޞަތުަގއި 

 ،ެހއްޓ ނެ އެްއެވްސ ނިޒާމެްއ ނެތިލެފަސް ައހަރު ަވންދެން އެ ބެހަތަރު ،ފަރާތުން ގާއިމުކޮށްަފއިާވ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް

އޮތީ. ހަމަ މިހާރުެވސް އެކަށެގްނާވ ޮގުތަގިއ ކުރެވ  ޮގތަށް ދޫކުެރިވފަިއ ރ ޓު އޮޕަ އަމިއްލައަށް އ ތި

މިފަަދ ނެންސް އަރ އެންޑް މެއިންޓަރިޕެ އެހެންީވމާ، މައްސަލަ. ބައިަވރު  ފެންނަނީ. ތަން ެވމުންދާނުކުރެއޮޕަރ ޓު

ކުރަމުންދާ މަސައްކަުތގައި ަވރަށް ބޮޑު  ނެތީމަޮގތްތަކެއް ރ ިވފައިމުަތއް ބެލެހެއްޓ ނެ ނިޒާމު، އަުގ ބޮޑު ނިޒާ

ާގިއމުކުރެވ  މިފަދަ މުހިންމު މިފަދަ  ،ލުން އެބަ ަކށަަވރުކޮށްދ ޮގންޖެހުމެއް. އެހެންީވާމ، މި ބި

ސަރިވްސ މި  އަދި ،ޮގތްތަކާއިނެ ޗަރަތއް، ާޚއްޞަކޮށް ފެާނއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތައް ބެލެހެްއޓ އިންފްރާސްޓްރަކް

ަވނަ  23ޤާނޫނުއަސާސީެގ ނުން ެވސް ދައުލަތުން ޤީދިޔުމަކީ މިއީ ހަމަ ޔަކުރާނެ އޮތޯރިޓީތައް ާގއިމުކުެރިވެގންރެިގއުލ ޓު 

ށް ދިުގ ުމއްދަތަކަށް ޅަމި ާގއިމުކުރެވ  ިނޒާމުތަްއ ރަނަގ ،ހާލުަގއި  ކަށަަވރުކޮށްދ  މާއްދާެގ، މި ަޙއްޤު ރަްއޔިުތންނަށް

ރަނަގޅު ިނޒާމެްއެގ ތެރެއިްނ ބެލެހެއްޓިެގންދާނެ ކަެމއްކަްނ ފާހަަގކޮށް، ސަރުކާރަށް ިމ  އޮތޯރިީޓ އުފެިދެގން ،ބެލެހެއްޓި

 ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 .ޢަބްދުއްލަޠީފް ާޔސިރު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ އުތުރު ފުށީކުޅުދުއްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މިހާހިސާބަށް  ،ކީޔަހިތާމަަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ދިރިއުޅެމުންދާއިުރަގއި  2020ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ނުން ެވސް ޤީެނތުން. ހަމަ ޔަިއއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ިގނަ ރަށްތަެކއްެގ އަާސީސ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުެވަފއިއަ

ެވއްޖެ. ހަމަ  މާލ ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރެުވނުތާ އެަތކެއް އަހަރުތަެކއް ،ރަުށަގއިއަޅުަގނޑުމެންެގ ެވރި

 ުކޅުދުއްފުށީަގއި އަދި ެއހެން ރަށްތަކުގައި، ޮބޑެތި ަރށްތަކުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ  ،އެާއއެީކގައި ޮބޑެތި ރަށްތަުކަގއި

ހުރި  ދެން ަގނޑުމެންެގ އެންމެ ކަިއރިން އަތޮޅުގައި ވެއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅު އަހަރުތަކެއް ާގއިމުކުެރުވނުތާ 

ަކ ހާލުަގިއ. ފެނަކީ އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ހިސާބަްށ އަިއއިރު ެވްސ ދިރިއުޅެމުްނދަނީ ަވރަށް ބި ރަށްތަކުަގިއ މިއަދާ

ބެންޖެހ ނެކަން. ން ކަަށަވރު އެަބ ކޮށްދ  ސާފު ބޯފެން ލިޤީަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން ަވރަށް ޔަ 23 ،މުކޮްށ އެބަ ކިޔަން އްއާ

ެވްސ  އިގަ ބަދަލުަވމުން އަިއއިރު އް، ސަރުކާރުތަ ހިާސބަށް އައިއިުރަގއި ަވކި ސަުރކާރުތަކުން އެހެންނަމަެވސް، މިއަދާ

 ،އިމާރާތްތަކުެގ ާވހަަކއާއި ޮބޑެިތ  ،ތަރައްީޤކުރެުވނު ާވހަކަާއއި ންމެއަުޅަގނޑު ،އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުން ައއީ

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  ،މި ހުރިހާ ާވހަކަތަކެއް ދައްކަމުން އައީ. އެހެންނަމަެވސް ،އި ތަކުެގ ާވހަަކއާބްރިޖު

ޅުަގނޑުމެން ަޙޤީޤަތުގައި ެވސް ފެއިްލުވމެއް. އަުޅަގނޑު ަވރަްށ ނުުކރެުވމަކީ އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާއިމު

ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހެުދމަށްފެނާިއ ނަރުދަމާެގ ބިލެއް ާގނޫނަކަށް  ،އެީކަގއި ާފހަަގކުރަން ޝުކުރުެވިރކަމާ

ދާއިރާެގ  ެގމަނަފުށީ ކޮށްދެއްިވ ފަރާތަށް،ޓަކައި ދިެވހި ސަރުކާރަށާއި އަދި ިމ ބިލު ސްޕޮންސަރހުށަހަޅައިދެއްިވ ކަމަށް

ަގނުޑ ފާހަަގކޮށްކަން ބ ނުންަވނީ، ޝުކުރުެވިރަވން. ެއއާެއކީަގއި އަޅު ހަމަ ށް އަޙްމަދު ސަޢީދަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ކުރާ ޮގުތަގއި އަސާީސ ބޫލުަގއްދާަގއި އެބަ ބަޔާްނކުރ  ހަމަހަމަކަމުެގ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑު ަވނަ މާ 20ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 މާ ހަމަހަމަކަ ކުަރމުންދާއިރުގައިން ޓަ. އަސާސީ ޚިދުމަތެއް އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަުކން ަވކި ޮގތަކަށް ބައްއީޚިދުމަތެއް މި

ނޫނީ ިވއްޔާމުން  ،މާލ ަގއި ަވކި އަެގއް ،އެީކގައި ލިބ ނެ ޮގތެއް ެވްސ އޮންނަންޖެހ ނެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ަވކި ައެގއް

ނުން ެވސް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއްަގއި. ޤީހަމަ ޔަ، ކަމެއް ނޫން ރާކުބޫލުަގޅުަގނޑު އަށެއްަގއި ަވކި އަެގއް. ކުޑަ ރަ

ޗާޖެްއ ދިެވހިރާއްޖ ގައި ނުނަާގނެ.  ޖްސުަވރ  ށަކުން ނޫނީ ވިއްޔާމަދު ރަ  ،ލަންމިއަދު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް 

އްކަމުން ައިއއްސަ ރުފިޔާ ދަ 150 ަގއިޗާޖަށް މީެގކުރީ  ޖްއެހެންނަމަެވސް، ކުޅުދުއްފުީށެގ ރައްޔިތުން ހަމަ ުސަވރ 

ކުރާނެ ޮގތެއް ނޫން. ހަމަ އެހެންމެ  ބޫލު ަގއަުޅަގނޑު  ެއީއކީރުފިޔާ ދަްއކަމުން އެބަދ . އެހެންީވމާ،  30މިއަދު 

ނޑަކަްށ އަުޅަގ ޓަނު. އެއީކީ 15ޓަނު. ހަމައެއާއެީކަގިއ ރާއްޖ ެގ ެވރި ރަށަށް  3ފިޔާައށް ރު 22ޓަށް ށްކުޅުދުއްފު

ކުރާނެ ޮގތެއް ބޫލުަގނުން ެވސް ައޅުަގނޑު ޤީކުެރވ ނެ ޮގތެއްެހނެއް. ހަމަ ޔަބޫލުަގރަކަށް ހިއެއްނުވ  ހަމަ އެްއެވސް ވަ 

 މަށް. އަދި . އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ާގއިމުކުރުނޫން އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގައި

ެއކީަގއި ޚިދުމަތް ލިބ ނެ ޮގތެްއ  ހަމަހަމަކަމާ ،ަގއި ރުލީހުަގިއ ބަހުސްކުރަުމންދާއިހަމައެއާެއކީަގއި މުހިންމު ބިލެއް މަޖި

ފަހަރު މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް   ކުުރމަކީ ެވްސ ަވރަށް އެެދިވެގްނާވ ކަމެއް. އަދިެވސް، އެއް ން ާގއިމުބިލުެގ ތެރެއިމި 
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، އެންމެ ިއއްޒަތްތެިރ ނަށް ެވސް ންއަދި މި މަަސއްކަުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ަޓކައި ެދްއިވ ކަމަށްއިހުށަހަޅުއްަވ

 143 ކުރެިވފަިއވ ބަޖެޓު ހަުރ ހަމައެކަނި މި އަހަރަށް ެވސްަވނަ އަ 2020 ،މެންބަރުންނަށް ެވސް ފާހަަގކުރެވ ނެ

އެީކގައި ފާަހަގކުރާ ކަމެއް.  މަށް. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އުފަލާއުެގންދިރަށުގައި ފެާނއި ނަރުދަމާެގ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް 

ީވމާ، އެހެން  ން.ތަ ެވ އެދާތީނުބޮޑުސިްނާގ އުސް އިމާރާތެއް ހެދެމުން ،ންނަށް ފަހަރެްއގައި ނުފެދިދާނެދިެވހި ރައްޔިތު

 ކެއް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަ ކުރުމަށް ތައްެއ ކަންތައް މިއީ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހ  ކަންތައް.

 ،. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާފާހަަގކުރަން  ޝުކުުރެވރިކަމާެއކީަކއި އަުޅަގނޑު ހަމަޓަކުރިއަށް ެގންދަާވ ކަމަށް

  ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ 

 

 ުވން:ާވހަކަދެއްކެ  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

 .ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ. ހާލަތު މި ދަނީ ބަދަލުވަމުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތީ ލޯކަލް ކައުންސިލުެގ އިންތިޚާބު. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ލޮބުެވތި 

 ނަށް ަތރައްޤީ، އެ ބ ފުޅުންއެދ  ާރއްޖެ، އެ ބ ފުޅުން އެ ބ ފުޅުން އެދ   ،ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރާއްެޖއެއް 

ާރއްޖ ަގއި ަވރަށް ިގނަ ެވރިްނ  މި ،ކުރަންީވބޫލުަގކުރުމަށް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް

ކުަޑކުޑަ މިސާެލއް ައޅުަގނޑު  ޮގއްސި. އެހެންނަމަެވސް،ުރާކރުތަކެއް ެވސް އުފެދިެގން ކޮށްފި. ިގނަ ސަެވރިކަން

ރަށް.  5ލާނަން. އަުޅަގނޑު މި ނިސްބަތްަވނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާއަށް. ކަނޑިތީމު ދާއިާރގައި އެބަ ހިމެނ  އިދަންނަަވ

 5މި  ؟ފ ދ . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދަންނަަވންތޯ ނޫމަރާ، ށ. ބިލެތްފަހި، ށ. ޮގިއދޫ، ށ. ކަނޑިތީމު، ށ. އެއީ ށ.

ނަރުދަމާ   އިފެނާހަމައެކަނި ށެއްަގިއ، ކަނޑިތީމުަގއި މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި ހަމައެކަނި އެންމެ ރަ ރަށުެގ ތެރެއިން

އްޖ ެގ ހާލަތަކީ. ައޅުަގނޑު ލޯކަލް ކައުންސިުލ ރާހަމައެކަނި ގާއިުމކުރެިވަފއި އޮތީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަށް ެވްސ މި 

ކުރަންެވެގން ިމ ރާއްޖެ ބަދަލުެގ ތެިރ ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެންއިންތިޚާބުެގ ާވހަކަ ފުރަތަމަ ެވސް މި ފާހަަގކުރީ އިއްޒަތް

ކުރަންެވެގން. މި ރާއްޖ ެގ ރައްޔިތުން އެދެނީ މި  ލުދަޮގތަށް މި ރާއްޖެ ބަ އެދ ރާއްޖ ެގ ރައްިޔތުން  . މިމި ދަނީ

ކާރުން މިއަދު މި  ރާއްޖ ެގ ރައްޔިތުންނަށް އެ ބ ފުޅުން ބ ނުންާވ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަަވުރެވފަިއުވން. މި ސަރު

ޔިތުން ބ ނުންާވ އަސާީސ ޙައްޤުތައް ކަށަަވރުކޮށްީދ، މި ރާއްޖ ެގ ރައްޔިތުން ތިބި ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރައް ،ކޮށްދ  ކަމަކީ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ަވުގތު ދިެވހިާރއްޖ ެގ މަސައްކަތް  ކުރާ ޓަކައިމަށް ހާލަތުން އަނެއް ހާލަތަށް ެގންޮގސްދިނު

މި ރާއްޖ ެގ ރައްޔިތުންނަށް  ، މަސައްކަތަކީއަޅުަގނޑުެމން މި ކުރާ ޖެހ . ފުންކޮށް ިވސްނަން އެބަރައްޔިތުން ަވރަށް



83 

 

މިއަދު   ،ދަނީ ތަނަަވސްކޮްށދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މިފަހި ރާއްޖެއެއް 

ުގޅުން ހުރި  ދިެވހިާރއްޖ ެގ ރައްޔިތުންނާ ،މަކީ ެވސް ކަަށަވުރާވ ކަ ރާއްޖ ެގ ަރއްޔިތުންނަްށ ހަމަގައިމުދިެވހި

ކުރެިވެގން، މި މަޖިލީހުން ބަހުސްކޮށް، މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކަމަށް  މައްސަލަެއއް، މި މަޖިލީހަށް އެޖެންޑާ

 ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެ  ންރ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހުއެުކގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސާފު ސުޕަ ންކަމާޤީޔަ 100% ،ާވނަމަ

ކަމެއް ކޮށްދ ނެކަން. އަދި މިއަދުެގ ސަރުކާރުން ެވސް މި ރާއްޖ ެގ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ، އެ ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުތަްއ 

އި ކަންތައްތަްއ ދިނުމަށް ޓަކަކުރުމަށް ޓަަކއި، ެއ ރައްޔިތުންނަށް ބ ނުންާވ އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ހޯދައިކަށަަވރު

 5 މި ީވމާ، މިއަދު ފެނާއި ނަރުދަމާ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށްކޮށްދ ނެކަން. އެހެންއަޅުަގނޑުމެން ފަހި

 ދިޔުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ނުހަނު އުފަލާ އަހަރު ކަށަަވުރެވެގންދާ ޮގތަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނެްއ ފާސްެވެގން

މި  ެގޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ން ެއކަމަށްއުފާކުރާ ކަމެއް. ދިެވިހރާއްޖ ެގ ރައްޔިތު .ނާނެ ކަމެއްލައިަގންބައެްއކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަންީވ  .މަޖިލީހަށް ެވސް، އަދި ސަރުކާރަށް ެވސް ފަޚުރުެވރިާވނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އުނަދޫގ  ،އުނަދޫގ ،ަވރަށް ،އްޖ ެގ ރަްއޔިތުން ަވރަށްފެނާއި ނަރުދަމާެގ ާވހަކަ ދައްާކއިރުަގއި މިއީ މި ދިެވިހރާ

ެވނީ ނަރުދަމާެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ރެނޑުމެންނަށް މިއަދު ފާހަަގކު. އަުޅަގއިވ ކޮށްފަ ންތައްތަެކއް ތަޙައްމަލްކަ

ނީ ަވރަށް ްށރަށުގައި ޯގތި ދެެވެވސް ައޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ބިން ފުރ ތީެވ. އަުޅަގނޑުމެން ރަ ދައްކާއިުރަގއި މިއަދު

ފޫޓުެގ ޯގްއޗެްއގައި އަުޅަގނޑުމެން ެގއަްށުވރެ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެން ައކަ 2600 ކުޑަުކޑަކޮށް މިހާރު. އެހެންނަމަެވސް،

ކަނޑަައޅަންޖެހ . ބިން އެބަ ިއސްކަންދ ންޖެހ  ޖަންްގޝަން ަވުޅ ހެދުމުގައި. ެއކަން ކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ބިން އެބަ 

ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ށް ތަނޑުމެން އެ ބިމުން ޙަޤީޤަޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުަގނޑައަާޅއިުރގައި ިއއްކަ

. މިއީ މި ިދެވހިރާއްޖ ެގ ހެދ އެކަީށެގންާވަވރުެގ ެގެއއް ައޅުަގނޑުމެން ބ ނުންާވ ަވަރަކށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނެ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަމުން، ޓަކައި ދަލުކުރުމަށްައއި ާހލު. މި ހާލަތު ބައުޅެމުން ހަމައަށް ައއިއިރު ެވސް  ރައްޔިތުން މިއަދާ

.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާަރކުން، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސާފު މެޖޯރިީޓ އޮތް މަޖިލީހަކުން މި ަދނީ ރައްޔިތުންނަށް ަޓކަިއ އެމް

ަގިއ ދ ތެރ  ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ަކއުްނސިލު އިންތިޚާބާމިއަުދ ރަމުން. މިއީ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރައްޔިތުން ކުމަސައްކަތް

ަގނޑުމެން އެަބ ބ ނުންވ  ރައްޔިތުްނެގ އެއްބާރުލުން. ޅު މަށް ަޓކަިއ އަކަމަކީ. މި ކަންކަން ކުރު ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހ 

އްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކަންަތއްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ރަ ،ރައްޔިތުންެގ ެއއްބާރުލުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އެދެނީ

 ،ޑުމެން މި އެދެނީައޅުަގނަރއްޔިތުން ާގތަށް ޮގސް ންސިލު އިންތިޚާބުގައި އަޅުަގނޑުމެން ލޯކަލް ކައު 

އެކީަގއ . އެހެންނަމަެވސް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބާރުުލންދ ށ . އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރައްޔިތުންނާ 

ހަމައަށް  މު، ނިޒާމު ަބނުގރޫޓުކޮށް، ިމއަދާމުޅި ނިޒާ ބޫުލކުރަނީ، ައުޅަގނޑުމެންެގ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުންަގއަޅުަގނޑު 

ޮގތަްށ، އެ  ދ އެުނާވީތެވ، އެ ބ ފުޅުން ފައިރާއްޖ ެގ ަރއްޔިތުންނަށް ައސާސީ ަޙއްޤުަތއް ކަަށަވރުކޮށްދީިދެވހިއަިއއިރުަގއި 

އެ ަޙއްޤު އެހެންީވމާ،  ؟ބ ފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޮގނޑިަތއް ކޮަބއިތޯ ިދެވހިރއްޖ ެގ ރަްއޔިތުންެގ ޙަްއޤު
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 .ރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެދެން. އަދި މިއީ ފެނާއި ނަރުދަމާތެރިކަމާއެކު ިދެވހިނަާގނުލުމަށް އަޅުަގނޑު އިްޚލާޞް

ކުރެްއިވްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ. މި ަސރުކާރު އޮތީ ދިެވހިާރއްޖ ެގ ދަ މިއަށްުވރެ މުހިންމު ކަންކަން ެވސް އިރާ

ސީ ަޙއްޤުތައް ޓަަކއި، ދިެވހިާރއްޖ ެގ ރަްއޔިުތންެގ އަސާރާއްޖެ ބަދަލުކުރުމަށްއެީކަގއި. ިދެވހި ރައްޔިތުންނާ

 އެްނމެހައި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންގެ  ކަށަަވރުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ދިެވހިރާއްޖ ެގ

ރަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ މީދުކުއްމެްނނާއެކު ތިބ ނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު އު އެއްބާރުލުންދީ، އަުޅަގނޑު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 . ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ރަށް އަދިެދްއީވތީ، ދިެވހި ސަރުކާއިހުށަހަޅުއްަވތްތެރި ރައީސް. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލެއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ބޮޑަށް ެވސް  އަދާކުރަން. މި ބިލު މިހާރު އައުން މާ ަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އަޅުކުރެްއިވ މެންބަރަށްސްޕޮންސަރ

ނީ  ަވ ފޮނަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ،ލަސްވެއްޖެ. އަުޅަގނުޑެގ ދާިއރާގައި ެވސް ފޮނަދޫ، މާމެންދޫއަށް ބަލާއިރުަގއި 

ކުރެވ  ަވރެއް ނޫން. ފެނުެގ ދަމާ ބ ނުންއަޅާފަ. އެހެންނަމަެވސް، ފޮނަދޫެގ ނަރުދަމާެގ މައްސަލަ އެހާ ބޮޑު. ނަރު

 ެވސްނޫން އެ ދުަވހަްށުވރެ ިގނަ ދުަވްސީވ. އެއަށް ބ ނުންާވ ސާމާނާއިމަސް 2ެވސް ތާ މިހާރުންޚިދުމަތް ކެނޑިފައި އޮން

ނުކުރެވ  ދުަވސް ިގނަ. ކުން ކެނޑިފަ. ބ ނުންކުރެވ  މިްނަވރަށްުވެރ، ބ ނުންޔަދ ތެރެނުލިބ ތީ ހަމަ ލަތްތަްއ ސީަވ

 ނެތް. ތަޣައްޔަރުެވަފއިާވ ފެނުްނ އްމެންދޫގައި ފެނެއް ގާއިުމކުރެިވފަިއ، ފެނުެގ ނިޒާމެްއ ާގއިމުކުެރިވފައެ މާ

ން ހުއްޓި، ތަރުތީބުެވެގން، ރަނަގޅަށް ކުރަމުން އެ ެގންދަނީ. މި ކަންކަެވސް ބ ނުންއަޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުން މިހާރު

، އެ އި ދަ ބިެލްއ ާގނޫނަކަށް ބަދަުލެވ، ުއސޫލުތަކެއް ކަނޑަައޅަމި ފަ ،މި ޚިދުމަްތ ދެވ ނީ އިންތިޒާމުެވެގން

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަކޮށް   ކުެރިވެގން. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން، އަދިއްއުސޫލުތަުކެގ ތެރެއިން މަސައްކަތެ

އްަޞކޮށް މިފަދަ ޚާ ؛ މަސައްަކތަކީ މި ދެންނެިވ އުސޫލުަތްއ ާގއިމުކޮށް، ަރއްޔިތުްނެގ ަޙއްޤުތައްކުރާމި މަޖިލީހުން 

ދާއިމަށް ލިބ ނެ ރަނަގޅު އުސޫލުތަެކްއ ކަނަޑއެޅުން. އަޅުަގނޑު  ،ރަނަގޅަށް  ،އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ ފަސ ހަިއން

ޚިލާފަްށ،  ޑައަޅާަފއި އޮްނނަ އުސޫލުތަކާނިއ އެ އޮންނަ، ކަފެން ެއޅިއިުރަގ ،ފޮނަދޫގައި ދިމާިވ ަމއްސަލަައކީ

، ފެނުެގ ަވެހްއ ރަނަގެޅއް ނޫން. ފެން ނަަގން ކަނޑާފައި ހުރި ބޯހޯލްސަބަބުން  ޚިލާފަށް ފެން ެއޅުމުެގ ަގާވއިދުތަކާ

ނުދ .  ެއއްނަަގ ފެނެއްހުންނަންޖެހ  ދުރުމިން މާ ކައިރިކޮށް ހުރުމުެގ ސަބަބުން ރަނަގޅަށް ، ދެ ބޯހޯލް ދުރުމިން

ށް ކުރުމުެގ ސަބަބުން ޮގތަ . މިއި އޮތީކަމެއް ކޮށްފަ  އޮންނަ ޮގތަށްށް ކަމެއް ކޮށްފައި ަނމަކަ ،އެްއެވސް ުއސޫލެއް ނެތި



85 

 

، އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް އަދި އިތަނުން ެވސް ބޮުޑެވެގން އެބަދ . އެީއ މުޅި މަސައްކަތް ނިންމަ ބޮޑު ކުރާ ޚަރަދު މާ

  އް ާގނޫނަކަށް ޖެހ . މި ފަދަ ާގނޫނެއްެގ ސަބަބުން، މިފަދަ ބިލެއެތަްއ ޚަރަދެއް ކުރަން އެބަ އަދިކުރުމަށް ރަނަގޅު

ަވަނ  13ުކރެވ . މި ބިލުެގ ބޫލުަގބިެގންދާނެ ކަމަށް ލިއަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ކަންކަމަށް ޙައްލެްއ  ،ސަބަބުން ުވމުެގ

ދުަވހަށް އަހަރު 5 މިއީއޮންނަންޖެހ ނެ ކަމަށް.  ޕްލ ނެއް ކްޖިކުރަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ސްޓްރެޓެމާއްދާގައި ބަޔާން

ރަނަގޅަށް ކަމެއް. ކަންކަްނ  މިއީ ަވރަށް .ންެގ ޕްލ ނެއްެގ ދަށުން ކުރުއަހަރު 5 ،މިކަން ކުރެވ ނެ ޮގތަށް ބަހާލައިެގން

ކުާރ ކުރެިވެގން. އެނޫން ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އިްނތިޒާމު އިއަބަދުެވްސ މިޮގތަށް ދުރަށް ރާވަ  ކުރަން ާވނީ

ނޑަށް މި . އަޅުަގޖެހ ނީރު ކުރަންފަހަ 3ނީ ފަހަރު ނޫ ކުރާ މަސައްކަތް ދެރުން ކަތްތައް ރަނަގޅެއް ނުާވނެ. އ މަސައް

ކަތް ުވޖޫދަށް އައުމާއެކީ އަުޅަގނުޑެގ މަސައް ންޖެހ މި ކުރަ ުވޖޫދަށް ެގނައުމަށް ،އެީކަގއި  ާގނޫނު ުވޖޫދަށް އައުމާ

 ،ން ކުރާ މަސައްކަތަކީ މިއީނަޒަރުަގއި މުޅި ރާއްޖެއަށް ހަމަ މިކަމުެގ އުފާެވރިަކން ލިބިދާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުމެންެގ މަަސއްކަތަީކ ޅުަގއަ  ،ރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދައިން ތެކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް ެގމެންނޑުއަޅުަގ

ކަތަކީ ރަްއޔިތުންނަށް މިފަދައިން ބ ނުންެވފައިާވ ކަްނކަން އުސޫލުތަެކްއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައް

ތް އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން ކައްސަމަ ކޮށްދިނުން. މިޤުތައް ކަށަަވރު ާގނޫނުަގއި ބަާޔންކޮށް އެ ރަްއޔިތުންެގ ަޙއް  އިކަނޑައަޅަ 

މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ. ދެން ހުރި ފަރާތްތައް ކުރާ  މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަކުން ނޫން ޮގތަކަށް މިބަޔަކު ނުކުރާނެ. އެ

ިގނަީއ  ވ  ދުަވހަށްުވރެ ބ ުނން ކުރެ .ފޮނަދޫަގިއ ފެން އަޅާަފއި އެަބއޮތް .އަުޅަގނޑު މިދެންނެީވ އްމިސާލެ  މަސައްކަތަުކެގ

ރަނަގޅަށް އެ  ،ނީ މިަފދަ އުސޫލުތަެކއް ާގނޫނެްއަގިއ ބަޔާންކޮށްކުރުްނ ހުއްޓ ނުކުރެވ  ުދަވސް. ިމޮގތަށް ަމސައްކަތް

ާވހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް  ޚިދުމަތްތައް ދެިވެގން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ

 ްއޔާ.ބޮޑަށް ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .  ޙަސަން ޒަރީރުމަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

 

 މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:

ދު ސަޢީދު  މަޙްފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލު، ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ 

ހަޤީޤަތިަގިއ  .ޝުކުރު ދަންނަަވން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކީ  މަނިކުފާނަށް  ހުށަހެޅުއްީވތީ އެ

އުމެްއެގ ހުރިހާ ޤަ އެ  އި،ރަުށގައި އުސް އިމާރާތްތައް ހަދަ އުުމެގ ެވރިޤަ ދިއުމަކީ އެ އި ޤައުމެއް ތަަރއްޤީެވ ކުރިއަރަ 

ބ ސިކް   ކުންއެތަނުން ނޫން ތަނަ ،ބޫރުކޮށްއުމުެގ ކެޕިޓަލް ސިޓީއަށް ެގނައުމަށް މަޖުޤަ  އެ ،ރައްޔިތުން އެތަނަކަށް

ޤީޤަތުަގއި ޙަ .ރުމެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކުއުުމެގ ކަންަތއްތަްއ ބައްޓަންޤަ ތައް ނުލިބ ެނ ޮގތަށްސްމެންޓްރރިކްއަ
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ގެ އީ އެ މަންޒަުރ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މާލ ިދޔައަޅުަގނޑުމެންނަށް ވ ތުެވިދަޔ ދުަވސްތަުކގައި ފެނިެގން

ޤީޤަތުަގއި މި ޙަ ،ަވނީ މަުގތަކުަގއި ހަމަޖެހިލައިެގން ދަރިފުޅު ޮގަވއިެގން ހިނާގލަްނ ދަތިެވ، މުޅި މާލެ ތޮއްޖެހިފައި މި

ެގ ރާއްޖ   މިކުރި ފަރާތްަތކުން ރަނަގޅު ސިޔާސަެތއް ނެތުމުން. މާލެ ނޫން އެއްެވސް ތަނެއްަގއިކަންޤައުމުެގ ެވރި 

ތެއް ނުލިބ . ފެނާިއ ނަރުދަމާ ާގއިމުކުެރިވފަެއްއ ނެތް. ރަނަގޅު ތަޢުލީމެްއ  ޚިދުމަޙީ އްޞިރަށްތަކުަގިއ ރަނަގޅު 

ެގ ިސޔާސަުތެގ ދަށުން ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖ ެގ ަރއީސްކަމާ ފުރަތަމަ އެމް.ީޑ.ޕީ ،ނަމަެވސްލިބ ކަށެއް ނެތް. އެހެން

. ަވނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ެގނެސްފަ ިތޞާދީ ޕްލ ންތަކަށްޤްޖ ެގ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިދިެވހިާރއްަވަޑއިެގން ވެ ހަާވލު

އިޖްތިމާޢީ  އަދި  ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމާއި ، ނިޒާމާއިޙީއްޞި ދިެވހިރާއްޖ ެގ  ،ޤީޤަތަކީޙައެއް  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަންޖެހ  

 މި  މެން އަނެްއކާެވސް. އަުޅަގނޑުންެގ ސަރުކާރު.ޕީއެމް.ޑީލާީބ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެގުނީވ ިގިގނަ ކަންތައްތަކަށް އިން

ަދއްާކއިުރަގިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިރާއަްށ  ާވހަކަ މިފަދަ ބިލެއްެގ. މަަސއްކަތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަނީ އެ

އިުރަގިއ ލާއިބަލަ ރަށަށް  5. އަުޅަގނޑު ާދއިރާެގ އްމި މައްސަލަ ަވރަށް ބޮުޑ އަތޮޅެ އަތޮޅަީކ ެވސް  އ. ނިސްބަތްާވ 

ެވސް  ދަމާ ގާއިމުކުރެިވފަެއއް ނެތް. ހިމަންދޫެގ ހާލަތަކީނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އެްއެވސް ރަށެްއގައި ފެނާއި ނަރު

 އޮތީ ހަމަ އެ  ޅޮސް ެވސްމާެފންަވރަމުންދަނީ. ޖެހިެގން އޮތް  ެވސް އެރަުށެގ ރައްޔިތުން ނަޖިސް ފެނުން މިއަދުއެއީ. 

  ފޮޅުދޫ ހާލަތުގައި.  ެވސް އޮީތ ހަމަ އެ މަތިެވރިހާލަތުގައި.  އެދޫ ެވސް އޮތީ ރިފެސް. ރި ރައީ ތެިއއްޒަތް ،ހާލަތުގައި

އެއް ގާއިުމކުރެިވފަެއއް ނެތް. ެއކަމަކު މިއިން ެއއްެވސް ރަށެްއަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާހާލަތުަގއި.  އެހަމަ ެވސް އޮތީ 

ެގ ޔާމީނު ސްރައީ ހިންިގ ބ ފުޅުން، ރުކާރުތައްއާދެ! ނިމިދިޔަ ސަ ؛ބ ފުޅުން މިއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިތަށް

ހަމަ ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖ ެގ ރަށްތަށް  ،ގައި ތިބި ބ ފުޅުންޓުޕާލިމެން ަވުގތު ރުެގ މިނިސްޓަރުންނާިއ އަދި މި ސަރުކާ

ދިރިއުޅެްނ ިދެވހިރާއްޖ ެގ މީހުން  ،ކޮށްދިން ިގނަުގނަ މަސަްއކަތްތަުކެގ ާވހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ،ތަރައްޤީކުރި ާވހަކަާއއި

އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް   ހަމައެކަނި މި ،ސްމައެއް ނުވ . އެހެންނަމަެވރަށް ހަ 200ަވރަކަްށ ރަށް.  180އޮންނަނީ  މި

.  ދީފައިރި ރައީސް ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޕްރޮޖެކްޓް ޖަހަތެިއއްޒަތް ތޯ އިނގ  އެބައޮތްރަށުަގިއ  117ސް ޔަލިއިބަލަ

ދިޔައިރު ކޮންކަެމއްތޯއ  އަހަރު ނިމިެގން 5 ޅުންެގބ ފު ތި ،ނާބ ފުޅުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުާވލުކޮށްަލން ބ ނުންވ  އެ

 ؟އ ނަރުދަމާއަށް ތިބ ފުޅުން ކިތަށް ރަށުެގ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުއްުވނުތޯ  ފެނާއި ށްއަޤީ ރަށްރަށުެގ ތަރައް ؟ރެްއީވކު

 ެގ ބަޖެޓުަގއި  2020ތައް ހަމައެކަނި މި ސަުރކާރުެގ ުދަވހު ނ ޅުއްވ ހާ ފެނާިއ ނަރުދަމާެގ ޕްޮރޖެކްޓުއަހަރު 5ތިބ ފުޅުން 

މި  .ދައްކާ ާވހަަކައކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ރައީސް. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ރިތެިއއްަޒތް ،ދީފައި އިޖަހަ އެބައޮތް

ނެތި ދިެވހިރާއްޖ ެގ  ކުރުމެއްތަފާތު  ،ަވކި ހަސަބެއް ނެތި ،ަވކި ނަސަެބއް ،ަވކި ފިކުރެއް ،ސަރުކާރަކީ ަވކި ކުަލއެއް 

އަދި އަސާީސ  ނަރުދަމާ އިއަދި ފެނާ މާއިއިޖުިތމާޢީ ރައްކާތެރިކަ ޢަދުލުެވރިކޮށް ،ހަމަހަމަކޮށްރައްޔިތުންނަށް  އިއެންމެހަ

ެގ  2020 ހަމަެއކަނި ،ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންވ . ކަަށަވރުވ ފޯރުޮކށްދ ނެ ސަރުކާރެއްކަން އަުޅގަ  ޚިދުމަތްތައް އިއެންމެހަ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  އި ލާއިުރަގއިށް ބަލަ  ދާއިރާއަޙީ އްޞި .ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިލިޔަބަޖެޓަށް ބަލަ
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ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ.  4. މިލިއަން ރުިފޔާ ަޖހާފަ 4000އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި އެަބއޮްތ  ހަމައެކަނި މި  ،ވ ފާހަަގކޮށްލެ

 ިވދާުޅާވނެ ބ ފުޅުން  ަހމަ އެަމކު . އެކަމިލިއަނަށްުވެރ ިގނަ ރުފިޔާ ޖަހާފަ 4400 ެވސް އެަބއޮތް އަށްތަޢުލީމީ ދާއިރާ

ތައް ިގަނކަމުން ހިންިގލެްއ ކުރަން ޕްރޮޖެކްޓު  ޤައުމަށް ތަރައްޤީ. ތިމަންނަމެންމ ކުރީތަރައްޤީޤައުމު ތިމަންނަމެން 

ފެންނާކަށް އަުޅަގނޑަްށ ަކމެއް  ރަށެްއަގިއ ކުރި ،ޕްޮރޖެކްޓެއް . ައަވްސިވއަަވްސކަމުން ރަްއޔިތުން ތިީބ ކަންބޮުޑެވފަ

 ބ ފުޅުން އެ  ހަމަ އެ ކު. ެއކަމަެއބައޮތް ސަރުކާރުން ޖަހާފައަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  މި ހަމަެއަކނިރަުށގައި  117ނެތް. 

ކަމެްއ  ެއއްައޅައިދިން ރަނަގޅު  .ދިނީމ އިނަރުދަމާ އަޅަ އި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާ ތިމަންނަމެން ރާއްޖ ެގ ،ިވދާޅުަވނީ 

ެގ އުސް ޑަށް ފެނ . އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް . ަވރަށް އުސް އިމާރާތެއް އަޅުަގނންއޮތް ފެންނައެބަ މެންނަށްނޑުއަޅުަގ

އެންމެ އެކުލެވ  އިމާރާތް.  ްއަގއި ޮކރަޕްޝަނެއް އެ އިމާރާތެއެންމެ ބޮޑު ެވސް އި އ ިޝއާެގ ތާީރޚުަގ އިމާރާތެއް. މި

 .އެ އިމާރާތުެގ އަުގ ނިސްބަތުން ބޮޑު ެވސް ުވރެޚަލީފާއަށް ބުރިޖުއަުގޮބޑު އިމާރާތް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

މި  ،ކުމުންދޫ، ނ ކުރެންދޫ، މަކުނުދޫ ؛ަގއި ރަށު  3 ެގ`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާ

ޮގނޑީގައި ތިިބ  މިމިތާ  އިރު ނިމިެގންދިޔަސަރުކާރު ހުރިހާ  މި ން އުޅެނީ.ފެންަވރަިއެގ ރަށުަގއި ޗަކަފެނުން 3

ރަށުެގ  3އަުޅަގނޑު މިފަހަރު ދިޔައިރު  ،ރަސްކަނލާެގ ދެނެޮވިޑެގްނާވނީ. އުފަލަކީ ކަމެއް މާތް ެވސް ކުރި ބ ފުޅުން

މިދިަޔ  .އޮތީޖަހާފައި ެވސް އި ަގބަޖެޓު ތިބީ ނުހަނު އުފަލުން. އެއީ މި ސަރުކާރުން ެވެގން ަރއްިޔތުން ދ ން ލުކައުންސި

ތެރ ގައި ނ ކުރެންޫދ ެގ ހަރުއަ މި ،ިވދާުޅީވ އިމްހޫރިއްޔާ ނ ކުރެންދޫަގއި ހުންނަަވތެރ ގައި ރާއްޖ ެގ ރަީއސުލްޖުބަންދު

 ކުއް ބ ފުޅައިހުތިޖާޖެ . ިހމ ންމުންދޫއަށްޝީދު އަުޅަގނާޑއެކު ދުުރީވ ކުރައީސް ނަގައި. ދާނެކަމުނަރުދަމާ ނިމިެގން

ދު އަޅުަގނޑު މަކުނުދޫަގިއ ޚު. ދެން ނެ ާވހަކަނިމިެގންދާ  ނަރުަދމާރަށުެގ އެ ،ިވދާޅުިވ ަގއި ތަނު އެ ެގންދިޔަ.ކުރަމުން

ާވހަކަ. އެކަުމެގ  ދާނެނިމިެގންެވސް ނަރުދަމާ  އި ރަށުަގ މި ،ެވސް އެބައޮތ  އި ރަށުަގ މި ،ހުރެފައި އަުޅަގނުޑ ބުނިން

ސަރުކާުރެގ  ރަށުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް ތިބީ އެ ދ ން ލުތައް ކައުންސި ށުފަހަރު ރަ އުފަލުގައި މި

ންސިލަރުން. ެގ ކައުަކއުންސިލަރުންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީަސރުކާރުެގ ެގ ކައުންސިލަރުން. ޕީ.ޑީ.ެއއީ އެމް ،ކައުންސިލަރުންނަށް

ތުން ބ ނުންީވ މިފަހަރު ީވމާ، އެ ާދއިރާެގ ރައްޔިެވސް ނެީގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސީދާ ސަުރކާރުެގ ެމންބަރު  އަޅުަގނޑު

ރަށުެގ ނަރުދަމާ  3މި  ،ނޑަށް ޔަީޤންއަުޅަގ ،. އެހެންީވމާ، މިފަހަރު ޔަޤީންިއނގ ތޯ ސަރުކާރަށް ޮގނޑި ދ ން

ނިންމާނެ. އެ ޔަޤީންކަން  އި ރ ގައި ސަރުކާރުން އަޅަ ދުަވސް ތެމަސް 11އޮތް  އޮތީ. ދެން މި ހިމެނިފައި މި
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. ދެން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ދެއްާވފަ ަވނީ ެވސް ހުރި މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑަށް ސަރުކާރުން ެވްސ އަދި އެކަމާ ހަާވލުެވ

ދ އިުރ ދަމާ އޮންނާނެ ާވހަކަ. ދެން އަޅުަގނޑު މިއަންނަ އަަހރުެގ ބަޖެޓަށް ޯވޓުނަރުެވސް  އިރަށުަގ 3

އ ެގ  ން،ެގ މަސައްކަތެްއެގ ޮގތުއަުޅަގނޑު އ   ން، ދެދެވ ެނ ާވހަކަ ިވދާުޅެވދެްއިވ. ސަަބބަކީޯވޓުެވލައިެގން ންހިނިތު

 ،ސަރުކާރުެގ ކެންިޑޑ ޓުންނަށް ،ނިންމައިެގން ތިބީެވސް މިހާރު  ތުންޔިރަށުެގ ަރއް 3އަުގވަޒަްނކުރުމުެގ ޮގތުން 

ަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ ސަރުކާރުްނ  ،ޮގތުަގއި ާގނޫނުަގބޫލުުކރާ  ދ ން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުކައުންސިލަރުންނަށް ޯވޓު

 އަޙްމަދު ސަޢީދު. ެގަމނަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ަވނީ މިދެއްާވަފއި ސްޕޮންަސރކޮށްމީތީ  ،ހުށަހަޅާ ބިލު

ދެްއ ޢުރުކާރުެގ ަވމިހާރު ސަ .ތްބު ހިމެނިފައި އެބައޮބާ 8ޝުކުރު އަދާކުރަން. ދެން  ޑަށް ބޮ ، ަވރަށްަވރަށް ،ަވރަށް

މިެގންދާއިރު މި އަހަރު ނި 5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،ސަރުކާރުެގ ަވޢުދެއް ރަީއސް.  އިނގ ތޯ. އިްއޒަތްތެރި

ބިލެއް ހުށަހެޅީ.  ެގނައީ. ސިފަ މިއިތުރުން ާގނޫނީ އ ެގާވަހކަ. ެވސް އަޅާނެ އި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ރަށެއްގަ 

 ބޮޑު އުފާެވރިކަެމއް ދިެވހިރާއްޖ ެގ ން. އެހެންީވމާ، މިއަށްުވރެެވސް މިކަން ކުރާނެކަ ނީ ާގނޫނުންޔަޤީންކޮށްދި

އުފުލ ނެ. ެވސް ބ ފުޅުންނަްށ މީގައި ހަމަ ައޑު ދެން ގައިމުެވްސ ާގޫނނީ ޮގތުން ނެ.ނުދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގެނއް

ބ ފުޅުން  ދިއުމަކީ އެއަހަރު ލިބިެގން ކުރާ ޮގތުަގިއ ނ ކުރެންދޫ، މަކުނުދޫ އަދި ކުމުންދޫެގ ނަރުދަމާ މިއަޅުަގނޑު ޔަޤީން

 ެގޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ އް އިާރދަކުރެއްވި ެވސް އިކުިރއަށް އޮްނނަ ދައުރުަގ .ކަމެއް އަބަދުެވސް ސަުރކާރާެއކު ިތބ ނެ

ެގ ޔަޤީންކަން އަުޅަގނޑަށް ކަމު ތަނަށް ނަާގނެ ެވސް އެ ބަރަކު ންެގ މެއެމް.ޑީ.ޕީއަދި . ކަެމއް ދ ނެސަރުކާރަކަށް ޯވޓު

ަކއުންސިލު އިންތިޚާބުަގއި ައޅުަގނުޑެގ ދާއިާރެގ ހުރިހާ  ،ންތިޚާބުަގއިޔަ. އެހެންީވމާ، ަކއުންސިލު އިލިބިެގންދި

ރި ތެުރކާުރެގ ަކއުްނސިލަރުންނަށް ދ ން ރައްޔިތުްނ ނިންމާފައިަވނީ. ަވރަްށ ބޮަޑށް ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތް ސަިޑއެއްނޮގ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާވހަކަދެްއކެުވން:

 ސިން ޙަމީދު.ޙްމުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލް 

 

 މީދު ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިން ޙަމުޙްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

 ދެްއވި ހުށަހަޅުއްަވއި ލުފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބި ،ސަރުކާުރެގ ަފރާތުން .އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ބިުލ  ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަަވން.ދަށް ޢީރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަތެދާއިާރެގ އިްއޒަތް ށީކަމަށްޓަކަިއ ެގމަނަފު

 ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްތައް ދިެވހިރާއްޖ ގެ ، ކަމުަގިއ ބިލުގައި ފާހަަގކޮށްދީފައި އެބައޮތްހުށަހަޅާ ސަބަބެއް 

އަދި ޒިންމާއާއި މަްސއޫލިއްޔަތު ބަޔާްނކުރުން.  ެގޒާރާ ބެހ  ުވ ކަމާ ،ދިނުމާއިކަށަަވރުކޮށް ފަރާތްތަކަށްއި އެންމެހަ

ަވރަްށ  ނެ ާވހަކައަޅާލާފުާވ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވޅު އުޫސލުތައް ކަނޑައެޅުން. މިކަންަކމާ ޚި ތައް ބަޔާންކުރުން.ރުބާ
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ރަްއޔިތުންނަށް  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ާއއި )ޅ( ގައި ިދެވހި 23 އަސާީސެގނޫނުޤާ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އެަބއޮތް.

ހުރިަވރަކުން  ތެރިކަންދަމާެގ ޚިދުމަތް ލިބުމަކީ ދައުލަތުެގ ކެިރފޯރުންބޯފެން ލިބުމާއި ނަރު ސާފުހަމަހަމަކަމާއެކު 

  ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް މި  އަސާސީ ފާސްވި ނޫނުޤާ .ދީފައި އެބައޮތްޖެހ ނެ ކަމަކަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްކޮށްދ ން

 ރާއްޖ ގެ  ،ލަންޖެހ އިބަލަ ގނޑުމެންައޅު ،ނަމަެވސްަވރަށް ިގނަ ސަރުކާރުތައް ެވްސ ހިނގައްޖެ. އެހެން .އަހަރު 12 ީވ

ތޯ. އަދި ނަުރދަމާެގ ޚިދުމަތް ލިބެން އޮތީ އިަގނަށް ސާފު ބޯފެން ލިބެން އޮތީ ކިތައް ރަށު ރަުށެގ ތެރެއިން މިހާތަ  187

ަވރަށް ިގަނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  !ކަމެއް. އާދެ ލަންޖެހ އިތޯ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިކިތައް ރަށުގަ 

 ެގ ާވހަކަ ދަމާރަށެްއަގއި ފެނާއި ނަރު 146 ނުަވތަ 143 ެގ ބަޖެޓުގައި 2020 ،ފާހަަގކުރަްއވައިފި 

ެވްސ ަބޖެޓުގައި ަވރަށް ިގނައިން ެފނުެގ ާވަހކަ އަދި ނަރުދަމާެގ ިއ ބަޔާންކޮށްދީފައިާވކަން. މީެގ ކުރީ އަހަރުތަުކަގ

 ،ސްޔަވި  އިކަމުގަ ފެނުނުބަޖެޓުަގއި  ،ދަނީމި ފެނިެގން ށްމެންނަނޑުައޅުަގ ،ދީފައިވ . އެެހންނަމަެވސްހަކަ ބަޔާްނކޮށްާވ

ެވސް އަދި  އިދާއިރާަގ ނިލަންދޫ ،ދާއިރާއަކަށް ހިމެނ  އެ. އެޮގތުން އަުޅަގނުޑ މަލީ ސިފަ ނާންނަކަންމިކަންކަމަށް ޢަ

ފެުނެގ ޚިދުމަތެއް  ސްެވއި ެވސް ނެތް. ނިލަންދޫގަ  ެވސް ފެނުެގ ިޚދުމަތެއް ނެތް. ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތެއް އިރަބޫދޫަގނދަ

ެވްސ  ގައިދަމާނަރުމި . ގާއިމުކޮށްީދފަފަރާތުން ަވނީ  ނިސެފުގެ ޔު ނަުރދަމާެގ ޚިދުމަތް ،ެވސްނެތް. އެހެންނަމަ

 ގެ ސަރުކާރުަވނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ލ ނެ ޮގތެއް އަދިެވްސ ބެ މިކަްނކަން .ޖެހިެގން އުޅ ތާ އެަތެކއް ދުަވހެއްމައްސަލަ

  ންމު ހިމު ދިނުންެގނެސް ޢަމަލީ ސިފަ އި ޖެހުމަށްުވރެަބޖެޓުަގ ،ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންަވނީއަޅުަގ. ތެރެއިން ނުލިބިފަ

މިީއ އަޅާނެ ާވހަކަ. ބިލުގައި އެބައޮތް މިކަްނކަމާ ޚިލާފުާވ ފަރާތްތައް މެދު ފިޔަަވޅު  މި ،އި. އެހެންކަމުންކަމެއް ކަމުގަ 

ޤީޤަތުަގއި ޙަ ،ރަނީއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކު ،ާވނަމަ ްއސި ކަމަށްމި ާގނޫނު ުވޖޫދަށް އައި ީވމާ،ހެންއެކަމެއް.  ންމު ހިމު

ކަންކަން  ކަމަށް. އަދި މި ިމއްޔަތުކަެމއް ދ ނެކަްނކަމަށް އަހައް ން މިޒާާރެގ އިްސެވރިތިބ  ުވ މިކަންކަމާ ހަާވލުެވެގން

ީޤޤަތުގައި ބަޖެުޓގައި ަވރަށް ޙަ ،ެވސް ަވރަށް އުާފވ  އަުޅަގނޑު އާދެ! .ކަމަށް ނެކުރުމަށް އިތުރު ބާރެްއ ލާތަންފީޒު

 ،އެހެންކަމުން .ތައް ެއ ފުރުޞަތުަބއޮތްޖ ެގ ކަްނކޮޅުތަކަށް އެުޓަގިއ ރާއްަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެ 20 ،ކެއް ޢުތަިގނަ މަޝްރޫ

ެގ ންޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެ ެގ ބަޖެޓުަގިއ އޮތ2020ް ،ޮގތަށް ތަބަޖެޓުގައި އޮ އަހަރުެގ މި މި ،މީދުކުރަނީ އްއު އަޅަގނޑު

 އެ ދެރަށުަގއި މި ،ެގންޮގސްއި އަދި ނަރުދަމާެގ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްޢާމެނ  ފެނެުގ މަޝްރޫހިެވސް ަގއި ދާއިރާ

ބ ނުންކުރީ. ފުރުޞަތުެގ  މިހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލުމަށްޓަކަިއ އަުޅަގނުޑ ކަމަށް.  ލިބިެގްނދާނެ ކުރިއެރުން ށްޚިދުމަތަ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މް ރަޝީދު.ންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމާފަ
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 ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް

އިރުަގއި ިދެވހިރާއްޖ ަގއި ޯބފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުެގ މަ ސަރުކާރު އުފެދުނު ތަެގ ފުރަރަކުރިއްާޔ. އެމް.ޑީ.ޕީޝު

 އި ޑެންމާކާ ގައި އޮތީ ުރ މާލ ަގއި އ  2007 ިރ ރައީސް.ތެއް ނެތ  ދެންނެވ ނީ އިއްޒަތްށެ ެވސް ރަޚިދުމަތްދ  އެއް

މިީއ  .ިވފަބޯފެނުެގ ނުަވތަ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރެ  ،އިދީމަުގަތއް ހަދަހިލ  އެހީގައި  ެގރުކާރުސަ ޖަޕާނު

ޒަތްތެރި ަރއީސް. ފެްނނަނީ އިއް މަސައްކަތް މި ެގ މަސަްއކަތް. ެއމް.ޑީޕީ މެންބަރުން ކުރި ބުރައެމް.ޑީ.ޕީ

ލާނަން އިދަންނަވަ ރަްށ އަުޅަގނޑު  ެއއްއިްނ އެެވސް  ޖ ަގއި ަވރަށް ިގނަ ރަށްތައް އެބަހުރި. ިމއަދު ދިެވހިރާއް

. ެއއް ފަޅު ދިނީ ސަރުކާރުން މުޅި ، ދިރިުއޅުްއާވޖަނެއްެގ ރަށެއްއެއީ ަވރަށް ބޮޑު މަހު ؛މާމިިގލިމިސާލެއްެގ ޮގތުން. 

ނޑުމެން ރު ައޅުަގހައަ ނިމުނުއިރުަގއި ނިންމާފައި ެއއާ ޖެހިެގްނ އައި އި ޓް ހަދަޕޯރން. އެއަަވދައްޓް ހަ ޕޯރއެއަރަށް 

ާކެވސް ެނއްެވސް ނެތް. އަ ނަރުދަމާެއއް  ،ެވސް ެވސް ބޯފެނެއް އިރަށުގަ  އެ ،ނަމަެވސްއެހެން ރަށަށް. އެ ންދިޔައި

ޓްަތްއ ޕޯރކުންފުނިތައް ހަދަިއެގން ެއއަ ތި ޮއވ  ބޮޑެ ޒިންމާ އިންތިމާޢީެވސް.  އެކަްނ ކޮށްދިނީ ން ސަރުކާރު ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

އިލާ ނިސްބަްތާވ ޢާ ލާ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރުެގއިޢާސިމްެގ ޤާ ެއއީ ެވސް. އަދި  ރަށުެގ ަރއްިޔތުންނަށްރަށް އެ ހަދާއިރު

ން ނިމިެގްނ ެވސް. ޔާމީނުެގ ެވރިކަ . ނަރުދަމާ ނިޒާމުއިލާއަށް ެވސް ނެތް ބޯފެން ދީފަޢާ  ،ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް

ިއެގންފަިއ . ަވޑަލަދ ނހުޅުާވ ހަމައެކަނި ޔާމީނު ަވަޑިއެގންނެވީ  .ހޮޅި ފަިއ ހުރީޅާނޑުެމން ުގުރ އަުޅަގއިއެ ،އަިއއިރު

ެގ . އެމް.ޑީ.ޕީހަމައެކަނި ފޮޓޯއެއް ަނާގފަ ،ފ ބީބަންދުކޮށްފައި ން ފުރަމުއަނެްއކާެވސް ބަންދުކޮށްފި.  އިރަށްރަށުން ފުރާ

 ން.ފެށީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންހުރިހާ ކަމެއްެގ ާވހަަކ ދައް މި ،ބޯފެނާއި  އާއި،ެގ ނަރުދަމާޖ މެ ދިެވހިރާއްމެންބަރުން ނުކު

 ކުނަރުދަމާ ނިޒާމު. އެކަމަނެތ   ބުނީ. އެނުެގ ެވރިކަން. ނިލަންދޫ ދާއިރާގައި ނެތ  ޔާމީ ،ެވރިކަމެއް ނިމިދިޔައީ 

ނިލަންދޫަގިއ  ކު. އެކަމަބުނ ހަކަ ެއބަށް ަވރަށް ބައިަވރު ަކންތައްތައް ކޮށްދިން ާވޔައަހަރު ަވރަށް ަގދަފަސް ޔާމީނުެގ 

 ޔަރުގައި ހިންަގމުންދިބުނަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީން އ  ފެނެއް ނެތް ވާހަކަ އެ ،ނެތް ނާކުރެެވންޚާފާ .ދިެވސްނެތް އަ

މަުގމަތިން  ިއ،ރައީސް ނަީޝދުެގ ެވރިކަުމގައި އެއިރު ހިނަގމުންދިޔަ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހުއްުޓަވ ،މަޝްރޫޢުތައް

. ކޮށްފަދިޔަ ފްލެޓްތައް އެހެރީ ީވރާނާެވސް އަޅަމުން ރިޕޯޓުގައި ނޫމަޑީފާހަަގކުރި  ުކރިން . ހުއްޓުާވފައިބަޣާާވތް ކުރީ

ކަންތައް.  ފޯރުކޮށްދ ކަށް. މިހާރުެވސް އަޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ އެޙައްޤު ސާސީ ޔިތުންނަށް އަނުވ  ރައް ބ ނުމެއް

 ލިޝަންކޯ ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނާ ފަހަރު މިަހއްޓަިއެގން ަގން ޮޕއިންޓެްއަގއި ބައެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު އަިއއިުރަގިއ 

 ބިލުެގ މި .ކުރުމުެގ ބިެލއްޒުބިލަކީ ތަންފީ  މި .ތިބީ އެރުކޮްށެގްނ ސޯސަރުކާރު ހި ފައިހަދާ .ކޯލިޝަން ހެދީ .ހެދީ

ެވްސ  ސަރުކާރު .ކީާވންޖެހ ނީ ނޫން ހަމައެކަނި ޖޫރިމަނާ ރަްއޔިތުންނެއް .ކުރުންޒުމައިަގނޑު މަޤްޞަދަީކ ތަންފީ

ށް މިސާލަކަ އިރުަގއިއަސާސީ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ ނަރުދަމާއާއި ބޯފެނުެގ  ؛ރައްޔިތުންނަށް ބޯފެން .ޖެހ ޖޫރިމަނާާވން

ދުމަތް ޚި ،ކޮޅުަވްއދާފައި ހުންނަ  މީޓަރެއްެގ ކޮޅު ،މުންކުރަމާލ ގައި އެބަހުރި މީޓަރުތައް. ކުރީެގ ސަުރކާރުން ޖޫރިމަނާ

ހުރި  ލައްކަ ރުފިޔާ އަރާަފއި ފަނަރަޮގސް  އިންލައްކަ ދެ ،ޮގސް ލަްއކަނަަގމުންސް ޖޫރިމަނާ ނަަގމުންެވ ލާފައިއިޑަކަނ
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 ބުރަެގ މިއީ އެމްޑީޕީ . އެބަޖެހ  ރައްޔިތުްނނަށް ސް މާުފކޮށްދ ންެވ މި .ެވސް ެވސް އެބަހުރި މާލ ގައިއި ގ ގަ 

އޮތް  އެްއކޮށް ކުރިއަށް މި ފާސްކުރި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނާމަޖިލީހުގައި  ދިެވހިރާއްޖ ގައި އަޅުަގނޑަށް މި .މަސައްކަތް

ނުަވަތ  ،ފެނުނު ކަހަލަ އަނިޔާެވރި  ދެްނ މައުމޫން ޒަމާނުގައި ،ިވޔަސް ފަންސާސް އަހަރަށް ނުަވތަ ހަތްދިހަ އަހަރު

ރާއްޖ ަގއި ހިންިގ ނ އްާގީނ ކަންތަްއތައް ހިންާގނ  ސަުރކާރެްއ ޔާމީނު އ ރު ޓްރ ޑް މިނިސްަޓރަކަށް ހުރެެގން ިދެވހި

ރަށްތައް ލާމަރުކަީޒ  ރާއްޖ ެގހިދިެވ .އުފެދުނީ އަދި ކިރިޔާ އަސްލު ރިޕަބްލިކެއް މިފަސ ހައެއްކޮށް.  ދެނެއް ނާންނާނެ

އަސާސީ  ހެންނިއެހެ ނުަވތަ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާާއއި އިރަެށއްގަ  އެ ،އް ހަދައިެގން ކޯޕަރ ޝަނެ އިރަށެްއަގ ނިޒާމުން އެ

ެވސް ދިެވިހ  ެގ ތެރެއިންބަޖެޓު ަވސީލަތްތައް ރަށު ރައްޔިތުްނނަށް އަމިއްލައަށް ފޯރުކޮށްދެވ ނެ ފުދުންތެރިކަމެއް 

ުޑ ނ އަުޅަގށްޖުމުހޫރިއްޔާއަހުންނެިވ ރައީުސލް ަވުގތު ެވރިކަމުަގއި މި ކައިޓަމިކަމަށް .އޮތީ ފޯރުކޮށްދީފަ މި ންސަރުކާރު

  . ތަން ފެންނަނީ ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރައްޔިތުން ޑިމޮކްަރސީއަށް ފަރިތަަވމުންދާ ށް މި މެންނަރަން. އަުޅަގނޑުޝުކުރު އަދާކު

ަވެރްއ ޑުަގނ ހުރީއ ރު  މްޢަބްދުލްޤައްޔޫ  މައުމޫން އި އ ުރަގ ،ހުރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ  ނުލިބިށްއަޅުަގަނޑުމެންނަ

މާލ ަގިއ  ،އެހެންނަމަެވސް .، ތިއ ޓަެރއް ހުރިހުރި ސްިވމްޕޫލެއް އިަގނުޑަވުރަގ ިއ،ަވެރއް އަޅަޑުަގނ .ްއަވއިެގންއަޅު

 މެނިފެސްޓޯ ެގއެމްޑީޕީެގ ސަރުކާރުެގ އ ރު  .ނެތް . ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މާލ ގައި ފެނެއްގައިފެނެއް ނެތް އ ރު

  މެންނަށް ރައްޔިތުން އ ރު ބުނަމުންދިޔައީ ތިމަންނަ ދިެވހި .ެއއްކޮށް ސާސްތަކާހުރައްޔިތުްނެގ އި ލީ ދިެވހިއިއެކުަލަވ

ެގ އަހަރު އޮތް ދެ ުކރިއަށް މި އިދައުރުަގ މި ،އެކަންކަން ުފރިހަމަކޮށް .ނެތ  ބޯފެނެއް ނުލިބެޔ ، ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް

ދާނެކަން. ދުމަތް ފޯރުކޮށްދެިވެގންޚި ތެރ ގައި ިދެވހިރާއްޖ ެގ ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް އަުޅަގނޑަށް ަޔޤީން ބޯފެނާއި އަސާސީ 

 ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ

 

 . ންމު ނިން 

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

އަންނަ ޖަލްސާއެއްަގއި ކުރިއަށް  ބައި އަުޅަގނޑުމެން ދެން ބަހުސްެގ ބާކީ އޮތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ޖަހާއިރު. 9 ހެނދުނު ދުަވހުެގ ާވ ހޯމަ 2020ރީ ަވރުފެބު 10 ،އޮންނާނީ ެގންދާނަން. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް
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