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 (އްމަދު ނަޝީދުމުޙަ ރައީސްރައީސް،  މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ަވނަތްހަ ސްސާންފަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް ުބދަ) 2019 ަބރުއޮކްޓ   23

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަހަރުެގ ޞަފަރު މަހުން  ނަވަ  1441 ަވނަ ދުަވސް.6ނަކަުތން  އިހެ  ުދަވސް. ބުދަީވ  2019 ޮއކްޓ ބަރު 23 ،މިއީ

ށް  މަޖިލީހަަވުގތު  މި. ޖަލްސާަވނަ ތްހަފަންސާސް ންެގ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުަވނަ  19 ިމއީސް. ުދަވ 24

ިއ ަގ. ރަސްމީ ދަތުރު ިވތިއްބެ އެބަ މެންބަރުން 2 މެންބަރުން. ސަލާމުގައި އިްއޒަތްތެރި 32ިތއްބެީވ  ަވަޑއިެގންރުވެ ހާޒި

 އެބަ އުުޅއްާވ.  މެންބަރުން 7

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ްއެކުވން:ދެކަާވހަ ރިޔާސަތުން

 . 2019/57ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ން އަންގާ އެންގުން ސަތު ރިޔާ   .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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  މުޙައްމަދު  ަޒތްތެރި މެންބަރު ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިއް  ެއއީ  އިދާރާއަށް ލިބިފައިޭވ ދެ ކުއްލި މައްސަލައެއް. މިއަދު

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ުކއްލި މައްސަލައަާކއި، ހެންޭވރު ހުޅަނުގ هللا ނަޝީދު ޢަބްދު

ަލ ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މައްސަ ސަލައެްއ. ނޮޅިަވރަމް ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ކުއްިލ މައް

ފަހަރު  ެއއްިމ ދައުރުަގއި  ،މައްސަލަައކީ އަޅުަގނޑަކަށް ބަލަިއަގެނޭވަކށް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުެގ

ކުއްލި މައްަސލައެްއގައި ފުރިހަމަާވންޖެހޭ  އިއްދާގަ ަވނަ މާ 175ބަލައިަގެނިވފަިއާވ މައްސަލަެއްއ. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ 

ޮގތުން އެ  ުގޅޭ ަދުއރެއްަގއި ަވކިން ޚާްއޞަކޮްށ ކަމަކާ ،ަނާވނެެލއްީވމަ އެނިގަވަޑއިަގންއިސިފަތައް ބައްަލަވ

ކަށް ނުުވން. އަލަމައްސަލަެއއް އަލުން އުފަންކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ ފަިއާވއި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްަގދައުރެއް 

ހުެގ ންސްގައި އެ މަޖިލީހައުްސ އޮފް ކޮމަ ،ފާނެއިެގންދަަވއްަލަވމުންބައި ަގންބަރުން މިހާރު ފަހަރުމެރި އިްއޒަތްތެ

މަށް ެގނައިމަ. ެއއީ އެ ަދއުރުެގ ކަށް އެހުެވސް ވ ޓަކާ ރެކްސިޓުެގ އަނެއްބްފަހަރަށް  ށް ނޭއްެސިވ ދެަވނަކަސްޕީކަރު ވ ޓަ 

ދުނިޭޔެގ  ތަނުގައި ެވސް އަދި ީވމަ. މި ހިފައި އޮތް ކަމެއްއެ ރު ވ ަޓކަށް ހަފަ ތެރޭގައި އެ މަޖިލީހުގައި ެވސް އެއް

 ރި ތެއްޒަތްދާދި އެއްޮގތަަކށް. އެހެންީވމާ، އި  އް މި ހުންނަނީ ތަ ސްތަކުެގ ަގވާއިދުލިއެހެން ތަންތަނުގައި ެވސް މަޖި

ިއއްޒަތްތެިރ  ބޮޑަކަށް ކަމަށް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަދި ައޅުަގނޑު މާ ުކރައްާވނެމެންބަރު މިކަން ަގބޫލުފުޅު

ަހަގކުރަްއަވްނ ފާރަްއަވން ތި ުއޅުްއާވ ާވހަކަތައް ކުތަުނގައި ާފހަަގ ތެރޭގައި މި އެހެން ާވހަކަެއއްގެ  މެންބަރު

ޮގތުްނ  ަގިއ އަޅުަގނޑާ ުގޅޭތެއް ޮގ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚާއްޞަ އްޓެިވޔަކަސް ެވސް ހުރަހެއް ނާޅާނަންފެ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ، ކަންބޮުޑުވމެއްެވސް އަޅުަގނޑުގެ އެްއޮގތަަކށްކުރިއަްށެގންދެުވމަކީ ރި ާވަހކަތައް ހުއި ފަ ދައްކަާވ

ރި މެންބަރު ޙަސަން   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެެއޅުމެއް ހުންނާނެ ކަމެއް ނޫން. ހެންޭވރު ހުޅަނުގނިޔަދައްކަާވ ާވހަަކއަކަށް ހި

ލި މަްއސަލަ ، ައުޅަގނޑު އެ ުކއް ަގާވއިދަށް ފެތޭ. އެހެންީވމާ ެގލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ުކްއލި މައްސަލަ މަޖިލީހު

މުެގ މި ކަްނކަ ؛ރައީްސެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންއެއީ މަޖިީލހުެގ  ،ޮގތުަގއި ފުރަތަމަ މައްސަަލއެްއެގ ،ބަލައިަގނެ

 ަގއި މި މައްސަލަ ހުށަހެޭޅނެ. ތެރޭ

 

 ގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ސް ރައީ   މަޖިލީހުގެ .  5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ؛އިން 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،ން ޭބނުންަވނީލަދަންނަާވ ންނަމަެވސް، އެންމެ ފުރަަތމަ އަޅުަގނޑުހެއެ

އާއްމުންެގ  ،ން ޮގތުެގ މަތީަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( ަގިއވާ  158ސާސީެގ ހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަެވދި -5.1

ޓަކައި މަޖިލީހެުގ ޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ހޮުވމަށްތެރެއިން ޖުޑީ

 ޮގެތއް ނިންމުމަށް އެ ތްތަކުެގ ނަންތައް ދިރާާސކޮށްމަތިލެްއިވ ފަރާކުރި އިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވަ 
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ޝަލް ޖުޑީ -1 ؛ލާނަން އެ ނަންތައް. ެއ ނަންތަކަކީއިުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުުވން. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވ ސަލައާމައް

ލީހުން ކުރި އިޢުލާނާ  ޖިއެޅުަމށް މަްނެގ މަޖިލީހުން މީހަކު ކަނޑަތުމުންެގ ތެރެއިން ރައްޔިއް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނަށް އާ

ޢަީލ މުޙައްމަދުމަނިކު، ދަފްތަރު  -2 ،މަލްިވނަ   އަޙްމަދުމަނިކު، ގ.ރުޒުަބއި -1 ؛ލެްއިވ ބޭފުުޅންރިމަތިުގިޅެގން ކު

 -5، 5295 އަޙްމަދު ސާީވ، ދަފްތަރު ނަންބަރު -4ލޫޕިންގ،  ައޙްމަދު ނިޒްމާދު، މއ.-3، 1851 ރސ ނަންބަރު

އްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ . މި މަރ ޝަން ޙުސައިން އަމްރު، ވ. -6ރަްނފަހި،  މއ. މިރްފަތު ފާއިޒް،

 . ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވން ނިންމިއްޖެ

 

 އްސަލަ ކުއްލި މަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހެންޭވރު ށް. އަރުަވނީ ހެްނޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙަސަން ލަޠީފައަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުަޞތު

 ިރ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

 

 ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ަވނަ މާއްާދެގ  170ތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

އަހަރުެގ ަވނަ  2019އި ޔާޚާބުގަ ތިެގ ރިޔާސީ އިންރުހަަވނަ އަ  2018ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލައެއް. 

ރެޓިކް ޕާޓީއަށް ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ އަޣްލަިބއްޔަުތ ތުްނެގ ޑިމޮކްޔިއިންތިޚާބުގައި ދިެވހި ރައް ންެގ މަޖިލީހުެގޔިތުރައް

އެކަމުަގިއ  ނާއިދައުލަތުެގ ޚަޒާާނއިން ަވއްަކންކުރި މީހުން ،ސަބަބަކީ މު އެއްންވ ޓުދިން އެންމެ މުހި ،ތާއީދުކޮށް

ލާަފއިާވ އިގެއްުލަވއަދި  އިނޭނޭގ ޮގތަށް މަާރލަފިޔަަވޅުައޅައި، ޮގތް ދޭތެރޭ ންނާހުއެ މީ ،ބައިެވިރިވ މީހުން ދެނެަގނެ

އަިދ  ،ީވހިނދުށް ކަމަ އެޅުންފިޔަަވޅު  ދޭތެރޭ މީހުންނާ ނެަގނެ، އެދެލަތަުކގައި ޝާމިލުާވ މީހުން ސަމީހުންެގ މައް

 ެގ ަވއްކަާމއި، ިޚޔާނާތާއި،(އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ )ޝަންސް ކ ަޕރޭޝަން ގ އެްންޑ ޕަބްލިކް ރިލޭމ ލްޑިްވސް މާކެޓިން 

 ،ނޑިޔާރުންނާއި ފަކ ޓުތަުކެގ  ،ަދއުލަތުެގ ަވޒީރުންާނއި ،ތްތަކުެގ ތެޭރަގއިއި ޝާމިލުާވ ފަރާކޮރަޕްޝަންެގ މަްއސަލަިއަގ

ކަމަށް ދައުލަތުެގ  ިއަވރު ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭބަނަސް އެތައް އަދިެވސް އެނޫ އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާ

އަދި ެއ ބޮޑު ޚިޔާނާތުަގއި ބަިއެވިރެވފައިާވ ފަރާތްތަަކކީ ކޮަބއިކަްނ  ،އިއާ އިާވތީ ެވފަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެވްސ ިވދާޅު

އިމުކުރުމަށް ޤާސާފު ންއި ޤީޤު ހިްނގައިއަދި އެ ފަރާތްތަކުެގ ތަޙު ،ހި ރައްޔިތުްނ ކެތްމަދުެވފަިއާވތީާއއިެވދެނެަގތުމަށް ދި

ހުންެގ ސްމީލާފަިއާވ މީއިއި އަދި ެގއްލުވަ ޮގތަށް މަރާލަ ނޭނޭގއަދި ޮގތް ،ހިނދު އަބަދުމެ ދިެވހި ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ

މީސްމީހުންެގ މައްޗަށް  އެ ،ްތޮގތުން ޝާމިލުާވ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެަގނެޮގެއކި  މައްސަލަތަކުަގއި
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 ! ކުރަްއާވފުމާ ؛އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއާ  ،ހިނދު އެޅުމަށް ދިެވހި ރަްއޔިތުން އިންތިހާއަށް ބޭނުންެވފަިއީވަވޅު ފިޔަ

ނޭނޭގ ޮގތަށް މަރާލަިއ ޮގތް ،ފަރާތްތަކުެގ ނަންތަކާއި އިހިމެނޭ އެންމެހަ .ޕީ.އާރު.ސީެގ މައްަސލައިަގއިއެމް.އެމް

އެ  ،ެއކި ޮގތްޮގުތން ޝާމިލުެވފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންތައް ހާމަކޮށް ލާަފއިާވ މީހުންެގ މައްސަލަތަުކގައިއިގެއްުލަވ

  ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ެވ.ކާރަށް ިއލްތިމާސްކުރަމެފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ަވުގތުން ފިޔަަވުޅއެޅުމަށް ސަރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ުވމަށް.އްުމ އަރިހުން އެދެން ވ ޓުެގ ރަނަގބީލު ޖައްަސވައިެދއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު އަމީންއާ

 170ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ޮގތުން.  ވ ޓު ެނޭގނީ ުކއްލި މައްސަަލ ބަލައިަގތުމާ ުގޅޭ 

ކުއްލި ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް  ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު ،ަވނަ މައްާދެގ ދަށުން

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ވ ޓުދެްއުވން މެދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުަގއި ބަުހސްކުރުމާ ،މައްސަލަ

 އެދެން.

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 ލަޠީފް  ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ލީހުމަޖި

 47    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00  ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު:

   42     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 22      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 42 ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެއްީވ މެންބަރުން. 47 ހާޒިރުެވ ތިއްބެީވ. 87؛ ކީވ ޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ އަދަދަނެުގނު 

ނެތް. ވ ޓުަގއި ެވސް މެްނބަރަކު  ނުދެްއާވ ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓު މެންބަރުން.

. ީވމާ، މި ކުްއލި މައްސަލަ ބަލައިަގތުމަށް 22ނީ މަށް ބޭނުންަވުވސްފާ. 42؛ ކީބައިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަަދދަ

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 ޔާސިރު  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު ުކޅުުދއްފުށީކުރީގައި ައޅުަގނޑު  މި ކުއްލި މައްސަލަ ފެށުމުެގ

ުއޅުްއުވމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ަވޑަިއެގން އިންނެީވ.  އެކްިސޑެންޓެްއަގިއ އާލާްސކަންފުޅާ ޢަބްދުއްލަޠީފް

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު ،އަރަުވނީމި ފުރުޞަތު މިހާރު އަޅުަގނޑު !ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ަވރަށް

 . ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު .ށްލަޠީފަ ޙަސަން

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު

 ،ހުށަހެޅި މައިަގނޑު ސަބަބަކީ މި ކުއްލި މައްސަލަ  ؛. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްޝު

ދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ިރޔާސީ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް 

ްއިވ ރައްޔިތުންެގ އެންމެ ބޮޑު ވ ޓު ދެިގނަ  ،އިންތިޚާބުަގއި ވ ޓުލީ ބޮޑު ައދަދެއް. އެ ބޮޑު އަދަުދެގ ރައްޔިތުން

ފައިާސ އަނބުރާ ިދެވިހ  އި ދެނެަގތުން. އަދި އެދިެވހި ޚަޒާނާއިން ަވްއކަންކުރި ީމހުން ހ ދަ ،އުއްމީދަކަށް ެވފަިއ އޮތީ 

ަމ ކުރުން. އަދި ހަ ޭއެގ ަފއިދާ ދިެވހި ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ ޮގތަކަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން އި،ޚަޒާނާއަށް ވައްދަ 

 29އިާވ ފައިޚާްއޞަކޮށް މަރާލަ ؛ލާަފއިވާ އިގެއްުލަވ އިނޭނޭގ ޮގތަށް މަރާލައެީކގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޮގތްއެއާ 

ޮގތުން  ުގޅޭ ރެއްެގ ާވހަކަ ތަކުރާުރކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ކެމްޕޭނުތަކުަގިއ ދައްކަމުންެގންދިޔައިން. މިެދންނެިވ މަރުތަކާމަ

އެީއ ދިެވހި ަރއްޔިތުން  ؛ ެއކަމުަގއި ޝާމިލުާވ ފަރާތްތައް ެވްސ ދެނެަގތުންދިއަ ،ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުކުރެިވ

ުތަގިއ ޮގ ބޫލުކުރާަގ އްޔިތުން ބޭނުންިވ އެންމެ މުހިންމު ދެ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުކަމެއް. ރަ އަޅުަގނޑުމެން ކައިރިން އެދުނު 

ކަންކަމަށް ބަލާފައި   ވެއްެޖއްޔާ ދިނުމުަގއި މި އެީކގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިން ވ ޓެއްއެއާކަންތައް. އަދި ހަމަ މި ދެ

ކަމުަގއި އަދި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބު، ކަުމަގިއ ިވަޔސްދިެވހި ރަްއޔިތުން ވ ޓުދިނީ. އެއީ ިރޔާސީ އިންތިޚާބު

އްކަތްކުރުން. މަސަމި  ،ން ުކރުންްނކައްޔާ އޭެގ ފަހަތުގައި އޮތީ މި ކަށް ދިން ވ ޓެއް ވެއްޖެ އެމް.ީޑ.ޕީއަ ،ިވޔަސް ެވސް 

ތަނަށް ހުރީ މިހާ ،އިރުވާ ކައިިރެވފައިާވން  މި ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ،މީެގ ޙަޤީޤަތްތައް ދެނެަގތުން. އަޅުަގނޑު ހިތުން

ަވުގތަކީ ކޮންމެހެން  އަދި މި ،މިކަން ުފރިހަމަކޮށްލުމަށް މި އަދަކީ ަގއި. ހަމައެއާއެކީ ރަށް ިގނަ މަަސއްކަތްކުެރިވފަަވ

ބާރު ައޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނެގ އިތު ،ާވނަމަ ކަމަށްޖެހޭ ަވުގެތއް. މިކަން ލަސްެވެގންދާ ންމިކަން ކުރަ
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އަދި ހަމައެާއއެީކ  ؛މަރުެގ މައްސަލަ، އަފްރާޝީމްެގ މައްސަލަ މިކަުމގައި ޑރ. .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަކުޑަަވމުންދާނެ. 

ިދެވހި ދަރިންެގ  29 ާވޮގތުން މަރާލެިވފައި ެއހެން ޮގތް ނޭނޭގ ުނަވތައަދި ޮގތް ،ރިޟްާވން، ޔާމީން ރަޝީދު

ްއ. އަޅަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަޝާމިލުާވ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވޅު އިޭއަގ ،ބެލިއެ ަމއްސަލަތަކަީކ ޙަޤީޤަތުގައި  ؛މައްސަލަ

ންނަަވން. ދިެވހި ޅުަގނޑު ޝުކުރު ދައަމުންދާ މަސައްކަތައް ދިެވހި ފުލުހުން މިކަމުގައި ކުރަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހުންނަށް  ޖިލީހުން ފުލުޤީނުން ެވްސ މި މަމަ ޔަހަ ،އްަވމުްނެގންދަާވއިރުސައްކަތްކުރަ ފުލުހުން ރެޔާއި ދުާވުލ މި މަ

ކަމުެގ ފުރިހަމަ  ނެމި މަޖިލީހުން ކުރާ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް އޮތިްއޔާ ،ންޖެހޭ ކަމެއްކުރަ  ،ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް

 އަށްަވުގތު ދިެވހި ަރއްޔިުތންެގ ޑިމޮކްރަިޓކް ޕާޓީ  ލަބިްއަޔތު މިޣު. މި މަޖިލީހުެގ އައެަބޮއތް ޅުަގނޑަށްޔަޤީންކަން އަ 

 މި މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ،މު މަސައްކަެތއް ކުާރއިރުން ން މިފަދަ މުހިޑުމެންެގ ަސރުކާރުއަުޅަގނ .އެބައޮތް

ކަންކަން ކަުމަގިއ މި  އިހުންނަަވޙައްމަދު ޙަމީދު އިސްެވލިބިެގންދާނެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މު ދިެވހި ފުލުހުންނަށް

 ތިބީ  ފަރާތުން ކަމެއް ބޭުނންފުޅިއްޔާ ކޮންމެ ަވުގތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރަްއާވ މަސަްއކަތުަގއި މަިޖލީހުެގ

ށް އެހެން މެންބަރުން އަުޅަގނޑުމެްނ އެދެނީ މި ަގރާރުަގއިާވ ކަްނތައްތަކަ .ެއއްބާރުލުންދޭން ފުލުހުންެގ މުއައްސަާސއަށް

 ންއަދި މިކަމުަގއި ސަުރކާރު .ެދއްުވންއިޔަމުކަން ސަރުކާރަށް ކި ންއަދި މިކަމުެގ މުހި އި،ކަފުޅުދަްއކަވަ ހަެވސް ާވ

ދުން މިއަދަްށ ެވސް ައޅުްއަވންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް އެުޅްއުވން. މީެގތެރޭަގއި ފަހަަގޭވ އެަބ ަވހަށް މިއައަ

ދައުަލތުެގ ަވޒީރުން ެވސް ީމަގިއ ޝާމިލުެވފައިާވކަން. އަިދ  ށްއްޞަކޮޚާ  އި،ލައިގަ ަމއްސަ  ެގއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

ަކމަށް އެބަ ތުހުމަތުކުރެޭވ. އަިދ  އި މި  ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ެވސް މީަގއި ޝާމިލުެވަފއިވާ ހަމައެއާެއކީގަ 

އަުޅަގނޑު އެދެނީ  .އީސްތެރި ރަކުެރޭވ. އިްއޒަތްކަމަށް ެއބަ ފާހަަގ ކ ޓުތަުކެގ ފަނޑިޔާރުްނ ެވްސ މީަގިއ ޝާމިލުވާ 

ކިތަންމެ ކުޑަ  ޖެހިފައި ،ެއިއން ކަމެއްގައި ބަިއެވިރެވފައި  ؛އަިމއްލަފުޅަށް ،ެއކީަގއި ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ަވުގތު  ކަންކަން މިކުރަްއަވންޖެހޭ ކަމުަގއި ިވަޔސް ެވްސ އަިމއްލަފުޅަށް ެއ ކަމުަގިއ ެއ ބޭފުޅަކު މިންަވރަކަށް ހުރި

އަދި އެނޫން ޔާރުންނަކީ. ަފނޑި، ަވޒީރުންނަކީ، ޖިލީހުެގ މެްނބަރުންނަކީޞްތެިރ ރައްޔިތުންެގ މަލާކުރެްއުވން. ެއއީ އިޚު

ކުރަްއަވން ތިއްެބިވ  ެވސް މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން އެކަމުަގއި ެއކަހެރިެވަވޑަިއަގންނަަވްނީވ. އެބޭފުޅުން

އެީކގައި މިކަން ކޮށްދިނުމުެގ  މިކަމުަގއި ަރއްޔިތުްނނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ަޑިއެގންމަސައްކަތުން ެއކަހެރިެވަވ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. .ންްއވު އްކަްތކުރެނިޔަތުަގއި މަސަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލަނީ. އަޅުަގނޑު އިހުޅުަވ ށް މައްސަލަިއެގ ބަހުސަހާރު މި ކުއްލިއަޅުަގނޑު މި .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ބަހުސްަތއް  ،ކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސްކޮމިޓީތައް އޮތް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ެގ ެގންދާއިރުަގއި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސްތަކަށް ަވުގތު ދެްއުވން. އަުޅަގނޑަށް ބާރަށު ދާއިރާކުރިއަށް 



7 

 

ޞަތު މި  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއަގންނަަވން އޮތް ަކމަށް ާވތީެވ

 އަށް.هللاއަރުަވނީ ބާރަށު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

މި މަޖިލީހަށް ކުއްިލ  އި،ހަަގކުަރއްވަ . ޤައުމުެގ ަރއްޔިތުްނެގ ިއންތިހާ ކަންބޮޑުުވން ފާޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއް

ށް ލަޠީފަ ޙަސަންއަްލއުސްތާޛު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރުޓަަކއި ދެްއިވ ކަމަށްލަެއއް ހުށަހަޅުއްަވއިމައްސަ

ެވސް  ުރގައިއިމި ަކމަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް އައި  .ސްއަޅުަގނޑު ޝުކުުރ ދަންނަަވްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ެގ ަޚޒާނާ ަރއްޔިތުން ެގ ތެޭރަގއި ިއންތިހާއަށް ކަންބޮޑުުވން އޮްތ ކަމެއް.ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމުެގ ސަބަުބން ރައްޔިތުން

ދާ އިން އެިކއެކި މަންފާތައް ހ ދަމުންމުގައި ކޮންމެ ދުަވހެއް ހޭދަުކރަމުން، އަދި ެއ ފައިސާ ޅު ފަިއ އަރާމު ދިިރއުލުޓުަވއިލާ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްމީހުންނަށް ލބިެގންދިޔަ ަވރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ކަމުަގއި ަރއްޔިތުން ަގބޫުލކުރޭ. 

ލަަތއް ާޔއަށް ޫނނެކޭ ބުނީ، މި މައްސަމްހޫރިއްަވނަ އަހަރުެގ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އޭުރެގ ރައީސުލްޖ2018ުރައްޔިތުން 

ސާފު ޤާއިމުކުރުަމށްޓަކައި. އެއަށްފަހު ޖެހިެގން އައި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބުަގއި ެއްއެވްސ ބަލައި އިން

ނެިވ މިދެން ރައްޔިތުން އެމް.ޑީ.ޕީައށް ދިނީ ހަމަ ަވރުެގ އަޣްލަބިްއޔަތުބަޔަކަށް ބަރ ސާނުެވ ކަންަކން ނިންމޭ

ންެގ ާވޖިބަކަށް ާވްނީވ، ންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެ މާއި ުއއްމީދުަގއި. އެހެތައް ބެލުމުެގ ަޝއުޤުެވިރކަސަލަމައް

 ށް. ތްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ދިނުމަޤާއިމުކޮށް، އެ ފަރާންސާުފ ލައި އިސަލަތައް ބައަަވްސެވަގންނަންީވ މި މައް

އި، ޒާނާ ލޫުޓަވއިލާފަ  ރައްޔިތުްނެގ ޚަކު ެވރިކަާމ ހަާވލުުވމަށްފަހުސަރުާކރަށް އަންނަ ބަޔަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ށްފަިއ، އަމިްއލަ ދިރިއުޅުމާއި އަމިއްލަ މުްއސަނދިކަން އިތުރުކޮށްފައި، ރައްޔިތުންެގ މުދާ އަމިއްލަ ޮގތުގައި ބޭނުންކޮ

ންނަށް ައނބުރާ ނުހ ދޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ  އުޅެްނ ޖާަގދެޭވ ނަމަ، މި ާރއްޖެ ދެން އަުޅަގނޑުމެޅުުމަގއި އަރާމު ދިރިއު

ށް ތައް މިއަދުން މިއަދަތްމިފަދަ ފަރާލަްނ، ނޑު މިހިނދުން މިހިނދަށް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ޮގާވރައީސް. އަުޅަގ

ާހ އިންތި ތުެވިދޔަ ދުަވސްތަަކކީ ެވސް، ރައްޔިތުްނެގފައި ހައްޔަރުކޮށް، ތަޙުީޤޤު ފަށައިަގތުމަށް. މިހާރު ޭވހި

ޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ންދަށް އެ ފަރާތްތަާކ މެދު އަޅަން މިއަން. އަިދ ހަމައެާއއެުކ، މިައދުަރްއަވންބޮޑުުވެމއްކަން ަގބޫލުކުކަ

 މިލުަވނީ،ސް. މިކަމުގައި ޝާއިއްޒަތްތެރި ރައީ ކަމެއް.  މުހިންމުއެހާމެ  އެޅުމުަގއި ައވްސެވަގތުމަކީ ޭބނުންތެރި، ހަމަ

ެގ ޕާޓީތ ، އެހެން ޑުމެންކުރުން. އޭގައި ައޅުަގނސާފު ޤާއިމުހިންމީ އިންންފަރާތްތަކެއްތ  ބެލުން މުހިންމެއް ނޫން. މު ކޮ

ންެގ ތ  ބާލަކަށް ެވސް ނުޖެހޭ. ދެިވހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާްތތެރިެވ، ދިެވހި ރަްއޔިތުން އޮތް ޕާޓީޕާޓީއެއްތ ، ދެ

އްލުންަތއް ދިން ފަރާތްތައް ހިފައި ހަްއޔަރުކުރަންޖެހޭ. ެގ ށް، ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ބޮެޑތިންކޮފައިސާއިން ަވްއކަ

ދުން  ތްތައް މިހިނ، މަރުެގ ތުހުމަތުކުެރޭވ ހުރިހާ ފަރާާވުރެވފައިމަޭގ ޮގތަށް އާެއކު ައޅުަގނޑު ޮގާވަލން. ޮގތްނޭނހަމައެ

ންޖެހޭ ފިޔަަވޅުއެޅުްނ  މެދު އަޅަިވ ފަރާތްތަކާށް ތަޙުޤީޤު އަަވސްކުރަން. އަދި މިދެންނެނދަށް ހައްޔަރުކޮމިހި
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މި ދިެވހިރާއްޖެ  .ންކަމުެގ ތެރެއަށްނީ ބިރުެވރިކަމާއި ނާމާދާސް ނޫނީ މި ދިެވހިރާއްޖެ އަނެއްާކެވ އަަވްސކުރަން.

ތަނަކަށް އެހެންީވމާ، އެ ފުރުޞަތު  ން މަރާ ރުމަށް ޮގާވ ތަނަކަށް. މީހުމީހުން މެ .ެވެގންދާނީ ަވއްކަުމެގ ހާއްޔަަކށް

  މަސައްކަތް މިއިންމި ހިނދުން މި ހިނދަށް ޕޮލިސް ސަރިވސް .ނުާވނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްދީފައި އޮެވެގން

 .ން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާފަށަންޖެހޭ ކަމުަގއި ދަންނަަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު  މާފަންނުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްރަޝީދަ އިބްރާހީމް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް ބަރުމެން ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

އިންތިޤާލީ . ންދަންނަަވ ަހކަނޑު ތާއީދުކުރާ ާވރަީއސް. ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަަލައށް އަޅުަގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ހި ބެގައި އަުޅަގނޑުމެން  19އެޖެންޑާ  .ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ފު ޤާއިމުކުރުމަކީ ައުޅަގނޑުމެންެގ ަވޢުދެއްސާއިން

 ނީ ޙައްޤުަތކާ ސާފައިާވ އިންނިމިދިޔަ ެވރިކަމުަގއި ހިނގާ  ،ހިމެނޭ ޭއގައި. ފުސާއިން -0.1 ؛ފޮތްތަކުެގ ތެރެއިން 

 ލް ޖުީޑޝަ ،ދެނެަގނެ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް އި،ޚިލާފަށް އަދި އިންސާނީ ޝަރަފާއި ކަރާމާތައް އުިނކަން ލިބޭ ޢަމަލުތައް ބަލަ

ޝަނަލް  ޓްރާންސި ށްފު ފ ރުޮކށްދިނުމަސާއިން ،ން އެކަީށެގންާވ ޙައްލު ހ ދިޖުޑީޝަލް މެކޭނިަޒމެއްެގ ތެރެއި-ނޮންއަދި 

 ދެން  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުން ވ ޓުދިނީ އެ ކަމަށް. އޮތީ ބަޔާންކޮށްފަ ކުރެޭވނެ ކަމަށް މިޖަސްޓިސް ޤާއިމު

އަުޅަގނުޑ  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ؛ލަމައްސަ ެގަމއްސަލަ އިނޭގތ . އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ  ެގއޮތީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ 

ަގިއ ލް ޗޭނެއް މަސައްކަްތކުރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓަ ަވނަ މަޖިލީހުގައި ަމސައްކަތްކޮްށ ނިމިެގން އަުޅަގނޑުސަތާރަ

އަށް ޅުަގނުޑ އަ މަސައްކަުތގައި ރާއްެޖިއން ފުރައިެގން މުންބާއީއެ މީހުންެގ ކަންތައްތަުކގައި. އަ ންމަސައްކަތްކުރި

 ެއއީ .ބޮޑެތި ުޅަގނޑަށް ދިމާިވ އިްނެވސްޓަރުންނާޅުގނޑު ހުީރ ސެޓްރިޖަސް ހޮޓަލެްއގައި. އައަ. ންއިދިޔަ

އަށް ިއންެވސްޓްކުރަން އަންނަން ބޭނުން މީހުން. ޑުބާއީ މީހުންނާ  ދިެވހިރާއްޖެ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޮޑެތި ހޮޓެލް ޗޭން

އެ ކަންތައްތައް ެވސް ކުރިން.  .ްނެވސްޓަރުން ެގަނއިންދިެވހިާރްއޖެއަށް ަވރަށް ބަިއަވރު އި .ދިމާިވ އަޅުަގނޑާ

 ައޅުަގނޑަށް އެނޭގ މިންަވރަކީ  ީގ. ދައުލަަތއް ދެއްކި ފައިސާ ަވަގށް ނެދިެވހި ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންނަމަެވސް

 ަފިއސާ ަވަގށް ަނާގފައި ހުރީ  އަުޅަގނޑު ެދއްކިށް އަުޅަގނުޑ މިއީ ެހއްެކއް. ދިެވހި ަދއުލަތަ އެއީ.

ޅުަގނުޑ މަސްކުރިން އަ އޭެގ ދެ ،ރީަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްނަ އަހަރު މޭ ޑޭެގ ކުަވ 2015 ން.އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

 ؛. ދެން އިތުރުލާފައިވިއްކަ  އޮތީ އުޅުނު ރަށް ބުނި މީހުން ބޭނުންެވެގން  އިުރގައި މި. އަޅުަގނޑު ިނކުތްޖަލަށް ލެުވނު

އަތޮޅު ރަށެއް. ެއއީ ެއއަރޕ ްޓ  ރ. ،އޮތީ މަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުންދިޔައިރުއެ ފަރާތްތައް ބޭނުންާވ ލޮކޭޝަނެއް ކަ
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ލ ޔަރުންނާއި ހުރިހާ އެންމެން އެ ފަރާުތެގ އަޅުަގނޑު  .ރާތަށް ދެއްކީހިސާބުން އެ ފަ ދިޔައީ. އެމުންހުޅުަވ

އްސަަލ މަ .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުަގނޑަކީ އޭެގ ހެްއކެއް. ފައިާސ ދައުލަތުން ަވަގށް ނަާގފަ ދެއްކި ބައިެވިރެވެގން

ލައްކަ ޑޮލަރު ަވަގށް  ތުން އެއްދައުލަ .ރިޕ ޓު އޮންނާނެ .ށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ،އޮންނާނީ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވަގްށ  ،ނަާގފައި އޮތްކަން. އެހެންީވާމ، ެއ މައްސަަލއަކީ ތަޙުޤީުޤކުރެެވންޖެހޭ މައްސަަލއެއް 

ިދެވހިރާއްޖެއަށް އައި  ގައިއްސަަލއި މަ ެގއަުޅަގނަޑީކ ހެއްކެއް. އެހެންީވމާ، އެްމ.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ  . އޮތީނަާގފައި

ކުަޑކުަޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ހޮޓެލް ޗޭނެއްެގ ާވހަކަ  ބޮޑު މިދަންނަަވނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ،އިންެވސްޓަރުންނަށް

ދެ މީހެއްެގ ާވަހކަެއއް  ،ޓްކުާރކަށް. އެންމެ މީހެއްެވސްިއން ނުިވ އްބޭނުމެ ؛އެތަްއ ބައިަވރުދެއްތ . ާވހަކަެއއް ނޫން 

ަގށް ނަަގްނ ނީ. ަވނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައއި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަ ދާއިރަށް ލާރި ދޭށޭ ބުނަނޫން މި ދައްކަ

 ރިޕ ުޓަގއި .އް ާވހަކައެ ިމއީ ިއނޭގ .ަގނޑު އޭރުެވސް ާވހަކަަދއްކާފަިއ އޮންނާނީއަޅު އި އުޅެނީ. މި ަމއްސަލަިއަގ

ަނަގފާއި ޮއެވެގން އަުޅަގނޑު  އެހެްނީވމާ، ަދުއލަތުން އަުޅަގނޑުެގ ލާރި. ޭއަގއި ހިމެނިފަިއ އޮންނާނެ ،އޮންނާނެ

ބޮޑުކޮްށެގން ެވސް  އަދި  އެ ާވހަކަ މާ .ކަްށ ެވސް ނެތިންދަްއކާ ާވހަކައަދި އެ  ،ދަޢުާވކުރާަކށްދައުލަތާ ދެކޮޅަށް 

ރަށް ބޮޑަށް ޔާމީން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ިއކޮނޮމީއަށް ަވ ،ކު އެ ާވހަކަ ބަލައިިފއްޔާ އިނޭގނެން. ެއކަމަދައްކާކަށް ނެތި

 ކަމަށް  މިއީ ކުޑަ ާވހަކަެއއް ނޫން ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިީއ ތަޙުޤީޤުުކރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް .ންކަެގއްލުންދީފައި ހުރި

 ސް.. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީއަޅުަގނޑު ދެކެން

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ނައިފަރުއަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ށްޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ހަކަދެއްެކުވްނ:ާވ ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ރަްއޔިތުންެގ  ލަިއ،ކަންަތއްަތއް އޮުޅާވ އި،ޅުގނޑުމެން ކަންަތއްތައް މަތިޖަހަ. އަ ަރއީސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މަްއަސލަތައް މި ތަނަށް ުކއްލި ަމއްސަލަިއެގ ޮގުތގައި ަވއްދަން  ފާޑުފާުޑެގ އި،ކަންބޮޑުުވން ކަންބޮުޑުވމަށް ނަހަދަ

ފެށިެގން ަވނަ އަހަރުން  2015ސަަލއަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީެގ މައް .ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

 ،ޚިޔާނާތުެގ މައްސަަލއަކީ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރުަގިއ ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެްއ އެއީ. 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާުރަގިއ އޭރު ަރއީސަކަށް ހުންެނިވ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއސްެވ، ބައްަލަވން ފެއްެޓިވ 

ނޫނީ ެގއްލިފައި ތިބި މީސްމީހުންެގ މަރުެވަފިއ ތިބި މީސްމީހުންެގ  ނޭނޭގ ޮގތަށްަމއްސަލަައކީ. ޮގތް އެެއއް މައްސަލަ

ރަނަގަޅްށ  ްއޗެހި ބަލަމުންދިޔަ ސަރުކާެރއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާަރކީ. މި ސަރުާކރު އަިއސް މާއެ ކަންތައްތަކާ
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ެވސް ، ިމއިން ެއއް އިަހއްޓާފަިއ މި ހުރިހާ ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސްއަޅަ ބައި އްޔިތުންނަށް ކަންަތއްތަްއ ޮކށްދޭނަމޭ ކިޔަރަ

މި  ތަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ކުރަމުންދާސައްކަތްނުާވނެ ހުރިހާ ޮގތަކަށް މަެގ ައސްލަށް ރުޖޫޢަކަމެއް، މީ

އަކީ އަުޅަގނޑު އިްއޔެ އެމް.ީޑ.އެންއެމް.ޑީ.އެންެގ ަމއްސަަލ އޮއްަބއެއް ނުެލޭވނެ.  .ސަރުކާރުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 .ސަރުކާަރކީސަރުކާރެއް މި  ނޭނިގެގން ުއޅޭ އެއީ ހަމަ ސީދާ ދައްޖާލެކޭ. އެ ދައްޖާުލން ނެއްޓެން ،ެވސް ދެންނެިވން

ާވނެ ެއއްެވްސ   ކުއްލި މައްސަލައަކަށްލަޓަަކއި ެގނެޭވ ުކއްލި މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލުމަށްބާއެކަންތައް ޮއއް

 ،ކުއްލި ަމއްސަލަައކީުކރެއްިވ މަސަްއކަތްބަރު ހުށަހަޅުއްަވން ރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންަވ ނެތް. ނޮޅިސަބަބެއް

ނުލެިވެގންާވ އިއެމް.ޑީ.އެން ުއވަ  ،ކަންތައް މި ތަނަށް ާވންޖެހޭނެ މައްސަލަައކީ. އެ ައކަށްމައްސަލަ ުކއްލި  ޤީޙަޤީއެއީ 

އަުޅަގނުޑމެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިއީ ަރއްޔިތުން މިއަދު ކަންބޮޑުާވ ކަމަކީ.، ލަސްާވ 

 އެ ލިސްޓަށްސިޔާސީ ޮގތުން ބޭނުންާވ މީހެއް ލަންޖެހޭ. އިބަލަ ަތއްކަންތައް ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެ ގައިާވހަކަ ދައްާކއިރު 

ނޫނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ،ތަޙުޤީޤެއް ކުރެިވ، އެ މައްސަަލިއަގއި  އެރުޭވ ކަމަށް ަވންޏާ ެއއީ މައްސަލަެއއް. ޙަޤީޤީ

އޮތް ައއިއްަސ އޮތް ޮގތް ްނނަން. މި ސަރުކާރުން މިއަދު ަގޖެހޭ ދެނެއެބަ ާވ މީހުްނ ރަނަގޅަށްޚިޔާނާތުގައި ަބިއެވރި

އޭރުަގއި، އޭުރގައި އޮްތ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މުހިންމު ބިލުތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ލަން. އިބަލަޖެހޭ ެވސް އެބަ

ބި މެންބަރުން ވ ޓުދީފައި ަބއެއް ާގނޫނުތަކަށް ވ ޓުދީަފއި ތިޔަ އެ ބިލުތަކަށް ވ ޓުނުދޭން. ެއކަމަކު ންދިކުރަމުހުތިޖާޖުއި

ދިަޔއީ މިތާނަގއި ައޅުަގނުޑެގ އިއެ ކަންތައްތަްއ، އެ ކަންަތއްތައް ހިނގަ ލަން. އިޖެހޭ ަބލަތިބި ޮގތް ެވސް އެބަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވްސ  ގެ މެންބަރު، މިހާރު ިއއްޒަތްތެރި ެގ ކަނާތްފަރާތުގައި އިންނެިވ ޭއރުެގ ހިންނަަވރު ާދއިރާ

ތި ިވދާޅުާވ  ،އޮތީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ާވހަަކ ދައްކާއިުރަގއި  ޕީ.ޖީ ްގރޫޕު ެގރުހިމެނޭ ޮގތަށް އޭ

ބޭފުޅުން. ބޭާވ .ީޕެގ މި ިވދާޅުކުރަނީ މިއަދު އެމް.ޑީކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލު އަރާނެލިސްޓަކަށް އެންމެ ިގނައިްނ 

ނާރާނެ ޮގތެއް ނ ންނާނެ   ޑީ.ީޕެގ ބޭބޭފުޅުން އެ ލިސްޓަށްލިސްޓަށް އަރާނީ. އެމް. އެއެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭބެފުޅުން 

ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި  އެއައުުމަގިއ .ޕީ މިއަދު ެވރިކަމަށް އައި އެމް.ޑީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން މި ދެންނެީވ

ައޙްމަދު އަދީބު ެވސް ިމއަދު ން ދައްކާ ައޑު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ައޑުިއޭވ. މަތީތުންތުން މެންަގނޑުއޮތްކަން އަޅު

މީހުންނަށް އެ ފައިސާއިން  ގެ ، އަޙްމަދު އަީދބަށް އެ ޚިޔާނާތުން ލިބުނު އެއްަޗކަށްުވރެ ބޮޑަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރަްއާވނެަގބޫލު

 2015 ،ލަން ފެށީ އަުޅަގނުޑމެންެގ ސަރުކާރުންދީުބެގ މައްސަަލ ެވސް ބައެހެންީވމާ، އަޙްމަދު އަދެިވފަިއާވނެކަން. 

ބޮޑަްށ  ޮގތުަގއި މާ ެގބަލަން ފެށި މައްަސލައެއް  އްސައައި  ހަރު. ިމއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންީވމާ، މި ސަުރކާރުަވނަ އަ

. މި ތަނުަގއި ޔިތުންނަށްދިެވހި ރައް ބޭނުންީވ އިދޭންުއޅޭީތ އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލައްޔިތުންނަށް ދައްކަންރަ

އެހެންީވާމ، މިއަުދ ލަން. އިޖެހޭ ަބލަބި މީހުން ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެބައެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ޚިޔާނާުތން ފައިދާެވފަިއ ތި

ަކރަށް އެއްަލއިެގން ބޭނުްނާވ ނަންތަކެއް އެ ިލސްޓަށް ިގނަކުރުމަށްުވރެ ައޅުަގނުޑ މި  ެގފާޑެއްެގ މަޅިެއއް ޕީ.ޖީ
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ކަމަށް އާެދިވފައި އޮތް ްނ ެވރިކޮށްެގްނ މިއަދު ެވރިކަމުަގއި ިތއްެބިވ ބޭފުޅުތަޙުޤީަޤކުން ތަޙުޤީޤު ރަނަގޅު ،ނީދަންނަަވ

 .އިރުކުރަން، އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީެގ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާޖެހޭ ތަޙުޤީޤުޮގތް ެވސް އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ުނވި  ެވސް ިވދާޅެއްަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ށްރި މެންބަރަފަރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެނައިނޫން. 

 .ށްޒަރީރަ ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މަތިެވރިަވނީ އަރުމެއް. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުނައެްއެވސް 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

 5ނިމިދިޔަ  ،އްސުރެ ަގއި ާރއްޖޭެގ ުފރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ ުވޖޫދަށް އައީ  1932ތްތެރި ރަީއސް. ާޔ ިއްއޒަޝުކުރިއް

ިލޔަސް އެންމެ ިގަނ ަވއްކަންތަްއ، އެންމެ ިގަނ އިމި ސައުުތ އޭިޝާއއަށް ބަލަ ،މި ާރއްޖޭެގ ތާރީުޚަގއި ެވސްއަހަރަކީ 

މިއަދު  .އަހަރު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 5 ޖަލަށްލީ ށްސީ ލީޑަރުން ހައްޔަުރކޮ ޖަރީމާތައް، އެންމެ ިގނަ ސިޔާ

 ،އާދެ! އެ ކޮރަޕްޝަުނެގ ރާއްޭޖެގ ތާރީޚުެގ އެންެމ ބޮޑު އެއް ކޮރަޕްޝަން ؛ދާއަޅުަގނޑުމެން ާވހަކަދަްއކަުމން

ން މެ އަުޅަގނޑު މައްސަލައަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ބިިލައން ރުފިޔާެގ  1.3އާރު.ސީ. އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ .އެމް.އެމް.ޕީ

މިިލއަން ޑޮލަުރ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއ  220ޮގތުަގއި  ފަހުެގ ހިސާބުތަކުން ަދއްކާ އެންމެ  އިރުއިލާ ނަޒަހަރު ހިންަގ

ަވނީ ދައުލަތުން ރައީސް  ރުފިޔާ. މި ފައިސާދިެވހި  ބިލިއަން  3.39ކޮރަޕްޝަނަށް މިހާރު އެބަޭވ. އެއީ ާގްތަގނަޑކަށް 

ކޮރަްޕޝަނުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްާކއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޔާމީންެގ ެވރިކަމުަގއި ަނާގފަ. 

ޑު  ބޮ ފާޅުކަން ، ބަެއްއ މެންބަރުންތަނުގައި މި ކަމުަގއި ޝާމިލުިވ ބައެއް މިނިސްޓަރުން މި ،މިއަދު ހިތާމަކުރަން

 އެ ބޭފުޅުން ހިންިގ ޖަރީމާެގ ،އް އަުޅަވމުންދާއިރުބޮލުަގއި އެ ާވހަކަތަ ެގާއދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ ؛ޮގތެްއގައި އަުޅަގނޑުމެން

މިލިއަން ރުފިޔާއިްނ  600މިފްކ  އޮީތ  ؛މިފްކ  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ނެތުނީތ އެ ބޭފުޅުން ހަނދާން މަތީން

 އެންމެ ކުންފުންޏަުކން ސަރުކާރުން އެ ބޭފުޅުން ަގއިުދަވހުއަހަރު 5ނީ މި ދައްކަ ؟ތ  އެ ާލރިކޮަބއިލާފަ. އިަވދަރު

އަދިެވސް ހަމަ  އެޅޭހާ ލާރި.  ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ންބަޖެޓުނެންެގިވަވރު. މިއީ މުޅި ދައުލަތުެގ 

ިއެގން. ިއއްޒަތްތެިރ ެވނި އެްއެޗކޭ ކިޔަަވއްކަމޭ، ެއެވނި އެްއޗެޭކ، މިމިތާ ތިބެެގން އެ ބޭފުޅުން އެބަ އަނގައަުރާވ. 

ެވފަ.  މިލިއަން ރުިފޔާެގ ޮބޑު ެގއްލުމެއް ގެ ަވރުާގތްކުރާ  އާ 700ެވސް ަވނީ  .ސީޓީ.ސީއެްމ.؛ .ސީއެމް.ޓީ.ސީ .ރައީސް

ަވކި ކަެމއް ނެތް. ދައްކަންޏާ ދަްއކަންީވ ހަަމ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއް މި އޮތީ ބަނުގރޫޓުކޮށްލާފަ. ަވކި ަތނެއް ނެތް. 

 140 އިމާރާތެއް ތްލަރަށް ެއޅެން އޮމިލިއަން ޑޮ 53އެއް ެވސް. ައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗެގ ާވަހކަ ދައްާކއިުރގައި ހުރިހާ ާވހަކަ

ަވނީ ދައްުކވައިީދފައި ކޮރަޕްޝަނުެގ ލާމަސީލު ެވްސ އެ ބޭފުޅާ ، ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުން އަނެްއކާއި މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަޅަ

ސް ޓަަވުރ ދެކުނު އޭޝިއާެގ އެންމެ އު ،އެ އިާމރާތް ަވރަށް ރީތި، ަވރަށް ޗާލު. އެހެންނަމަެވސް ؛ޅުރަނަގމިސާލެއް. 
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ުގަނ  10ބުރީެގ އިމާރާތުެގ ައުގ  25ކޮލޮމްބ ގައި އެ ިދޔައީ ހުުޅިވެގން. އެތަނަށްުވރެ މި  ެވސް ދުަވހުދި އިހަކަށްދާ

މި  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ކީކޭތ  ެދން ބުނާނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދައްކަނީ ތަރައްޤީއޭ. ޅުން ބޮޑު. އަދިެވސް އެ ބޭފު

ަގއި ޕްރޮޖެްކޓު 129އަހަރު ދުަވްސީވިއރުގައި  ،ނުކުރާ ާވހަކަ ދަްއާކއިރުަގއިަކންތައް  މި ސަރުކާރުން ،ބޭފުޅުން

ަގިއ ްށުވރެ ިގަނ ޕްރޮޖެކްޓުއަ 160ަގިއ. މިހާތަނަށް ްޕރޮޖެކްޓު 74އެބޭފުޅުންނަްށ ެވްސ ސޮިއކުރެުވނީ  .ކުެރވިއްޖެސޮއި

ސްީޕޑު މި ސަރުކާރުެގ ، އުޅޭ ޮގަތކީ އި ެވެގން މިަގތުޙަީޤޤަ ؟ދައްކަނީ ާވަހކަތަކެއްތ  މިސޮއިކުެރވިއްޖެ. ދެން ކޮން

 ؛ިގނަ ާވހަކައެއް ނެތް. ދެން ކޮންމެެވސް ރިޕ ޓެއް . ދައްކާނެ މާ ފިސާރި ރަނަގޅަށް މި ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަން ފަށައިފި

 ށްހަރާކާތްތަކަ ސީބޭފުޅުންެގ ސިޔާ ރައްޔިތުން މި ،ރިޕ ޓެއްެގ ާވހަކަ ދައްަކއިެގން ުކރީެގ ފަސް އަހަރެއްެގ މީެގ ހަތަރު

  ..ކާ ާވހަކަެއއް މިއީ.ދައް ންޖަހަރައްޔިތުްނެގ ބޮލަށް ޗިޕު މީހުން އެއްކުރަންެވެގން  ނުދާތީ އެ

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ތްތެިރ އަރުަވނީ ހެންޭވުރ ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއއްޒަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. މަހީ ޙުސައިން ޝަމެންބަރު

 

 ކެުވން:މް ާވހަަކދެއްހީހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ އެންމެ ފަޚުރުެވރި ބޮޑު ޕާީޓެގ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހި ރަްއޔިތުންެގ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީ

ަވަނ  170ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ރި މެންބަރު ރައްރާެގ ިއއްޒަތްތެހެންޭވރު ހުަޅނުގ ދާއި ،ރޕާސަންޗެއަ

ން ހުށަެހޅި މައްސަލަެއްއެގ ޮގތުަގއި ، ުކއްލި މަްއސަލައަކީ ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ މައްސަލަމާއްދާެގ ދަށުން މި ހުށަހެޅި 

 29 ،ނޫނެކޭ ބުނިއިރުއި ަރއްިޔތުން ކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރުަގއަޅުަގނޑު ސިފަ

ާރއްޖޭެގ  . މިއިލާފަޔަކު ގެއްުލަވއެތަްއ ބަ އި،، މަރައި ކަތިލަ  29ރައްިޔތުންެގ ދަރިން  . ދިެވހިމަރާފަ ،މަރު

ެގ . ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ަވޑަިއެގން މިތާބިލިއަން ރުފިޔާ ަވަގށް ނަާގފަ 1.2ބައިތުލްމާލުން ރައްޔިތުންެގ ަފއިސާއިން 

 ތަންތަނާބާރުަގދަ މީހުން މާ  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކޮިމޓީތަކުަގއި ިވދާޅުަވނީ  ތެރިއްޒަތްއި  އި،ކޮމިޓީތަކުގަ 

ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ނައިފަރު  ަވރަުކން ބަލަމުންނޭ މިޮގތޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ީވ ހަާވލުެވފައި ތިބީމަ ާވ

 ،ަގއި މިކަން ފެށިކަމާއި، މިކަން ބެލިކަާމއިކާރު ރުބޭފުޅުްނެގ ސަ އެ ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުެވއްޖެ

ރާއްޭޖެގ  ެގންގޮއްަސާވކަން މިމީހުން މަރަމުން ،ނާރާނެހެްނ ބަލަމުންއިަވރުން ފަޅަކަށަ ން،ނުޤީޔަ ކަމަށް ދިޔަބަލަމުން

 ލިއްޔާއިން މާ ލަތުެގއުދަ ،ބަލަމުން ،ރާވައިެގން ،ނާރާނެހެންރޭިވެގން ފަޅާ ،ނުންޤީކުރޭ. ހަމަ ޔަރައްޔިތުން ތުހުމަތު

ެގންދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ންފައިސާ ކަމު ،ހާކަިއެގން ،ކަމުން ެގންދިޔައީ. މޫނުގައި ެވސް އުނުގޅަިއެގންދެއަތުން 

މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ނުޮގސް ާވނީ މިފަދަ ކަންކަން  ،ތިބެެގންކަންކަން ބެލެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހޭލާ ރައީސް. މި
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 ،ންޤީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަ .ލަޤަށް ދީފަޠުބާރު މު އިކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހަބެހޭ ފަރާތްތަ ކުރަން. ކަމާތަޙުޤީޤު އިބަލަ

 ސަރުކާރެުގ މުއައްަސސާތައް ތިބީ މި މި ،ންޤީއޮތީ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ޔަ އެކު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް މިރާސަރުކާ މި

ަވކި މީހެއް، ަވކި މީހެއްެގ  ،ހޭ. ަވކި ޕާޓީއެއްން ބަލަންޖެ ެއކު. އަުޅަގނޑުމެން މިކައާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،އެކުމަޖިލީހާ

ޚިލާފު އެްއެވސް ކަެމްއ  އަތޮެޅއް، ަވިކ ރަށެއް ނ ންނާނެ. މި ޤައުމުގައި ާގޫނނާކާެޑއް، ަވކި  ޑީ .ައއިދަރިއެއް، ަވކި 

ަފއިާސ އްޔިތުންެގ ެގ ރަ ރާއްޖޭ މީހުންނަށް. މި ޙައްޤު އަދަބު ދޭންޖެހޭ އެ ،ޙަޤީޤީ ިއ،އްޔާ ބަލަހިންާގފައި ޮއވެއްޖެ 

 ޑި ދީފައި މިނޮގ 65ރި މެންބަރުންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ އިްއޒަތްތެ ަގނޑުމެންނަަކށް ނެތް ރައްޔިތުންހ ދަންޖެހޭ. އަޅު

ރާއްޖޭެގ މ ލްިޑްވސް ޕޮލިްސ  ،ކުރަން ތިބެޭވކަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަަވނީޑި ހޫނުނގޮ  ،ތަނަށް ފޮނުީވމަ އަިއސް

ތިބީ  ތެދުާވށޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި މަނިކުފާނޭ މިކަމާ ،މީދަށްޙަޙައްމަދު  މުނަރ ޮއފް ޕޮލިސްރިވްސެގ ކޮމިޝަސަ

ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަމޭ.  އަރިހުގައޭ. މަނިުކފާނު ފަހަތްޕުޅުގައި މިކަމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެމަނިކުފާނު 

 ސް. އްޒަތްތެރި ރައީ . ޝުކުރިއްޔާ އި ހަރޭނިންމަ އިބަރާބަރަށް ފިޔަަވޅުއަޅަ މިކަމަށް 

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

އަރުަވނީ އިނުގަރއިދޫ ދާއިާރެގ ރު މި ފުރުޞަތުއަުޅަގނޑު މިހާ !އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވދެަވޑަިއަގންނަާވ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް. 

 

 ުވން:އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްކެ 

ަވރަްށ މިއީ ަވރަށް ޚަްއސާސް މައްސަލަެއއް.  ،އޮތް ކުއްިލ މައްސަލަހުށަހެޅިފައި  ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ރަނަގޅު ަވުގތެްއގައި ހުށަހެުޅއްީވތީ މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު 

އިންސާފު  އިއްޔިތުން އަބަުދެވސް ވ ޓުލަނީ ރާއްޖޭަގބޮޑު ތެދުފުޅެއް. މި ރާއްޖޭެގ ރަ ދަންނަަވން. އެ ދެންނެީވ ަވަރށް

ތުންނަށް މިނޫން ޮގތެއް ހ ދައިދިނުމަށް. މ ލްޑިވިއަން ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަބަދުެވްސ ކުރުމަށް. ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިމުއިޤާ

އް ބިނާކުރުމުެގ  ޢެއިސްލާީމ މުޖުތަމަ، ޚިރަތަށް އެދޭކުރަނީ ެއޮގތަށް. މ ލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީައކީ އާމަސައްކަތް

މި ދިެވހި ތާރީޚުަގިއ  ،ލުމާއިން މެރުމާއި، މީހުން ެގއްލުވަ މަސައްކަތް އަބަުދެވސް ކުރަމުންދާ ޕާޓީއެއް. ަވއްކަމާިއ، މީހު

ފެއް ނުލިބޭ. ހިސާބަށް އިންސާ ައހަރު ހިނާގފައިޭވ. މިއިން އެއްެވސް ކަަމކަށް މިއަދާ 7ނުހިނާގަވރަށް މިދިޔަ 

ހުރި. ެވސް ހިތުގައި އެބަ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން މިއަދު ޓަކައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް މިމަށްއިންސާފު ހ ދު

ތަްއ ނެުގމުގައި ެވސް ަވްއކަން ރުގައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓަނކުރަނީކީ ަވކި ކަމަކުްނ ނޫން. އެސް.ޓީ.އ  ތަންތާަވްއކަން

ަފއިާސެގ ކަްނކަްނ  ،ހުރިހާ ކަމެއް ފައި އެބަހުރި. މިުގުމގައި ެވްސ ަވއްކަްނކޮށްކޮށްފައި އެބަހުރި. ދަަގނުޑ ހޮޅި ނެ

ކަންކަްނ  އެއްޮގތަށް މި . އެހެންނަމަެވސް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ވ ޓުލީ ުއއްމީދާންތަންކޮޅެއް ިގނަ ދުަވްސާވނެ ބަލަ
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އި ަބއިެވިރިވ މީހުންނަށް ލުކުރަން. ޚިޔާާނތުަގމިއަށް ަޙއްޤު އަދަބު ދެެވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫ ،ކުރެިވތަޙުޤީޤު

މިކަން ެވފައި އޮީތކީ ނޫން.  ްއަގއިލުން. ަވކި ތާރީޚެބޮޑު ގެއް ޤައުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ެއއީ މި ،ނަމަ އަދަބު ނުދެޭވ

ކާލި މީހަކަށް  ،އަނެންހެން ކާލާފައިހުރޭ ޭވުތެވދިޔަ ތަނުަގއި ެވސް. ެއކަމަުކ އަުޅަގނޑުމެން ކުރިން ހަމަ މިދަންނަަވނީ

ޖެއިން ބޭރަށް. ގޮއްަސ ދަނީ ރާއް ހުރުމުެގ ބަދަލުގައި ކާލާފައި މި . މިއަދުމެކޭ ލިބިފަޤާ ނަނީ ބޮޑު މައްޔާ ހުންވެއްޖެ 

ލާފަިއ އިއަހަރު ޖަހަ 25 އަށްމީހާ ެގނެޭވކަށް ނެތް. މިތާ ރިހާކުރުފުޅިއެއް ނަާގ މީހާ   ކައިލާރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުރީމާ

ަގިޑއިުރެގ ތެރޭަގއި.  2ބަރީޢަަވނީ  އެ ޙުކުމުން ،ިލ މީހާޙުކުމް ކަނަޑއަޅާ ންަގިޑއިރު 24 ،ހަރަށް އަ 33އެބަޮއޭވ. 

 ،ކުރީ ން ަވއްކަންުނާވނެ ޤައުމެްއގައި. އަޅުަގނުޑމެން މިދަންނަަވނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީންމިޮގތަށް އިންސާފު އޮެވެގ

ފަިއ އިލަތުން ކާލައުވިޔަސް، ަބއްޕަ ިވޔަސް ދިެވހި ދަ އެއީ އަުޅަގނޑު ިވޔަސް، ައޅުަގނޑު ބޭބެ ިވޔަްސ، މަންމަ

ކުރަން އަޅުަގނޑުމެންެގ މީހަކު ެވްސ މާޔަތްމީހާ ހި ހާއަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. އެމީ ަވންޏާ އެ ހުރެއްޖެ ކަމަށް

ަވނީ.  ކުރަން އުޅޭތީ އެކަންމީހާ ހިމާޔަތް އެ ،ސިާޔސީ މީހުން ،ިގނަފަހަރު ކަން ހިނަގނީ ެވސްނުާވނެ. ޮގްސެގން

 އުލަތުެގ އެބަތިބި މިހާރު ެވސް ެއ ސަރުކާރުން ކާަލިއެގން ތިބި މީހުން. ކީއްެވތ  އެމި ދަ ،އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަަވނީ

ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނ  ނުާވނެ. އެީއ ރައްޔިތުން ާމޔޫސްާވެނ ކަެމއް. މިތިެބިވެގން ؟ވަޒީފާަގއި ތިބެެވްނީވކީހުންނަށް މީ

ެގ ށް. ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ާވނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަރަނަގޅަށް އެނިގަވަޑއިަގންނަ  މާ ،ރަީއސް ޮގތް އިްއޒަތްތެރި ވ ޓުދޭ

މެއް ހިންުގމުަގއި. މިައދު އިތުރު އެއްެވސް ާވހަކަެއއް ދައްކާނެ ޖާަގެއއް ުގޅިަފއި އޮންނަނީ ޤައު ވ ޓާ

 ކަންއޮީތ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން. މި ށްފަިއ މިމަސްއޫިލއްޔަތު ަހާވލުކޮ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެންނާއި މި 

ލަތުެގ އުލު ޙުުކމެއް އަންނަންޖެހޭ ދަކޮށްފައި މި މީހުންނަށް އިންސާފުެވރި، ޢަދުލުެވިރ، ޢަދުލުެވރި ހަމަ ރަނަގޅު ޖަ

 .ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެިރާވ މީހުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިކަން ނުކުރެިވއްޖެ ނަމަ..

 

 ްއެކުވން: ާވހަކަދެރިޔާސަތުން

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ރި ެމންބަރު. އަޅުަގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްއަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

هللا ޢަބްދު ހުރިގައި ެވިރކަންކޮށްފައި ކުރީަގއި މި ޤައުމު  ؛. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްރި ަރީއސްިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

ޤައުމުެގ  މި އި،ތު ނަާގލަޙަލަޞްޤައުމުެގ މަ ކީ ބޮޑު ަވެގއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަ

ތުންނަްށ ރާއްޖޭެގ ރައްޔި ން މިެދެގނއިެގން ޭގތެރޭަގއި އިޓަކައި އަިމއްލައަށް ޖަލު ހަދަލުމަށްއިތު ެގއްލުވަ ޙަލަޞްމަ

ކުުޅއްަވނީ ަބއިޮކޅަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔާމީން  ެވްސ މި ނުކުންނަަވީނ. އެޒަރެްއ ދައްކަްނ އަނެއްކާ ނުބައި މަން



15 

 

  ދުނިޔެމަތީގައި ހ ދުނު  މި ،ކުިރިއރުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ިވސްަނއިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮތީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެވރިކަން

ިއއްަޒތާއި، ޭއެގ ލަްއޒަތު ލިބިަގުތމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،އި ދަިއެގން ޭއެގ އަރާމާތަކަށް އެ ެއއްެޗއް ހ ޮގ

އުފައްދަްނ ދުަވހު އަޅުަގނޑު ުސާވލު އެފަދަ ަކންކަން ކުރުމުން އެ އި،ބެހޭ ޮގތުން ހަޖޫޖަހަ ކަށް ހުރެ ދީނާޔަެވރި

މުގައި މާތް ރަސޫލާ ބެީވ ހަނު. ދީނުެގ ނަހުރިހާ ބޭފުޅުން ތިއް ؟ަގއި ތިިބ ދީނީ ޢިލްމުެވރިންމުޤައު ކޮބައިތ  މި

ެގ ދިފާޢުގައި ނިކުންަނާވ ބޭފުޅުން އަބަދުެވސް ނުުކންނަަވންޖެހޭނެ. އެއީ ަވކި ަވަސްއލަމަ ަލއިހިޢަهللا އްލަޞަ

ަވކި މީހަކަށް  ،ސްއިޚަކަށް ވެ އަދި ަވކި ޝަ  .އެއީ  ކުރުމަކީއަދި އިސްލާމްދީން ދިފާޢު މޫސުމަކަށް އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. 

 !ދަންނަަވންތ  .ކުރާނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްީދން ހިމާޔަތް އީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ  އޮންނަ ކަމެއް ނޫންެވސް

 ލިްއޔަތުންލަތުެގ މާއުޚުދު އަނބިމީހާ ނިކުމެ ދަ ،ަވްއކަމުެގ ާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދައްާކއިރުަގއި މިދިޔަ ސަރުކާރުެގ

މަލުތައް ހިންާގފައި ހުރީ ޢަ ރުެގ މުޑުދާރު ކިތް އަަޅިއފިއޭ. މިަވއިްނެގ ނަމުގައި މިސްމައިންބަފަ ،ަވްއކަންކޮށް

ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް ެވސް  ،އެުކގައި ިމއަދުެގ ަސރުކާރަށް އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަަމ އެއާ 

ންެގ މީހު އެ ، ތަޙުޤީޤުކޮށްއެކަން  އި،ބަޔެއްެގ މައްސަލަތައް ބަލަ އެ ،ަވްއކަންކޮށްފައި ތިބި ބަޔަުކ ތިބި ނަމަ

ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި މީހުން  ސަރުކާރުގެ  ސަރުކާރުަގއި، މި މަްއޗަށް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. އެއީ އަދި މިއިންސާފުެގ ކުރި

ޤައުމު އިޞްލާޙުެގ ަމަގށް  ންޖެހޭ. މިމަލުތައް ކަމުގައި ިވޔަސް ބަލަޢައަދި މިހާރު ތިބި މީހުން ހިންާގ  ،ކަމަށް ިވޔަސް 

މި ޤައުމަްށ  ،މި ޤައުމަށް ޚިާޔނާތްތެރިެވފައި ،ށް ެގންނައިރުަގއިމުެގ އިޞްލާުޙެގ މަަގއުޅެނީ. މި ޤައު  ން މިެގންނަ

ސް. އެއީ ޮކންމެ މީހެއް ކަމަށް ިވޔަ ،މީހާއަށް ަޙްއޤު އަދަބު ލިބެންޖެހޭ އެ ،ާވނަމަ އްދާރުެވފައި ހުރި މީހަކު ަކމަށްޣަ

ރައްޔިތުން ނޭދޭނެކަްނ  ާވން ދިެވހި އް މި ޤައުމަށް ދެރައެ .ލަން ބޭނުންަގނޑު ހަމަ ދަންނަާވއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅު

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަދި އެ ތު ނަާގލަން މަސައްކަތްޙަލަޞްއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. މި ޤައުމުެގ ހަމަޖެހުމާއި މަ 

ރައްޔިތުންނަށް  މި ންްއޔާ މި ސަރުކާރުނޑުމެން ަގބޫލެއް ުނުކރަން. އިރާދަކުރެްއިވފުރުޞަތު ެވސް ލިބޭނެ ކަމަށް އަުޅަގ

ރައްޔިތުން މިތިބީ ަގދަކޮށް.  އޮތީ ަގދަކޮށް. ދިެވހި މަޖިލިސް މި ަގދަކޮށް. މިއޮީތ ލާނެ. ސަރުކާރު އިއަޅަ

ެރޭވނެ ކަމެއް އޮންނާނެ ކަމަކަްށ ކު ންދިމާކޮށްެގ ސަރުކާރާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ުގޑުމެއް ުނެގނެޭވނެ. އެހެން އަދި މި

، މި ަޤއުމުެގ ދިފާޢުަގިއ ދީނުެގ ދިފާޢުަގިއ ެވސް މި  ައޅުަގނުޑމެން. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ނޑު ަގބޫލެްއ ނުކުރަންއަޅުަގ

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިުތންެގ ދިފާޢުގައި ެވސް ނުކުންނާނަން. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް ބުނަމުން އަންނަ   ެވސް މި

ރާއްޖެ  ތް މީހުން. މިޖެ ބަދަލުކުަރން ނިކުރާއް މި ،ކުރާސަްއަކތްރާއްޖޭެގ އިޞްލާޙަށް މަ .ީޕއަކީ މިއެމް.ޑީ ،ާވހަކަެއއް

 .އެއްޮގތަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑު.. ކުރަނީ އިޞްލާޙުެގ މަަގށް. މާތްެވެގްނާވ ިއސްލާމްދީނާ ބަދަލު މި
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 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުަވނީ އުނޫގފާރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

 މުޙައްމަދު ަވޙީދަށް. 

 

 އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ާވހަކަދެްއކެުވން:

ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ  ފްޠީލަ ަސންޙަ ލަިއުކމް. ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޢަ `. ައއްސަލާމް

ނައިފަރު  ،ހިތްާވ މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސްދޭރައްދު އިންިގނަ ކުރަން. މާށް ތާއީދުކުއްލި މައްސަލައަށް ފުރިހަމައަ މި

މިދިޔަ ަސރުކާރުން ަވރަށް ރަނަގޅަށް  ، އަުޅަގނޑު ދަްނނަާވލަން ބޭނުންށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމަ

ސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް ޤާކޮްށލެއްިވ ންކަން ލީކު. އެންމެ ފުރަތަމަ އޭެގ ކަނަވމުންމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ މައްަސލަ ބައްލައެ

 ކުބަހެއް ބުނި މީހަ . އެކަމާން ރޭީވއެތާ ހުޅުޖަހަ ،އަންދާލަން ކުރީ. ލިޔެކިުޔންތައް ހުރި ެވލާނާެގހައްޔަރު އިހިފަ

  ފް ޠީސަން ލަޙަ. މީަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލީއަރުަވހޭ ،ހައްޔަރުޮކށް އިއްޔާ ހިފަޖެ ވެއް

ލަތުެގ ަވޒީރުން ެވސް، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އުަވކި ސަރުކާެރއް، ަވކި ާޕޓީެއއް ނޫން. ދަ ؛ފާހަަގކުރަްއާވފައި އެބައޮތް 

މައްސަލަ  އެ ،މި ޚިޔާނާުތަގއި ހިމެނޭނަމަ މެއްަގއި ހުރި ބަޔަކު ެވސްޤާކޮންމެ މަލަތުެގ އުންބަރުން ެވސް އަދި ދަމެ

މީހުންެގ  ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު ނުދައްކަން ޮކންމެހެން ޕީ.ޕީ.އެމް ކަނީ އެދައް ން މިއަޅުަގނޑުމެބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ެވސް  ްއެގ މަްއސަލަ ބަލާ ާވހަކަެއއް. އެީއ އަުޅަގނޑުމެން ޕާޓީެގ މީހަކުއެުނަވތަ ަވކި ބަ މައްސަލަ ބަލާ ާވހަަކެއއް. 

ދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ  ައޅުަގނުޑ މި ،ަރއީސްާވނަމަ މިކަން ބަލަންޖެހޭނެ ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި  މީގައި ހިމެނޭ ކަމަށް

ގައި ހުިރ ދު ރިޟްާވންެގ ރިޕ ޓު ިގނައިން މިތާ ދެއްކިއްެޖ މަރުތަކުެގ ާވހަކަ. އަޙްމަ ަވރަށް ނަށްރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން

ކަްށ ސާޅީހަކަނޑާފައި ކުއްަޖކު ކަނޑުފެއްތި ާވހަކަ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދީފައި ބ އިތް ލަކަންކަމުެގ ާވހަކަ. ޝަހާދަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ފަހަރު ަވޅިޖަހާފައި މީހުން މެރި ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަދި ެއއަށްުވރެ ާމ ބޮުޑ ކަމެއް ނޫންތ 

 އް މީހުން ބުނޭ ދެން ރައީސް ެވސް މާ އެ ބަ އްކާއިރަށްާވހަކަ ދަ އެ ،އީސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެއްޓެިވ ާވހަަކއިންރަ

ާވހަކަ.  ދާހަނުގރާމައަށް މީހުން  ،ކަހަލަ ާވހަަކއެއް ނޫނޭ. ޖިހާދަށް ދައްކާ ިގނައިން ދަްއކަނީއޭ. އެއީ ެދން އެހާ

ރެ ިގަނ ށްުވންނަސުނާމީ ކާރިސާަގއި މަރުިވ ދިެވހީ ،ެވހި ދަރިންދައްކަނީ ދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މި

ރާއްޭޖެގ ކުަޑ  ،ދައްކަނީ ނޑުމެން މިދިެވހި ދަރިން ހަނުގރާމަތަކަށް ޮގސް މަރުިވ ާވހަކަ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅަގ

ތަކުަގިއ ތަނުގައި ފޭލިެގރަށެއްެގ މަދަރުސާެއއްަގއި ުއޅޭ ކުޑަކުދިންނަށްުވރެ ިގނަ ުކދިން ހަނުގރާމަ ހިނަގމުންދާ ތަން

ނަ ކުނިކަހަން ނުކުްނނަ އަންހެނުންނަށްުވރެ ިގ އިާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހެޮޔަވުރ ރަށެއްގަ  ބިތި ހާލުގައި ޖެހިފައި

ދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި  ތަުކަގއި ހާލުގައިޖެހިފައި ތިބި ާވހަަކ މިފޭިލެގ ،ދިެވހި އަންހެނުން ހަނުގރާމަެވރި ތަންތަނުގައި

. އްަގއި ލިޔެފައި އޮތް ރިޕ ޓ2017ެ އޮކްޓ ބަރު 18 ގައި ނޫހުމިހާރު  .އީސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންރަ

. މީހުން ޓްރެއިންކުރާ ޮގތުެގ ާވަހކަ. ލުމެކޭ ކިޔާފައިހަނުގރާމައިން އެނބުރި އަިއ ދިެވއްސެްއެގ ާވހަކަ. އެއީ އޮޅުވަ 
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ރި ދާފައި ހުކުދިން ހ   އެކުދިންެގ ސިުކނޑި ދޮެވލާ ޮގތުެގ ާވހަކަ.  އެިއ، މިސްކިތްތަކަށް ދާ ކުދިން ނަަގ

 ޮގުތެގ އިލާޑީ ކާާޑއި ޕާސްޕ ޓަްށ ދަންދެން ނައްތަ.ކުދިންެގ ައއި އެ އިލައި،ިކެޔުވންތައް ނައްތަ ސެޓްފިކެޓުތަކާިއ ކިެޔިވ

ރޭިވެގން މިތާ އުޅޭ ާވހަކަ. ލޭ ހުއްދަކުާރ  ،ކުރާ މީހުން ަވރަށް ިއންތިޒާމުެވެގން  އެކަން .ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ާވހަކަތަްއ ހާމަކޮށްދެއްަވއިފި.  ހަމަ އިހަކަްށދުަވހު މަރު ކޮމިޝަނުން ުއސްތާޛު ހުސްނު ސުޢޫދު އެ ކާާވހަކަ. އަނެއް 

ބެލެނީީކ ކަންކަން  ނާމާން ާވހަކަތަެކއް ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ،ބިރުެވރި ާވހަކަަތކެއް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބިުރެވރި

 މި ،މި ހުރިހާ މަރުތަކާއި ،ހާ ބިރުެވރިކަމެްއ ހިންިގ މީހުންނާއި ރިހު ކަންކަން ބެލެނީކީ ނޫން. އަނެއްާކ މި ނޫން. މި

 އޮތް ހެޔޮ ެވރިކަމާ ފައި މިހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއްެގ ފަހަތުަގއި ތިބި ެއންމެން އަނެއްކާ ރާއްޖޭަގއި ުއފެދި ،ހުރިހާ ވައްކަމާއި 

އަހަރު ަވންދެން  ފަސްދިހަިރއަށް އޮްތ ކު ދިމާކުރަން އެ އުޅެނީ. އަެނއްާކ މި ޤައުމު ފަސާދަކުރަން އެ އުޅެނީ. އަެނއްކާ

މި ޤައުމު ހައިޖާނުެގ ތެރެއަށް ވައްޓާލަން އެ އުޅެނީ. އެެހންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މައްސަލަ މި ހިނދުން  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ޤައުމު މި ފުން ،ކަމެއް ހުއްޓާފައި ެވސް މިކަން ބަލަން މިހިނދަށް ހުރިހާ

 ާވހަކަ ަދއްކަންޖެހޭ އެބަ. އަުޅަގނޑަށް އެނޭގ އެ  ޅުން އަުރަވން އެބަެޖހޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އަނދަަވ

ބޭފުޅުން ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  އެ ،ނެއް ނޫންތ  ިވދާޅުީވޔާމީهللا ބޭފުޅުންނަކަށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ. ޢަބްދު

 ،ނެއް ނޫންތ  ިވދާޅުީވޔާމީهللا ރު ލިބޭތީއޭ. ޢަބްދުޮގތުަގއި ޑޮލަ ާވފުކުރަނީ ހަދިޔާެގޠަ އި އަޅުަގނޑު ަވށަ  މެންޝިޔާމު

 ؛ތިބި ބަޔަކު ދައްކާ ާވހަކަ އިޝިޔާމުމެންނަށް އަދީބު ފައިސާ ދެއްީވ އަުޅަގނުޑެގ ފައިސާއޭ. ެއޮގތަށް އޮޕަރޭޓުކޮށްފަ 

 ހ މް ކަން ފެނޭ އޭރުަގއިދިޔައީ ބައްލަަވމުން. އެ މަރުތަކުެގ މައްސަލަ ޔާމީން މައްަސލަތަކާއިރިްޟާވނުެގ  ،ރަނަގޅު

މާ އަަވހަށް ކޮންމެހެން ތި   ،އުމަރޭފޮނުާވފައި ހުރި މެސެޖުތަކުން.  ންޔާމީهللا ޢަބްދު ،ރަށް ޞީމަރު ނަޢު ރުމިނިސްޓަ

އިލާއިން ފުލުހުންެގ މުއައްަސސާއަށް ދިަޔއިމާ ކުީރ ޢާޫނންތ  މައްސަލަ ބެލިކަން އެނޭގ .ކަމެއް ނެތޭ މައްސަލަ ބަލާނެ

ރިޟްާވނާ ބެހޭ ޮގތުން  ،ކައިރީަގއި ރިޟްާވނުެގ މަރާ ބެހޭ ޮގތުން ން. ނޫސްެވިރަޔކު ޔާމީއިންފުރައްސާރަ

 .ކަންކަން ބެލި މިންަވރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޫނންތ  އެެވސް އެނޭގ ކޮށްލީމާ ދެކޮނޑު އަުރާވލި ޮގތުންސުާވލު

 ަވޢުދުެވެގން މަޖިލީހުަގިއ ނޑުމެން މިކަަމށްުޅަގއަ .މިކަމަށް ަވޢުދުެވެގން މި ސަުރކާރަށް ވ ޓުދިނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވ ޓުދިނީ. މިކަން ނުަވންޏާ

. ކުރަން ިއ ދުާވލު ހުުޅާވފައި ބަހައްަޓިއެގްނ ނަމަެވސް މިކަންޔާއަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މި ޤައުމުެގ ހަާޔތުގައި ނުރަްއކާތެރި ދުަވހެއް. މިއީ ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދާ  ،ހޭދަާވ ކޮންމެ ދުަވހަކީ ން ނުކޮށްމިކަ

ރާއްޖެ އުފެއްދި   މި ،އަނދިރި ދައުލަތުެގ މީހުން ؛މި އަޑީ ދައުލަތުެގ ،ާގ މީހުންމި ބިރުެވރި ކަންކަން ހިން ،މީހުން

އޮނޑިެއއްެގ ބަރާކުރާހާ ފަިއސާ މި ދައުލަތުން ލޫޓުާވލި ާވހެން ކަންނެލި ިވދާޅު  ރައީސް ،މިދެންނެިވ ؛ބޮޑެތި ަވުގން

 ެގމި ޤައުމު  ،މި ަޤއުމު ފަސާދަކުރަން ،ަވއްޓާލަންތެެރައށް ޑެްއެގ ނއަެނއްާކ ބޮޑު އަިޑަގ މި ޤައުމު ،މީހުން

ޑުމެން ޔުމުެގ ކުރިން އަުޅަގނއަކަށް ދި ހަނުގރާމައަހުލީ މި ޤައުމުަގއި  އި،ރައްޔިތުންެގ ތެޭރގައި ބައިަބިއުވން އުފައްދަ 
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ހެންޭވރު  ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން އިެގން އުެޅން. އަޅުަގނޑު ަވރަށްކަމެއް ހުއްާޓފައި ެވސް މިކަމާ  އެބަޖެހޭ ހުރިހާ

 ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ.  ަވރަށް. ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްީވތީ 

 

 :ހަކަދެްއެކުވންރިޔާސަތުން ާވ

 ތެރި މެންބަރު. ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ިޒޔާދު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން ޒިޔާދުަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ާވ ހުށަހަޅާފައި ން ލަޠީފްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަ

މި މައްސަަލއިަގއި  ،މައްސަަލ އަުޅަގނުޑ ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ބަަލިއަގންނަން. އަދި ައޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން މައްސަލަ

ަގޑި އިތުރުކޮށްެދޭވނެ  ،ކޮށްެދެވން އޮްތނަމަަގޑި އިތުރުަވަރށް ބަހުސްކުރަން ތިއްބެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ބަހުސްކުރެޭވ

ކަމެއްެގ ާވހަކަ. ޮގތް  އޮތީ. ތިން ކަމެއްެގ ާވހަކަ މި މައިަގނުޑ ދެމި މައްސަލައިަގއި  ދިނުމަށް.ހަމަޖައްސައި ޮގތެއް

މިކަންކަން ބެލުން ލަސްާވ  ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ާވހަކަާއއި ،ނޭނޭގ ޮގތަށް މަރުެވަފއި ިތބި ބައެްއެގ ާވަހކަާއއި

 ރު ކަންކަން ލަސްީވމާ، މިރަށް ބަިއަވަވ .ލަސްުވމަީކ މައްސަލަ އެއް ؛އީސްާވހަކަ. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ،ނަމަ ކަންމަތީ ހޮޓަލުން ިވކުރާ ނެިގ މައްސަލަ ބެލިފުރަތަމަ ދުަވހު  އޮތީ. އެންމެ މި އްސަހިސާބަށް މި ޤައުމު ޮގ

ެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ، ބެލިނަމަސަތޭކަ މިލިއަން. މ ކަމް މައްސަލަ 8ން ެގއްލުނު އޭެގ .ނައިސް އެއްމ ކަމް މައްސަލަ

ދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން ޞަ ،. އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީ މައްސަލަ ބެލިނަމަބިލިއަން 1.5 ނާންނާނެ. ެއއްމައްސަލަ

ނުނިމި އޮތީ. ލަސްުވމަީކ  އިއަުޅަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ެގއްލުނު އަދަދެއް. އެ އަދަދު އަދި ބަލަެއއް ނާންނާނެ. މައްސަލަ

ަމުގތައް  ރާއްޖޭެގ ދިެވހި ަރްއޔިތުން މި ،ހުންމީ 29 ،ދަްއަކނީ ަގއި ެވސް. އަުޅަގނޑުމެން މިޤީޤަތުެއއް ޙަމައްސަލަ

  އިސްލާމުން. އޭެގެތރެއިން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް ެވސް ހިމެނޭ  ؛ާވހަކަ. މަރާ ަވއްޓާލީ މަރާލި މައްޗަށް 

، މި ނީބު ރޭގައި ެވސް ައޅުަގނޑު ޮހޓަލަކަށް ަވނީމާ އި.އްގަ ޮގތަށް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެްނ މިތިބީ ބިރުެވރިކަމެ

. އެއަށްުވރެ ބިރުަގންނަ ާވހަކައެއް. އޭނަ ހާދަ ވައްތަރޭ އަފްރާޝީމާ ،. އަދި އޭނަ ބުނީއެްއކަލަ ލާދީނީ މީހާއޭ އަންނަނީ

ފުރަަގހުްނ  ،އެއް ދިނަސްހަމަލާ ށް. އަުޅަގނޑައްއެދުމެޮއޭވ ެވސް  ެގއަޅުަގނޑު ެވސް ބިރުަގތް. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑު 

 ްއޭޗ ކުރިމަތިން. އަުޅަގނަޑކީ ެވސް މުސްލިމު ފިރިހެނެކޭ. ައޅުަގނޑު ެވްސ ބޭނުން މި ނުދެއްޗޭ. އަުޅަގނޑަށް ދެ

ެފއް ލިބެން. ހަމަ އެހެން  ސާއަފްރާޝީމްެގ މައްސަލައަށް ެވސް އިން .ރކަންކަން އަަވހަށް ބަލަން. ޑ

 ން ހިތަރުމަތްތެރިކޮށްޙުއި ީދނުަގއިސްލާމްިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މުދަލަކީ ެވސް  .ެވސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ަމއްަސލަ

ދައްކަނީ ަވއްކަމުެގ ާވހަކަ.  ހަމަ އެހެން ފުރާނައަކީ ެވސް. އަުޅަގނޑު މި  .އަންަގާވފައި އޮތް ެއއްެޗއް. މުދަލަކީ ެވސް

ްއޒު ދިނީ ޢިފްލެޓު މު 750 ،މިދަންނަަވނީ ރައްޔިތުްނެގ މުދާ ަވަގށް ަނާގފައި ހުރި ާވހަަކ. އަޅުަގނޑު ،މީހުންެގ
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ހޮޓާ. މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ.  12އަެނއް  . ލަސްވެއްެޖއްޔާ މާދަމާ އޭނަ ައޅާނޭަގށޭ. ެއ މައްސަލަ ބަލަންެޖހޭނޭަވ

ނެ. މިއީ ކުއްލި މައްސަލަ. މި ަމއްސަލަ ނުބަލާ ލަސްަވންޏާ މާދަމާ ރައްޔިތުން އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރާ

މި ޤައުމުެގ އެހެން މައްސަލަތައް ެވސް ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު  ،ނދެއްގައިހި ހާދުަވސް ާވ މި މައްސަލަ ނުބެލި ިގނަ

ން  އެ ސަރުކާރުނޫން.  ންެގ މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ކުރީެގ ސަރުކާަރކުއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ،އެދެން

ހިމެނޭ މީހަކު  .ީސެގ މައްސަލަިއގައިދަނިކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުބަލަމުންއެ ރެނދެއް. ޅި އެ އިމަހާރެހެންދީަގ ބެލީ އޭރުެގ

ނޫން. ނައިފަރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ  ދޭކަށްޮގތަކީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަރއްދު ީވ. ެއއީ ީވކުށްެވރި 

 ޞަތަށް. ޔާ ެދއްިވ ފުރުބޮޑަށް ުޝކުރިއް ދިނީ. ަވރަށްދިޔަ ޮގތް ސާފުކޮށްލައިމިކަން ހިނަގ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ދެުކނު ަގލޮޅުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

    ށް.ނަސީމަ އަޙްމަދު މީކާއިލް މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މްނަސީ އަޙްމަދު މީކާއިލް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ަގލޮޅު

ަގއި ިދެވހި ރައްޔިތުން ެވސް އަދި ބަރުންޕްޓެސެ 23ަވނަ އަހަުރ  2018ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މްރާނީ ޢުގައިމުެވސް އަުޅަގނޑު މި ސަރުކާރަށް ވ ޓުދިނީ މަެގއް އަާޅކަށް ނޫން. ބުރިޖެއް އަޅާކަށް ނޫން. ހަމަ

ފު ހ ދަން. އަުޅަގނުޑ ސާއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއންއި  ،ންމެ ބޭނުމެްއގައިތަރައްޤީެއއް ހ ދާކަށް ނޫން. ހަމަ އެ

ެގ އެންމެ މުހިންމު ަވޢުދަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،ޮގުތގައި މި ސަުރކާރުގެ  ބޫލުކުރާަގގައިމުެވސް ހަމަ

ކޮށްކޮށް ތިިބ ސްއާދޭއަހަެރއް ަވންދެން  ފަށް އެދި އެތަެކއްސާ ރާއްޖޭގައި އިން އިމުކޮްށދިނުން. މިޤާފު ސާއިންތިޤާލީ އިން

މީހުންެގ ަމއްޗަްށ  އެ އި،ކޮށްފައި ތިބި މީހުން ޖަލަށް ލަރާއްޖޭަގއި ަވްއކަން މިދިނުން. ފު ހ ަދއިސާއިންއިލާތަކަށް ޢާ

މަކީ. ކަ ކޮށްދިނުން. އެއީ މި ސަރުކާރުެގ މި ދައުލަތުެގ އެންމެ މުހިންމު ާވޖިބަކަށް މިހާރު ާވންާވނެޒުހުކުމް ތަންފީ

ސް މެންބަރެއްެގ މަޖިލި ،އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން ؛ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއެހެންނަމަެވސް، 

އަޅުަގނޑު ، ނޫން. އެމް.ީޑ.ޕީ މެންބަރެއްެގ ަހއިސިްއޔަުތން މިއަދު އަުޅަގނުޑ އެންމެ ދެރަާވ ސަބަބަކީ  ންހައިސިއްޔަަތކު

ޒަމާނުއްސުރެ އިޞްލާޙީ  ،ކުރި މަސައްކަތް ޓަކައިފަށްސާއްޖޭގައި އިން ރާ މި ،އެންމެ ހިތާމަކުރާ އެއް ސަބަބަކީ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،އޮެވމެ ހަރަކާތުގައި އެންމެ ކުރީ ަސފުގައި ތިބި އަުޅަގނޑުމެންެގ ޕާޓީ މިއަދު ސަރުކާުރަގިއ 

ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ރިޔާސީ  އެޅުްނ ލަސްަވމުންދާތީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މަރުތަކުެގ ާވހަަކ މިކަންކަމާ މެދު ފިޔަަވޅު

ރާއްޭޖަގިއ  މި ،ެއއްކޮްށ ބޮޑު ިރޕ ޓެއް ނެރެ ހުންނަންާވ ހުރިާހ ެއއްޗަކާ  ؛ކޮމިޝަނުން ެވްސ ހެއްާކއި ަގރީނާއާ

ތިންމަސް ެވެގންދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމަ އެޅުނު އެްއެވސް  ،ޭއެގފަހުން މިހާރު ދެމަސް ،ހާމަކުރިއިރު
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ެވްސ ހަމަ އެ އާދޭސް ކުރުުމެގ  އިލާތައް ިމއަދުޢާސްކުރަުމންދިޔަ  އެދި އޭުރއްސުރެ އާދޭށްފަސާއިންފިޔަަވެޅއް ނެތޭ. 

ދެރަަވނީ،  ،މަތީގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރެއްެގ ޮގތުގައި ހުރެ ލަދުަގންނަނީ

 ،މެންެގ ސަރުކާުރަގއި އަުޅަގނޑު ؛ތްތެރި ަރއީސްއިލާއިން ިމއަދު ބުނަމުންދާތީ އިްއޒަޢާހިތާމަކުރަނީ ރިޟްާވނުެގ 

ފެއް ލިބޭނެކަމުެގ ުއއްމީދެއް ނެޭތ ސާތިމަންނާމެންނަށް އިން ،އިލާއިން ބުނަމުންދާތީޢާ ަގިއ އެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރު 

ިއ ޓަރ ޖެނެރަލް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއެއްގަ އުކިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިަހކަށްދުަވހު ޕްރޮސި

މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ަބއެްއ  ،ދައުލަތުެގ ކ ޓުަތކުެގ ފަނިޑޔާރުންނާއި  ،ޓުެގ ަވޒީރުންނާއިކެބިނެ ،ހާމަކުރައްަވއިފި

. އެކަަމކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އޭލިސްޓުގައި ހިމެނެ ެގއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެންބަރުން ެވސް ހިމެނޭ ގޮތުން 

ެއީއ  .ފުެގ ކުރިމައްޗަށް އަންނާނެކަުމެގސާމީހުން އިން ނެތޭ އެ ސް ުއއްމީދެއްއަޅުަގނޑަކަށް މިއަދު ހަމަ އެްއެވ

 އަުޅަގނޑުސް ގައިމުެވމަރުތަުކެގ ކޮިމޝަނުެގ ރިޕ ޓަށް ެވސް އެުޅނު ފިޔަަވޅެއް މިހާތަނަކަށް ެނތް. ހަމަ؟ ކީްއެވެގންތ 

 ،ސޭފްޓީޑު ހިނާގިއރު އަޅުަގނޑަށް އެ މިއަދު މަުގމަތީގައި ައޅުަގނ ،ނަމަ އެޅުނުފިަޔަވޅު މިންަވރަށް ބޫލުކުރާަގ

ރައްކާތެރިކަުމެގ އިހުސާްސުކރެޭވނެ. އަުޅަގނެޑއް ނުޖެހޭނެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ އޮފިސަރެއް ޮގަވއިެގން މިއަުދ 

 ،މިއަދު ދައުލަތުގައި .ނަމަ އެ އިހުާސސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ  ،މަުގމަތީގައި ހިނާގކަށް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

މި ރައްކާތެރިކަން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،ފުސާ އިންމި  ،ޑުމެން ސަރުކާރުަގިއ ތިބެމެއަޅުަގނ

ބުރިޖު   ،ކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ދެކެން. ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދިނުމަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ އިސް ާވޖިބުހ ދައި

ފުރަތަމަ   ؟ކަމަކީ މިއަދު އޮންނަންީވފ ކަސް މެންެގ އަޅުަގނޑު ނޫނެއް ނޫންތ   މިއީކީ  އި،މަުގ އަޅަ  ،އި އަޅަ

 އިންސާނަކު ިދރި... .ރައްކާތެރިކަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ ޮތއްޑޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ނަޝިޔާ ޙަސަން

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ރު ޙަސަން ޝިޔާން މެންބަތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ

 ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 170ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

. ދުކުރަންމި ހުށަހެޅި ކުއްލި މަްއސަލައަށް އަުޅަގނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީ ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

ބަހުސްެގ ަވުގުތ  ޒިޔާދު ޙުސައިންޒަތްތެރި މެންބަރު ެއކީަގއި ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއްހަމަ އެއާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދުކުރާ ާވހަަކ ދަންނަާވލަން. އިްއޒަތްތެިރ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ެވސް ައޅުަގނޑު ުފރިހަމައަށް ތާއީއިތުރުކުރުމަށް 

ކަމުގައި މުޅި ިދެވހިރާއްެޖ  ގެ ެއއް ާވހަަކއަކީ ިޚޔާނާތުެގ ބޮޑު ަމއްސަލަ.ީސެގ ޚިޔާނާުތެގ ރުއެމް.އެމް.ޕީ.އާ .ރައީސް
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 ދިެވހިންނަށް  ،ބޫލުކުރާ ެއއް ޙަޤީޤަތް. ިމކަންކަން ނުބެލި ލަސްަވމުްނދާ އެންމެ ދުަވހަކީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެންަގ

ން ކަމުންދިޔަ ފަިއާސ މި ދައުލަތަށް ނުެވއްދި ދާ ދެއަތުއިމުކުރުމަށް މުޅި ދައުލަުތން ޤާފު ސާ އުޅޭ އިން ބޭނުންެވެގން މި

އުލަަތށް ލިބިެގންދާ ެގއްލުމެްއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އޭުރަގިއ ެވްސ ަވއްކަންކުިރ މީހުން ދުަވހަކީ މި ދަ  ކޮންމެ

ްތޮގތުން  ޮގއަދުެގ ސަުރކާަރށް ހަމަ އެކިެއކި ،ދަނީ ސަރުކާރަށްގައި. އަދިެވސް ތިބީ ހަމަ އުފަލާިއ މަޖަލުއަދިެވސް 

ަގރާރުަގއި ފާހަަގކުރި  ެވސްއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ،ގ ނާކުރަމުން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ޮގާވަލން

 ދޭތެރޭ ފަރާތްތަކާ އެ ،ނަންތައް ހާމަކޮށް ފަރާތްތަކުެގއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ  ،ފަދައިން

 މިކަމާ  ،އެީކަގއި  ާސެގ ފަރާތުން ހަލުިވކަމާސަބާރު ސްޕީޑެއްަގއި ފުލުހުންެގ މުއައްުޅތައް ފިޔަަވ އިއަޅަންޖެހޭ އެންމެހަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާނެ   .ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިއެންމެހަ ޖެހޭއަޅަން ެގންުގޅި 

ީރ މާރާތް. ެއއް ަޓަވރު އެއިދެ ަޓަވރު މް.ެއްޗެގ ައއި.ޖީ.އެ ން ުގިޅެގްނޮގސްއިިޚޔާނާުތެގ ތެރެ އާރު.ސީެގ.އެމް.އެމް.ޕީ

ޖަހައިެގން މިހާރު އެ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހެންޭވުރ ޮކޅުން. ދާދަނީ އި ހެެރެގންއެަޓަވުރ އަރަމުން  ކޮޅުން. އަނެއްމާފަންނު

އަމިއްލަ  ،ޭގަގއި  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމް. އަމިއްލަهللا ޢަްބދު ،ަވދެ  ޖަލަކަށް ަހދައިެގން އެތަނަށްއަްށ ހުރީ އަމިއްލަ

ެގ ޑޮލަރު ަވއްދަިއެގން ެއ ތިޖޫރީ ހަދައިެގން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ؛ެވރިކަމުަގއި އަިމއްލަ ޭގގައި ތިޖޫރީ ހަދައިެގން

ން ޔިތުންނަށް ސާުފާވ ކަމެްއ. އަިދެވސް ޔާމީއްއީ ރާއްޖޭެގ ރަ  ރައީސް. މި ރިއިްއޒަތްތެ ލް ޮގަވއިެގން ުގނަން އިނީ ރުބޭ

ުގިޅެގން ކިތަްއ  މް ޢަލީެގ މައްސަލައާޝީއަފްރާ ރި ރައީްސ. ޑރ.އިްއޒަތްތެ ،އޮްއބާލަން  މިކަންތްކުރަނީކަމަސައް

ތައް މީހުން ނިޔާެވެގން ކިްނ އިހުންެގ ތެރެއެކީަގއި ެއކިެއކި ޮގތްޮގތުން ފުލު ޤު ފެށުމާޤީ މި ތަޙު ؟އިފިތ މީހުން މަރަ

ސިފައިންެގ ތެރޭަގއި ތިބި  ؟ނިގ މަރުެވެގން ހިނަގއްޖެތ ފުލުހުންެގ ތެެރއިން ކިަތއް މީހުން ޮގްތ ނޭ  ؟ހިނގައްޖެތ 

ެގން މަރުެވެގްނ ފުޅިއެއް ބޮއި ރެޑްބުލް ދަޅެއް، ފެން ؛ށްތަޭގ ގޮ ނކިތަކެއް މީހުން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޮގތް ނޭ

ތެރި ރައީްސ، މިއީ އަޅުަގނުޑމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން. ހަމައެއާެއީކގައި މި ދެންނެިވ ޮގތަށް އިއްޒަތް ؟ހިނގައްޖެތ 

އޭެގ ރަށްތަކުން  ،ތިބި އި ޖެހިފައި ފައިާސގަ ެގސީ.ރު.އާ.ޕީއެމް.އެމް ،އްބެިވބި ބޭބޭފުޅުން އެބަ ތިފައި ތިކޮށްންަވްއކަ

ޮގސް ޕެޓްރ ލް އަދި މިހެން ،އި، ސަފާރީ ބ ޓުފަހަރާކަންނެލި އޮިޑފަހަރާ .ޒަތްތެރި ރައީސްއްލިބުނު މީހުން. އި މަންފާ

އެބަޖެހޭ. އެޅެން ބަ ތިއްެބިވ. މި ކަންކަން ެބލި ފިޔަަވޅު އެހުގައި ެވސް ލީބޭޭބފުޅުން މި މަޖި ދިޔަމުންޑްތައް ހިންަގޝެ

ޭރިވެގން  .ރި ރައީސް ިއްއޒަތްތެ. ަދއްކަންޖެހޭ އެބަ ން ނެތްކަން އަުޅަގނޑުމެންެވހިނިއައިްސެގން ތިބެ ނަށްބޭފުޅުންމި ބޭ

އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މަްއސަލައިަގއި ހިމެނޭ އެންމެން .ޒޫ ފުރައިފި. އެމްނު ސް މުޅި ކުޮގބަާޣާވތެއް ޭރިވެގން  ،އުޅޭ ކަމަކީ މި

އްސަލަިއަގިއ މަ މައްސަލަ ބަލަން ތައްޔާރުާވތީ. މިމި ފުރާލައިފި. މިއުޅެނީ  ،ސްަރއީ ޮގސް މުޅި ކުނޫޒުތެރެ 

، ކީ. އެހެންީވމާ ޮގތަމިއުޅޭ ެވެގން މިއީ ،އްކަން އިނޭގތީމެމިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދޫނުކުރާނެ ކަ .ސްކަން އެނޭގތީއަސީރި

އްތ ، އެީއ ަވޒީރެއްތ ، ފަނޑިޔާރެ ؛ރުދެއްަވކި ފަ، ަވިކ މީހެއް، އްޕާޓީއެން ހަމަ ަވކި ލަ ާވއަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގ

ީވ އެންމެ  ،ެގ ަނންތައް ހާމަކޮށްން ބޭބޭފުޅުއެ  ،މި މައްސަލަ ބަލައި ،ހެއްތ  ނުބަލާމީ ގެ ފުލުހެއްތ ، ސިފައިން
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ެވއްދުމަށް  އެއް ދައުލަތަށް ވައްދަްނޖެހޭ ފައިސާ ިވޔަސް މި ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ހ ދަިއެގން ،އިއަޅަ ފިޔަަވޅު އަަވހަކަށް 

 ..ށް ަވރަށް.ތަާވލަން. ދެްއިވ ުފރުޞައަޅުަގނޑު ގޮ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މުޅިން އައު ޞިއްޙަަތކާެއކު  އުތުރު ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދުއްފުށީޅުކުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ދުއްލަޠީފް.ޔާސިރު ޢަބް

  

 ންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:އުތުރު ދާއިާރެގ މެ  ކުޅުދުއްފުށީ

ތިން ބަިއކުަޅ ިވޔަސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ކަމުަގއިއަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ބަލައިލި ރި ރަީއސް. އާދެ!ތެްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ އި

މިއަދު  ފުެގ މަަގށް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންސާއިން ،ެއބަހުރި ފައިޔެލިއި ކުލަ ލައިފަނދޫގައި ރީ  ފާރުެގ ޭގެގދެ ބައި

ަކއި ިމ ކުއްިލ ޓަ ަވރަށް ސާފުކޮްށ ފެންނަން ޮއތް ކަމެއް. މި ކަންތައްަތއް ައަވސްކުރުމަށްސްެވ ާގއިރުނތީަގިއ ހިމަމަުގ

ށް ނުހަނު  ރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަ އިރާެގ އިްއޒަތްތެރު ހުޅަނުގ ދާޓަކައި ހެންޭވމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިެދއްިވ ކަމަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިމިދިޔަ  ،ުރ ދަންނަަވން. ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީެއކު ޝުކުތެރިކަމާޞްއިޚުލާ

ެގ ަފއިސާއިްނ ންއަުޅަގނޑުމެ ިނެގން ހިނގައްޖެ ަވރަށް ހިތާމަެވރި ކަންަތއްތަެކއް. އާދެ! ތަރައްީޤެގ ނަމުަގއި ފެނުަގއި ތަ

އެތަކެއް ތަންތަނުގައި ސްކަން ކުރެްއިވ ބޭފުޅަކު ތަފާތު ރައީއި  އޭރުގަ ށްކަމަށް ދެއްކުމަ ަވްއކަންކުރުން އެއީ އ ކޭ ކަެމއް

 ފެންނަން ހުރި  ށްމިއަދު ެއބަ ަގބޫލުކުެރޭވ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަ ށްތްކުަރއްާވަފއިާވކަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަމަސައް

ދެްއކެިވ  އެ ބޭފުޅާ ،ފެނޭންނަށް ެއކިއެކި ީވިޑއ ތަކުންާނއި އެިކެއކި ތަންތަނުން އެ މަންޒަރު އެބަމެއް. ައޅުަގނޑުމެކަ

އްަސލަ އަުޅަގނޑުމެން މާލިއްޔަުތ މަހަމައެކަނި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ، އުޅޭ ާވހަކަައކީ ާވހަކަތައް. ދަންނަާވލަން މި

ކުރެިވފަިއ ހުރި މިންަވރު. ޔާ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ސާުފޭވ ވައްަކންމިލިއަން ރުފި 1.5ަގިއ ބަލާއިުރަގިއ ެވސް ޓީކޮމި

މި  ،ޑަ އަދަދެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ރެކ ޑުކުެރިވފައި ުހރިަވރު އިނޭގތ . އަުޅަގނޑުެމން މި ފައިސާ ކޮބައިތ މިއީކީ ކު

ޮގތުން އެހެން ކަންތައްަތކެްއ  ޓަކައި ިމއަދު ސިޔާސީމަށްއްުޓުވހު  ހަމައެާއއެީކަގއި މި ކަންަތއްތައް ؛ށީމާދަްއކަންފެ ާވހަކަ

މިއަުދ  ،ައކީބަ ދެނެަގންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ާވހަކަސާފުކޮށް އެ ހި ރަްއޔިތުން ަވރަށްެވދި ންރާާވކަ

ނޑުމެންެގ އް އަުޅަގތައްތަކެހަމައެއާެއކީަގއި އެހެނިހެން ަކން ،ހިނދު ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުެރޭވސަލަތަކެއް ބެލުމަށްމައް

ޓަަކިއ މި މަްއސަލަތައް އޮއްބާލުމަށް އި،ނަަގ ތުން ފައިދާޮގ ސިޔާސީ މާހެދީ ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރެެވންއި ބެލުމަށްަގތެރޭ

މި މައްސަލަތައް ކުިރއަށް  މަސައްކަތްކުާރކަްނ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ކުރި ަފރާތްތަކުންތައް މި ވައްކަންަތއް

ްނ މިއަދު ބިޒްނަސް ކްލާހުަގއި  ަވޒީރުބި ތި ްއކަންކޮށްފައިުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ އޭުރަގިއ ަވެގންދިއުމުަގއި އަ

ންނަމަެވސް، ހެއެ .ންުނާވނެ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ަގބޫލުކުެރޭވނެ ަކމެއް ނޫއައިްސކްރީމް ބޮމުން ދަތުރުކުރެިވެގން
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އެހެން  އިމުންދޭ ސިންަގޕޫރަށާރަހިލާފައި އެބަ ދަތުރުކުޖެ މަ ހަމަ ޒީރުން ހަަވަވއްކަްނކުރި  ކީ އަދިެވސްޔަހިތާމަ

އެބަޖެހޭ ހުއްޓުެވން. އެހެންނޫނީ ައޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް އިތުުރ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެންތަްއ ޤައުމުތަކަށާ. މި ކަންތައް

އެދެނީ މިއަދު  އަޅުަގނޑު ،ރަންކުއް ނެތް. އަިދ ހަމައެއާއެީކަގއި ފާހަަގްއކުމުެގ ފުރުޞަތެދެ ހުގައިާވހަކަެއއް މި މަޖިލީ

ދެން  ،ިވޔަސް  ކަމުަގއިއިްއޔެެގ ަވޒީރުން ،ިވޔަސް  ަގނޑުމެންެގ މިއަުދެގ ަވޒީރުންަކމުގައިަވކި ޕާީޓއެްއ ނޫން. އަޅު 

ތަުކގައި ޝާމިުލާވ ެއ ަވްއކަން ،ިވޔަސް ަގއިކަމު އަދި މަޖިލިސް ެމންބަރެއް ،ިވޔަސް  ކަުމަގއި ޒީރުންއަންނަން އޮތް ވަ 

ނީ ށޭ. އެހެންނޫަވސް ފިަޔަވުޅ އަަޅއިދެްއާވގައި އަތެރޭދޭ އަދި ެއ ފަރާތްތަކާ  އި،ހާމަކޮށްދެއްވަ  ެގ ނަންކުފަރާތްތަ

ސާބަށް ދިއުމަކީ ަވރަށް ހިނުެގނެޭވެނ  ، އަނބުރާދާ މިސްރާބުން ެގންދަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު މި

 ރި ރައީސް. އް. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެމެ ީށެގންާވ ކަކައެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރި މެންބަރު  އިރާެގ އިްއޒަތްތެދާއަރުަވނީ ހުޅުދޫ ތު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަޔާކުރިއްޝު

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ުވން:ކެާވހަކަދެއް  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

އަކީ ލަ މައްސަ ެގޚިޔާނާތު އް އި ހިނިގ އެންމެ ބޮޑު އެ ރައީސް. ދިެވހިާރއްޖޭގަ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ފައިާވ ބިިއގައި ަވރަްށ ިގނަ މީހުންނަށް މީެގ ފައިދާ އެކި ޮގްތޮގތަށް ލިލަމަްއަސލަ. އެ މައްސަ ެގއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

އިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބާ ެދ ނަ އޭރުެގ  އިމީނާ ޔާަރއީސް  ،ޭވ. ާޚއްޞަކޮށް ރެ  އެަބ ަގބޫލުކުށްކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަ

  އަުޅަގނޑުމެންނަށްހުިގ މި ޖަރީމާއަކީ އަުޅަގނޑުމެން އިންތިހާައށް ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އިަހށްދުަވބޭފުޅުން ހިން

 ިވކަން.މިއަދުެގ ސަރުކާުރެގ ަވޒީުރންެގ ޮގުތގައި ތިއްބެ ބޭފުޅުން ެވިރިވ އި ގައި ބަމިަކމު ،ސާފުެވެގންދިޔަ ކަމަކީ

 ލިބުނު ދާއި ތިބި ފަނޑިޔާރުްނެގ ެތރޭގައި މީެގ ަފއިިއމުކޮށްދޭން ތިބި ފަނޑިޔާރުޭގަގޤާއިންސާފު  ؛ރުންފަނޑިޔާ

ންެގ ޮގތުަގިއ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބަރުމި އިއްޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެން އްބެިވކަން.ތި ބޭފުޅުން އެބަ

އް ތަދި މި ތަޙުޤީޤުތަންތާ ތިއްބަަވއިެގން މި ކުަރްއާވ މަސައްކަތް އަ ޅުން މިފުމި ބޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ތިއްެބިވކަން.

، ށްއެސެޓް ރިކަަވރީ ކޮމިޝަނަ ނަށް،، ފުލުހުންށްދިމާާވނެ. ދިެވހި ދައުލަތަ ަދޫގަތކެއްނހިންާގއިރު މީގައި އު

ފިަޔަވޅު  ،ކޮށް ައަވސް ތަްއ ބަލައިމި މައްސަލަ ،އަުޅަގނޑުމެން މި ޮގާވލަނީ  ށްޭއ.ސީ.ސީއަ ،ށްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

ކުީރެގ  ،ިވޔަސް  ޒީރެއްކުރީެގ ަވ ،ޔަސްވި  އްހާރުެގ ަވޒީރެމިްއާވށޭ. ެއއީ ައޅުދޭތެރޭަގިއ ފިޔަަވޅު މީހުންނާހޭ އަޅަންޖެ

 ކުީރެގ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ،ިވޔަސް  ހުެގ މެންބަރެއްލީމަޖި ންެގތުިވޔަސް، މިހާރުެގ ރައްޔި ރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

ށް ރަެއ މައްސަލަ މިހާރުން މިހާ ،ިވޔަސް މިހާރުެގ ފަނޑިޔާެރއް ،ިވޔަސް  ެގ ފަނޑިޔާރެއްރީ ކު ،ިވޔަސް  މެންބަރެއް
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މިހާރުެގ  ؛ބިތި ތެރޭގައި ބޭ އޭ.ސީ.ސީެގލިލޫމާތު އެބަޢު މަށް. އަުޅަގނޑުމެންނަށޭާވއް ަވްސކުރައަ  ،ޤީޤުކޮށްތަޙު ،ބަލައި

ްއަވން ސްކުރައްސަލަ ލަ.ސީ.ީސެގ ތެޭރަގއި ތިއްެބިވ ބަެއއް ބޭފުޅުން މި މައޭ ނޫން. ހަކަެއއްން މެންބަރުން ާވޝަކޮމި

  ން މި މައްސަލަޅު ބޭފުއްްއާވ ބައެ ޅުން އުަވަރއްާވ ާވހަކަ. ފުލުސް އޮފީހުގައި ތިއްެބިވ ތަޙުޤީޤުކުރައް ކުމަސައްކަތް

. މި ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ާވހަކަ ާވެގންދަން މަސައްކަތްކުަރއް މިސްރާބަކަށްން އެހެ ،ހުއްުޓަވން ،ންލަސްކުރަްއަވ

ްއާވނެ ކަމެްއ ރަކުތްމަސައްކަމި އެހެން ދިމާލަކަށް ެގންދަން  ބޭފުޅަކު ސްއެްއެވ ، އޮތީަލންހުން ޮގާވލީރައްޔިތުންެގ މަޖި

މި ތިބީ   ންހުމަޖިލީ ތުންެގައޅުަގނޑުމެން ރައްޔި. ނަރަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަންމިޝަލިސް ކޮނެތޭ. ދިެވހި ދައުލަތަށް، ޕޮ

  ންޖެހޭ ހުން ދޭލީއެޅުަމށް މި މަޖި ންޖެހޭ ފިަޔަވޅުއަޅަ ،ޮކށްއެމަނިކުފާނުެގ ފަހަތްޕުޅުަގއޭ. މި މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤު

 މި ބީތި އަޅުަގނޑުމެން މި ،ދައުލަތަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޮގާވލަން ެވހި. ދިމޭއެއްބާރުލުން އަުޅަގނޑުމެން ދޭނަ

 . މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވެޅއް އެޅުމަށް މި މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްޤުކޮްށ އެކަލައި، ތަޙުޤީމައްސަލަ ބަ

  ށް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ .ޮގާވލަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދައުލަތަށް މި ރުމަށް އަުޅަގނޑުެމން ދިެވހިއެކަން ކު

ސުޢޫދު  ޒުބުނު. އުސްތާލިށް ޖިލީހަމައް މި ޓެލާފައި ޑްރާފްއި ވަ ލަ އެކުރިޕ ޓެއް ފަހުށްތަޙުޤީޤުކުރުމަ ،މަރުތައް ބެލުމަށް

ރާއްޖޭަގއި  މި ،ހުރިބަޓް. އެ ރިޕ ޓުަގިއ އެޕ ރި ފަިއާވްއާވ ތައްޔާރުކުރެ ންކޮމިޝަނު، ސުޢޫދުެގ ާވފައި ތައްޔާރުކުަރްއާވ

ނުކޮށްފައި ރީ ތަމްއިަގއަށާއި ެއކި ޤަުއމުތަކަށް މީހުން މި ފަސްަގނޑު ޔާސީރި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިާވ މީހުން

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިެވިރެވެގން އެކަން ކުރާ  ،ހަނުގރާމައަށް ފޮނުަވނީ. ޓެަރރިސްޓް ހަނުގރާމަތަކުަގއި

ހައްަޔރުކުރުމަށް. ހ މް މިނިސްޓަރު އި ހިފަ މީހުން މިހާރުން މިހާރަށް އެ ،ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު ަދއުލަތަށް ޮގާވލަނީ

އި ަގިމހާރުން މިހާރަކަށް މިކަމު ،ލުކުރިއިރުދަންނާ ބައްމީހުލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ތްތެރި ަމޖި މި ިއއްޒަވި ިވދާޅު

މަސް ވެއްޖެ. ބޭނުންާވ ާގނޫނުތަްއ  މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭކަމަށް. މިހާރު އެއް 15 ؛ފަރާތް 14ބައިެވިރާވ 

ހ މް މިނިސްޓަރާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ފުލުހަށް   މިތަނުން ހަދައިދެވިއްޖެ. މިހާރުން މިހާރަށް އެކަން ކުރުމަށް

 އަުޅަގނޑުމެން ެއކަމަށް ެއ މަނިކުފާނުމެންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދޭނަމޭ. މި. އަޅުަގނޑުމެން މި ޮގާވލަނީ

ެވްސ، ޖަޒީާރ ރާއްެޖ  19ނުާވނެ. މި އެޖެންޑާ މި ދައުލަތެްއ ަސލާމަތް ،ކަންތައްތަްއ ނުކޮށް މި ަޤއުމެއް

 .މަށްއިމުކުރުޤާ ފުޞާއިންދުލުޢަިއމުކުރަން. ޤާަރއްިޔތުން ވ ޓު ދިނީ އިންސާފު ، ަގއި ެވސްމެނިފެސްޓ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި ަގލޮޅު އުުތރު ދާއިރާެގ އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް.هللاމެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: هللاއުތުރު ާދއިރާެގ މެންަބރު އީާވ ޢަބްދު ޅުަގލޮ
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 ޔާއުޅޭ ކަންތައް ފުރިހަމައަށް އެައޅުަގނޑުމެން މި ދިމާެވެގން  ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ޔާމީންެގ  އީަކއަީކ، މިާވހަޅޭ އު  ށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުބަލާ ތިބެޭވކަށް ނެތް. ައުޅަގނޑު މި ދަންނަަވން މިއަދިމާ

ކޮށްފަިއ، ޔާީމންެގ ަވޒީރުންނޭ، ޔާމީްނެގ އްށް އެކަނި އަތްދި އަދިމާ ޔާމީނާ ިއ،ނިގ ކަމެކޭ ކިޔާފަެވރިކަމުަގއި ހި

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަމަކުން ރެކެޭވކަށް ނެތް.  އިއިރުަގއޭ ިކޔާފަސް މެންބަރުންނޭ، ޔާމީންރައްޔިތުންެގ މަޖިލި

ކަްށ ނެތް. އަމިއްލަ ނަފްސަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ެވވޭ އަ ނޑުމެްނެގ ޒިންމާއިން ބަރީުޅަގއަ ،އަޅުަގނޑުމެން

ދައުލަތުެގ  ؛ކިުއޓަރ ޖެނެރަލްތެރޭގައި ަދއުލަތުެގ ޕްޮރސި ެގތާާލނެ ކަމެއް ނެތް. މި ހަފުއިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އޮުޅވަ 

 ؛ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ،އަކަށް ަވަޑއިެގން ިވދާުޅީވރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޮކމިޓީ، ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސި

ރިޔާީސ ިކއުޓަރ ޖެނެރަާލއި، ފުލުހުންނާއި، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާިއ، ޕްރޮސި-ެއންޓި ،ެގންދަނީކުރަމުންތަޙުޤީޤު

  ޮބޑު އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ޚިޔާނާތުގެ ކުީރެގ؛ ކުރަމުންދާ ބޮޑުމެން ުގިޅެގން ތަޙުޤީޤުން، އެކޮމިޝަނަކުންނާ

 މިއަދުެގ ސަރުކާުރެގ ކެބިނެޓު ،އެ ފަިއސާ ލިބުނު މީހުންެގ ޮގތުަގއި  ،ަގއިމައްސަލަިއަގިއ، ޭއެގ ބެނެފިޝަރީޒްެގ ޮގތު

ލީހުެގ މިައދުެގ ރައްޔިތުްނެގ މަޖި .ތިއްބޭ މިއަުދެގ ކ ޓުތަުކެގ ފަނޑިޔާރުންެގ އެބަ ،ބޭ. ިވދާޅުީވއްމެންބަރުން އެބަތި

ޔާމީްނެގ ަވޒީރުންނޭ، ޔާމީްނެގ  ،، އަުޅަގނޑުމެން ެވސް ާވހަކަދަްއކާއިރު މާތިއްބޭ. ެއހެންީވ މެންބަރުން އެބަ

ނުާވނެ. އޭރު އެ ޚިޔާނާުތގައި ޖެހުނު މީހުންެގ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. ނިންމާލައިެގން އިަވޒީރުންނޭ، އެހެންކިޔާފަ 

 ެވސް އަދި މި ރައްޔިތުންެގ މިއަދުެގ ދައުލަތުެގ ކ ޓުަތކުަގއި ، ެވސް އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެްނެގ ސަރުކާރުަގއި

 ،ލީހުގައި ެވސް އެ ިޚޔާނާތުަގިއ ޖެހިފައި ތިބި މީހުން ތިބިއްޔާ އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ތަޙުޤީޤުކޮށްމަޖި

ކިއުޓަރ ސް ޕްރޮސިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޒިންމާއެއް އެއީ. އެއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އައި . ޖެހޭނެހާމަކުރަން

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެއއީ ދެން އެކަމާިއެގން އުޅުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާެއއް. ްޕރޮސި ޅުީވމާޖެނެރަލް އެހެން ިވދާ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންަނކަށް ދެނެއް ނުތިެބޭވނެ. ަކމަށް ހަދައިެގން ިވދާޅު ުނާވ ާވހަކަެއއް

ދެނެއް  އެއީ ނުހިނާގ ކަމަކަށް ހަދައިެގންަވޑަިއެގން ިވދާުޅީވމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސި

ިމއަދު  ، ކިަޔިއެގނެއްާހމަާވންޖެހޭ. ކ ލިޝަން ސަރުކާރެްއގައި އަުޅަގނޑުމެން ިތބީއޭ ނުތިބެޭވނެ. އެ ނަންތައް

ނާގ ކަމަކަްށ ހަދައިެގނެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ެދން ނުހި އީމި ،އަޅުަގނޑުމެން ެވިރކަމުަގއި ިތބީއެކޭ ކިަޔއިެގެނއް

 ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދުެގ ދައުލަތުަގއި ޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުތިބެޭވނެ. އަ

އި އަތެއް ނުަވަތ ޮގްތނޭނޭގ މަރުތަކުގަ ، މިއަދުެގ ސަުރކާރުެގ ތެޭރަގިއ އެ ޚިޔާނާުތަގިއ ޖެހިފައި ިތބި މީހުންތަކާއި

 ،އެކަްނކަން ހާމަކޮށް ،އެްއެވސް ވަޒީފާެއްއގައި ތިިބއްޔާެގ ދައުލަތުެގ ދިއްކޮށްލާފައި ހުރި މީހަކު ެވސް މިއަދު 

އޭނަެގ  ،އަުޅަގނުޑެގ ރައްެޓއްެސއް .އިންސާފަށް ެގނައުަމކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަމެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

އެހެން ކިޔަިއެގނެްއ  ،އަުޅަގނުޑެގ ކ ިލޝަން ،ެގ ޕާޓީ، ޭއނަެގ ޕާޓީައޅުަގނޑު ،މީނަެގ ަރއްޓެްއސެއް ،ރައްޓެއްެސއް

ހަދައިެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތިެބޭވަކށް ނެތް. ރިޔާސީ ދެ ކޮިމޝަނެއް މި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ާގނޫނު
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އް ކޮމިޝަނަީކ ިރޔާސީ ެދ ކޮމިޝަނެއް. އެްއ ކޮމިޝަނަީކ ޚިޔާނާތް ބަލަން. އަނެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްެދީވ

ަވރަށް ބޮޑު ާގނޫނެްއ  އި،ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ހަދަފައިާވ މީހުންެގ ޙަޤީޤަތް ބަލަން.ޮގތް ނޭނޭގ މަރުތަކާއި ެގްއލި

ހަމަ ަވއްކަަމކާއި، ހަމަ  ؛ަވަރށް އެކަންކަްނ މުހިންމުީވ ސަބަބަކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ލާ އިއެކަންކަމަށް އެކުަލަވ

އެީއ  ،ަވުރެގ ކަމަކަށް ީވމިޝަެނއް އުަފއްދާނޫން. އެ ކަްނކަން ެއއީ ރިޔާސީ ކޮ އެއްީވމަ މަރަކާއި، ހަމަ ެގއްލުމަކާ

އޭުރަގއި ެވރިކަމުަގއި  ،ޔާމީން ސަުރކާުރަގއި  ،އޭުރަގއި  ؛ދައުލަތުެގ އަތެއް އެ ކަންކަުމގައި އުޅޭތީ. ދައުލަތުެގ މީހުން

ސް، އި އަދި ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ޔާމެރުމުގަ  ،އިޔާ ދައުލަތުެގ ައތެއް ތިބޭ މީހުން އެ ަވްއަކންތަކުަގ ،ތިބި މީހުން

ކަންކަުމަގިއ  މި ،ހާމަކުރެއްިވ ރިޕ ޓުގައި ސީިރޔާއަށް ިދެވހިން ހަނުގރާމަތަކަށް ފޮނުުވމުަގއި ދުޢޫހުސްނުއްސު

 ،ަވޒީރުން ކަުމގައި ިވޔަސް  ،އެއީ ފުލުހުން ކަމުގައި ިވޔަސް  ؛ތީެވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދައުލަތުެގ މީހުން އުޅޭ

އެ ކަންކަްނ  ،މުގައި ޝާމިލުާވީތެވ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްހުން އެކަންކަ ދައުލަތުެގ މީ ،ފަނޑިޔާރުން ކަމުގައި ިވޔަސް 

ދެން  ،ްއޔާ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަކަށް ޔަޤީންކަމެއް ނ ންނާނެއެއީ އެ ކަންކަން ނުބެލިއްޖެބެލުން އެހާ މުހިންމުަވނީ. 

ކަންކަމަށް އިންސާފު   ެވސް މިދެން އަންނަ ދައުލަތަކުން  ،ރަކުން ެވސް މިއަދުެގ ސަރުކާ ،އަންނަ ސަރުކާރަކުން ެވސް

 .ކަމުެގ ޔަޤީންކަެމއް ނ ންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނުަވތަ ދެން ތިބި މީހުން ެވސް މިކަންކަން ނުކުރާނެ ،ލިބޭނެކަން

ހ ދައިދިނުން. އެއީ ިއއްެޔެގ ކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާއަކީ އިންސާފު އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންާމއަކީ ހަމަ ހާމަ

 މިއަދުެގ ސަރުާކރެއް ބަލައިެގެނއް ނުާވނެ. ކޮން މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްތ  ބަލައިެގނެއް ނުާވނެ. އެކަަމކާ  ،ސަރުކާރެއް 

ތަެކއްތ  ކަހަލަ އުނދަޫގއޭނަެގ ދިރިއުޅުމަށް، އޭނަެގ ދިރުއުޅުމަށް ަވނީ ކޮން ،ހުރެ އަޅުަގނުޑެގ ދިރިއުޅުަމށް

ދިނުން އެީއ ައޅުަގނޑުމެން ަވޢުދުީވ ކަމަކީ. ުޝކުރިްއާޔ ހ ދައިސާފު އިން .ނެްއ ނުާވނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްބަލައިެގ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް.ރިޟާ ޢަލީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ރާެގއިދާ މިލަންދޫ

ްއސާސީ ޚަާވ ކުއްލި މަްއސަލައަކީ ަވރަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި

އެްއެވްސ ކަނބަލަކު، ކަލަކު ެވްސ  ،ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ހަމަ އެްއެވސް ބޭފުޅަކު  އަުޅަގނޑުމެންގެ މައްސަލަެއއް. 

އަްށ ިޚޔާނާތްތެރިާވކަށް. ަދއުލަތުެގ ެއއްެވްސ މުައއްސަާސއެްއަގިއ އެ ބޭފުޅުްނ ދައްކާ ެޓކްސް ަފއިސާ ، ނުާވނެބޭނުމެއް

 ،ަވއްކަުމެގ ،އެްއެވްސ ފައިާސއަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވިވޔަްސ އެަފދަ  ކުރިން ިތއްބެިވޔަްސ އަދި މިހާރު ،ހުރި
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ރައްޔިތުންނެއް ެއކަމަކަށް  ނެއް ބޭނުމެއް ނުާވނެ. ދިެވހި ނޑުމެން  އަުޅަގށްމަލެއް ހިންާގކަޢަކޮރަޕްޝަނުެގ ެއްއެވސް 

ދުނިޔޭެގ  ،ތަނުަގއި، ފާއިުތެވިދޔަ ފަސް އަހަރަކީ މާޒީެވދިޔަ ،ހިތްަވރެއް ނުދޭނެ. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ 

އަހަރުެގ  ފަސް ފާއިތުެވދިޔަ އިމުކޮށްަފއި ހުރި ސަރުކާރެްއކަން. މިދިޔަޤާފެންަވރުަގއި އެަތއް ސަތޭކަ ރިކ ޑުތަެކއް 

އިަރުކ އްޔާ ކިތަންމެ ިގނަފަސާދައިެގ ާވހަކައިން އެ ާވަހކަ ދައްކަްނެވްއޖެ ސަރުކާރުަގއި ހިންާގފައި ހުރި ޚިޔާނާތާއި

މިފަދަ ހުރިހާ  ،މި މަޖިލީހުން މިއަދުެވސް މި އެދެނީ ،ން. އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީކަ ެވސް އެ ާވހަކަ ދެްއކޭނެ

އަިދ  ،ޚާއްަޞކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ޚިޔާނާތުެގ ފައިސާއިން ިވަޔސް ،ަވރަށް ތަފުސީލުކޮށްމައްސަލަތަކެއް 

އަށް، ަބއެއް ޭގެގއަށް ޭގގެ ޮގތުަގިއ  ފައުންޑޭޝަންެގ ޚިޔާނާތުެގ ފައިާސއިން ިވަޔސް އަދި ނަހަލާލު ސަދަޤާތު

ސްެވަފއި ތިބި ބޭފުޅުން  މިފަދަ ކަންކަމަށް އެއްބައަިމއްލަ އިުޢތިރާފުން  ،ކަމަށް ިވޔަސް ފޮށީގައި ވައިން ފައިސާފޮށި

ަވުގތުން  ،މިހިނދުން މިހިނދަށް ،މިފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އިންސާފުެގ ކުރިމައްޗަށް ެގނެސް ،ކަމަށް ިވޔަސް 

ކުރަން. އާދެ! ޒު ުމއައްަސސާތަކުން ައޅައި މިަކން ތަންފީޒީިރހާ ފިޔަަވެޅއް ތަންފީަވުގތަށް އެޅެން ހުރި ހު

ެއކިެއކި މުައއްަސސާތަކުން ކަންކަްނ ކުެރޭވ  ،ކަްނތައްތައް ހުންނަ ޮގތަށް ބަާލއިރުަގއި ަގނޑުމެންެގ ަބއެއް އަޅު

ބުެނިވދާނެ ާވހަކަތައް އެބަހުރި.  އިންތިޒާމުތައް އެބަހުރި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެްއ ދަށް ފެންަވރުގައޭ

ހަތަރުަވނަ ފަރާތެއް މެދެުވރިކޮށް ަވއްކަުމެގ ނުަވަތ  ،ެވރިކޮށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ ތިންަވނަ ފަރާތެއް މެދު

ެއްއެވްސ  ،ދިޔަ ަތނުގައި ިވޔަސް މާީޒެވ ،ދާކަން. ކުީރގައި ިވަޔސްޚިޔާނާތުެގ ބަެއއް ކަހަލަ އަމަލުތައް ހިނަގމުން

އަދި މިހާރު  ،ިވޔަސް ރަކުން، އެްއެވސް ަސރުކާރެްއގައި ހުންނަ އެްއެވްސ ބޭފުޅަކު އަދި މާޒީެވ ދިޔަަތނުގައި ސަރުކާ

ެގ އެންމެ ނަާވަރއިއެޖެންޑާ އެފަދަ ކަްނތައްތައް ހާމަާވން އެބަޖެހޭ.  ،ކަމަށް ާވނަމަ ިވޔަސް އެފަދަ ކަމެްއ ހިނގާ 

 ؛ން އިންސާފުެގ ކުރިމައްޗަްށ ެގނެސް، މުިޅ ދައުލަތުގެ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ ބޭފުޅު  ،މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ

ޮގސް މި ސަރުކާރުގައި ެވސް ެވެގން ޒު ކޮރަޕްޝަން، އެަކން ރަނަގޅަށް ތަންފީންސް ޓޮލަރެޒީރ  ކިޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި

ތެރޭގައި ދޭ އެ ބޭފުޅުންނާ ،ނަމަ  ދިޔަ ތަުނގައި ެވސް އެފަދަ ބޭފުޅުން އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައި އޮތްއަދި މާޒީެވ

ހަމަ  ކުރުން. ހައްޔަރު އިަވޅުތައް އަޅަިއ، ހިފަަވުގތުން ަވުގތަށް އަަޅންޖެހޭ ފިޔަ ،އިންސާފުެގ ކުރިމަްއޗަށް ެގެނސް

ހަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެބަހުރި  ،ނަމަ ކަމެއް ހިނާގ ެވސް އެފަދަ އެީކގައި ދަންނަާވލަން ބޭނުންޭވ މިއަދުއެއާ 

ުޅަގނުޑ ެވސް. އަ ލޫމާތު ފ ރުޭވނެ ޮގތްޢުފަރާތްތަކަށް މިހާރު އެބަހުރި ސިއްރުން މަލޫމާތު އިނޭގ ހުރިހާ ޢުއެކަމުެގ މަ

ީވހާ ައަވހަކަްށ  ،ހުރި އެްއެވސް މީހަކު ސިއްރުނުކޮށް އެނިގ ،އެފަދަ ބޭފުޅަކު ،ނަމަ މިފަދަ ކަމެއް ހިނާގ ،އެދެނީ

 ،ރީމާތަކުން ދައުލަތް ސަލާމަތްކޮށްމިފަދަ އެންމެހައި ޖަ ؛ުގޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަންަގން. މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ކަމާ

ދައުލަތަށް  ،ފައިާސެގ ؛އްޙަ ޮގުތގައި ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައްސަ ،ހަލާލު ޮގތުަގއި  ،ރަނަގޅުޮގުތަގއި

ށް ހިސާބަ ދައްކާ ޓެކްސް ފައިާސއިން ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ަވސީލަތްތައް އޭެގ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ރަްއޔިތުންނާ

ކަމަށް. މި ހުށަހެޅިފައި ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން މިދިއުން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފ ރުކޮށްދެޭވނެ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖެހިެގން
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ާވތީެވ، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް  އޮތް ުކއްލި މައްސަަލއަކީ ައޅުަގނޑުމެން އިންތިހާއަްށ ތާީއދުކުރާ މައްސަލަެއއް ކަމަށް

 ެތރި ރައީސް. ދަންނަަވން އިްއޒަތް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާެގ ގައްދޫއަރުަވނީ ރު މި ފުރުޞަތުމެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 .ށްޒާހިރަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ގައްދޫ

އަދި ޮގތް ނޭނޭގ ޮބޑު ޚިޔާނާުތެގ ަމއްސަލަ  ،ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ިޚޔާނާތުެގޝުކުރިއްާޔ 

 ެވެގން އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން ކައިީރަގިއ ންެވރިކަމަށް އަންނަ ސަލަތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެންމަރުެގ މައް

 ން،ބުނި ދެ ކަންތަކުެގ ާވހަކަ. މި ެދ ކަންތަކަކީ އެމް.ޑީ.ޕީދޭން އިހާމަކޮށްދޭން، ަޙޤީޤަތް ހ ދަ ،ބަލައިދޭން

 އައުމަށް ީވ އެންމެ ކަމަށްނޫނިްއޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ެވރި ، ޕީ ެވިރަކމަށް އައުމަށްއިންތިޚާބުަގއި އެމް.ީޑ.

ފަިއާވ މީހުންނާއި، މިކަންކަމުަގިއ ތް ހިންާގސަލަ ބަލައި، މިކަންަކމުގައި ޚިޔާނާއެހެންީވމާ، ިމ މައް .ބޮޑު ަވޢުދު

ން ޅަ، ފިޔަަވޅުއަ ސަލަ ބަލައިއި، މިކަންކަމަށް އަަވހަށް މައް މަރުތަކުަގއި ޝާމިލުާވ މީހުންނާ  ހުންނާއި، މިޝާމިލުާވ މީ

 ސަރުކާރަށް މި ޮގާވލަީނ، މިކަންކަން ބަލައި، ައަވހަްށ އަޅުަގނޑު މިއަދު ަވރަށް ާބރުލައި، ައޑަށް ބާރުލައި

ްނ މިކަންކަ ބަލަިއ، ިމކަންކަން .މިއީޭއ މި ޤައުމަށް މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންާވ ކަަމކީ .ަޅއިދޭށޭފިޔަަވުޅއަ

ެގ ނެތުމެއް .ލުމުެގ ތެރެއަށް، ެގއް މު ދާނީ ފަނާެވެގންނަމަ، މި ޤައުއެހެންނޫން .ޤީޤުކޮށް، މިކަންކަމަށް ފިަޔަވޅުެއޅުމޭތަޙު

މުގައި ކުރިމަތިކުރުަވއި، މިކަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ން މި ޤައުދެޭވ ބައިަވރު ކަންކަނޭ އިއާދަފަސާފިތުނަ .ތެރެއަށް

 ކޮންމެ ދަނޑިަވޅެްއަގއި  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.. ެވްސ އެބަފެނޭމުންދާ ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މަސައްކަތްކުރަ

މި ދީްނ ހަތިޔާރަކަށް ނަަގިއެގން ަނަގނީ ދީން ހަތިޔާރަކަށް.  ެވސް، ކަންކަމުން ރެކެން ަބޔަކު ބޭނުންާވ ހިނުދގައި

 އެންމެ ބޮޑު މަތްާވން ބޭނުންކުރާސަލާށްފައި ތިބި މީހުން ކޮ ކުށް  .ންަގމުންެގންދިޔައީޤައުމުަގއި މިހާތަނަށް ކަންކަން ހި

ުމެގ ޤައުމިއަދު އަުޅަގނުޑމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ރަްއޔިތުން، އެމް.ޑީ.ޕީން މި  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.. ެއއީ ހަތިޔާރަކީ

އަބަދުމެ،  ރި ރައީސް.އިއްަޒތްތެން މި ފުރުޞަތު އެއްޮގަތކަށްެވސް މި މީހުންނަށް ދީެގންނުާވނެ. ޞްތެރި ދަރީއިޚްލާ

ކަންކޮްށެގން ނިކުމެ، ދެްނ ިއ ލާރި ކަިއެގން، ހެސްިކޔާފައި ަވއްކިޔާފައަބަދުމެ، ކޮންމެ ސަރުކާެރްއގައި ތިބެ ހެސް 

  ަވދެށް، ބޮޑު ަގހުެގ ނިަވލަެގ ދަށަށް ަވދެ ހިޔާ ހ ދައިެގންއިމާ ެއ ސަރުކާރެއްެގ ހިޔާަވިހކަމުއަ އަންނަ ސަރުކާރެއް

ކޮންމެ ބަޔަކު ލާމަތްާވން. މިހާތަނަށް މި ޤައުމުަގއި ކަން ހިނާގފައި ހުރި ޮގތަކީ މިއީ. ސް ބަލަނީ ސަކޮންމެ މީހަކު ެވ

މި  .ސްދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީ ތަން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެންނަމުން މި ޮގތުން ަސލާމަތްެވެގންދާެވސް މިކަހަލަ ޮގތް
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ނުާވނެ. މި ހުންނަށް ސަލާމަތްަވން ފުރުޞަތު ދެިވެގންސްމީމި މީ .ނުާވނެސަރުކާރުަގއި މިޮގތަށް ފުރުޞަތު ދެިވެގން

ނުާވނެ. ދެިވެގން ފުރުޞަތު އެ ެއކަކު ެވސް ޮގްސެގންުނާވނެ.ސަލާމަތްެވެގން  ށް ަވދެ،މަސަރުކާރުެގ ހިާޔަވހިކަ

ރުޞަތު  މިއަދު އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން، އެއްެވސް ޮގތަކަށް މި ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

  ...ާވންތްޒަރު. ސަލާމަދެިވެގންުނާވނޭ. މިއަދު އަނެްއކާެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެަބފެނޭ މި މަން

 

 ރިޔާސަތުން ވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ  ާދއިރާންބަރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވީނ، ބިލެތްދޫތްތެރި މެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

  ށް.އަޙްމަދު ޙަލީމަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޙަލީމް މެންބަރުެގ  ދާއިރާބިލެތްދޫ

ހުށަހަޅުއްާވފަިއ  އްޒަްތތެރި މެންބަރުއި  ުގ ދާއިާރެގެވްސ ހެންޭވރު ހުޅަނ ުޅަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަ

 .ތްތެރި ރައީސްއްސާސް މައްސަލަެއއް ކަމަށް ދެކެން. އިްއޒަޚަ މައްސަަލއަކީ ަވރަށް  މި އޮތް ކުއްލި

ަގނޑަްށ ކޮށްފައި އޮްތ ބޮުޑ މަސައްކަތެްއ. އަޅު  ކޮށްބަޔަކު ަވރަށް ފުރިހަމަ މަކީއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ަވއްކަ 

ދާއިާރއެްއަގިއ ކުުރުވމުެގ އެންމެ ޮބޑު ައސްލަކީ  ާހ ފުޅާއެޮގތުަގއި އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ަވއްކަން  ަގބޫލުކުެރޭވ

ކަމެއް ކަމަށް  ހުންނަކުރުަމކީ އްކަންބީޢަތުގައި ވަ ޠަުމަގިއ ހުންނެިވ ބޭފުޅާއަކީ އިންާސނީ އޭރުަގއި ރާއްޭޖެގ ެވރިކަ

  ، އަދި އޭުރގައި ެއ ސަރުކާރުަގއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި .ނެިވ ބޭފުޅެއްަގބޫލުކުރަްއަވއިެގން ހުން

 ސުަވުރެގ ހ ދަން ކޮށްފައި  ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ެދކިެގން ަވއްކަަމކީ ަވރަށް ބޮުޑ ީދނީ ،ިތއްބެިވ ަވޒީރުންނަކީ  އޭރުަގއި

އެީކަގއި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ކޮށްފައި މިހިރީ.  ފަރުާވތެރިކަމާޮގތަކީ މިކަން ަވރަށް  ، ާވއޮތް މަސައްކަތެްއ. އެހެންީވމާ

ރަށް ފުރިހަމަާވނެ. ރާލެ ަވޮގުތަގިއ ދެކެިވއްެޖ ކަމަށް ަވންޏާ އެ ަވއްކަން ކު ގެ މެއްމި ރާއްޖޭގައި ަވއްކަމަކީ ދީީނ ކަ

ިއ، އޭުރަގިއ އި އޮތް ސަރުކާރާއޭުރގަ  ،ޮގތުަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރް.ސީެގ ަވއްކަަމކީ ، ައޅުަގނޑަށް ަގބޫުލކުރެޭވއެހެންީވމާ

ޓަކައި ކުރެިވފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް މެންބަރުންނަށް ދީނީ މަންފާއެއް ހ ދުމަށްނާއި ންހިންިގ ޕާޓީ އޮތް ސަރުކާރު

އެއީ އިސްލާމް  ،ަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުންޅުަގބޫލުކުެރެވނީ. އަ ށްނޑައަޅުަގ

 .ކޭކަމެން ރާހަދީނުގައި ަވރަށް ބޮޑު 

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

ޒާީމ ރި މެންބަރުެގ ނިއިާރެގ އިްއޒަތްތެެގ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް. ަނއިފަރު ދާމެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ނައިފަރު

 ލަެއއް. މައްސަ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ޚިލާފަށް  ތަކާދީނުެގ އަސްލުތަނުގައި އިސްލާމް ުޅަގނޑު ދެން ހަމަ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ

 .ާވހަކަފުޅުަދއްަކާވތީެވ ދޭހަާވ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކަމަށްިވފައި އޮތް ކަެމއް ރެ ކުަވްއކަންކުރުމަކީ އެއީ ދީުނަގއި ހުއްދަ

 މަނިކުފާނުެގ ަސމާލުކަމަށް އެކަން އަުޅަގނޑު ެގނައީ. ،އެހެންެވެގން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ސަުރކާރުެގ ކުީރެގ  ،ެގްނދެީވުޅަގނޑަށް ައޑުިއުވނު ތަނުަގއި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ިވދާޅުަވމުންޝުކުރިއްާޔ. އަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެެކަވަޑއިަގންަނާވ ނަޒަރިްއޔާތަކީ އެއީ ކަމަށް އެ ބޭފުޅާއަްށ ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ކަމަށް. 

މް ދީނުެގ ައސްލަކާ ޚިލާފު ާވހަަކެއްއ ނުދެއްކެުވމަށް އަުޅަގނޑު ލެއްަގއި ިއސްލާއެްއެވސް ހާ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދަންނަަވން. 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ރާެގދާއި ދޫތްބިލެ
އަުޅަގނޑަކަށް ނުެވސް އިނޭގނެ  .ެވސް އެކަހަލަ ާވހަކަެއއް ނުދައްކާނަންއަުޅަގނޑު އެްއޮގތަކަށް  .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

 ،ފައި އެބައޮތްަގިއ ފެނިއަުޅަގނޑަށް ެއ ނޫހުއަުތަގިއ ނޫސް އެަބއޮތް. ުޑ މިހާރުެވސް އަުޅަގނުޑެގ ނދައްކާކަށް. އަުޅަގ

، ާށއިނަާގ ޑްރަުގ، ަވއްކަްނުކރަންށާއި ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ިވދާޅުެވފައި އެަބއޮތް އޭރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

، އަުޅަގނޑަށް މިކަހަަލ ތިަމންނަ ތަންފީޒުކުރާނަމޭ. އެހެންީވމާ ށޭ.ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ތި ބޭފުޅުން ލިޔާ ށާމަރާ މީހުން

ނޫސްތަކުަގއި ލިޔެފައި ހުރި މިއީ  .ދައްކާ ާވހަަކއެއް ނޫންއަމިއްަލއަށް މިއީ އަުޅަގނޑު އިނޭގތ . ކެނީ އްާވހަކަ ދެ

 ،ިތ ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާީސގައި ިލޔާށޭ ؛ކުރުންަވްއކަން ،ތިމަންނާ ތަންފީޒުކުރާނަމޭ .ފަލަ ސުރުޚީަގއި ކަ،ާވހަ

ާވހަކަ އިނޭގތ . އެއީ ޤާޫނނުއަސާސީ ތަންފީޒުކުރަނީ  ްއކަވާ ެވރިން ދަ އެއީ އިސްލާމްތިމަންނާ ތަންފީޒުކުރާނަމޭ. 

ނަސް ކުރާނަމޭ. އެހެންީވމާ، މިކީ ޔުނަސް ކުރާނަމޭ. މީހުން މަރަން ލިޔުަވްއކަންކުަރން ލި؟ ކޮންކަމަކަށްތ 

ކު  ކުަޑކުއްޖަ މުރު ހަމަނުާވެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބަަޔކަށް ނޭނިގ ކުރެިވފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. މިީއ އުއެްއޮގތަކަށް 

ކަމަށް ކަެމއް ޮގތުން ެވސް ރަނަގޅު  ބީޢަތަކީ ަވްއކަން ކަމަށް ެދކި ތިބޭ އަދި ދީނީޠައިންސާނީ  ،ބީޢަތަކީ ޠަލައްާވ 

މިއަުދެގ ސަުރކާރުްނ އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގިއ  .ބެލެޭވ ފަރާތްތަކަށް ކުެރިވފަިއ އޮތް ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިޚްލާޞްތެރިކަން އޮތީމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ފާސްކުރީ އް މި ސަރުކާރުންބިލެ ކުރާބްލ  . ިވސުލްނެއިޚްލާޞްތެރިާވ
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އެ މީހުންެގ ހިމަޔަތާއި . އެ ާވހަކަ ދައްކަަހރޭ ސަރުކާރުަގއި ަވއްކަން ުކރަންޏާ ،ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ބެެގންނެއް އެަވުރެގ ބިލެއް ފާސްކުރާކަްށ ތިމެންބަރުން އި މީހުން މިތާނަގ 65އަުޅަގނޑުމެން  .ރައްކާތެރިކަން އޮންނާނޭ

އަުޅަގނޑުމެންެގ މި  ެއކަމަކުށް ނުޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ބިލު ފާސްނުކޮށް ެވސް ތިބެިވދާނެ. ކައަޅުަގނޑުމެންނަ

ަގނޑުމެންނަށް ަވުގުތ އަޅު  ހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެްނީވމާ، މި އެ ާވ ކޮށްފާނެތީ ސަރުކާރުން ަވއްކަން

، ެވސް  ެވސް އަދި ފަނޑިޔާރުންެގ ތެޭރގައި މި ސަރުކާުރެގ ތެރޭަގއި ،ންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މާެވފައި އޮތް އެދި

  ފު ނުހ ދިެގން މި ސާއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ެވސް މި ބޭބޭފުޅުން ތިބީމާިމ  ،ޒީރުްނެގ ތެރޭގައި ެވސްަވ

ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ބޭފުޅުންނަށް  ާއއިޮގތުަގއި ޕީ.އެން.ސީ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ .ީވކުރަްއަވން ައަވހަށް މި މަސައްަކތް. އުޅެނީ

ތްތެރި ެވސް ތިބޭނެ ނަޒާހާ އެ ބޭފުޅުންެގ ތެރޭގައި. ކުރަްއާވނެ  އެީކަގއި މި މަސައްކަތް ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނާ

 އި ދެންމެަގ ނޫން. ޅުންނެއްފުއި ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ގ ސް ބޭޮގުތަގ ބޭފުޅުން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

 .ޮގތް ކަންނޭނެގ ން އޮތްޮގތުން ެއކަ ދީނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ނައިފަރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޝިޔާްމ އެިވދާުޅީވ

 ...އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް.هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 ،ޮގތަށް  ަސން ލަޠީފް ިވދާޅުވި ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ ިއއް . ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިްސ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް ދިެވހި ރައްޔިތުން ވ ޓުދެްއީވ  ،ރަށް މި ސަރުކާ ،އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ުފ ސާކީ އިންކުރަމުންދާ މަސައްކަތަ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި ރުމަށް.އެއީ އިންޞާފު ޤާއިމުކު .ހަމަ އެންމެ ބޭނުމަކަށް

ގައި މާިލއްޔަތު ތާކުރާނަން. މި ހަފުއެކަން ކާމިޔާބުން އަުޅަގނޑުމެ ޤާއިމުކުރުމުެގ މަަސއްކަތް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ުގިޅެގން ބޭްއިވ ަބއްދަލުުވމުަގިއ  އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ަވއްކަމާ ،ކޮމިޓީއަށް ޕީ.ޖީ ަވަޑއިެގން ޭބއްިވ ަބއްދަލުުވުމަގއި 

ެވރިާވ ކަމަށް. މެންބަރުން ބައިމި މަޖިލީހުެގ ެގ ޮބޑު ަވއްކަމުަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ،ފައި އެބަހުރިޕީ.ޖީ ިވދާޅުެވ

ސިފައިން  ،ފުލުހުންނާއި، ަވޒީރުންނާއި ، ަފނޑިޔާރުންނާއިކަމަށް.  ރުްނ ެވްސ ބަިއެވރިވާ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ މެންބަ

ފެއް ހ ދަން ބޭނުންާވ ކަމުަގިއ ސާފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑމެން މި ކަމަށް އިން ެއހެންީވމާ،ކަމަށް.  ެވސް ބަިއެވރިާވ

އް ކުރަންޖެހޭނީ އެ ފަރާތްތައް. އެ ފަރާތްތަެވސް އެކަހެރި  ޮގތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނޑު ަގބޫލުުކރާުޅަގއަ ،ަވނީނަމަ

ހާމަކުރަން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މިއަދު ޮގާވލަން  .ެވސް އެބަޖެހޭ ހާމަާވން ންއެއީ ކޮންަބެއއްކަ ،ކުރަންއެކަހެރި
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އިުމެވސް މާލިްއޔަތު ަގއްމުކޮށްެދއްުވމަށް. އާ ެގ ލިސްޓުރިހާ އެްނމެންމަތުކުރެޭވ ހުހުތު ،ހުރިހާ އެންމެން އެ  ،ޕީ.ޖީއަށް

ސިއްުރކުރަން ބި މީހުންެގ ލިސްޓެއް ޚާއްޞަކޮށް ަވއްކަުމގައި ބައިެވިރެވފައި ތި، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވ ލިސްެޓއް

ލްާސ މިޓީެގ އެ ޖަނުެވސް ކުރުާވނަން. މާލިްއޔަތު ކޮ .ޅުަގނޑެއް ވ ޓެއް ނުދޭނަން. ސިއްރު ނުެވސް ކުެރޭވނެއަ

އެކަަމުކ . ަވރެްއެގ ކަންބޮުޑުވންތަކެއް ހުިރކަން ައޅުަގނޑަށް ިއނޭގ ރައްޔިތުްނެގ ފަރާތުން ކޮންމެެވސް ސިއްރުކުރީމާ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސެގ ަވއްކަމުަގއި ބަިއެވރިިވ މީހުންެގ  ؛ން ސިއްރުކުރީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އެ ޖަލްސާެގއަޅުަގނޑުމެ

އެ ަވްއކަމުަގިއ ހިމެނޭ މީސްމީހުންެގ އަދި  ،ުޅަގނޑުމެްނ ސިއްރުކުރީސިއްރުކުރީ. އައަޅުަގނޑުެމން ން ނަންތަކެއް ނޫ

. ަވުގތަށް ސިއްުރކުރަންޖެހޭތީ ކުރި ސިއްރުކުރުމެއް  މަޢުލޫމާތުތައް މިއެިކއެކި މައްސަލަތަުކަގއި ހިމެނޭ މީހުންެގ

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީައކުން އެފަދަ ޅުަގނޑު ހިމެނޭ މާކީ ނޫން. އަރީ ކުެވސް ެއއްެވސް މީހެއްެގ ނަމެއް ސިއްރުށް ކައެްއޮގތަ

ުޅަގނުޑ އައެހެންީވމާ، ނަން. ކުރި ނަމަެވްސ އަުޅަގނޑު އެކަްނ ހާމަކުރާސިއްރު  ނެ.ުނެވސް ކުރާނުކުެރޭވނެ. ކަމެއް 

ިވ ެއއްެވސް މީހެއްެގ އަުޅަގނޑުމެން މި ވައްކަުމގައި ަބއިެވރި  ،ދިެވހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން މި އަރުަވނީ

ެވސް ައަވހަކަްށ ޕީ.ޖީ ީވހާ ،އަުޅަގނުޑެގ ޮގާވލުމަކީ ،ކުރާނަން. އަޅުަގނުޑެގ އެުދމަކީހާމަ ނުކުރާނަން. އްނަމެއް ސިއްރެ

އެކި ޮގތްޮގތުން އެިކއެިކ  ކަމެއް ނޫންކަން. އަޅުަގނޑަށް ާއދޭ ން ސިއްރުކުރަން. އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ މިއީ ފަސޭހަމިކަ

ޅުަގނޑަށް އިނޭގ ކޮންމެެވސް ޖެހޭކަށް ނޫން. އަ ެވސް ަފހަތަށްއެކަަމކު އަުޅަގނުޑ މިހިރީ އެއްޮގަތކަށް. އިންޒާރު

ެވސް މަުރާވނެ.  އްޤެ ކޮންެމެވސް އެްއޮގތަކަށް. ހުރިހާ މަޚުލޫމަރުާވެނކަން. އިންސާނެއް މަުރާވނީ ކުންއެއްުދަވހަ

މެދު ކަންކަްނ  މިންަވރުކުރަްއާވފަިއ ހުރި ޮގތަްށ އަުޅަގނޑާ މަރުާވނީ ކޮންމެެވސް ޮގތަކަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑަށް

އެ ކަންތައް ެއީއ ނުރުހުނަސް  ،އަުޅަގނޑު ރުހުނަސް ؛ެއއީ ކޮންމެެވސް  .ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ެވެގންދާނެ

ދައްކާ ބިރަކަްށ  . ނޫންކަށްހޭށް ޖެެވސް ފަހަތަައޅުަގނޑު މިހިރީ އެްއޮގތަކަށް ، އެޮގތަށް ދާނެ ކަެމއް. އެހެްނިވޔަސް 

 ..ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އަޅުަގނޑުެގ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރުއަރުަވނީ މިހާރު މި ފުރުޞަތު . އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް. ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޡިމްޢާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

ލްސާއެްއ ޮގތުން ރައްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ބުނާ

.  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އެ ސިއްރު އަޅުަގނޑުމެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭނޭ ،ނަމަ ކޮމިީޓއެއް ެވސް ިސްއރުކޮށްފި ،ެވސް
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 ،ާވީތެވ ޫނނުތަކުގައި އޮތް ޮގތަށް ކަންަކން ކުރުމަށް ކަމުގައިާގތިބީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ން މި  ހުާވކޮށްެގއަޅުަގނޑުމެން

ެވސް އެ ސިއްުރ  ލުކުރަނީ އަުޅަގނޑުެމންެގ މެންބަރުން ހަމަ ޔަޤީނުންސިއްރު ޖަލްސާއެއް އަުޅަގނޑު ަގބޫ

ުޅަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީތަކަްށ ަވޑަިއަގންނަާވ ކި ތަންތަނުން އަސަރުކާރުެގ އެިކއެ  ،ނަމަނޫންއެހެން. ދޭންޖެހޭނޭއިހިފަހައްޓަ

ތީެވ އެ ާވހަކަ ނެށް ކުޑަކޮށް ފަހަށްޖެހޭމަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަދޭންޖެހޭ ފުރިހަ  އެ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،ބޭފުޅުން

 ަކއިރީ އަުޅަގނޑު .ރައީސް ޓަކައި ދަންނަާވލީ. އިްއޒަތްތެރިއަޅުަގނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް

ޭއ ތިއޮތީ  ؟ިގނަ ާވހަކަަތކެއް ކީްއކުރަންހޭ ތި ދައްަކނީ ކަންކަމުަގއި އަހަނީ މާ މީހުން މިހާރު ބޭރުން ދިމާވީމާ

ތާ ތެރޭގައި ކަމެއް ތިބަހައްޓާފައޭ އެ މީހުން.  ފައިތިމަންނަމެން މެޖ ރިޓީ ދީފައި ބޮޑުކޮށް. ކަލޭ ތިހިރީ ލީޑަރެްއ ހަދާ

ެއީއ  ،ިވސްނާއިރު  ތިބެނީއޭ. އަެނއްހެން އާދަިއެގ ޮގތަކަށް އެާއ ދޭތެރޭ ދަްއކާލާ. ހަމަ ާވހަަކ ދައްކާލަަވނީކީ ނޫނޭ

ބޭރުން ކަންކަްނ  ެގއުސޫލު ،ފުންސާއިން ،ދެއްކީ ހަމައިން ެވސް ނޑުމެން އޭުރގައިތެދެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގ

މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވޅެްއ  އެްއެވސް ޅުަގނޑުމެން ބޫލުުކރަނީ އަަގމެން ނުާވނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑުކޮށްެގން

އެ  ،ެވސް ލާއިުރަގއިއިހަކު ތާނކުން ަކނޑަޭދއިރުަގއި ެވސް އަދި މީ މީހަކު ީމހަކަށް އަދަބެއް ،ެވސް އަޅާއިުރަގއި

ެވސް ކުޑަކޮްށ  އުެޅނީ މިއަދު ހަމައިން އަޅުަގނޑުމެން ކުރާތީއޭ މި ،ކަންކަން ކުރަން އެ އޮންނަ އުސޫލުން

ސަރުކާރުން  .އެހެންނަމަެވްސ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މަސަްއކަތްތަްއ އެބަ ހަލުިވޭވލަސްެވެގން. 

ދަނީ   ނޫނުތައް ހެދުމަށް އެބަ ފޮނުަވމުންދޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިާގމި ކަންކަމާ ުގޅިެގން ހަދަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ފުެގ ބިލެއް އަުޅަގނޑުމެން ސާެވސް މި މަޖިލީހަށް އިންތިޤާލީ އިން ކުެރއްިވއްޔާ ިމއަދުއެކަން ކުރަމުން. އިރާދަ

އެކި  ،ޮގތުން މުއްސަނދިކަމާއި އަދި ެއނޫންެވސް ޮގތް ންޤު ނުޙައް، ނަައކީ. އޭެގ މާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ހުށަހަާޅނެ

 ދޭތެރޭަގއި  އިރެްއެގ ތެރޭަގއި ެވފަިއ ހުރި މީހުންނާަވކި  ،އެިކއެކި ކަްނކަން ެވފައި  ިއ،ޮގތުން ެއކިެއކި ފައިސާ ނަަގޮގތް

ޖަހާފައި ެއ ބީ މިސްރާބުތި މިހާރު މި، ޮގތުން އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އާދެ! އެހެންކަމުން އަޅާނެ ޮގތްތަކާ ބެހޭފިޔަަވޅު 

ަވިކ . ނުާވނެެވެގންއޮކި މީހެއް ބެުލމެއް ދެ! ަވއާ. ޓަކައިދަބު  ދިނުމަށްއަޙައްޤު  އިކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ހ ދަ

ނުދެިވ ތަނެްއގައި ިއން މީހަކަށް ީވތީެވ، އެ މީހަުކ ކުރާ ކުށަކަށް އަދަބު ަވކި ،ށްީވީތެވަވކި ިގންތިައކަ ،މީހަކަށް ީވތީެވ

އެ ހެޮޔ  ،އެ ހެޔޮ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް މެންބަރެއް ިވަޔސް ،ހެޔޮ ަވީޒރު ބޭފުޅެއް ިވަޔސްއެ އޮެވެގންނުާވނެ. 

 ، ދޭންޖެހޭނެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންދޭންޖެހޭ އަދަބު އެ މީހުންނަށްކުރަނީ ައޅުަގނޑު ަގބޫލު ،ޔަސްފަނޑިޔާރެއް ވި 

ކުރަނީ ަވކި ކަހަލަ ހަމަތަކެއް ެވސް ހުންނަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލު، ަވޒީރުން ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން

ކުރަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ސާބުން އަޅުަގނުޑ ަގބޫލު ފަށާ ހިދައްަކން ނޫނީ އެ ާވހަކަ އް،ދޭތެރޭ ޝައްކެ އަދި އެ މީހަކާ

ފާދީފައި ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގިއ ތިބި ަވޒީރުން ެވސް އަުޅަގނޑު ޢުއިސްތި

 ،ނަމަނޫންންއެހެޖެހޭ ދުރަށް ޖެހިަވޑަިއަގންނަަވން. މި ކަމުގައި ުއޅޭ ނަމަ، އެބަ ،ކުރަނީ މި ާވހަކަިއގައި ާވނަމަލުަގބޫ

  ޖެހުމަކީ ެވސް ފަސޭހަ ކަމަށް ނުާވނެ. އެ ދިމާލަށް މިސްރާބު ރުމަކީ ފަސޭހައަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންާވ ކަންކަން ކު
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ަވއްކަުމެގ ާވހަަކާއއި މެރުމުެގ ާވހަކަ ަލއްކަ ިގނައިން އެިކއެކި ޮގތްޮގތަްށ . ނުާވނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ކަމަކަށް

އެިޅއްާޔ އެ ބުރިޖުެގ ދެ ލޭނު ކާލާ.  އް ޖެރިާލއިރުަގިއ މާލޭގައި ބުއިށް ބަލަަފިއާވ ހިސާބަަވއްކަން ޮގސްދެއްކިދާނެ. 

ތެއް އެިޅއްޔާ ެއ މިސްތުެގ ދެ ބުރި. އަދި ޓަަވރު. އެްއެވސް ކަމެއް ޫނން. މިސްކި އްހޮސްޕިޓަލެއް އެިޅއްާޔ އެ 

ރީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަންކަްނ ހިއިން ައޅާފަ. މިެއެވސް ގ ސް ފައިސާ  ،ނުިވތާކަށް ަބއްޕަެގ ނަުމަގިއ މިސްކިތެއް އެޅީީތެވ

ނޫން. ިދެވހި  ؟ތ  ދެއަތް ުއރާލައިެގންޮގސްފަިއާވަވރު. ދެން މި ަކންކަން ނުބަލާ އަުޅަގނޑުމެްނ ހަމަ ތިބެންީވ

ެވ. ކުރާތީށް އެ ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ދާލެއް މަޑުކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ަގބޫލުއަދިމާ ރައްޔިތުން އެ ާވހަކަ އަުޅަގނޑާ

ނީ ކުރަކުރާީތެވ. އެހެންކަުމން އަޅުަގނޑު ަގބޫލު ންސާފަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމުގައި ަގބޫލުއި

އަޅުަގނޑުމެންެގ މިފަދަ މަްއސަލަތައް ސަރުކާުރެގ ސަމާުލކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ީވަވރަކުްނ ެގންނަންޖެހޭނެ. މައްސަލައެއް 

ފުރަތަމައިނުން ދެކެެވން ފަށަންޖެހޭނެ ތަނަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. ިމ  ކަެއއްެއ ާވހަ ،މި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ނަމަ

 ،ރަންޖެހޭނީ. އެހެންެވެގްނ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ އިސްނަަގއިެގން ކަންަކން ކުމަޖިލީހުން އެކަން ފުރަތަމައިނުން

ަވސްކޮށްެދއްާވށޭ. އަިދ ެގ ރިޕ ޓު ެވސް އަ ިރކަަވރީ ކޮމިޝަނު ؛އެިކއެކި މީހުން މަރާލެިވަފއިާވ މައްސަލަ ރިޕ ުޓ ެވސް 

 ހުރި ލިސްޓު ެވސް ވީ  ނޅު ުގ އާއާރު.ސީ އެމް.އެމް.ޕީ. ،ދެންމެ ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބރު ެއ ިވދާުޅވި 

 ކޮށްފަިއ ތިބި މީހުން، އަުޅަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންނަށް ަވްއކަންއިމި މަޖިލީހަށް ފޮނުަވ  ެވސްއެންމެ ައަވހަށް ޕީ.ޖީ

 ކަިއރިނުކުރެޭވނެ. ުކޑަކުދިންނާ އެބަ އެނެގންޖެހޭ. އެ މީސްމީހުން ކަންތައްތަކާ ެގ ަރއްޔިތުންަނށްއަޅުަގނޑުމެން

ކަންތައް އެނެގންޖެހޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ  ކައިރިެއއް ނުކުެރޭވނެ. އެ ބެހިފައި ތިބި މީހުން ކުޑަކުދިންނަކާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ާދއިރާެގ ިވލުފުށީއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ޢަފީފަ ޙަސަން

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

  ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާެގ  ހެންޭވރު ހުޅަނުގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ނޭނޭގ ޮގތަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ޮބޑު ޚިޔާނާތުެގ ަމއްސަލަާއިއ އަދި ޮގތް، ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މައްސަލަ 

 ލެިވފަިއާވ މީހުންެގ...އި މަރާލެިވފައިާވ އަދި ެގއްލުވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ލަދެއްުވން އެދެން.ވ ޓުެގ ރަނަގބީލު ޖައްަސާވ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

އާދެ!  ؛ދޭމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގން އެބަ ،އާދެ! މި މައްސަލަިއަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ

އި ެވސް، އަދި މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ެވސް މި ސަރުކާރުެގ ެތރޭގައި ެވސް އަދި ކުރީ ސަުރކާރުެގ ތެރޭގަ ، ހާމަވެއްޖެ

 ؟އަދި ކީްއކުރަންތ  ،ތެރޭގައި ެވސް، ސިފައިްނެގ ތެރޭަގިއ ެވސް، ފުލުހުންެގ ތެރޭަގިއ ެވސް ޖިލީހުެގއަދި ކުރީ މަ

އި ތެޭރަގިއ ެވސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ފައިސާެގ ފައިދާ ލިބިފަިއާވ ނުަވތަ އެ ކަންަތއްތަުކަގ ެގކުރީެގ އޭ.ސީ.ސީ 

ފުލުހުންެގ ތެރޭގައި އެފަދަ  ، ބޭނުންާވ ާވހަކައަކީ ތިބި. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަަވންޝާމިލުެވފައިާވ މީހުން އެބަ

އަުޅަގނުޑ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށާއި އަިދ  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްބޭރުކުރާށޭ. ށް މީހުން ތިބިއްޔާ ަވުގތުން ަވުގތަ

އަދި  .މި މައްސަލަ ރަނަގޅަކަށް ނުބެލޭނޭ ފަދަ މީހުން އެތާ ބައިތިއްަބއިެގންމި ،ންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޮގާވލަ

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އޮްތ  ،ޖެހޭތެޭރަގިއ އެފަދަ މީހުން ތިބި ކަމުގައި ަވންޏާ އެ މީހުން ެވްސ އެބަ ެގސިފައިން

އެާއއެކު ހަމަނުގައި ތިބުމަކީ. މީހުން އެފަދަ ތަންތަ ތިބޭ ނުރައްކަލެއް މިފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުގައި ބަިއެވރިފައި

މި ޖަރީމާގައި ބަިއެވިރެވފައި ތިބި މިހާރުެގ ފަނޑިޔާުރންެގ ތެރޭގައި ެވސް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގްނ އެބަދޭ

މިފަދަ  ؛އަދި ޚާްއޞަކޮށް ޖޭ.އެސް.ީސެގ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަެތއް ،މީހުން އެބަ ތިބިކަން. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ

، އެ މީހުން މަޤާމުން ދުރުކުުރން. އެ ކަންތައްތަްއ ނުކުެރޭވ އިބަލަ  ކަންުހންނަކީ ކޮންބަެއއް، އެ މީއިހ ދަނޑިޔާރުން ފަ

އިމެއް ނުކުެރޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރަށް، ދިެވހި ރައްޔިތުން ޤާކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އިންސާފެއް 

އިމުކުރަްނ ޤާއަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ޮގތަށް، އިންސާފު  އިމުކުރެޭވނީޤާއިންސާފު  އިމުުކރުމަށް.ޤާވ ޓު ދިނީ އިންސާފު 

ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންކަްށ ތްތެރި ބަޔަކަށްެވެގން. އެހެންހާކުރަން ތިބޭ މީހުންނަކީ ނަޒާތަޙުޤީޤު އިތިބޭ މީހުންނާ

 ެވސް މީހުންނަކީ ބޭސް ތިހުގައި ވެ ހަދާ މަޖިލީ އިމެއް ނުކުެރޭވނެ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުޤާއިންސާފެއް 

ނޫންތ އޭ ައޅުަގނޑުމެްނ ބޮޑުޭވ އިނޭގތ . ކަންބޮުޑާވނެ ެވސް ކަން .ތްތެރި ބަޔަކަށްެވެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހާނަޒާ

އެކަން ކުރިއިުރަގއި ެއޮގތަށް  ،ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކުެގ ާވހަކަ އެހެން މީހުން ދައްކަންޏާ. އެހެންނަމަެވސް

ޖެހޭ ިވސްނަންއެބަ އަުޅަގނޑުމެން  .ކުރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަމާމިހާރު މި  ނީމާެލުވއިނުނަިވސް

މި ދަންނަާވ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،އާދެ! މި ސަރުކާރަކީ ކ ލިޝަން ސަރުކާރެއް. އެހެންނަމަެވސް؛ މި ސަރުކާރުެގ ތެޭރަގއި 

ްއޔާ އެ ޕާޓީ ެވސް ާޔ، ހުރަސްއަޅާ ޕާީޓެއްއ އޮެވއްޖެއްޒީރަކު ހުެރއްޖެވަ  ޅާކުރުމަށް ހުރަސްއަޒުމި މެނިފެސްޓ  ތަންފީ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތަެކއް ނުކުެރޭވނެ.  އްޔާނޫނިއަޅުަގނޑުމެން ީވ މި ކ ިލޝަނުން ބޭރުކުރަން. އެހެން 

ރުން ހިންަގން  ރުކާޮގަތށް މި ސައެިކއެކި ޮގތް ،މުގައިނީ އަޅުަގނޑުމެން އެިކއެކި ނަންނަދައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން

 ިމއަދު މާަވެރއް އަރުާވަފއި އެަބ ދަްއކާ .ން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްތަ ބޭނުންާވ ކަންތައްަތކަށް ހުަރސްއަޅަމުންދާ
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އެހީތެރިކަން  ެގޔާމީްނެގ ަވުގ ަފއިސާ هللا ޢަބްދު ؟އެމް.ޑީ.އެްނެގ ރިޕ ުޓެގ ާވަހކަ. ކޮންބައެއްތ  މި ާވހަކަ މި ދައްކަނީ

ނީ ކަެމއް ެވސް ދީއެ މީހުން ކަންބޮޑުަވނީ. މިީއކީ އެްއޮގތަކަށް  ތީ. އެ ަފިއސާ ލިބުން ހުއްޓިދާނެޢިއްޔާތަކުންމުލިބޭ ޖަ

ޢިއްޔާތައް މި އުޅެނީ. އާދެ! އެ ޖަމު ކަންބޮޑުާވތީ އެކަމާ . ަވުގ ފައިާސ އެ މީހުންނަށް ނުލިބިދާނެތީ ނޫން. މި އުޅެނީ

 ޔާމީން ދީފައި ހުންނަ ފައިސާއިން. މިއަދު...هللا ދުޢަބް  ނަށްހިންަގން މި އަންނަނީ މި ބުނާ މީސްމީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ  ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 170ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

ކުއްލި މަްއސަލަިއެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު އިތުރުކުރުމަށް  ،ަފއިވާ ހުށަހަޅުއްާވ ޙަސަން ލަޠީފް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ތޮްއޑޫ ދާިއރާެގ ، އި ހުށަހަޅުއްަވ ޙުސައިން ޒިޔާދުމެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 ޮގަތކަްށ ިއަގންނަާވފެނިަވޑަ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ތާއީދުކުރެއްިވ ހުށަހެޅުްއުވމާ ޙަސަން ޝިޔާން

 ވ ޓުދެްއުވން އެދެން.

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[

 

 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ތޮއްޑޫ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 34    ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު: ރުެވހާޒި

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   33     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 17      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ފެންނަ ކަމަްށ . 34؛ ާހޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ. 87؛ މަޖިލީހުެގ އަދަދަކީނު ވ ޓުެގ ނަތީޖާ. ދެންމެ ނެުގ

ވ ޓު ނުދެްއާވ ޭބފުޅަކު ނެތް. އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރަުކ މެންބަރުން. ަވކި ޮގތަކަށް  33ވ ޓުދެްއީވ 

. ީވމާ، މި ކުއްލި ަމއްސަލަިއަގއި 17މެންަބރުން. ފާސްުވމަށް  33 ެގންނެވީ ަވޑައި ެވސް ނެތް. ވ ުޓަގިއ ބަިއެވރިެވ

ނިމެންދެން މި މައްސަލަ  އި އްަކވަ ާވހަކަދެްއކެުވމަށް ފުރުޞަތަްށ އެދިަވޑަިއެގން ތިއްެބިވ ުހރިހާ ބޭފުޅުން ާވހަކަދަ

 މަށް ފާްސވެއްޖެ.އުދިކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކަނޑާލަނީ އިންޓ ލަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި މެދު

 

 {އަށް 11:01އިްނ  10:31 :ޅުސްަވުގުތކޮހު}

 {هللاއީާވ ަޢބްދު ަރއީސްަނއިބު  ލީހުެގަމޖި؛ ސަުތގައި ިއންެނީވ)ރިޔާ

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަ ތުންސަޔާރި

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރުމި ދަންފަޅީގައި ައޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް މި ެގންދަނީ  `.

 ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫދަްއކަާވީނ ދެން ުކއްލި މައްސަލަިއެގ ބަހުސް. ާވހަކަފުޅު ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ލަޠީފް ޙަސަން

 . މޫސާ ރުލްޣަފޫޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

 ހުޅަނުގ  ންޭވރުހެ ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 170ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

ަގނޑު ެވސް ަވރަށް ޅު އަ، ލި މައްސަަލއަކީ އްކު  ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

ކޮރަޕްޝަން ހިންުގމަކީ މި   ،އަނިާޔެވިރުވމާއި ،ަވއްަކންކުރުމާއި ،ރަކުރުމާއިކުރާ މައްސަލަެއއް. ދީނަށް ފުރައްސާތާއީދު

ސް. މި ރައީ އުމުަގއި ފުރުޞަތެއް ނުެދޭވނެ އިްއޒަތްތެރިެއކަން ކުރާކަްށ މި ޤަޤައުމުަގއި ކުެރިވެގްނާވނެ ކަެމއް ނޫން. 

ުވމަކީ. އަުޅަގނޑު ަވރަށް ާގނޫނީ ޒިންމާއެއް މި ކަންކަން ހުއްޓު  ،މަޖިލީހުެގ އެންމެ މެންބަރުންެގ ފަރުދީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިެގ  ،އެްއކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ އަރިހުްނ އެދެން ލާޞްތެރިކަމާޚްއި

 އަދި  ެގ ީލޑަރުންނާއިޕާލިމެންޓް ްގރޫޕު ،އެހެންކަމުން. ގައި އޮންނަ ކޮމިޓީހުމި މަޖިލީޓަކައި ކަންކަން ބެލުމަށް

މި ކޮރަޕްޝަނުެގ މައްސަލަިއގައި ަބިއެވރިާވ ފަރާތްތައް މާލިްއޔަތު  ،މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ އަރިހުްނ އަޅުަގނޑު އެދެނީ
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ނުޑ ދެްއުވން. އަދި ައޅުަގއިސޫލެއް ކަނޑައަޅަ ބެލޭނެ އު ަތއްއްސަލަ، މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން މި މައިކޮމިޓީން ަވކިކޮށްެދއްވަ 

ިދއުން. ދައުލަތުްނ އެ މެންބަރުން އަމިއްލަފުޅަްށ ެވްސ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ަވިކެވެގން ،ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން

ޖެހޭނެ. ސް. މިކަންކަން ބެލެންކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ  ިސލާލްއުުމަގިއ ހިނަގމުން އަންނަ ސިޤަމި  ކީކުރުމަަވްއކަން

 ތަނެއް ަފއި އޮތްއެޅިފިޔަަވޅު  އި،ނަށް ދިުގ ތާރީޚުެގ ތެރެއިން މިކަންކަން ބަލަންނޑުމެ އަުޅަގ ،އެހެންނަމަެވސް

ދިަޔއީ. ެވެގންމ ލްިޑްވސް ބަނުގރޫޓު ރއަކަމެއް. އެ ސް. ިމއީ ހިތާމަހުރިިއއްޒަތްެތރި ރައީ ،ފެންނާކަށް ނެތް

ެވސް ހަމަ މިހެންޮގސް  ައކީެގ މައްސަލަ ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ އެފް.ޕީ.ައއި.ޑީ  .ދިަޔއީެވެގންބަނުގރޫޓު  ލްއެެއސް..ންއެމް.އެ

ެގ އުޅެނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ތުެގ އެތަްއ ފައިާސއެްއ ެގއްލިފައި ހުރި ަމއްސަލަ. މިހާރު ފެންމަތިެވެގން މިލަދައު

އިތުރަށް އަދި އޭގެ  ،ސްޔަިވ އިަގކަމު މަޖިލިސް މެންބަރެއް ،ސްޔަ ިވ އިަގކަމު މައްސަލަ. ދައުލަތުެގ ތެރޭަގިއ ފުލުހެއް

ޮގތަށް ތިބި   މި މައްސަލައަްށ ނުފޫޒު ފ ރުޭވ ،ސް ޔަިވ އިފަނޑިޔާރެއް ކަުމގަ  ،ސް ޔަިވ އިކަމުގަ  ފައިންެގ މީހެއްސި

ްނ ޅު އެޅެަވޖެހޭނެ ހަރުކަށި ފިޔަޅަންމެދު އަ ފަރާތްތަކާ ސް. އެރި ރައީތެއިްއޒަތް ،ފަރާތްތައް އެްއކިބާކުރަން އެަބޖެހޭ

ލައަކަށް މީހަކު ަވެދެގނެއް ނޫން. ކަނޑަެއޅިެގްނ އްޭގގައި ތިއްބާ މައްސަލަެއއްެގ ތެރެައށް އަމި ޖެހޭ. މިއުޅެނީކީއެބަ

ެވސް އަންނާެނ  ންހިންީގމާ، ދެން ލިސްޓުގައި ނަ ންކަ ންފަސާދައިެގ ތެޭރގައި ިމކަ އިއެނިގހުރެ ކޮރަޕްޝަނާ 

ޮގތް ަވރަށް ސާފުާވންޖެހޭ.  ހޭ އުޅެންޖެ ކަށް ޖާގައެއް ނެތް. ތިމާނާ ިވސްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ދެން އެކަމާއް އި

ދެކޮޅަށް އަުޅަގނޑުމެން  ިއ ާވހަކަެދއްކީމާ، ެއއާ ފަކާްނީވޭއ ކިޔާ ،ހަރާމް ފައިސާއޭ  ،ފައިާސއޭ ބަޔަކު ހަލާލު

 ބެލުމެްއ އަކަށްޕާޓީ  ޖެހޭނީ ސާުފތާހިރުކޮށް އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ަވކިބެންެވސް ތި ނޑުމެންއަޅުަގ ،ާވހަކަދަްއކާއިރު 

މިކަމުގައި ޝާމިލުާވ ފަރާތްަތއް އިންސާުފެގ ކުރިމަްއޗަށް  .ަވކި މެންބަރަކަްށ  ބެލުމެއް ނެތް، ނެތް

ަކމެއް. ެއކަން ކުރުުމަގިއ  ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެަގޅު ޖެހޭނެ. ެއއީ އަންކުރެެވންޖެހޭނެ. ފިަޔަވުޅ އެޅެޒިރުހާ

 ެގނުޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން އިންސާފު ދައުލަތް ފަހަތަކަށް މިނުޖެހޭނެ. ކަށްފަހަތަޔާ މި ސަރުާކރުކާރުން ިވއްއް އިރާދަކުރެ

 ނޫނިއްޔާބަޔަކަށް އަުޅަގނޑުމެން  ާވންޖެހޭނެ. އެހެން އިސްނަާގދިނުމަށް އިާވހަކަ ދައްކަންޏާ އިންސާުފ ހ ދަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުެގންދެޭވނެ. ތް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަުޅަގނުޑމެން ބޭނުންާވ މަންޒިލެއް ހާސިލުުވމުަގއި މި ދައުލަ

އުމުަގއި އުޅެެވންޖެހޭނެ. ރަްއޔިތުންެގ ޤަކަމާއެުކ މި ަވންޔިތުންނަށް އަމާންކަން ިލބެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް މިނިރައް

ާވ އި ާގނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިފަ  ކުރެެވންޖެހޭނެ. ވައްކަން ދަުއލަތުެގ ފައިސާއިން ކުރީމާތައް ހިމާޔަތްޙައްޤު އިއެންމެހަ

އެކަން  ،ނަމަ ާގެވސް ކޮރަްޕޝަން ހިން އިަގރުޖެހޭނެ. މި ސަރުކާފަރާތްތަކަށް ދެެވން އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު އެ

ނުޖެހޭނެ.  ނޑުމެން ފަހަތަކަށްުޅގަ ކަން ހުއްޓުުވމުަގއި އައެ !ޔިތުން އެކަން ޔަޤީންކުރޭއަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުާވނަން. ރައް

 ރަީއސް. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އިއްޒަތްތެރި ންނުޖެހޭނަ ެއއްަގއިފައިސާޔިތުންެގ އް ރަ އްއަޅުަގނޑުމެންނެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.   ޅީމައްޗަންގޮ 

 

 އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެްއކެުވން: ޅީމައްޗަންގޮ 

 ފު ނުލިބިދާތާސާއި މީހުންެގ މަރަށް އިންވެއްެޖ މި ަވއްކަންތަކާ  އް ޒަމާނެއްކެ ތަރަީއސް. އެ ތެރި އްޒަތްޝުކުރިއްާޔ އި 

، 30ައއިސް ޖެހޭނީ.  ހެއްނޑުމެންނަށް މި ދުަވތަށްއަރާ ކިހާ ޒަމާނަކުްނބާއޭ އަުޅަގހި ޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުއިއް 

ދަނީ  މި ެގންނަށް ނުލިބިން ެގ ޙައްޤު އަުޅަގނޑުމެތަކެއް އަނިޔާ  އެތަކެއް ،، ަވްއކަމާއި ީމހުން މެރުމާހަރުވީ އަ 40

ސަރުކާރުެގ  ،ެގނެވސް ދެއްކިފައި އިންާނނެ ކަންނޭ ފަހަރަކު ށް ކުރީއަުޅަގނޑަ .ހިނެއްބާަވއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކި

އަދި  ؛ސްމީހުންދަ މީމުތަުކަގއި މިފަޤާފުލުހުންެގ ެވްސ އިސް މަ އިއަދި ސިފައިންނާ  އިަވޒީރުްނނާ ؛މުތަކުަގއިޤާއިސް މަ

ކަްނކަމެްއ  ، މިހާ ދުަވހަކު އިްއޒަތްެތރި ރައީސްމުގައި ތިބޭޤާމަ މިފަދަ މީސްމީހުން އިސް ،ކ ޓުެގ ޤާޟީންާނއި

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުންނާނެކަްނ  ،މި ލިސްޓުތަކުަގއި މި އެންމެންެގ ނަން ހުންނާނެންނަކަށް ނުާވނެ. މެަގނޑުޅުއަ

 ކަށް އިނަސް ހަމަ އެއް އައުޅެނީ. ޤާޟީ ރި ރަީއސް އަބަދުެވސް މިތެހެކޭ އިއްޒަތްއް ކިޔާ މީމެނަ އްއެ  ،ަޗކީއްއެނޭގ އެ 

އިސް ެވސް އި ެގ މީހެއް. ތަފާތެއް ނ ޭވ. ސިފައިްނެގ ތެރޭގަ ކުލަެއއް  އްހަމަ އެ ،ގެ އެްއަވއްތަެރއް  ،ކިޔާ ނަމެއް

 އްޔާ ެމއް ކުރި ހަމަ ވައްކަ .ަގއި ެއއްތަނެއް  ،މެއްަގއިޤާހަމަ ެއއް މަ .ބަޔަކު ތިބެނީ ހަމަ ެއްއަވްއތަރެއްެގ އެއް ސަފުގައި 

ސް. ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީ ބެނީ ހަމަ އެއްތި ެވސް ކުަރން މި އިަގކަމެއް ހުރިހާ ،ެވސް ކުރަން ަވްއކަމެއް

 މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަބިއްޔަަތކުްނ ޣްބޮޑު އަ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރަން ހަާވލުކުރީ ރަްއޔިުތން

އިްއޒަތްތެރި  ،ނަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރު މިކަން ކުރަންންނޑުމެްނ ކުރަން އަޅުަގއޮތީ އެކަ ލުކޮށްފައި މިހަާވ

ހުޅަނުގ ދާއިރެާގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ަގނޑުމެންެގ ހެންޭވރުޅުއަ ،މިއަދުދެކެެވނީ  އީސް. މިހާރު މި ރަ

ރި ރައީސް. ތެްއޒަތްއި  ،ދެމަފިރިއެްއެގ ަވްއކަން، ަލއިދިން މަްއސަލައަކީ ކުއްލި ަމްއސަލައެއް ޮގތަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެވސް ނެތް. ހުރިހާ  މެއްކަނުކުރާ އެންމެ ަވއް  ްއކޮށްއެ އެއް.އީ .އ ސްހާ އެޖޭގައި ހުރިދިެވހިރާއް ަވްއކަމޭ ބުނީމާ

ެވްސ   ހުރިއްޔާ އެ ތެޔޮލެއް ތެ ،ލާފައިއިތާކަށް ކަނޑު ިވއްކަ  އަދި ނުިވކޮށްފައިެވސް ަވްއަކން ކުން.ީއއައެސް.އ 

އުތުރު  ޅީނޑު ލަނދުަގނޭ މައްޗަްނޮގއަުޅަގ .ލާފައިދަަވެވްސ  ޔާ އެ ހޮޓާކާީރގައި ހޮަޓލެއް ހުރިއް ،ލާފައި އިިވްއކަ

އަންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ެގ ާވހަކަ ދަްއކަމުން މިހުތުރު މީހެއް  މިހާެވސް.  ނަ ީވތީދާއިރާެގ ރަްއޔިތަކަށް އޭ

ެވސް ހަމަ މިހާރުެވސް   ޔާއްެވއްޖެ  ބަޔަކު ެވސް ތިބިއި ފައިންނާއި ފުލުހުންެގ ތެރޭަގކުރުމަށްޓަކައި ސި މިކަންކަން 

 ތ  ހެދިއްޔާ މިކަން ކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް ،އަުޅަގނޑުމެންނަށްދެން އަންަގންީވ  ަވންޏާ ަކމަށް ެރޭވކުނުބޭރުކުރަންީވ. ބޭރު

ކު އެތާ ތިއްބަާކ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމކަމެއް ބަޔަ ިތބި އިރު އިސް ސަުފަގހާމި ،ކަން ކުރާނީ. އެކަން ކުރުން އެ

ތިބީ އޭެގ މިސް ވެ ިއ ެގ މީުހން. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންެގ ތެރޭަގމިތާ ތެރޭގައި ތިީބ އޭ  ސްެވ ަވޒީރުން ނުާވނެ. އެ 

ެވސް ތިބީ  އިނުަގޝަލިތިބިއްޔަކާ މިކަމެއް ނުާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކ މިހާރުެވސް ތިބީ އޭެގ މީހުން. މީހުން. 
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ކުރަނީ. ބޭރުެވސް  ޒަފުންބާރަ މަުވއް މީހުން. އެއްފަހަރާ ދިހަ އެ ޖެހޭ ކުރަންެވސް   ބޭރުޝަނުން އޭެގ މީހުން. މި ކ ލި

 އިމަ އުމު ދިޔަޤަހާލަށް  ލަނީ. ދެން މިއިއްލަވީ ެވްސ އަނެކަުކ އޭަނެގ ފިރިމީހާ ައއިސް އަނެކަުކެގ ކަންފަތްމަތީ 

ެގން މިކަން މަތްކޮށް، ސަލާކޮށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކްިލއަރ ންީވމާ، މިމިކަމެްއ ނުާވނެ. އެހެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ،ރިެވލާފައި އިން ެއއްކަ މަޑުމަޑުހަމަ ެވސް މި ސަރުކާރު  ޝަނުންކ ލި ކުރެޭވނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު އެދެން ހަމަ މި

 ބައިިތއްބަންީވ. އިގަ ނތަކެްއ އެތާރު ހުރި މީހުންނޑުމެންެގ އިތުބާންޑިޕެންޑްނޓްާވންީވ. އަުޅަގމެނޑުމެން އިއަޅުަގ

  ރައްޔިތުން...

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު ،ަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން 170 ޖިލީހުެގ ަގާވއިދުގެ ްނެގ މަރައްޔިތުާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއް

ައުޅަގނޑު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް  އަށްހުށަހެޅުއްިވ ުކއްލި މައްސަލަ  ފްޠީލަ ރި މެންބަރު ޙަސަންތެދާއިރާެގ އިްއޒަތް

ޓީއަކަށް ޒަްތތެރި މަޖިލީހުެގ ކޮމިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް މި އިއްޕްރޮސިދައުލަތުެގ  ،ނޑު ދަންނަާވނީތާޢީދުކުރަން. އަޅުަގ

 ،އި ޔާތަކުގަ ސަުރާކރުެގ މިނިސްޓްރީ ،އިޔާލީހުަގމި މަޖި  ހުން މީެގއި ޔާނާތުެގ މައްސަލަޚިެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ،އައިސް 

ތަމަ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ  ނޑުމެން އެންމެ ފުރަމިތަންތާނގައި ތިބި ާވހަކަ ބުނީމާ، އަޅުަގ ،އި ޔާދި ކ ޓުތަކުގަ އަ

  ތާެގ ހ މަ ހަފު އާދެ! މި ؛ާވހަކަ ދެްއކި ދުަވހު  ބަޔަކަށް އަޅަންޖެހޭ ާގނޫނީ ފިޔަަވޅު ެއޅުން. އެ އެ ިއ،ބަޔަކު ހ ދައެ

 ،ކަމަކީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން މި ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ މަ ކަމަކަށްފުރަތަ ،މުންކިއުޓަރ ޖެނެަރލް ދެއްކުހު ޕްރޮސިދުަވ

މެދު އަަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ަވުގތުްނ  ބަޔަކާ  ބަޔަުކ ހާމަކުރަންޖެހޭނެ. އެ . އެ ދެނެަގތުން އި ތ  ބަލައެއީ ކޮންބަެއއް

ޔާނާތުެގ ފައިާސަގިއ ޚި ން ރާއްޖޭަގއި ހިންިގ ބޮޑުއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ،ަވުގތަށް އެޅެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

ިއ ރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް ކަމުަގތެ. މި އިއްޒަތްނެގން އެބަޖެހޭޮގތެއްަގއި އެ ން ބޮޑުތިބި އެންމެން ހާމަކަ  ޖެހިފައި

ހޭ. މި ޖެެގން އެބަނަބޔަކު އެއެ ،ސްޔަވި  އިކަމުަގ ާސއެްއގައި ހުރި މީހެއްއަދި ަދއުލަތުެގ ކޮްނމެ މުއައްސަ ،ސް ޔަިވ

ަވރަށްުވރެ  ޭވބެަލތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދޫޮކށްލައިެގން ތިސައޮތް މަރުެގ މައް ާރއްޖޭެގ ހިނާގަފއި މި އި،ަވްއކަމާ

ަގއި ތުަގސް ،މަރުެގ މައްސަލަތަކަކީ ަބޔަކު ރާަވިއެގން ނުރައްާކތެރިޭޖަގއި ހިނާގފައި މިހިރަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. ރާއް

ސަލަތައް އެީއ މަރުެގ މައްައިއ . އަދި އެއާ ިވދިިވދިެގން ސިލްސިލާކޮށް ނީކަމަށް ބެލެެވ ކަންތައްތައްހުރި  އިާގފަހިން

ެވސް  ަމރުެގ މައްސަލަތައްކަން ާވދިޔަ، މަރާލެިވެގންދިޔަ މީހުންނާ ުގޅިެގން ހިނާގފައިރުެވެގންމަ ރިންއަޅުަގނޑުމެން ކު

 އަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެހެން ދިމާލަކަށް މި މައްސަލަތައް ހިނަގން ހުރިހާ މައްސަލަ ފާހަަގކުރެޭވ. އެހެންީވމާ، މި 
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 ލާެއއް ެގ ސިލްސިއެއީ އޭ  ،ެވސް  ސަލަތައްދާ މައްހިނަގމުން ހާރުކުރުމުެގ ޮގތުން މިލަކަށް ބައްޓަންފެށީމާ، އެހެން ދިމާ

މެންބަރުންެގ ސުޕަރ މެޖ ރިޓީެއްއ  65މަޖިލީހަށް  އަުޅަގނުޑމެން މި .ނުޑ ދެކެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަމުަގިއ ައޅުަގ

ރާއްޖެއަށް  . މިނުމަށްދިއިަދއުލަތަށް ހ ދަމި އިްނސާފު އޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި  ،ދިެވހި ރައްޔިތުން ދިނީ

 ދިނުމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އިހ ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިހާދު.   ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ާވހަކަދެއްކެުވން:

ހުށަހެޅުއްިވ ުކއްލި  މި ފްޠީ  މެންބަރު ޙަސަން ލަނުގ ާދިއރާެގހެންޭވރު ހުޅަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މައްސަލައަީކ މިއީ ހަމަ ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ަވރަށް ބޮޑު މައްަސލައެއް އި  މި ؛މައްސަލަ

 ދޭނެއިފު ހ ދައިންސާ ،ީވއަުޅަގނޑުމެން ނުކުމެ ަވުޢދު  ކެމްޕޭނުަގއި ރިާޔސީ އިންތިޚާބުެގ ،އަޅުަގނޑުމެން ަވޢުދުވީ 

ކަމަށް.  ދޭނެއިފު ހ ދައިލާއަްށ ިއންސާޢާ ްނެގކޮށާެލިވފަިއާވ ކުދީ ލައިރާމަ ،ކަމަށް. ކޮށްފަިއާވ ަވއްކަންަތކާއި

މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ ކަމަށް. ައޅުގނޑުމެންީވ ަވޢުދު  ދޭނެއިއިންސާފު ހ ދަ ޔިުތންނަށްެލިވފަިއާވ ަރއްއިގެއްުލަވ

އިންސާުފ   ދިެވހި ރައްޔިތުންދިނީއިންތިޚާބުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވ ޓު ސީދިނީ. ރިޔާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވ ޓު

އިންސާފު ބޭނުންާވތީ. ރައްޔިތުން ދިނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވ ޓުދިެވހި ރަްއޔިތުން ާވތީ. މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ބޭނުން

ަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ާވލުކުރި ެވރިކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަން ރައްޔިތުން އެދިެގން މިފަދައި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އެ ކޮމިޝަންތަކަށް .ދައިީފމުކޮމިޝަންތަކެއް އުަފއް ކައިއިްނސާފު ހ ދައިދިނުމަށްޓައަޅުަގނޑުމެން  .މިތިބީ

. ައދި މިކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި ާގނޫނީ ބާރު ދީފަ މަޖިލީހުން ަވނީ މިތަކަށް ކޮމިޝަންިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުެފއްދެ

ެވްސ  ީޓއަށް ނުޮގސް އެ ާގނޫނުތައްާވ އިތުރު ާގނޫނުތަްއ ހަދަން ސަރުކާރު ބޭނުންފުޅުެވެގން އަުޅަގނޑުމެން ުޗއްނުންބޭ

 ،އެްއެވސް މައްސަަލއެއް މީެގން ުރަގއި ހަމައަށް އައިއި އަދާ ،އެހެންނަމަެވސް .ހަދައިފީމު. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 ؟ކީްއެވެގންތ  ؟ތ އިރި ރަީއސް. ކޮބަތެއިއްޒަތް .ފެނޭނަކަށް ނު ތަނެއް އަުޅަގނޑުމެން ކަެމއް ބެލޭ އެްއެވސް

ބެހޭ   އަށް އަދި ކަމާސުާވުލކުރަން އެބަޖެހޭ. ހ މް މިނިސްޓަރާއި އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ެވސް  ށް ސީރިއަސްކޮމަހަ ސަބަބު  ެގން އުޅޭސާތަކަށް މި މައްސަލަތަކުގައި ފިަޔަވުޅައޅަން ނުކެރިއެހެނިހެން މުއައްސަ

 ،ާދއިރުަގއިެވެގން ދުަވސްމަސްހަ މަޖިލީހަށް  .ެވެގން ދަނީ ުސާވލުކުރޭ. ސަުރކާރަށް އަހަރު ރައްޔިތުން ިމއަދުދިެވހި 

ބެންޖެހޭ ތިރައްޔިތުން މަުގމަތީގައި ދިެވހި  ،ންސާފު ނުލިބިދާއިރުަގއި މީެގން އެްއެވސް ކަމަކަށް އި ދެ ދައުރު ނިމިެގން

ޔިތުންނާ ބައްދަެލއް އަުޅަގނޑުމެްނެގ ރައްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް،  .ޑު މައްސަލަެއއްކީ މިއީ ަވރަށް ބޮމައްސަލައަ
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ކޮންކަމެއްތ ޭއ  ؟ތ އޭ ކަލޭމެންނާ ހަާވލުކުރެުވނު ޒިންމާއިޮކބަ ،ސުާވލުކުރޭއެބަ ނުކުރެޭވ. ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑުމެންނާ 

 ،ެވސް  އްސަސާތަކަށްބެހޭ ހުިރހާ މުއަ ދި ކަމާެވހި ަސރުކާރަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަނީ ދިއެހެންީވމާ، އަ  ؟ކުރީ މެންކަލޭ

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ދިެވހި  ،ނުކުމެ އަޅައިބިރު ފަހަނަ ިއ،އް އަޅަތަކެާގނޫނީ ޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަަވޅު

މީހުން މަރާފައި  ިނަވންަކންމަތީގައިޔަރުކޮށްެދއްާވށޭ. މިަހއް އިފަކޮށްދެއްާވށޭ. ަވުގން ހިކަތްކައި މަސައް ދިނުމަށްޓައިހ ދަ

ާޔ އްވެއްޖެ ކަމަށް  ނޫންެދއްާވށޭ. ެއހެންއިނުާވނޭ. ފިޔަަވޅު އަުޅްއަވފުރުޞަތު ދީެގން އުޅުުމެގއި ތިބިމީހުން މަުގމަތީަގ

ނޭ. މިއީ މިއަދު ނޑުމެންނާ ދެކޮޅަށް ބަސްުބނަން ފަށާއަުޅގަ  ،ދިެވހި ރައްޔިތުން އަނެްއކާެވސް މިކަމާ ދެކޮޅަށް

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ުޝކުރިއްޔާ.  ކަމެކޭ. ޖެހޭންމެހެންެވސް ކުރަންކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

ފް ހުށަހެޅުއްިވ ޠީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަެގ ޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހެންކުޝު

ސަލަައކީ ެގ މައްއެމް.އެްމ.ޕީ.އާރު.ސީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުއްލި މައްސަަލއަށް އަުޅަގނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާޢީދުކުރަން.

ަގިއ ަވއްކަމެއް. މިކަމު  މާއެއް. ަވރަށް ބޮޑު ހިންާގަފއި އޮތް ަވރަށް ބޮޑު ޖަރީންކު ަވރަށް ރަނަގޅަްށ ރޭިވެގޔަދެމަފިރި

އަޅުަގނޑު  .ަވނީ ލާމެހިފަ ަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއް ތިބި އެހީތެރިާވން ،ތިބި ރު ާވިގެވރިާވންއެ ބޭފުޅުންނަށް އޭ

އް ުމގައި ޝާމިލުާވ ހުރިހާ ފަރާތެކަމި އި،ަވކި ފިުކރަކަށް ނުބަލަ ،ކަށް ޔަަވކި ކުލަ ،ަވކި ޕާޓީައކަށް ؛ންދަންނަަވ

ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު  ރާތްތަކަށްފަ ޤު އަދަބު އެޙައް ،މިކަމުގައި ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އަދަބު ،ކޮށްޒިރުހާތަށް ޢަރީޝަ

ނޑުމެްނ ޮގތުން އަުޅަގ ން. ކީއްެވެގންތ އޭ މިކަމާ ުގޅޭޅަެލއް ހުށަހަޮގާވލަން. އަޅުަގނޑު މިއަދު ސަރުކާރަށް ސުާވ

ދެ ކޮމިޝަނުން މިކަން މިއަދާ ހިސާބަށް ނުބެލި  އޮތް  ދީފައިށްހުން ފާސްކޮމަޖިލީ މި، ތްހަދާފައި އޮފާސްކޮށްފައި 

ެވސް މިއަދު  ތަކުަގއި ިތބި ބޭފުޅުންކޮމިޝަން ަވންާޏ އެ ކަމަށް މިކަންކަްނ ނުކުރެޭވ ؟ދަނީލަސްެވެގން

ހަނު ންެގ ތެޭރަގއި ނުތުރައްޔި ،ލަްސުވމަކީިއަގންނަާވށޭ. އިންސާފު ނުލިބި ލަސްެވެގންދާދެއްާވަފއި ެގއަށް ަވޑައިސްތިޢުފާ

ެވސް  މީހުންެގ ޙައްޤުަތއް ލެިވަފިއާވއިެގއްލިފައި ނުަވތަ މަރަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ހުރި މައްސަލަަތކެއް ކަންބޮޑުުވން

އުމަީކ ދިއިލާތަކަށް ނުލިބިދާޤާ ަޙއްޤު އެ  ަގއިމިކަމު ،ދަނީ ނުލިބި. ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ެވެގންދާއިރު މިއަދާ ހަމައަށް މި

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް ހިނާގފައި އޮތް އެންމެ ބޮުޑ  .މެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޑުާވންޖެޭހ ކަނޑުމެން ކަންބޮއަޅުަގ

ދަރުމަަވންތަ ހޮސްޕިޓަލް   ،ާލއިރުއިނޑު ބަލަތެޭރގައި އަުޅަގަވނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި. މީެގަވްއކަން ހިނާގފައި 

މީަގއި އޮތީ ހުސް  ،ސްޔަވި  އިކަމުގަ ިވްއކިނުަވތަ  ށްކުްއޔަރަށް ފަޅުރަށް ،ސްޔަލިއިބްރިޖަށް ަބލަސް، ޔަވި  އިަގކަމު
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ފާރަތްތަކަްށ  އެ. ކާފަތަށް ވިއްރާފަ 6 ފަރާތަށް 5 ބައެއް ފަޅުރަށްރަށް އެބަހުރި .ހިމެނިފަކޮރަޕްޝަން  އިަވްއކަމާ

ފައުންޑޭޝަްނެގ  ތުތް. ޞަދަޤާފައެްއ ނެަވދެ . ދައުލަތަްށ މި ފައިސާކަމުެގ ރަސީދު ލިބިފަތް ބަހުރި ފައިސާ ބަަލއިަގއެ

ން ފައިސާ ނަަގިއެގްނ ިދެވހި ދައުލަތުަގިއ ހުރި ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި އަދަދު ެވސް ނަމުގައި ފައުންޑޭޝަން ހަދަިއެގން

އްކަުމެގ ެވސް ކޮށްފައި ހުރީ ަވއްކަން. ވަ  ހުރި ަވއްކަން. ނިޔާެވފައިާވ މަންމަެގ ހަދާނުަގއި ިމސްކިތެއް އެޅީތީ ކޮށްފައި

އެ  ،ފަދަ ކަންކަން އަރާެވސް ހުތުރު ނަމަށްމި  "ތްޞަދަޤާ" މިކަންކަން ކޮށްފައި ހުރީ.  އި،ތްއަޅަ މިސްކި ސާއިންފައި

 މި  ،ައުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގއި  ،ފައުންޑޭޝަނުން ކޮށްފައި ހުރީ. މިހެން ދަންނަާވއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އިނގޭ 

ކަމަށް އެަބ  މިކަމުގައި ޝާމިލުާވ ނާރުންކުރީެގ މިނިސްޓަ ،ނާއިންފަނޑިޔާރު ،އިރުންނާމަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ޮގތުން ޭގގައި ބަަހއްޓާފައި  ަވުގތީ ތައްފަރާތް މި ،ެވސް އިކޮށްފަ ެއއްފަރާތްއްތަތްފަރާ އަޑުތަްއ ިއެވމުންދޭ. މި

 މި މައްސަކަތައް ެބލެން އެބަޖެހޭ. ނަމަެވސް 

 
 ުލެވަވޑަިއަގތުން{ރިޔާސަތާ ހަާވސަން ަޢފީފު ބަރު ޙަ }ިވލުފުށީ ދާިއާރެގ މެން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ  ރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިތްތެރި ެމންބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް. އިްއޒަތްތެރި 

 

 އްެކުވން:މުޙައްމަދު ވާހަކަދެމެންބަރު ޖަމްޝީދު  ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ

އަުޅަގނުޑ  ސަލައަށްކުރެެވމުންދާ ކުްއލި މައްސްހުބަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅި. ޝުކުރިްއޔާ مد هللح السم هللاب

ފަށް  ޠީ ޙަސަން ލަެދްއީވތީ ހެންޭވުރ ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތަެތރި މެންބަރުހުށަހަޅުއްވައި ކުރަން. އަދި މައްސަލަދުއީތާ

ަގއި ރާއްޖޭޚާއްޞަކޮށް ިދެވހި ން،ކުކާރުތަ ސަރު ،ންަވނީޤީ  ނެތް މިންަވރަށް ޔައްންނަަވން. ަޝްއކެކުރު ދަޝު

 ތިކެމި ތަ؛ ަރއްޔިތުންެގ މުދާ ،ތަުކެގ މާލިއްޔާއަްށ ިގނަ އަދަދެއްެގ ެއއްެޗއްއެ ސަރުކާރު، ަތކުންސަރުކާރު އުފެދިފައިާވ

ތަކަށް. އެނިގ ޢުޟޫއުޅުަގނޑުެމން މި ބަހުސްކުރަނީ މިކަހަލަ މަ އަ ެވސް ކަމުން، މިއަދުެގއްލިފަިއާވކަން. އެހެން

އަދި  ،ިވޔަސް ިއ ހުރިކަން. ެއ ކަންތައްތައް ހިނާގފަިއަވނީ ުވޒާރާަތކުންފަމާީޒަގިއ މިކަން ެވ ،ެވެގންދަނީމަހާ

، ުލކުރެެވން  ސުާވޖެހޭނެ  ކުރި ބަަޔކާާގފައިާވީތެވ އެކަންނހި ،ިވޔަސް  ިވޔަސް، ުކންފުންޏަކުން ޑިޕާޓްމަންޓަކުން

ިވޔަސް  ިވޔަސް އަދި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރަކަށް ވަޒީަރކަށް ،ިވޔަސް  ތަޙުޤީޤުކުރެެވން. އެއީ މިނިްސޓަރަކަށް

އެ މީހާެގ ، ަވނީ ނެ. ސަބަބަކަށްހޭޖެފަނާ ެވސް ސުާވލުކުރަންކުމަނި ފަނޑިޔާރު ،ިވޔަސް  ނުަވތަ ފަނޑިޔާރަކަށް

ދައުލަތެއް. މުސްލިމު   ޅުަގނޑުމެންނަކީ ިއސްލާމީއަަގއި ެވސް ެއއްެޗއް ނުލިބޭ. ތު ހަދިޔާެގ ޮގ ށްއަމުގައި ހުރެ އޭނާމަޤާ
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 ޔާގެ އް ނަބި ،ޔަސް ލިއިޔަމަންެގ ަމއްސަލަައށް ބަލަ ،ންނަން ޮއޭވފެަވރަށް ސާފުކޮށް  ،ޤައުމެއް. އެހެންކަމަށްީވއިރު

މިހިރީ ތިމަންނާއަށް  ،އޭނާ ުބނަނީ ؛ކައި ފޮނުިވ މީހާޓަތުން ޒަކާތް ނެުގމަށް ންެގ އަޔަމަންެގ ރަްއިޔތު ޔާތްޕުޅުގައިހަ

 ދިޔާހަކަލޭެގއަށް  ،ބައޭ. ޙަދީޘްކުރެްއީވ ަވރަށް ސާފުކޮށް ބުންކާތަށް ލިޒަމީހުންނަށް  ދިޔާެގ ބައޭ. މިހިރީ ތިޔަބައި ހަ

މެން ޅުަގނޑުއަ  ،އި އިުރަގަމށްީވއެހެންކަ ީވ.އުުޅއް ެގން އި ެތއްަގއި ަވޑައްކަސަރުކާރުެގ މަސަ  ؟ހޭހުްއޓަ ޭގގައި ،ބުނީލި

 ،ނަމަ ދިކަމެއް ލިބިފައިާވަސނ މުއްށްނުޙައްޤުން މީހަކަ ،ތް ކަެމއް ން އޮެގއްަގއި މިހާ ސާފުކޮށް އެނމުސްލިމު ދައުލަތެ

 ،ރަްއޔިުތންެގ ޙައްުޤ މި ޤައުމުަގިއ އޮންނާނީ. އެނިގލަްއާވނެއެކަން ބެލެންާވނެ. ެއކަން ހ ދެންާވނެ. ދިެވހި 

ާވތީ.  ތަަނކަށްއް. އެއީ ފަޅުހެ ނުުހރޭ. އެ ރަެށއްަގއި ނުހުރޭ ސަރުކާރުެގ ެއއްެވސް އޮފީ އްތީބެ އި ކަގަ ރަށެއްފަޅު

 ގެ  ސަުރކާރުއެފެދުނީ. ސަރުކާެރްއ އުއި ނގަ އުޅޭތީ މިތާން މިތާ ދިރިތުދިެވހި ރަްއޔި ،މެްނެގ ޤަުއމުުޅަގނޑުއައެކަމަުކ، 

 ؛މަޖިލިސް ހަދާ، ާގނޫނުއިންނަނީ ސަރުކާރާއި، ަދއުަލތާއި މި އަ. ދައުލަތުގަ ފެދެނީ އުއްންނަނީ ދައުލަތެ އޮމިމައްޗަށް 

 ންގެ ތު، ދިެވހި ަރއްޔިމާ. އެހެންީވހި ރައްޔިތުންެވދި އެތުރި މި ތިބީ މެންުޅަގނޑުއަންަގލްަގިއ ތިނެސްކަން ޓްރޭ މި

 ެއއީ  ،ނަމަ ެވފައިާވްއެވސް އެްއޗެްއ މަދުއެަބއިމީހުންެގ އަތުން އެ ،ނަމަ ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ެގއްލިފައިވާ  އަތުން

ރާ ކު ޓަކައި ައދުެގ ސަރުކާރުން މިނުޙައްޤުން ދިޔަ ކަމަށް ަވންޏާ އެ ހ ދެންޖެހޭނެ. އެކަމަށް ބާރުއެޅުމަށް

 . ން ތާއީދުކުރަށްއަެމން ފުރިހަމަުޅަގނޑުއައެއީ  ،ބެލުންތަކަށްތަ ބެލޭބަުނަވތަ ހިންާގ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ނު ،ކަންތައްތަކަށް

ހަދާ އެ ސަރުކާރަށް ާގނޫނު ދިެވހި ރައްޔިތުން ަވނީ. ކައިޓަ ތައްތައް ހ ދުމަށްންއީ މިފަދަ ކަރު އަޕީެގ ސަުރކާ.އެމް.ޑީ

ހިނދުަގިއ  ީވ. އެހެންކަމަށްފަދީ  އަޣްލަބިއްޔަތު ނުދޭަވރަށް ށް ފަހަރަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް ސަރުކާަރކަ ހުެގ ފުރަތަމަލީމަޖި

ުޅަގނޑމެން ޖެހޭ ަވރަްށ އަ، މިކަން ކުރަން. އެހެންީވމާ ،ެގންވޭ ާލޒިމްވެ  ،ެގްނޭވެވބުމެންެގ ަމއްޗަށް ާވޖިޅުަގނޑުއަ

ން މިހެން މެއަހަރެއަހަރެ  ،ީވހިނުދަގއި  ށް އިންސާފު މިހިރަ ކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި ހ ަދއިދޭން. އެހެންކަމަށްއަފުރިހަމަ

 ސް. ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީއްންކަން އަުރަވން. ޝުކުރިޤީތިބޭނެކަމުެގ ޔަ

 

 ން:ހަކަދެްއެކުވރިޔާސަތުން ާވ

 . هللاދު ޢަބްދުރު މުޙައްމަދު ނަޝީބަތެރި މެންތްނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 ން މިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ެވސް ފާުޅީވްށ އަެނއްކާ މައްސަލަ ުކއްލިއަކަޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ 

 މި ށްސަަލއަކައްން. ކުއްލި މަނުމައިނުން ފުރަތަ ުޅަގނޑު ުސާވލުކޮށްަލން ބޭއަސަރުކާރުަގއި ޚިޔާނާތެއް ހިްނީގތ  

ެގ ހުމަ ރުބަން އަހަރުެގ ޮނެވަވނަ 2018 ިރކަމާލިޙް ެވޞާޙައްމަދު މުއިބްރާހީމް  މްހޫރިއްޔާޖުރަީއސުލް؛ މައްސަލަ ަވނީ 

މަރުތަކުެގ މައްސަަލ އާިއ، ީސެގ މައްސަލަ .ެވސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު ންނުަވނަ ދުަވހު ހަާވލުިވ ޮގތަށް ފުރަތަމައި 17
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މި  ކުންތަހި ަވނީ އުފައްަދާވފަ. އެ ކޮމިޝަންޗެ ެއއް މިޝަންތަކަކާކޮ ާކިއ،ކަތަޙުޤީޤުކުރަން ކޮމިޓީތަ

ބައިަގނެޑްއެގ ކަންތައްަތއް  މް.ޑީ.އެން ކިޔާ ލާދީނީ ަތކީ އެޤަދު، ޙަޤީށް ައނެއްކާެވސް މިއަދަނިކޮމަސައްކަތްކުރަމުން

ީޕެގ .ދަަވނީ. އެމް.ޑީެގންމުންރަމި ކު އްހުންނަަވިއެގްނ މި ކަންތައްތަރައީސް އިްސެވ ެގހުލީއޮއްބާލަންެވެގން މަޖި

 އް އޮއްބާލަްނެވެގން ތައްުރަވނީ ެއ ަކންތައެމް.ޑީ.ީޕެގ ޗެއަރޕަރސަން ލައްާވ މި ކަންަތއްތައް މި ކު ،ރައީސް

، އެ މީހުންެގ ށް. އެހެންީވމާ.ޑީ.ީޕެގ ރައީސަ . ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ ލާދީނީ މީހުން ތާއީދުކުރަނީ އެމްއިޙަޤީޤަތުަގ

ތް ަވރަްށ ޮގ ހިބެ ؟ްއތ  ބެހީނެ ކިހިސާ . ދެން އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ީސެގ ފައިއިުތަގކުަރއްާވ ކަމެްއެގ ޮގ ޢުގައިދިފާ

ށް ފައިދާީވ ބޮޑަ ސާއިްނ އެންމެމެންނަށް ެވސް. އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ަފއިުޅަގނޑުއަނޭގ އިބަ އެ ށްނަގޅަރަ

  މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާީވ. ބިތިމި  ުރގައިެގ ސަރުކާދު އޭުރގައި އިދިޮކޅުގައި ތިބި މިއަ؟ ބަޔަކަށްތ ކޮން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ރި މެންބަރުރާެގ އިްއޒަތްތެދާއި ފޭދޫ ،މައްސަލަެއއް ނިޒާމީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ނިހާދު ާވހަކަދެއްކެުވން:ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ  ،ކަދައްަކަވމުންހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވ

އެފަަދ ެއއީ ަވރަށް ބޮޑު ގ ހެއް. އަދި  ،ދާުޅުވންިވިވދާޅުވާ  އެ ކަމަށް ބިތިއެބަބަޔަކު  ަތއް ބަިއަވރު ލާދީނީތެރޭގައި އެ

ރުޞަތު ދެއްުވމަކަށް އިްއޒަތްތެިރ މި މަޖިލީހުން ފު ހި ރައްޔިތުން ބަދުނާމުކުަރންެވދި އި،ާވހަކަެއއް މިތާ ދައްކަ 

 މި ނިޒާމީ ުޅަގނޑުއަ ށް. އެހެންަކމުން،ކަމަކަންދޭ ތަަގާވއިުދން  މެންެގޅުަގނޑުއަުޅަގނޑަކަށް ނުެފނޭ އަރައީސް، 

 ނުކުތާ މި ނެީގ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މްޅިަވރަނޮޅުަގނޑު ބަލަިއަގންނަން. އަ ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއެގ ޮގތުަގއި އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ތްާވ ޮގތަށް އެފަދަ ބަސްނި މުކޮށް އްއާ ށް ނަންތުިދެވހި ރައްޔި ދަްއކަާވއިުރގައިޅުޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުއް ދާއިރާެގ އި

 ، އާދަތައް ހޭަވންޖެރައްޭބނުންކު ،އްަކވާއިރު ދަ ޅުނަގއި ާވހަކަފުތާަވން. އަދި މިނުކުރެއްުވމަށް ދަންނަޢިބާރާތް ބޭނުން

  !ެގންަދާވއަށްމަށް ދަންނަަވން. ކުރިސުލޫކީ މިންަގނޑު ހިފެހެއްޓު ެގންުގުޅްއަވންޖެހޭ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا  ނަޝީދު ޢަބްދުަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދުޅިނޮ
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އިޞްލާޙު  ްއކަންެވެގން އެހިރާއްޖޭެގ ބިން ިވެވ. ހަޖަމެއް ނުާވނެ. ދިހަޖަމެއް ނުާވނެ ާވހަކަތަްއ ދެއްކީމަ

އުމުރު ެގ އްޔާޖުމްހޫރިރައީސުލް /ނުންތ އަލިކިތައް މި ؟ތ ންކިހާަވރަކުރުފިޔާ ނެީގ ނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅީމަ ޤާ

ޖަލުން ނެރެންެވެގްނ  ްށ އިން މީހާކަިމއަދު މަޖިލިސްެގ ަރއީސަ ؟ކިހާަވރަކުންތ  ފައިސާ ެނީގމަތިކުރަން 

 ކި މި ކަންތައްތައް ެވސް ހިނާގ ބަލައިލަން. ކޮންމެހެން ަވ ؟ފަިއާސ ޚަރަދުކުރީ ކިހާަވރަކަށްތ  ެގއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

ނުކެިރެގން ހާރުެގ ބިޝާމް ބޭރުކުރަްނެވެގން ީކއްެވތ  އޭރުެގ ޕީ.ޖީ މި ކީ.ތ  ބަލަންީވންނޫނެއްނޫ ތައްތަެކއްކަން

ހުށަހެިޅއޭ އޭަނެގ   ސަުރކާރުން ބޭރުުކރަންެވެގންެގޙްލިއުެޅނީ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުެގ ޞާ ށް މިެގ ރައީސަހުމަޖިލީ

ެގ އަދީބުއަޙްމަދު  ؟ކަމެއްަގއިތ އެ ބަހައްޓަނީ ކޮންހުރެެގން ޭއނަ އެތާ   ރައީސް އަީޑަގއިހުެގނަން. ހުށަހެޅީމަ މަޖިލީ 

ބާުރަގިއ  ިއ ޔާމީނުެގ އާރާއިގަ ެވރިކަމު ެގރީ މިހާރުެގ ޕީ.ޖީ. ޔާމީނުހުކޮޅަށް އެއްއެންމެ  ބާރުގައި އަޙްމަދު އަދީބާ

 ޮގތެއް ހަދަން ހާމަޖިލިސް ރައީސް ބުނާ ެގ ެވރިކަުމގައިޔާމީން ކޮޅަށް. މިއަދު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އްކާއަނެ

ލުަގިއ މިައދު މި ކަންތައްތަްއ ބޮ. ނޫނޭ  ކަންތައްތަޭކ ބަލަންީވ. މި ކަންތައްތަެކއްއެމިހާރުެގ ޕީ.ޖީ. މި ހުންނަނީ 

މެންބަރުން  65މި  ،ޙަޤީޤަތުަގިއ ެވްސ ކިތަންެމ ބަޔަކު . ހަމަ ނެތް ނެ ކަމެއްހުއްޓުާވ ތައްމި ކަންަތއް ިއެގންއަޅުވަ 

ެޓއް. ށްނާނެ އެްއެވސް ކަެޓއް. ދީނަކު ީނންށްކަ މަޑު ،ޓެއްށް ދީނީ ހަރުކަނީ މީހުން. ކޮންއަޔަްސ ެއއީ ލާދީރުޅި

 ެޓއް ެވސް.ށްމަޑުކަ ،ޓެއް ެވސް ށްހަރުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  !ާވތަތްހިމަޖިލީހުެގ ަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުމް ދާއިނޮޅިަވރަ

ެވސް  އެއީ ؟ނީ މަޖިލީހުެގ ރައީސްޅުކުނުލާ މިތާނގައި ނާޗަރަންގީ އިއްެޔގައި މިތާ ވ ޓު އޮތީމަތ   މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގައި

ނުލަެއއް ޓު ދީފައި ވ ޓުމިނެ 5 ޖަހާފައިލާްނެވެގން ރަނަގބީުލ ްނނަ ކަމެއް ނޫން. ވ ޓުާވއިުދގައި އިމަޖިލީހުެގ ަގ

ކީ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ސަލިސްެގ ރައީޖިކަށް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. މަސަޖިލީހުެގ ރައީމަ

ނީ ަވން ތަމްސީލުކުރައްރުެމންބަ 5000. ންނަނީށް ެވސް އިއަށް އިންނަ ޙަްއޤެއް މަޖިލީހުެގ ރައީސަهللا ޢަބްދު

ހެދޭނެ. މަޖިލީހުެގ ާވއިދެއް ނުަގ، މަޖިލީހުެގ ަރއީސް ބޭނުންާވހާ ޮގތަކަށް ކު ެވސް. އެހެންީވމާޅަންމެ ބޭފުކޮއި މިތާނަގ

، ދެން ނުލާ. އެކަމަކު ބަ ބަހައްޓާ ވ ޓުއެ މެން މިތާ ދޮރުމަތީގައިޅުަގނޑުއަ އެއްަބއި ދުަވސްދުަވހު  ީވމާރައީސް ބޭނުން

ންނާނެ މި ޅުަގނުޑ ނ އަ ހުރިހާ މޮެޅއް.  އަށްމާށް ޮމޅު ޮގތް. ތިދާ. ތިމާ ޕާޓީއަދުަވހަކު އަންނަ މީހާ އެބަ ަވއް އެހެން

 ތ  ނަށް ހުރިހާ ރީތި ނަމެއް. ކޮބައިންމެންބަރު 65ެވސް ަގޑި ޖެހިފައެއް. އެކަަމކު،  ކުމަޖިލީހުގައި އެންމެ ދުަވހަ

 ބުނު  އް ނޫނޭ. ޢުމަރުބެރުބުނު ޚައްޠާމަ. ތިމާމެންނަކީ ޢުލަަލއްަވބައިނުަމތީގައި އޮުޅަވކުރިރަްއޔިތުންެގ  ؟ޙައްޤަކީ
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ެއ ނުގައި ެވސް އެބަތިއްޭބ ތަ ހަމަ މިނޫން.  ެއއްބީްއޔޫއަ ލްީމސްމީހުންނަކީ. ޞަލާޙުއްދީނު އް ނޫނޭ މިޒީޒެޢަޢަބްދުލް

މިއަާދ  ؛ކޮން ބަޔަަކށްތ  ަވުގ ފައިސާ ! ހުންނަށް ެވސް ފިޔަަވޅު އަޅާބަލަނު މީހުން. އެ މީހުޖެަގއި ަވުގ ފަިއސާ

 .ެގން މި ބުނަނީރިަވރަށް ކެލިބުނު ބައި ުރފިޔާއެްއ ެވްސ ނީންނާނެ. ން ތުދީބު އައަޙްމަދު އަ  ށް އަިއއިރުއަމަހަ

  ށް ހިސާބަ ޖެހިެގނެއް ނޫން މި ދާ ހަމަޔަށް އައިއިަރކު. ަވުގ ފައިާސަގއި ނީންނާނެ. އެއްެވސް ޙުކުމެއް ނީންނާނެ މިއަ

 . އެކަމަުކ...އައިސްަފއި މި ހުރީކީ

 

 ުވން: ާވހަކަދެްއކެ ންރިޔާސަތު

ރު  މެންބަރިދިއްަގރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީއަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު 

 ށް. އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: މެންބެރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިާރެގ 

ސީެގ ަމއްސަލަ ނުބެލި .އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު ؛މައްސަލަ ޅިފައިާވ ުކއްލިމި ހުށަހެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ށް  ރު ޙަސަން ލަޠީފަރި މެންބަްއީވތީެވ ހެްނޭވރު ުހޅަނުގ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެދެއިހުށަހަޅަ ލަސްަވމުންދާތީެވ މައްސަލަ 

ލަ މި މައްސަރާނެހެން ބޫލުކުގަ  ުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ިދެވހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސްއަޝުކުރު ދަންަނަވން.  ޅުަގނޑުއަ

ެގ ދައުރު ހުމަޖިލީ ނިއްޔާންެގ ސަމާލުކަމަށް ނޫތު ރައްޔިއްނުނިމި ލަސްަވމުންދާކަން. މަޖިލީހުން މިކަހަލަ ކަމެ

ުޅަގނޑަކަށް ޭނނެގ ދެން މިއަށްުވރެ ރަނަގޅަށް މިކަން ކުރާނެ ޮގތެއް. މިއީ ކުއްލި މައްސަލަެއްއެގ އައަދާކުރުމަށް 

  ކަމަށް  ދެމެމުން މިހެން ދާދެމެމުން ،މުންހަމަ ލަސްަވ މިެހން އް. ެއއީލައެ މައްސަ ހުށަހަޅަންޖެހޭސަލައް ޮގތުަގއި މަ

ެވސް ހިސާބަކުން މި ކުއްލި މެ، ކޮންޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ދެޭވ ެދރައެއް. އެހެންީވމާއަ ެއއީ  ،ާވނަމަ

މި  ޅުަގނޑު ދަންނަާވނީއަ ޖެހޭ. އެޮގތުންމައްސަލަ ބެލެން މިހޭ. ހުށަހަޅައިެގން ޖެތުަގއި ހުށަހަޅަންސަލަެއއްެގ ޮގމައް

ކަމުަގއި  ިވދާުޅިވ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އެހެން، ނޮޅިަވރަމް ުއޅެނީ. އެހެންީވމާ މައްސަލަ ހުށަހެޅިެގން މި

 ޮގުތަގއި  ެގެއއް އެއް. ުކއްލި މައްސަލަޮގތުަގއި މިއީ ހަމަ މުހިންމު މައްސަލަ ބޫލުކުރާގަ ެވސް ައޅުަގނޑު  ިވޔަސް

ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ިތބި ބައެއް ކަމުަގއި ިވޔަްސ އެއް. އަުޅަގނޑުމެން ހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަކޮންމެ

އްޔަންކޮށްަފއި ތިބި ބައެއް ކަުމގައި ިވަޔސް ެވްސ އަދި ސިިވލް ސަިރިވސަްސގައި މަަސއްކަތްކުރާ ަބެއްއ ޢަ  ،ެވސް

އި ިވޔަސް ެވްސ ކުރާ ބައެއް ކަުމަގސަރުކާުރެގ ކުންުފންޏެއްގައި މަަސއްކަތް  ؛ދި ޕްރައިެވޓް ކަމުގައި ިވަޔސް ެވސް އަ

މުސާރަ  ،ފައިސާ ކަން ިތމަންނަމެންަރއްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ،ބޫލުުކރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތެއްަގެވސް  ހުރިހާ އެންމެން

 މަސައްކަތެއް މެން ކުރާ ކޮންމެކަން. އަޅުަގނޑުޖެހޭނެފައިސާ ހިމާޔަތްކޮށްދޭންމި ލިބެނީ. އަދި ރައްޔިތުންެގ 

ފައިސާަގއި  ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އެޮގތުން އެަގކަން އަުޅަގނޑުމެން އެކުކަމާއިޚްލާޞްތެރި ކުރަންޖެހޭނީ
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ަވރަްށ  ދޭތެރޭ އެޅެންޖެހޭ ފިޔަަވޅެއް އެެޅންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ބަޔަކާ ާވންޖެހޭނެ. އެާވނަމަ އެއަށް ޖަާވބުދާރީޖެހިފައި

ކުަރއްާވ ހުރިހާ ށް އަދި ޕޮލިހުަގިއ މަސައްކަތްެގ ޕޮލިސް ޮކމިޝަނަރަެއކުަގއި އެދެން މިއަދު ތެރިކަމާއިޚްލާޞް

ަވރަށް ިއޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކްއ  އި،ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެބޭފުޅުންެގ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންަގނޑު ހިފަހައްޓަ

ޅު ފިޔަަވެޅއް އަޅަންޖެޭހ ރަނަގއި، ތަކުން ބަލަ ހުރިހާ ފަރާތްކަން ބަލަންޖެހޭ ރައްޔިތުންެގ ަޙއްޤުަގއި ކޮށްދިނުމަށް. މި

ިމކަން ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ޙައްލުޮކށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން.  އި،ފިޔަަވޅުަތއް އަޅަ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  މަުޑއްަވރީއަރުަވނީ   އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިެމންބަރު. މިހާރު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް. ޝަރީފަ އާދަމް މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އާދަމް ޝަރީފްާދއިރާެގ މެންބަރު  މަޑުއްަވރީ

 ،ޙަސަން ލަޠީފް ޒުއުސްތާ ންބަރުމެއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ހެންޭވރު ހުޅަނުގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ެއއް ފާހަަގކުރަްއާވފައި ލާއިރު މީަގއި މުހިންމު ދެ މައްސަލައި ހުށަހަޅުއްާވފައި އޮތް މި މަްއސަލައަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަ

. ކޮރަޕްޝަުނެގ މަްއސަލައާއި މަރުތަުކެގ މައްަސލަ. މި ދެ މައްސަލައަކީ ެވސް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވްސ ތްއެބައޮ

މި  ،ކަމަކީ ނަމަެވސް، މީގައި ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭލަ. އެހެންޑުާވ ދެ މައްސަހިން ހަމަ ކަންބޮދިެވ

ހުށަހެޅިެގން ނުބެލި ހުރި  މިއީ ހަމައެކަނި މިއަދަކު ؟ ދަނީ ކިހިނެއްެވެގންތ  މައްސަލަތައް ލަސްެވެގން މި

ނުެގ މީރައީސް ޔާ ،ސާބުން ފެށިެގންހި ިގރަޕްޝަން ހިންމައްސަލަތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، މި މައްސަލަތަުކަގއި ކޮ

އެީކަގއި މަރުެގ މައްސަލަަތއް ެވްސ ބަލަން ފެށިފައި އެބަހުރި. އެއާ ެވރިކަމުަގއި ކޮރަޕްޝަުނެގ ަމއްސަލަތައް އަދި ހަމަ

އްކަތްތަެކއް އަދި މި ސަރުކާރުން ަވކިން ކޮމިޝަނެއް އުަފއްދަިއެގން ެވސް މި މަސައްކަތްތައް ައަވސްކުރުމުެގ މަސަ 

ައދިެވސް ޚާއްަޞ ޮގެތއްަގިއ  ،ދަނީ ަނމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވެގން މިރި. އެހެންރެިވފައި އެބަހުކު

މީދޫ ފެންފިޔާޒުޭގ އަނަސްެގ މަރުެގ ަމއްސަލަ  ރ. .ދާކަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްމަރުތަކުެގ މައްސަލަ ލަސްަވުމން

ދަން ބޭނުްނާވ މީހުންނަށް ެވްސ ެއކަމާ ާވ ހެކިބަސް ހ އެކަމަށް ބޭުނންސްަވމުންދަނީ. އަދިެވްސ ހަމަ ޮގެތއް ނުނިމި ލަ

ެއކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ރިޕ ޓެއް ނަަގން އެަބ  ،ދޭށޭމާލެ ޖައްސާލަ ،ބުނަނީ ފަިއ ފ ނުން މިއިލާބެހޭ ކޮމިޝަނުން ުގޅަ

ޮގަތކީ. މިއަްށުވެރ  ްއ ހިނަގންާވނެބާަވތުެގ މައްސަލަތަ ނޫން މި ިމއީެއއް .. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއޭބޭނުންެވ

ޫބލުކުރަންޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަނުެގ ަގުތެގ ަމއްސަލަތައް ހިނަގންޖެހޭނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބާަވ ސީރިއަސްކޮްށ މި

މި   ،ދަނީ މައްސަލަތައް ެވސް ހަމަ އެޮގތަށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެންަނށް ފެނިެގން މި
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ަހމަ މި ސަރުކާރުގައި ެވސް  ،ބަ އެނޭގއަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ،ކެވޭ ާވހަކަ އެބަ ދެ  މި ތަޅުމުގައިމަޖިލީހުެގ

ެއކީަގއި މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ ކޮރަޕްޝަނުެގ މައްސަލަތައް ިހނަގމުން އެބަ ދާކަން. ހަމަ އެއާ

ތުހުމަތުކުރެޭވ ބޭފުޅުން.   އޭ ކޮރަޕްޝަަނށް އެބަ ތިއްބެވި މުތަކުގައިޤާސަރުކާރުެގ މަތީ މަ ،ބޭފުޅުން ިވދާޅުވެއްޖެ 

ސަުރކާރުން ޒީރ  ޓޮލަރެންސް ދެއްާވ ކަމަށް  ؟ބޭފުޅުން ބޭރުނުުކރެިވެގން އުޅެނީ އެ ކީްއެވެގންތ  ސަުރކާރަށް މި

 ޮގތެއްަގިއ ޮގތުަގއި އެކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޒިންމާދާރު ބޫލުކުރާަގވެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑު 

ޮބޑު  އެީކަގއި ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް، އެންމެއްކަތްކުަރން. ހަމަ އެއާ ެއއަށް ަޖާވބުދާރީުވމަށް މަސަ  ؛ސައްކަތްކުރުމަށްމަ

ތަނުަގއި ެއ  ބޮޑު ިޚޔާނާތަީކ ދީނަށް ެވޭވ ިޚޔާނާތް. ައޅުަގނޑުމެންެގ މި އެންމެ ަޤއުމަކަށް ޓަަކއި ެވޭވނެ ،ޚިޔާނާތަކީ

ހުރިހާ މައްސަލަތަކެްއ  މި .ޅެނީއު އެކަީށެގންާވ ިފޔަަވެޅއް ނޭޅިެގން މި  ެވސްދޭތެރޭ . ެއކަމާހިނާގމައްސަލަ އެބަ

ުގޅިެގން މިހާރު  ދީނީ މަްއސަލަތަކާ ،ކަންބޮޑުަވނީ ޮބަޑށް އެއަްށުވރެ އަުޅަގނޑު  ،މިހެން ކުރިމަތިެވެގންދާއިރު 

ެވސް  ށްފައި ދިނީމަާގނޫނެްއ ފާސްކޮ ޮގތުން ަވުރަގދަެވސް ާގޫނނީ  ުގިޅެގން އިންތިހާއަށް ނުރަްއކާ އެަބއޮތް. އެކަމާ

ކަމެއް މިުއޅެނީކީ.  އް ނޭޅޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނޭގ މިހާރު ކޮންކަމެއް ނުކުރެިވެގންފިޔަަވޅެ 

ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނެގީނ  ދެކެޭވ ާވހަކަތަކަށް ބަލާއިރު މިތާ މި ،ަކމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ

  ލަސްާވކަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ާގނޫނީ ބާރުތައް ދިނީމާ ނިކުންނަކަން. މައްސަލަތައް އެބަ ނުންާވ ނަތީޖާ ނުޅުަގނޑުމެން ބޭއަ

ެވސް މީެގ ނަތީޖާ ނުނިކުންނަކަން. އެހެންީވމާ، މިކަންކަްނ ހިނާގނެ ޮގތަކަށް އެބަޖެހޭ ސަރުކާރު ބައްޓަންކުެރެވން. 

ފަ. ރައްޔިތުން ރުމުެގ ބާރު ރައްޔިތުން އޮތީ ސަރުކާރަށް ދީރުތީބުކުކަމެއް ތަ ހުރިހާކަމަށް މަުގފަހިާވނެ ޮގތަކަށް  އެކަން

އޮތީ މަޖިލީހަށް ދީފަ. އެކަމަުކ އެކަން ުނާވ ކަމަށް ވެއްެޖްއޔާ އަުޅަގނުޑ ދެޭކޮގތުަގއި ެއކަމުަގިއ މަުގފަހިާވނެ ޮގތަކަްށ 

ން ދެން ޔަަވުޅ މަޖިލީހުހެންީވމާ، ެއ ފިކަމަކީ. އެ އެީއ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ  ،މިކަންކަން ކުރުމަށް

 ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ނުޑ ޮގާވލަން. ަވރަށްދެްއުވމަށް އަުޅަގއަޅުްއަވއި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޒަތްތެިރ އިއް  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާއަރުަވނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ލަޠީފަ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ރުމެންބަ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ބޮޑަށް   ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަ ބަލަން މާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ވެއްޖެ. ެވސް ނިންމަން އަޅާައޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވޅު ަވޅުފިޔަ  ،ނިންމާފައި އިަވހަށް ބަލަެވސް ލަްސވެއްޖެ. އަ

  ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިއަދު މި ދުގައި ޤްޞަމަފު ހ ދުމުެގ ސާބޫލުކުރަނީ އިންަގއެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު 
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ށީެގްނޭވ.  ެވސް ުވން ެއކަ މައްސަަލއަކަށްޒާުތގައި ަހމަ ކުއްލި ދާ ކުއްލި މަްއސަލައަކީ އޭގެ ހުށަހެޅިެގން

 ތަނަށް އިތުރު ކުއްލި  މި ،އިްއިވމަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން  އެހެންނަމަެވސް، ޭއެގކުރިން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މުޅި  ،ކުރެްއވިއިުރަގއި މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ އި،ނުުކރައްވަ ހުށަހެޅިެގންދިޔަ ާވހަކަ. އޭތި އެޖެންޑާެއއް މައްސަލަ

މުސްލިމުން  އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހެނީ ުބނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑމެން އިސްކަމެއް އަސާސީެގ އުމުަގއި ޤާނޫނުޤަ

އެީއ  ،ދީނޭ ބުނަނީބުނާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އިސްލާމްދީޭނ ަގނޑުމެން އިސްލާމްދީނަށް. އަޅު ކަމުގައި ީވތީ އިސްލާމް

ޤީދާއަީކ މާތްެވެގްނާވ ޢަ ެގައޅުަގނޑުމެންޗަކަށް ާވތީެވ. އި އޮންނަ އެއް ޤީދާެގ މަްއޗަށް ބިނާެވފަ ޢަ މެންއަޅުަގނޑު

 ނަހޫ ަވަޠއާލާ.ޙާސުބުهللا  ،ުއަވންތަ އިލާހްދީން. އަުޅަގނޑުމެްނ އިމާންަވނީ ަވިކ ފަރާތަކަށް. އެީއ ެއއްކަ އިސްލާމް

 ،ތަކަކީމިސާލު ތުން ހ ދާލާމަސީލު މިސާލު އެކަލޭެގފާނު ަފރާ ނަށްއަުޅަގނޑުމެން ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ނަބިްއޔަކީ 

މިސާލުން  ެގޢަލަިއހި ަވސައްލަމަ هللا ަޞއްލަމުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ. އަުޅަގނުޑމެންެގ މާތް ނަބިއްާޔ މުޙައްަމދު ނަބިއްޔާ 

ހުރިހާ ކަމަކަށް  އެ ؛ޖެހެނީ. އެހެންނަމަެވސް، ެއއަށް ފުރައްާސރަބަލައިަގންނަންމިސާލު މެން އަޅުަގނޑު

ޒަމާނަށް ުނފެތޭ އެއްެޗއް ކަުމގައި ބުނެ  މި ،ޗެއް ަކމުގައި ބުނެތަ އެއް ނުފަރިއް ެއއީ ރިސާލެ ެގ هللا ،ފުރައްސާރަކޮށް

؟ ރާއްޖޭަގއި ެގެނޭވނީ ެފއްތ  މިސާއިންސަރުކާުރން އުޅޭއިުރގައި ކޮންލާދީނީ ބަޔަކު ނެރުނު ރިޕ ޓަކުން ނުނެއްޓިެގން މި 

މޭއިރުގައި މި ޤައުމު ހާނީެގ ފިލްމު ނި ފުންނާބުކީ ކަމުޅި ،އި ކޮރަްޕޝަނޭ އެހެން އެއްޗެކޭ ިކޔަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަުގގައި ިވޔަފާރިެވރިްނ މަޖީދީ މިއަދުސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ،އޮންނާނީ އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން އަނދަަވޅަކަށް ެވއްޓިފައި 

ކަންީވ ާވހަކަ ދައް  މި؟ ިވޔަފާރިތަްއ ހުއްޓާލަން އެ ިނކުންނަނީ. ކޮބައިތ  މި ޤައުުމަގއި ތިބޭފުޅުން ތި ެގންނަާވ ަތރައްޤީ

 އަޅުަގނުޑ މިދަންނަަވނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ަމއްސަލަ ބަލާށޭ. ައޅުަގނޑުެމން މިލިއަން ޑޮލަރުން ލާރި؟ ންތ ނޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .ެވސް ލާންވީއޭ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލަށް އި،ނިންމަ އިނަާގފައި ހުރެއްޖެްއޔާ އަަވަހށް ބަލަ

އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ތަރައްޤީ. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ތަރައްޤީ  ،ނީބޭނުންަވ ؟ށްތ މެއް ކުޅުްއާވކަފިލްކޮން

ނޫން. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގިއ  އްނޑުމެން ކުފުރުެވރިެވެގނެއަޅުަގނޑުމެންެގ ދީން މަތީަގއި ތިބެެގން. ައޅުަގ

ުޅަގނޑު ފުލުސް ޅެއް ކަމުގައި އަބަލަންޖެހޭ ބޭފުބޭފުޅާެގ ަމއްސަލަ  ންނެިވ ރައީަސކީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެއި

 އޮފީހަށް ޮގާވލަން. ުޝކުރިއްާޔ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިަހަވންދޫފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ 

 ށް. ޝިފާޢަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ
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ެގ 19ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ހުށަހެޅިފައިާވ މަްއސަލައަކީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، އެޖެންޑާ 

ކަމަށްަޓކަިއ،  ދެްއިވއިލަ ހުށަަހޅުއްވަ  އެއް ސަބަބު. މައްސަތްމި މަޖިލީހަށް ަވ ،ކޮށްނަމުގައި އަުޅަގނޑުމެން ކެމްޭޕނު

އަދާކުރަމުން  ށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދެއްިވ މެންބަރު އުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފައަޅުަގނޑު ެވސް ހުށަހަޅުއްަވއި 

ކަ  ފަހުން ެވސް ލައްތްައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ަވ ؛ތެދެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން ބޭނުްނަވނީ

 ަލއްަކ ދުަވްސ ެވްއޖެ. ލަސް އެަބޭވ. ލަްސަވނީ ހަާވުލިވ ފަުހން ެވސް ކާރު ެވިރކަމާ. އަދި މި ަސރުދުަވސް ވެއްޖެ

ތަާކއި، ންިދޔަ ެވިރކަމުަގއި މި ޤައުުމަގިއ ހިނަގއިދިޔަ ަވއްކަޚާއްަޞކޮށް ނިމިެގން ،ތެޭރަގއި  ެގނިމިދިޔަ ފަސް އަހަރު

ކަމަށް  އޭެގތެޭރގައި ބޮޑެތި ނޭނޭގ ކަންތައްތަެކއް ހުރި ؛އްއް ކަންަތއްތަކެ މި ޤައުމުން ހިނަގއިދިޔަ މަރުެގ އެތަ

ދޭތެރޭގައި އެކަީށެގންާވ ފިޔަަވުޅތަކެއް ނޭޅޭ. އިްއޒަތްތެރި  ެވސް ދިެވހި ރަްއޔިތުްނ  ތުހުމަތުކުރާ ކަންކަމާމިހާރު

ކުރޭ. ަޙއްޖު ްއކަން. ހަނޑުލުން ަވކުރޭކަދުރުން ަވްއކަން .ނިމިދިޔަ ސަރުކާުރަގއި ަވއްކަން އޮތް ހިސާބަކީ .ރައީސް

ެވސް ނެތް. އިްއޒަތްތެިރ  ޮގސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިަކން ނުކުރާ ހަމަ އެއް ހިސާބެއް ންކުރޭ. މިހެކ ޓާއިން ަވްއކަން

ތު މަޠިދިަޔއީ ފާ ކުރުމުެގ ކަންތައް އެންމެ ބާރަށް ހިނގައި މިަވކިން ާޚއްޞަކޮްށ ދީނަށް ފުރައްސާރަ. ރައީސް

އެ ރީިތ މާތް ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްެގން  "ޞަދަޤާތް" ޅުްއިވ ފައުްނޑަނޭޝަނެްއެގ ތެރޭގައި.ިއެގން އުހައްދަަވދީދީ މްއިބްރާހީ

ޮބޑަށް ެދން ަވކިން ހަމަ މި ދީނަށް ކުރާނެ އެހެން ފުރައްސާަރއެްއ އަުޅަގނޑަކަށް ިހޔެއްުނޭވ  ކުރުމަށްުވރެަވްއކަން

ހިރާއްެޖއަކު ކެރުނު ހަމަ އެަކުކ ެވްސ މި ދިެވ ބުނަންޝަެނއް ުއާވަލންނެއް. ެއ ދުަވހު ެއ ބުނާ ފައުންޑޭހެއޮންނާނެ

ރުމުެގ ކަންތައްތައް ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުަވންޖެހޭ. ވައްކަުމެގ ކުދީނަށް ފުރައްސާރަ .ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ދަބު ލިބެންޖެހޭ އޭެގ ޙައްޤު އަ ،ސާފުކޮށް  އިކަންކަން ހިނާގގޮއްަސ އޮްތ ޮގތް ީވހާ ައަވހަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަ

ބޫުލކުރާ ޮގތުަގިއ ަގއަޅުަގނޑު  ،ކުރަން އެބަޖެހޭ. ލަސްެވެގންދާ ކޮންމެ ދިއުމަކީއަަވސް ދިނުންފަރާތްތަކަށް އަދަބު

ޙަޤީަޤތަކީ ނިމިދިޔަ ެވިރކަން ފެށިެގން އައީ ެވސް މަރަކުން.  .އެކަމަށް ެވޭވ ޮބޑު އިހުމާލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ނުކުާރހާ ސާފު އި. އަުޅަގނޑުމެން މިަކންކަން ބަލަތަކުންދެމެހެއްީޓ ެވްސ މަރުކުން. ެވރިކަން ހ ދީ ެވސް މަރަ ޓިކެޓް

މި ކަންކަމުެގ ޙަޤީޤަތްަތއް ެއ ހިނދަކު  ދިެވހި ރައްޔިތުްނ ހިތްތަކަށް ފިނިކަމެއް ނުލިބޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 އީ ޒަތްތެރި ރައީސް. މިނުހުސްާވނެ އިއްލޮުލން ކަރުނަ  އިލާތަކުެގޢާތަކަށް ނޭނޭގހާ ހިނދަކު އެ އިލާޢާ

ކަމަށް  ދާނެނޑުމެންނަށް ބަލަހައްޓައިެގން މިއަދު ތިބެެވން އޮތް ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ބަލަހައްޓައިެގން ކުިރއަށްއަޅުަގ

މަށް ކަ ޖެހޭއް އަޅަންލަފާކޮށްެގން ތިބެެވން އޮތް ަކންތައްތަކެްއ ނޫން. އަުޅަގނުޑމެން މިކަމަށް އަަވްސ ފިަޔަވޅުތަކެ

މި ދެންނެިވ ހުރުހާ  .އަަވްސކުރުަމށް ޮގާވލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅަގނުޑ ެވްސ މި ކަންކަން ،ބޫލުކޮށްަގ

ސީރިޔާއަށް ފުރުުވން.  ،ދިޔަ ކަމަކީއެންމެ ފަހު ސްޓޭޖެއްެގ ޮގުތަގއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުރަމުން ،ކަމެއްކޮށްފައި 

ށް ފުުރީވ. މެރި މީހާ ެވސް ސިިރޔާއަމަރާފައި، . މީހުން ޔާއަށް ފުުރަވނީމީހާ ެވސް ސީރި  އެ އިކުުރާވފަަވްއކަން

 ށް ެލޭވކައިހިންިގ ާވަހކަ ބުނެލާފައި، އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު ފުއްދަ މިކަން މިހެން ހިނީގތީެވ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް
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 ،ކަމަށް ަވޢުުދެވ އިމުކޮށްދޭނެޢާ ފުޞާއިންދުލުޢަ ަރއްޔިުތންނަށް ދިެވހި ،ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ަވނީ

ށް ބުނެެގން. ރައްޔިތުން ދިން ވ ޓަކީ އެކަން ކުރަން ދިން ވ ޓު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަ ދޭނެއެކަން ޔަޤީންކޮށް

 ސަރުކާރުން  ،ޕޮލިސް ެވސް  ،ޕީ.ޖީ ެވސް ؛ބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން  ކަމާ ،އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ އެދެނީ 

ކަށި ފިޔަަވޅުަތކެއް ިމ ހަރު ،ަތކަކުން ީވ އެންމެ ައަވހަަކށް އެޅެންހުރި ހަރުދަނާައއްސަސާހުރިހާ މު ،ެވސް

އަފްާރޝީމްެގ ރިޕ ޓު ނެރުން ަލސްަވނީ ީކްއެވެގންތ  މިއަދުން  .ރމައްސަލަިއަގިއ އެޅުމަށް. އަިދ ޚާއްޞަކޮްށ ޑ

 ކޮށްދޭން. ޔިތުންަނށް ސާފުބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދިެވހި ރައް މިއަދަށް އެބަޖެހޭ ކަމާ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ މާަވށުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ 

 ށް.ސަޢީދަ މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

 ކުޑަ ަވުގުތޮކޅެއްެގ ތެޭރަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ކަހަލަ މުހިންމު ރި ަރއީސް. މިހާއްޔާ ިއއްޒަތްތެޝުކުރި

މިއަުދ މި ހުށަހެޅިފައިާވ ުކއްިލ  .މައްސަލަެއއްަގއި ާވހަކަދަްއކާލަން ީވމަ، ަވުގތު ަވރަށް ކުޑަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،ެބހޭ މައްސަލަތައް ބަލާއިރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއާ ،ަގނޑު ހުށަހަޅަންޅު ދައްަކންީވ. އަދި އަހަމަ ާވހަކަ އަށްމައްސަލަ

ެގ ރައީސް އަދި ދައުލަތުެގ ެއްއެވސް ބޮޑެްއެގ މައްސަލަ ހުަވޒީރުންނާިއ، މަޖިލީސް މެންބަރުންނާއި، މަޖިލީ

ޮގތަްށ  ންނަންކޮޅުތަކަށް ފެލައިްވ ީޓީވން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކަ .ބަލަންާވނީ ލައިްވކޮށްެގން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވޔަސް 

ިއއްެޔ  .އަުޅަގނޑު ަވރަށް އުފާކުރާނަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ކަމަށް. އެޮގތަށް މިކަން ޮކށްދެއްަވއިފި ނަމަ

ޅު ހިއްކަން ދިން ާވހަކަ. ފަމިލިއަން ރުިފޔާއަށް ބިުޑކުރުމެއް ނެތި ުގޅީ  817ދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވެގން

ފަޅު ހިއްކަން ހަާވލުކުރިއިުރަގިއ ބޮޑަށް އަޑުިއެވނީ ހިއްކަްނ ކްޓު ުގޅީފައި މި ޕްރޮޖެކާލިސްއަްށ ދީސްމިލިއަން ބޮ 817

ދިނީ.  ދެ ރަްށ ހިއްކާ ޮގތަށޭ ޑީލް ކުރި މީހުންެގ ކޮންމެެވްސ ރިސ ެޓއް ހަދަން ފަޅެްއަގއިހަާވލުކުރަން ނެގ ިޝއޭޓު 

ކުރަން ބޭނުންަވނީ ބުޚާޠަެވސް މު ތެރި ރަީއސާ ދެން އިއްޒަތްޑުަވންޏާ އަޅުަގނ ކަމަށް ތްތެރިކަން ކިޔާމިއަށް ނަޒާހާ

އެހެން މިދެންނެީވ. ތި ޮގނީޑަގިއ ަވރަށް ިގަނ  ަވުގތު މަނިކުފާނު އިންނެީވމަ މިތްތެރި ަރއީސް. ނަޒާހާ ،އިްއޒަތްތެރި

ފަހު، އުމަށް މި ސަރުކާރު އަމަށް ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ެވިރކަ .ބޭފުޅުން އިށީންނަާވ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ެވސް ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ެއކަން.  ށްހާސް މިލިއަން ރުފިޔާ ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ދީފި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ 17

؟ ޖެހުނީދޭންކީްއެވެގންތ  ނޫމަިޑއަށް ުކއްލިއަކަށް ބަދަލު މިލިއަން ުރފިޔާ ބަދަލުެގ ޮގުތަގއި ދީފި. 850ނޫމަޑިއަށް 
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އޮތީ  ބޭފުޅުން ހިތަކަށް އެ ސް ެވސް ދީފި. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ތި ޖިލި.ޑީ.ޕީއަށް. މަރަްއޔިތުން ެއމް ކާރު ދީފިސަރު

  ؟އުޅެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޫންތ  މި މައްސަލަތައް. ީކއްެވެގންތ  ނުބެލިެގން މިމިހާރު. ބަލަންީވ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ،ތްތެރި މެންބަރުދާއިރާެގ އިްއޒަހެންޭވރު ދެކުނު 

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ެގ ަގާވއިދުަގއި ހަމަ ޖެހިފައި ހުބުކުރަން މަޖިލީމުޚާޠަ ެގ ރިޔާސަތާ ހުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މަޖިލީ

ދައްަކަވމުން ަވށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ާވހަކަފުޅުމާ ، . އެހެންީވމާއޮންނާނެ، ަވކި ުއސޫލެއް

 ާވތީ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ.  ޚިލާފަށް ކަމަށް ކުރަްއަވނީ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދާބުާޚޠަމު ެގންދަާވއިރުަގއި ރިޔާސަތާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 !ެގންަދާވކުިރއަށް ދެ،އާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާެގ މާަވށު

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ާދނަން.ެވސް ކުރިއަށްއަުޅަގނޑު އަނެްއކާ ،ާވހަކަފުޅަށް ފަހުތްތެރި މެންބަރުެގ އިްއޒަތްތެރި ނަޒާހާ

ޮގަތކަށް  އްތައް އެހެންތަންލަނީ އެމް.ޑީ.އެްނެގ މި ކަ އިއޮުޅަވމި  ޮގތަކީ މަޖިީލހުެގ މުޅި ސިސްޓަމު މި ެވެގން އުޅޭ

ބޫލުކުރި ަގ އެންމެ ބޮޑު ޮކރަޕްޝަނަކީ ތިމާ ެވޭވނެޓަކައި. ދުނިޔޭެގ އިންސާަނކު ހުރެެގން ރާބު ބަދަލުކުރުމަށްމިސް

މި ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ެވސް ދެންނެިވން  ށް ކުާރ މަސައްކަތް. އަުޅަގނުޑ އިްއޔެއުސޫލު ފުނޑާލުމަ

 ޅުަގނުޑެގ ކޮީޕަގއި އޮތީ އެެހން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގއަ  ދީނޭ.މްއިސްލާ ެވެގްނާވތްސްދަަރކީ މާޤާނޫނުއަސާސީެގ މަ

ކީއްެވެގންތ   .ެވސް ޮއންނާނީ އެހެން ރެއްެގ ކޮީޕގައިެވސް އޮންނާނީ އެެހން. މިތާ މި ތިއްބެިވ ކޮންމެ މެންބަ ކޮޕީަގއި

ިމއަށް ؟ މަސައްކަތްކުރަނީތ ލިބޭތ  ތަުކެގ ރުހުން ެގަނއި ޤައުމު ރުމި ސަރުކާ ؟ނީަވޖެހިލުން އެޅުމަށް ސަރުކާރު ފިޔަަވޅު 

ިއއްޒަތްތެރި ؟ ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަގބޫލުކުރެެވނީތ މަ މަނުޖެހިދާނެ ކައް ހިތްހަނމަ އެ ޤަުއމުތަ އަަޅއިފިފިޔަަވޅު 

އިެގްނ ޤައުމާ ތު ހަމަޖެހިެގންޙަލަޞްޅާހާ ުދަވހަުކ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަނާައށް ފިޔަަވޅުމި އެމް.ޑީ.އެން  .އީސްރަ

 މެއް. އި ފެންނަމުން އަންނަ ކަށް ބަނަަވމުން އަންނަ ކަމެއްެގ ޮގތުގަ ުޅަގނޑުމެންނަދިއުމަކީ ިމއަދު އަށްރިއަކު

 



54 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

 ،ނެާވންނަ ަޑއިަގދައްަކާވއިރު ެވސް އެނިގަވތްތެރި މެްނބަރު ާވހަކަފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! އިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ

ުޅަގނޑު ެގންދަަވނީ. މިހާރު އައެ މަްއސަލަ ބައްަލަވމުން. ައޅުްއާވފަ ޅުަވރުކާރުން ފިޔަ މިހާރު އޮީތ ސަމެދު  ްނއާއެމް.ޑީ.އެ

 ށް. ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކުޑަުހަވދޫފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ 

 

 އްެކުވން:ާވހަކަދެ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

މައިަގނޑު ދެ ކަމެއްެގ މައްޗަށް  އިއުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަިއގަ  ހުށަހެޅިެގން މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ރިއްޔާޝުކު

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސެގ  ،ލާނީއި ޮގތުން އަުޅަގނޑު ދަންަނަވ ުގޅޭ  އްސަަލއާމަ ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް ުކއްލި ލާފައި އިއަލިއަުޅވަ 

 ،އްާކ ާވހަކަަތކަށްމަތުކުެރިވެގްނ އެ ދަ ތަުކަގއި ތުޚުއާފައިާވ ކަމަށް ީމޑިއިޒު މަންފާ ހ ދާޖާ ޚިޔާނާތާ ުގިޅެގން ނާ

ށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މިހާތަނަ. ޮގތުން ަދްއކާ ާވހަކަަތކަކީ ކަނަޑއެޅިެގްނ ރ ބުހުތާނު ދޮުގ އަޅުަގނޑާ ބެހޭ

ޓަކައި އެ ާވހަަކ މެނޭ ނަމަ ހާމަކުރުމަށްެގ ތެރޭަގއި ހިން ތީނުޑެގ ނަުޅަގއަ، ތަކުރާރުކޮށް ކޮމިޓީއެްއަގއި ތަކުރާރުކޮށް 

ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ަވުގތެްއގައި ަވކި މީހަުކ މުންދަނިެވސް އެ ާވަހކަ ދައްކަަގއި ކަމާ ުގޅޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކު

ޑު ހަމަ ތުަގއި އަުޅަގނޮގ ގެ ހާމަކުރުމެއް  ާވޓަކައި ކަނަޑއެިޅެގްނ ހާމަކޮށްފައިެގން މީހެއްެގ އަބުރު ަކތިލުމަށްބުނެ

 .ދަންނަާވލަން އިލަިއަގއަޅުަގނޑު ހަމަ މި މައްސަ ށްޮގތަ ގެ އްސަލައެއްދަންނަަވން. ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބެލެންޖެހޭނެ މަ

ަގއި އާބިފައިާވ ފަާރތްތައް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބެެލންޖެހޭނެ. މިއަދު މީޑިމި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ިޚާޔނާތުެގ މަންފާ ލި

ޓުއަިރަޒމް މިނިސްޓަރުެގ މަޤާމުަގއި  އިޮގތުން އޭރުގަ  މިކަމާ ުގޅޭ ،ދިޔައީޚަބަރު ލިބިެގން ކު އަުޅަގނޑަށްދެންމެއަ

އެނިގެގންދާނެ.  .ާދނެ ާވހަކަޮގތެްއގައި ބެލިެގން ހާމަކަން ބޮޑު ،ހުންނެިވ ބޭފުޅެއްެގ ޝަރީަޢތް ލައިްވކުެރިވެގން

މިކަން ނިކަން ރަނަގޅަްށ  ،ބަހެއް ކަމަށް ާވނަމަޅާފަިއ ުކރެޭވ ފުެވިރކަމަކީ މިއީ ބާުރއަސާޢަދުލުެވރިކަމާއި އިން

ކޮށް ލިބިަފއިާވ އިންޑައިެރކްޓު ،ކޮންނާއި ޑައިެރކްޓު ،ާޔއިނާޖާިއޒު ޮގތުަގ ،ޔާއި މަންފާ ޖާއިޒު ޮގތުގަ މީެގ އެނިގެގންދާނެ. 

އަސާސީްނ މި ޤާނޫނު ،މަކީުޅަގނޑު މިައދު މިހެން މިދަންނަާވލި ކަފަރާތްތަކަކީ ކޮބަިއކަން އެނިގެގންދާނެ. އަ

ްށ ރަްށ ިގނަ ަޙއްޤުތަެކއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަބިފައިާވ ޙައްުޤެގ ތެރެއިްނ ަވއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލި

ހުށަހަޅާފައި އޮއްާވ، އެ  އިޞްލާޙުތަެކއް އަށްަގބޫލުކުރާތީެވ ައޅުަގނޑު މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ދިޔައިުރގައި ަވކި ލިބިެގން ވ ޓު  އަށްކާ އެހެން އިޞްލާޙުތަެކްއ ހުށަހަޅައިެގން އެމަްއޗަށް ައނެއްޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އެ ބުނާ  .ކުރެިވެގންިދޔަމަތުހުޓަކައި ކުެރުވނު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ސިފަކުެރިވެގްނ، ތުރުމަށްކުބޭފުޅަކު ޖަލުން ސަލާމަށް

މާ،  އޮތް ކަެމއް. އެހެންީވގަ ަގއި ބެލުމުެގ ޖާޮގތު ެގންފާއެއް މަެވސް އޭެގ އީ އެ  ،ާވަނމަ ަގއި ެގތެރޭ ފައިސާެއއް އޭ

ޑަހުަވޫދ ދިޔުމަކީ މިއަދު ކުމިކަން ބެިލެގން ، ަވރަށް ޢަދުލުެވރިކަމާއެކުަވރަްށ ޢަދުލުެވރިކަމާއެކު ،ަގނޑު ދަންނަާވނީއަޅު

ެގތެޭރަގއި ހިމެނޭ މީ ،ލަ ބަލައިދީަކން ރަނަގޅަށް މި މައްސަދާއިރާެގ މެންބަރު ެވސް ަވރަްށ ބޮޑަށް ބޭނުންާވ ކަމެކޭ. ނި
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 ޖެނަރަލްެގ މަޤާމުގައިރ ޓައުމިއަދު ޕްރޮސިކިޓަކައި ސީ ބޭނުމަށްއަށް ހާމަކޮށްދޭށޭ. ސިޔާހަމަ މީހުންތައް ރައްޔިތުންނާ

 ން ކުރަބޭނުން ޮގތަށް ބޭނުންއެީއ އޭަނެގ ދޫ އަެނއްކާ ަބއިންދަން ޝަރުތަކީ  ،ކުރަން ނިްނމަާވފައިފުޅަކު ަވކިބޭ ހުރި

އިމުކުރުމަކީ ޤާފު ޞާޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ޢަދުލުއިންކަށް ިއންސާފެއް ނުކިޔޭނެ. އެހެންީވމާ، އަޔައެ ،މަކަށް ާވނަމަކަ

ކުެރޭވ ޮގތަށް ކަމެއް ނޫނޭ. އެއީ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ަގބޫލު އެއީ ތެޔޮފުިޅއެްއެގ ބޭރުަގއި ލިޔާ ނަމަކުން ކުރެޭވ

އަދު ކޮރަޕްޝަނަށް މި ،ެދއްކިަޔސް މުެގ ާވހަކަން ބާރުާލފައި މިކަރުއަޅާފައި، ނިކަކުރެިވެގންދާނެ ކަމެއް. ނިކަްނ ބާ

ަވަނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން   17 ،ކުެރެވމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ،ޮގތަށް ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި މަުގފަހިާވ

ިއިވފައި ހުރި ކަންތަކުެގ ާވަހަކ އަޑުށް މި ދިމާލަމި ަކންފަތަށާއި  ،ަގއި އަިއއިރު  ހަމައަށް މަޖިލީހާ މި ފެށިެގން މިއަދުެގ

އްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގެނ ކިހާަވރެްއެގ އިޚްލާޞްތެރި ެވއްޖެހިނާގ ނިކަން ރަނަގޅަށް ދައްކާލަމާ. އެހެން

އްޔަތުްނ ަތކުރުރުކޮށް ުކޑަހުަވދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރުެގ ހައިސި ހަމަ ނިޔަތެއް އޮތްކަން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު އަދިެވސް 

ނުކުރާށޭ. ޓަކައި މީހުންެގ އަބުރު ކަިތލުމުެގ މަސައްކަތްސިާޔސީ ބޭނުމަށް ،ން ހުރިހާ މުައއްސަސާަތކަށް ެވސް ާވލަޮގ

ކުރާށޭ. މި މަޖިލީހަކީ ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ެއ މަސައްކަތް ނުމުެގހ ދައިދިޙައްޤު ޢަދުލުެވރިކަމާއެކު ރަްއޔިތުންނަށް 

އް. މި މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްަތއް ެވްސ ކުރެެވްނާވނީ އެ ޮގތަށް. މަޖިލީހެ އޮތް ޮގތަށް ަވޢުުދެވެގން އަިއއްސަ 

ިސޔާސީ ، ސިޔާސީ ފައިާސ ހ ދުމަށް ޓަކައި ނެ.ޖެހޭއެހެންީވމާ، މި ކަުމގައި ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބެލެިވެގންާދން

ރެިވަފއި ހުރި ާވ ޮގތަށް ކުަފހިޓަކައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގކައި، ސިޔާސީ މަންފާ ހ ދުމަށްޓަޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް މަޤް

 ންޖެހޭނެ.ކަމެއްތ ، ކޮބައިތ  އެ ކަންކަމަކީ ބެލެކަންކޮންކޮން 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މެދު ފުވައްމުަލކުބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 .އަށްމަދުދީދީމުޙައް ޙުސައިން މެންބަރު

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކު

ދަނީ ާވަދެވރި ފަރާތްތަކުން  ފްލ އިން ފެނިެގން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށްއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

ެގ ާވހަކަ ަދއްކަިއެގން މި ނުލާމްދީމުޅިން ެވސް އިސް ާވހަކަތައް ެދއްކީމާ އި އަިދ މަރުެގ އާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 ،ކުރުާމއި ައދި އިތުރަށް މީހުން މެރުމާަވއްކަން ؛ރި ކަމެއް ކަމަށްހުުގޅުން މާ ، ިމއީ ިއސްލާމްދީނާއިާވހަކަތަްއ ނުދައްކަ 

ދަނީ. ާވދަެވިރ ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންތަން އަޅުަގ މި ކަންތައްތަކަކީ އެ ކަހަލަ މޭރުމަކުން ާވހަކަ ދެކެެވުމންދާ

އެ ބޭފުޅުން  ،އްތަކަކީ ިމއީެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ މި ކަންތަ  ؛އަޅުަގނޑުމެން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ިވދާޅުަވނީ

ޅުން ކޮށްފަިއ ަގއި. އެ ބޭފުއްެއއްެވސް ހާލެ  ،އޮްއބާލަން ކޮށްެގން އުޅޭ ކަމެކޭ. އެހެނެއް ނޫން ބުނާ އެމް.ޑީ.އެން ރިޕ ޓު
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އެންމެ އަަވަހކަށް އެކަްނ  ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ީވއެ ކަންތަްއތައް އެބަ ،ހުރި ޚިޔާނާތްތަކާއިެވފައި ، ތަާކއިހުރި ވައްކަން

ހެންީވމާ، އެ ޭބފުޅުން ނެރެން. އެ ްއޗަށްފުެގ ކުރިމަޞާލިބި، ޢަދުލުއިން އަދަބު ެދޭވނެ، އަދަބު ކުރި ބަޔަކަށް

ންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް ިވޔަސް . އަުޅަގނޑުމެނެއަުޅަގނޑުމެންނަށް ކެރޭ ،ނީއަޅުަގނޑުމެން މި ޮގާވލަ

، އެ ކަންކަމަށް ޮގާވލަން. ކުރީަގއި އެ ބޭފުޅުންނެއް މި އިއަޅަ އެ ކަންކަމަށް ބާރު އްޔާރުކާރުެގ ކަންކަން ލަްސެވްއޖެސަ

ލީހުަގިއ ފުޅުން ެވސް މަޖިދިޔައިުރަގއި ެއ ބޭހިންަގމުންކުރިއިރުަގއި އެ ޚިޔާނާތްަތއް ަވއްަކން ންއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 ެވެގން ޖަރީމާތަުކަގިއ އެ ބޭފުޅުން ބައިެވރިއެ  ޚިޔާނާތުަގއި ބައިެވިރެވ، ފަދަތިބެ، ހަމަ އެއްެވސް ކަމެއް ނުކޮށް، އެ

ްސެވެގން، ސަރުކާރުްނ އެހެން ސަުރކާރުން ކަެމއް ލަ ،ޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެންބަރުންނަކީނތިއްބެީވ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގ

މަުގގައި ހިންުގމަށް ، ސަރުކާރު މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް، ސަރުކާރު ހަމައިމަަގށް އަޅުވަ ހަމަ  ހަދަންޏާ ެވސް އްގ ހެ

ާވލަނީ. އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ަމއްސަލަިއެގ ކަންަތްއތަކަށް މި ޮގ ބާރުއަޅާނެ ފަރާތަކަށް ާވީތ، އަުޅަގނޑުމެން އެ

ޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި މިހާރު ތިއްބެިވ ންނާއި މި އިއްވަޒީރު ހިސާބަކުން އަދި ނުނިމޭ.  ޚިޔާނާތުން، އަދީބާ

ޑުދާރު ޢަމަލުަގއި މުަވީނ މި ހަޑިމި ެއންމެހައި ބޭފުޅުން ެވސް  ،މެންބަރުންނާއި އަދި ކުރީަގއި ތިއްބެިވ މެންބަރުންނާ

ދީ، ެއ ަވހަކަށް ހ ދައިއެްނމެ އަ ތްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ީވަގނޑު ޮގާވލަނީ މި ފަރާޅުއެހެންީވމާ، އައުނުގޅިފަ.  .ހޭކިފަ

ތަކާއި ށްރަދިނުމަށް. ފަޅުޚިޔާނާތްތަްއ ރައްޔިތުންނަށް އަނބުރާ ހ ދައި ާވ މި ެވފައި ތުންެގ އަުތންބޭފުޅުންނަށް ރައްޔި

މި ތަންތަން ެވްސ  ،ހަދަމުންދާ ރަށްތަކާ ރަށްތަކާއި އަދި އިތުރަށް ހުރިރިސ ޓުތަކުެގ ޮގތުަގއި މިހާރު ހެދިފައި 

އަުގ، ެއ ރަށްތަކުން، އެ ފަޅުތަކުްނ ، ަރއްޔިތުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމައިއަނބުރާ އަތުލަ އިާވ ތަންތަން ނުޙައްޤުން ދީފަ

ލިބޭނެ ޮގތެއް ހަދައިދިނުމަށް. އެ ބޭފުޅުންެގ ވައްކަްނތައް ހުރީ ހަމައެކަނި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސއަކު ނޫން. 

، ެގންނަ  ސް.އ .އީ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާރު އެޑުމެން މިހާައޅުަގނ ؛ސްއިން ެވއިން ެވްސ، އެސް.ޓީ.އ  ޭގސް ސް.ޓީ.އ އެ

ންނަނީ ންާގފަ. އެމް.އައި.ީޓ.ޑީ.ސީން ެވްސ ޚަރަދުކޮށްފައި އޮހުރޭ ޚިޔާނާތްތައް ހިކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން އެބަ

ެގ އޮފީސްަތއް ކައި އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ހަރުެގަތކާއި ޕީ.ޕީ.އެމްޓަދައުލަުތެގ ލ ިބ ހ ދުމަށް .ސަރުކާރަށް

 5މި ދިޔަ  ،މި ަވނީ  ޮގއްސަންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން. އެހެތައްހުންނަ ކަންތައް ދަނީ. މިއީ ކޮށްފައިހަދަމުން

ބައެްއެގ ނާޖާިއޒު މަންފާތައް ހ ދުމަށް، ަވކި ޕާީޓެއއް ަވކި އެްއކޮށް، ދައުލަތް  މުޅި އި އަހަރަކީ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާ

ކޮށްފައިާވ ެވރިކަެމއްެގ ޮގތުަގިއ. މުޅި ދައުލަތް އެއްކޮށް ިމ ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ެވރިަކން ެގހާމީެވރި ،ދިރުުވމަށް

 ، ްނ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއިެގމުޅި ދިެވިހ ދައުލަތުެގ ަވޒީރުން ފެށި ،ކޮރަޕްޝަނުެގ ކަންތައްތައް ކޮށް  ޚަރާބު، ަވނީ

ބޮޑެިތ  ،ަވނީ ދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ފުޅުން ެވސް މިރިހާ ބޭމި ހު ،ފުޅުންނާއަދި ރައީސް އޮފީހުަގއި ތިްއބެިވ ބޭ

ޑުކޮށްފަ. މިހާރު ބޮބޮޑުަތނުން ރައްޔިތުންެގ އަތުން ަވްއކަންކޮށް އެ ބޭފުޅުންެގ ޖީބުތައް  ،އުނުގޅި ަގއި ޚިޔާނާތު

 އި އުނުގިޅ،މަލުަގޢަރު ދާޑުމު ކީ އެ ހަޑިތިއްބެިވ ކުރީެގ އެ ޕާޓީެގ މެންބަރުންނާއި ިގނަ މެންބަރުންތަކަދެމަޖިލީހަށް ަވ

މަށްފަހު، ރައްޔިތުންެގ އަތުން ޮގނޑިަތއް އް ރަްއޔިތުންނަށް ބެހު، އެ ފައިސާތައި އެއިން ނާޖާއިޒު ފައިދާތައް ނަަގ
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 ،ލ ތްބެއް  ަރއްޔިތުްނެގ ްއގައިއެ ޭބފުޅުންނަކީ އެްއެވސް ހާލެ ބަެއއް.  އްެބިވެގނެެގން އައިްސ މަޖިލީހުގައި ތި

  މި ތަނަށް ަވދެފައި ތިބި ބައެއް ނޫން. އެހެްނީވމާ، އެ ޭބފުޅުންނަށް...ނެއް ހ ދަިއެގންޔިތުންެގ ކުލުރައް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ، ަވނީފުރުޞަތު މި އަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު 

 ށް. ދައަޙްމަދު ރަޝީމެންބަރު 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ދޫހިތަ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީެގ ޚިޔާނުެގ މައްސަލަައކީ 

ނިކުންނަ   މެްއކަން މިހާރުއިާވ ަވއްކައެިޅެގން ހިނާގފަމިކަމަކީ އެތައް ބަޔަކަްށ ބައި .ދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ަވްއކަންއިހިނަގ

މި  ،މް ބޭފުޅުން ކަމުގައި ަރއްޔިތުން ދުށް މީހުންޞޫޢުފެނޭ. މީެގކުރިން މަރިޕ ޓުތަކުން ަވރަށް ސާފުކޮްށ އެބަ

ާވނެ  ގައި އަުޅަގނޑުމެން 19އެޖެންޑާ  .ސްގައި ޝާމިުލާވތީ ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. ިއްއަޒތްތެރި ރައީމައްސަލައި 

ރަްއޔިތުންެގ ފައިސާ އަބުރާ ހ ދައިދޭނެ  ފަިއާވގައި ެގއްލިތު މް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ޚިޔާނާާވފައި، އެމް.އެނަށް ދަންނަރައްޔިތުން

ފައިސާަގއި ޖެހުނު އެންމެންެގ  ރަްއޔިތުން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ ކިަބއިން އެދުނު ކަމެއް. ރަްއޔިތުން ތިބީ އެާވހަކަ. 

ުނލައި ދިރުަވއިލި މީހުން އަތުން  އިސާ ފެންފޮދަކާބީ ިޚާޔނާތުެގ ފަސާފު މޫނު ދުށުމުެގ އިންތިާޒރުގައި. ަރއްޔިތުން ތި

މިފަދަ ކަންކަމަީކ  ،ކުރަނީއެދިއެދި. އަުޅަގނޑު ެވްސ މި ަގރާރަށް ާތީއދު ފައިާސ ހ ދާ ބައިތުލްމާލަށް ޖަމާކުރަން އެ

މެންބަރެއް   ތެރި މަޖިލީހުެގއަދި މި އިްއަޒތް ،އަމީރެއް ކަުމަގއި ިވޔަސް ،ކަުމަގއި ިވޔަސް އެކަމެއް ކުރީ ަވޒީރެއް

ިވޔަސް، ޕޮލިސް އޮފިސަރެްއ  ބޭކަލެއް ކަމުަގއި ެގފަނިޑޔާރެްއ ކަމުަގިއ ިވޔަސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ،ކަމުގައި ިވޔަސް

އްޤު އަދަބުދޭން  ޙަބޭބޭފުޅުންނަށް  ެއކަންކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް އެ ، އަދި އެހެން ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ިވޔަސް،ކަމުގައި ިވޔަސް 

ކަމެއް. ކުރާތީ. މިއީ ރަްއޔިތުންެގ ަޙއްޤު. އެ ޙައްޤު ަރއްޔިތުންނަށް ހ ދައިދިނުމަކީ މަޖުބޫރުދުަގނޑު ެވސް ާތއީއަޅު

ެވސް  ތިބި ބޭބޭފުޅުން މިއަދު ަފިއސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވަފއި އެ ،ކީބޮޑު ކަންބޮޑުުވމަ  ރައްޔިތުންެގ އެންމެ ދިެވހި

ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެިރީވ  ެވސް މިހިރީ އެ ނާތީ. މިއަދު ޖަލުން ނުފެން ބޭފުޅުން އެ .ތިބީތީ ެވފައިމަުގމަތީގައި ދޫ 

ސް ދަންނަާވކަށް ނެތް ޮގިމހެން ،ތަާކއިބުރީެގ އިމާރާތްތަކާިއ، ޔޮޓުސާދަފަނަރަ ލަޤަށް ފެންނަން. ޠުމީހުންެގ މުދާތައް މު

ން ސަރުކާުރެގ ހުރިހާ އަުޅަގނޑު ޮގާވލަ ،، މިކަންކަން ރަނަގޅަށް ބެލިމާ. އެހެންީވަވކި ެއއްެޗއް. ައުގބޮޑު ަގޑިަތކާ

 ަލއި،އެކު ބަަމއްސަލަތައް ޢަދުުލެވރިކަމާިއ، އިންސާފުެވރިކަމާ  މުއައްސަސާަތކަށާިއ، ދައުލަުތެގ ހުރިހާ ުވޒާރާތަކަށް މި

ަޅކަށް ފުބޭ އެ ،ބަލައި  ،ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކަމުަގއި ިވޔަސް ،ޚުުދ އަޅުަގނޑު ކަމުަގއި ިވޔަސް  ؛މިލުެވަފއިމިކަމުގައި ޝާ

އެ  ިއ،އަދި ފެންނަންހުރި މުދާތައް ޢަދުލުެވރި ޝަރީޢަތަުކން ދައުލަތަށް ނަަގ ،ހޭ ޙައްޤު އަދަބު ހ ދައިދީލިބެންޖެ
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 ޓަކައި ަވރަށް ދިނުމަށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްށް ފަހިކޮށްމިކަން ރައްޔިތުންނަ ،މީސްމީހުންނަށް ެވސް ޙައްޤު އަދަބު ލިބި

 ރައީސް.  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ެދއްެކުވން:ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ާވހަކަ

ޮގތުަގއި ެގއްލިފަިއާވ ޚިާޔނާތުެގ  ؛ާވން ެގއްލިފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީ

ުގޅިެގން މިއަދު ހުށަހެޅިފައިާވ ުކއްލި މައްސަލަިއަގިއ  ާއއި އަދި މަރުތަކާއި، ޮގންނޭނޭގ މަރުތަކާޚިޔާނާތުެގ ފައިސާ

ލީހުން  ދަްއކާ ތިބެންބާވައޭ. މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިާވހަކަ ދައްކަ ަވނީ އަބަދު މި ރަނީ އަޅުަގނޑު މިއަށްހިތަ އަޅުަގނޑު މި

ދެ  އެ ،ލެޭވނެ ޮގތަށް ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްފައިއިއް ެއކުލަވަ ކޮމިޝަނެ  2ޓަަކއި ކަންަތއް ކުރުމަށް ެވްސ މި ދެ މުހަމަގައި

ކޮށް ޞަަވކިން ޚާއް، ބިފައިާވ ޮގތުަގއިކޮމިޝަންެގ މަސައްކަތްަތްއ ެވސް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލި

، ައޅުަގނޑަކަށް . އެހެންީވމާނިމިފަގައި ހާރު ހުންނާނީ ހިންތަޙުޤީޤުތައް މި  ުގިޅެގްނ ހިންަގންޖެހޭ އާއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

ަގންޖެހޭ އިތުަރށް ތަޙުޤީޤުތައް ހިން ކަެމއް ކިހިނެއްެވެގން .އުޅެނީމި ނުކުރެިވެގން ހާމަނޭނެގ ކިހިނެއް ެވެގން ކަމެްއ 

 އުޅެނީ ކީްއވެ  ނުކުރެިވެގން މިމެދު ދަޢުާވ ކާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައަދި ދަޢުވާ އި ތަޙުޤީޤުތައް ހިންަގ އެ ،ާވނަމަ ކަމަށް

ނޭގހާ ެވސް ެއއްަޗކީ ދޮންފަނު މޫސަ އޮތީ ޖަލުގައިކަން ާވނުާވ އަުޅަގނޑަށް އެއަުޅަގނޑުމެންނަށް ނޭނެގ.  ކަމެއް

ިދ ުގޅިެގން އަ އާ ން ހުންނެީވ ހަމަ ޭގަގިއ އިނޭގތ . އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީރަީއސް ޔާމީ ،. އެހެންނަމަެވސްޖަހާފަ

އެތަކެްއ އިނިގލިތައް ދިއްކުެރުވނު ހަމަ ިގނަ ީމހުން އެހެރަ އުޅެނީ އިނޭގތ . ހަމަ ބަރާބަރަށް މި މުޖުތަމަޢު  ޚިޔާނާތުެގ 

އެީކގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައިނޭގ ނީ. ހަމައެއާލާފައި އެެހރަ އުޅެއިމަޖިދީމަުގން، ޗާންދަނީ މަުގން ދުއްަވ ؛ތެރޭަގއި 

ބައިެވިރިވ  ހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއް މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ހިންގައިޭދން ރައީސް ޔާމީނާ މި ،ންއިރުަގއިމިހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދި

 ކަެމއް ނެތް. މަޖިލީހުން ެވސް އަދި އަމުދުން ކުރެޭވ އެްއެވސް މީހުން ެވސް ހަމަ އެހެރަެގން އުޅެނީ. މިމީސް

 މިހާރު ހުއްޓާލައިފިން. ޖުޑީޝަލްން ީވ. އަުޅަގނޑުމެހުންނެހަމަ ހުރި ޮގތަށް  .ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެވްސ ހުންނެީވޕްރޮސި

ރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލުކުރާ ާވހަކަ ެއްއކޮށް ހުއްޓާލައިފިން. އަުޅަގނަޑށް ހީަވނީ މިހާރު ޖުޑީޝަލް ސަ

ެގން މިޮގތަްށ އަރާ ދެން މިހާ ބައިަވރު ަގރާރުތަކެއް ލައިށް، އަޅުަގނޑު ހިތަނީހެން. އެހެންީވމެވސް އިޞްލާުޙެވ ނިމު

އުޅެނީ. ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ާވހަކަދައްކަން ނުަވތަ  އްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިެގން އަސްލު ކީއްކުރަންބާަވޭއ މިކު

ަވހަކު މަޖިލިސް ހިނގައޭ ބުނަން އެކަން ކުރަން އުޅެނީ މިތާ ކޮންމެ ދު ، ާވހަކަދަްއކާ ތަނެއްެގ ޮގތުަގއިށްޓަށްހޮޅުއަ

ަސރުކާރުދޭށޭ ބުނީމަ، ސަރުކާރު  ؟އި ކ އްެޗއް ދޭށޭތ  އަުޅަގނޑުމެން އަހާނީއްިޔތުން ާގތުގަ ބާވައޭ. ދެން އިތުރަށް ރަ
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ެގ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުން  ން ބުނީމާ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެޖ ރިޓީ ދޭށޭ އެމް.ޑީ.ޕީއޮތީ ބޮޑުތަނުން ދީފަ

 ؛ން އެތަކެއް މެންބަރުރަށް ތާއީދުކުރާސަރުކާ ެއކީ މިއެއާ. އަދި ހަމައޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދީފަ 65މެޖ ރިޓީ %

، ކޮންކަމެއްތ  އިތުރަށް ދެން ތިބީ. އެހެްނީވމާ މިެވސް އަޅުަގނޑަކީ ެވްސ ޚުދު ޭއެގ މީހެއް. އަުޅަގނޑުމެން 

އޮތީ.  ބ ޅަ މި ހެންއަުޅަގނޑުމެްނެގ ކޮޅުަގއި އަުޅަގނޑަްށ ހީަވނީ،؟ ޑުމެން އަހާނީރައްޔިތުންެގ ާގތުން ައޅުަގނ

، އިރުއިުރކޮޅާ ަގރާުރ އޮތީ. އެހެންީވމާ އޮތީ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކޮޅުަގއި ބ ަޅ މި ކޮުޅަގިއ ބ ޅަ މިސަރުކާރުެގ 

ބޭނުމެއް ނެތް. ތަނަށް ައއިްސ ކޮންމެހެން ހޮޅުއަށްޓަށް ާވހަކަދެއްކުުމެގ  މި ،ލައިެގން، ކުއްލި މައްސަލަ ލައިެގން

ލާފައި ސީދާ ެގއިން އިއަުތކުިރ އޮޅަ  ، އެދެންީވޏާ ަސރުކާރުަގއިއަޅުަގނޑަށް ހީަވީނ އަުޅަގނޑުމެން ކަމެއް ކުރަން

 ކުރާށޭ. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ކަންތައްތައް ކުރަްނ މިއަދުން މިއަދަށް މަސައްކަތް  ނިކުމެ މި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 .ޟްރިޔާ هللاންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ާވހަކަެދއްެކުވން:ޟްރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ހޭ ޮގތުްނ އާދެ، ިމއަދު މި ހުށަހެޅިފައިާވ ުކްއލި މައްސަލައާ ބެ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ުޅަގނޑު މި ކުްއލި މައްސަލަ ބެލިބެލުމުަގިއ ލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އައަޅުަގނޑު ެވސް އެްއޗެއް ދަންނަާވ

އި އެހެން ސަރުކާރަށް ކަންކަން ނުކުެރޭވކަން ެދއްކުުމެގ ނިޔަްތ ފިޔަވަ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ީމެގ ުމހިންމު ސަބަބެއް. 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ލި މައްސަލަ މިތަނަްށ ވެއްދުުމެގ. ނިޔަތެއް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ކުއް

ހިނަގމުންދާ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ތިބެެގން ބަލަމުން މި ދަނީ. އެ އ ަވރސައިްޓކުރަމުްނ ސަލަ މައް

ލަމުންެގންދަން. ހަމަ  ެއބަ ބަކޮމިޓީން ެވސް  241ްތކުރޭ. އަދި މަރުތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތަްއ  މަސައްކައެބަ

އްަގއި، ތެ ސަރުކާރުން ަވރަްށ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަ ލުކުާރ ޮގުތގައިޑު ަގބޫ. އަޅުަގނަވރަސއިޓްކުރަމުން އެބަ ެގންދަންއ 

ަވނީ މި   ތްރައްޔިތުންނަށް ެވފަިއާވ ަވޢުދު ފުއްދުމުެގ ނިޔަތުަގއި އެ މަސައްކަ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

، ނިމިެގންދިޔަ މަޖިލީހުެގ ތެރޭަގިއ މަޖިލީހުގައި ިއެގންގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްަވވަ އަލީެގ މަަސއްކަތު  ފައްޓަާވފަ. އެ

ިވޔަސް، މި އާ އެ މަޖިލީހުން އެކަން ނުިވކަމުަގއި   ހ ދުމާ ބެހޭ ބިލު.ށް ބާރުހުށަހެޅުއްިވ ބިލެްއ، އެ ކޮިމޝަންތަކަ

ސައްަކތެއްެގ ޮގތުަގއި ކުެރިވެގން ެއ  ތަނާ، ނަވާރަަވނަ މަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ެއންމެ މުހިންމު އެއް މަމަޖިލިސް ފެށުން

ތައް ކުރެެވމުން އެބަދޭ. ކަތްތަްއ، ތަޙުޤީޤުަވއިލެިވ، މަސައްާގނޫނަކަްށ ހެދި، ކޮމިޝަންތައް އެކުލަމައްސަލަ، އެ ބިލު 

ބަހުރި ކޮމިޓީތަުކގައި. ތައް އެށް ެއ މަޢުލޫމާތުހަަކ، ައޅުަގނޑުމެންނައެސެޓް ިރކަަވީރެގ މަަސއްކަްތތައް ކުެރެވމުންދާ ާވހަ

ކަ ެދއްކުުމެގ ށް ބަޔާްނކޮްށފައި މި ާވހައެހެންީވމާ، މި ކަްނކަން ަސރުކާރުން ކުރަމުންދާއިރުަގއި ސްޕީޑު ލަސްކަމަ
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ރުން ހުށަހެޅުއްިވ . އެހެންީވމާ، އަދި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަމާނައެއް ނެތް ސަރުކާރު ބަދުނާމުކުރުން ފިޔަވައި

، ސަރުކާރަްށ އި ިވޔަސް، އަުޅަގނޑަކަށް ަގބޫެލއް ނުކުެރޭވ މީގައި ރަނަގޅު ނިޔަެތއް ޮއެވެގންކަމުަގ

ހަމަ އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުާރ ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން  ރކުރަންަވެގން ކުރާ ަކންކަން ކަމުގައިޝަޕްރެ

އްކަތްތައް އެބަ ކުރަްއާވ. ޝަންތަކުން އެ އިޚްލާޞްތެރި މަސަރަނަގޅު ިވސްނުމުަގއި މި މަސައްކަތް އެބަ ކުަރއްާވ. ކޮމި 

 ލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއިާވ. އެންމެ ފަހުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ެގނައިމާ މާ އެބަ އަުޅއްއަޅުްއަވންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް

 ދޭތެރޭގައި ކުރަމުންދާ ކާލަތަާކއި އެ މައްސަލަތަ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ހަމައަށް އަިއއްސަ ހުރި މައްސަޕްރޮ

ކަމަކަށް އަުޅަގނުޑ  ކަމެއް މާ، މިއީ ރަނަގުޅ ނިޔަތެއް އޮެވެގން ހިނާގތްތައް ދަްއކަމުންދަނީ. އެހެންީވމަސައްކަ

 ކަންތައްތައް ންަގންޖެހޭމުޅި މަޖިލިސް ބޭނުންކޮށްެގން ހި ،މަސަްއކަތްތައް ިމއަށްުވެރ މާ ރަނަގޅު  ަގބޫލެއް ނުކުރަން.

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ެދެކނީ. މި ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބިލުތަކަށް އަުޅަގނުޑމެން ަވުގތު ިހއްސާކުރަްނ  ހުރި

  ރުޞަތަށް.ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއިވ ފުށް ބޮއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ަވރަ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ންބަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ނީ ފެލިދޫފުުރޞަތު މި އަރުަވމިހާރު އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 . އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދަށް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ފެލިދޫ

އްލި މައްސަލައަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ މިއަދު ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މި ކު؛ ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޭޅ ހުށަހެޅިެގން އު ށްޓަކައިއްލި ަމއްސަލަ ޮއއްބާުލމަެގން ހުށަހެޅި ކުންބަރު އެމް.ޑީ.އެންެގ ރިޕ ޓާ ުގޅި އިްއޒަތްތެރި މެ

 ޙަޤީޤަުތަގއި  ޮގތުން ުކއްލި މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިެގްނދިޔައީ، އެކަން އެމް.ޑީ.އެންެގ ރިޕ ޓާ ުގޅޭސަަލއެއް. ކުއްލި މައް

އްސަލަެއއް އްެގ ޮގތުަގއި ިއތުރު ކުއްލި މަމުޤާބިުލަގިއ، ބަދަލެެގ . އޭއަަވސް ފިަޔަވޅުަތކެއް ސަުރާކރުން ނާޅާތީެވ

ެގ މައްސަަލއަކީ އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީ ކަން.ތުްނ ާވހަކަަތއް ދައް އާ ުގޅޭ ޮގހުށަހެޅިެގން މި ދިޔަީއ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ 

އަދި ކުރެިވެގންދާ ެވސް މައްސަަލއެްއ  ގައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެިވެގންދިޔައެކި ތަފާތު މަރުޙަލާތަކު

ކުެރްއިވ، ިމ އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރައްަވމުން ފާހަަގ ރައީސް ރައީސް. ނޑު ފާހަަގކުރަން.ށް އަުޅަގކަމަ

 ުކއްލި ށް ާވީތެވ، ކަމަެގ މައްސަލައަީކ، މީެގ ކުރިން ަބހުސްކުރެިވފަިއ އޮތް ަމއްސަަލއެއްމައްސަލައަީކ، އެމް.ޑީ.އެން 

ެގން މި ދިޔައީ، އެމް.ޑީ.އެންެގ މަްއސަލަ ެވސް ހަމަ ބަލަިއެގނެ ސް، މިަގތީއޭ. ނަމަވެ މައްސަލަެއއްެގ ޮގުތގައި ބަަލިއނު

ފުކޮްށ ސާބިުތެވެގންދޭ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ެއއްެވްސ މައްސަަލއެއް ނެްތ ކަން މީެގން ަވރަށް ސާއްބާލަންއްސަލަ އޮ މަ

ިއގައި ފާހަަގކުެރޭވ މީހުންެގ .ީސެގ މައްސަލަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ މައްަސލަ ބެލުމަކުންނެއް ނޫނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު
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ެވސް އަަވހަްށ .ީސެގ މައްސަލަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު ނަންތައް ހާމަކުރުމަކުންނެއް. އަޅުަގނުޑެގ ާވަހކަައކަށް މި ަވނީ

ެޔަގިއ އަުޅަގނުޑ ައޑުއެީހ އްށް ބަލަންީވއޭ. އި ައަވހަވީއޭ. އަދި މިހާރު ހިނަގމުންދާ ކަންތައްތަްއ ެވސް ބަލަން

ްނ ކަގައި ފަެޅއް ހިއްކަން، ުގޅީފަޅު ހިއް ށް ކަންނޭނެގ މިތާ ކައިރީމިލިއަން ޑޮލަރަ 53ން ބޮސްކާލިސްއަށް ސްތަކުނޫ

ހަކަ. މިއީ ާގތްަގނޑަކަށް ދަންނަާވ ކަމުގައި ަވންޏާމު އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ހުޅުމާލޭެގ ސެކަންޑް ފޭސް ދިން ާވ

ން ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ  ުގނަެއއް ބޮޑު އަދަެދއްކައެތައް ރެއްކި އަދަދަށްުވންެގ ސަުރކާރުަގިއ ހިއަޅުަގނޑުމެ

ައދާ ހަމައަށް މި ސަރުކާރުން ބިލިއަން ރުފިޔާ މި  1.5ދަލޭ ކިަޔއިެގްނ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ. ޢަދުލުެވރި ބަ

ލުެވރި ބަދަލޭ ކިޔައިެގްނ . ޢަދުރަްއޤީެގ މަސައްކަތްތަަކކަށް ނޫންބަހައު ހުސްކުރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަހުސްކޮށްފި.  އިހަބަ

ްއކަންުކރަމުން މި ެގންދިޔައީ. އަދި މި ފަިއސާތައް ރ މާދުާވލު ަވ ޙަޤީޤަތުގައިއެ ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަކަށް 

 .ީސެގ މައްސަލަ ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރުހަމަ އެ ބޭފުޅުން. މީަގއި ހަމަ ެއއްެވސް ކަމެްއ،  ަވްއކަންކުރަމުން ެވސް މި ެގންދަނީ

ެވސް، އަދި އޭަގއި ޝާމިލުާވ ބޭފުޅުން ެވސް، އަދި މި ސަރުކާރުަގއި ެވސް ކަެމއް ހިނގައިފި ކަމުަގއި ަވނީނަމަ، 

ކުރުން ކަމަށް ަވންޏާ ކަންކަމަކީ ަވއްކަންޤަތަކީ، ހުރިހާ ެވސް ހުރިހާ ެވސް ޙަޤީްއާވ. ރައެކަން ެވސް ފާހަަގކު

، އަދި ަރއީސް ޔާމީނަށް ޢަދުލުެވރި، އެކަމާ ދެޮކޅު. ރައީސް ޔާމީްނެގ ެވިރކަމުގައި ަވއްކަންކުީރއޭއަޅުަގނޑުމެން 

ެއއްކަން ައޅުަގނޑު މި އޭ ބުނާބުނުމަކީ، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ާވހަކަށްދެއިންސާފުެވރި ޝަރީޢަތެއް ިތބޭފުޅުން އެބަ ފ ރުކޮ

ރިންގ. ސް ޔާމީން ީވމަ މަނީ ލ ންޑްބޭނުންޭވ. އެހެން މިދެންނެީވ، ރައީ ފާހަަގކޮށްލަން ފުރުޞަތުގައި

ތު . ލިސްޓު އެ އޮތީ މާލިއްޔަޝާމިލްެވފަމީގައި އިަގއި ދުއިަސއްތައަްށުވރެ ިގނަ މީހުން .ސީެގ މަްއަސލައެމް.އެމް.ޕީ.އާރު

ަގިއ ފިަޔަވޅުެއޅޭ ދޭ ތެރޭމި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ  ީކ،ާވަހކައަ ން މި އުޅޭލަދަންނަާވަގިއ. ކޮމިޓީއަށް އަންނަ މަުގމަތީ

ެގ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ، މި ތަނު ށް ަވންޏާ މިހާރުެގ ަވީޒރުންެގ ތެރެއިން ެވސް ދެ ބައިކުޅަ އެއްަބއިކަމަ

އްސަލަތަްއ ެގ މަންބަރުންްއޒަތްތެރި މެެވްސ ާގްތަގނަޑކަްށ އަށާރަަވަރކަށް އިރެއިން މެންބަރުންެގ ތެ އިްއޒަތްތެރި 

ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މިކަން ؟ އްލުކުރަނީން ޙަމިކަަގއި ޝާމިލުެވެގން ެއބައުޅޭ. އެހެންީވާމ، ކިހިނެްއތ  މީެގތޭ

 ތްތެިރ މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއިވ ޮގތަށް ިއއްޒަ ރުކާރުްނ އެބަޖެހޭޙައްލުކުރަން ރަނަގޅު ފިަޔަވޅުތަކެްއ އަޅަން. ސަ

އޭ ިކޔާފަިއ ށްޓަކައި މަަސްއކަތްތަކެއް ކުރަން. ސަރުކާރުްނ މިކަން ނުކުރެތަެކއް އަޅަިއ، މިކަންަކން ޙައްލުކުރުމަޅުފިޔަަވ

މުެގ ސަބަބުން ދެ ފެކްޝަނުން މި ކ ޅޭކ ޅުއެމް.ޑީ.ޕީެގ ލަސްވެއޭ ކިޔާފައި މި ތަނުގައި އޮންަނ ނޫނިއްޔާ ކުރުން 

 ޙަޤީޤަތުަގއި މީަގއި ެގއްލުްނެވެގން މި ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންީވމާ، މިކަން ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުށްެވރި...

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ންބަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ދޫނަނީ ފުފުުރޞަތު މި އަރުަވމިހާރު އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 . ދަށްމުޙައްމަދު ޝާހި
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 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ދުމުޙައްމަދު ޝާހިދާއިރާެގ މެންބަރު  ދޫނަފު

 މި ދަްއކަނީ އެމް.ަޑބްލިއު.އެސް.ސީއަށް ަވރަށް ބައިަވރު ެވހިކަލްތަެކއް ހ ދި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އިސާަތކެއް ަވަގްށ ފަ އިަވރުބަ މާލިއްޔަތުން އެތައް ޑުެމންެގާވހަކަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ، އަުޅަގނ

 ފައިސާަތއް ަނަގިއެގން، ނަަގިއެގން ެއ ެއއްޗެހި ދިުރާވލައިެގން ފިލާ ަރއްާކެވ ބަަޔކު ޮގސް ެވސް ފި. އަުޅަގނޑުމެްނެގ

ބި. ެއކިެއކި ޕްރޮެޖކްޓުތައް ހިންުގުމެގ ނަމުަގއި ެގން ނޭނޭގ ކަމަށް ހަދަިއެގން ެވސް ަބޔަކު އެބަތިަގއި ަރއްކާކޮށް ެގދޮރު

ބޭފުޅުން ދުނިޭޔެގ އެކި ޢާއިލާެގ އެކި ެގދޮރު އެ ަފިއސާއިން ހަދަމުން، ތިިބ. އެމީހުންެގ ކަޓުނަަގއިެގން ަބޔަކު އެބަ

ފުޅުްނެގ ބޭއެ ަވއްކަްނ އެ އޮތީ އެ ؛ ސާ ބޭނުންކުރަމުން އެބަދޭ. ތެދެއްިއެގން އެ ފައިއެތަންމިތަނަށް ފޮނުަވ

އެ ފައިސާ ލިބުނު މީހާެގ ާވހަކައެއް. ެއއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ިވޔަސް،  އަޅުަގނޑުމެން ނުދައްކަން އި ހިނާގފަ.ެވރިކަމުގަ 

އެއީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަމުަގިއ . ނުޑމެން މި ބުނަނީޅެންޖެހޭނޭ އަުޅަގއެ އެ މީހަކާ މެދު ާގނޫނީ ފިޔަަވޅު

ިވޔަްސ، ެއއީ ފަޟުލް ކަމުަގއި ިވޔަސް، އެއީ އަުޅަގނުޑ ކަމުގައި ިވަޔސް، އެ ފަިއސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވ، ޭއެގ 

، ށް ިވޔަސްށް ިވޔަްސ، ެއއީ ިސފައިންެގ މީހަކަކައެއީ މަޖިލިސް ެމންބަރަ؛ ބޭނުންކޮށްފައި ތިބި ކޮންމެ މީހަކާ މެދު

ނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތީން އެމީހަކާ މެދު ޖީ ކަމަށް ވިޔަސް، ާގފުލުހަކަށް ވިޔަސް، ފަނޑިާޔރަކަށް ިވޔަސް އަދި ޕީ.

އްޖޭެގ ރާ  ބީނޑުމެން މި ދައްކަނީ، އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާބުތަކުްނ އައިސް މިތިފިޔަަވުޅއެޅެންޖެހޭނެ. އަުޅަގ

ލުއިންޞާފު ، އެބޭފުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ޭބނުންފުޅުާވ ޢަދުމާންޑުމެ ބޮޑު ޑިފުޅުންެގ އެންބޭރައްޔިތުންނަށް، އެ 

ީވުނީވެއއް ނޭނިގ  ނަނީ،ެގ ަވޢުދާއެކު. މިކަން ކުރުމުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުން ެއ ބުޤާއިމުކޮށްދިނުމު

އިން ނާތް ަފއިސާއަްށ، ިދެވހި ދައުލަުތެގ ަޚޒާނާޚިޔާ ހުންނަށް،މީޗަށް މަރާެލުވނު ށް، މަުގަމއްެގއްލިފަިއާވ މީހުނަ

ތަކަށް މި ރާއްޖޭަގއި ޖެހެއޭ. އެ މައްސަލަތައް ބަަލއިެގން ޫނން ޮގތައް ބެލެންިޚޔާނާތްިވ މީހުންެގ މައްސަލަަވްއކަންކޮށް، 

ލެއް ނުކުރަން. ފިޔޮއްުކކުުޅެގ ބޫ ހ ދޭނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ަގއްެލއް މިހިރަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް އެކަށީެގްނާވ ޙަ

ންނަށް އަރަިއެގން މި ދަނީ، އަުޅަގނޑަށް ަވުރ ބައެއް މެންބަރުޔޮއް ދަމައިަގތީމާ ކުކުޅަށް އަރާ ދޮށުގައި އޮންނަ ފިބަނޑު

ްއ ނޫން  ކަމެންބަރުންނަށް ބަލައިފިއްާޔ އިދިޮކޅު އެންމެ މެްނބަރަކު ެވސް ސަލާމަތްުވމުެގ ފުރުޞަތު އޮތްއިނޭގ އެ މެ

މަށް އެ ބޭބޭފުޅުންެގ ާވހަަކތަކުން ެވްސ އެބަ އިނޭގ. ކީ. ަވރަށް ިގނަ ބޭފުުޅން އެކަމުަގއި ޝާމިުލާވ ކަ އެއީ 

ެގ ރައްާވ ބޭފުޅުންފުޅުްނ ތުހުމަތުކުެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އޭަގއި ޝާމިލުާވ ކަމަށް ބައެއް ބޭންޑުމެއަޅުަގނ

ން، މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ދިޔަޔަސް ޑަށް ޔަޤީލަން. އަޅުަގނނުޑމެން ޖެހޭނެ ބަލަތައް ެވސް ައޅުަގމައްސަ

ެގ މެންބަރުންނަށް މާ ބޮޑު އަސަރުތަކެއް ނުކުރާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނެްއ އެ ފައިާސގައި ޖެހިފައެްއ އަޅުަގނޑުމެން

ބަާޣާވތެްއ ނުކުރާނަން. އަުޅަގނޑުމެން އް ނުާވނަން. ކު ެވސް ނުޖެހޭނަން. ޚިޔާނާތެނ ންނާނެ. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ދުަވހަ

 ، ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެިރކޮށްދޭނަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ށްއަބަދުެވސް ޢަދުލުއިންސާފަށް ލ ބިކޮ
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އިާވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  މަށް އެދިަވޑަިއެގންފަ އާދެ، މި މައްސަަލއަށް ބަހުސްކުރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ނިމުނީ.   ސަލަ މިހާހިސާބުން މިއި މި ނިމުނީ. އެހެންީވމާ، މި މައްއަރުަވފުރުޞަތުމިހާރު 

 

  މަސައްކަތް މި ހުރި . ނުނި 6

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ދުާވފަރު  -6.1ޑާެގ ޖެން. އާެދ، އ6.1ެދެން އަޅުަގނޑުމެން އެނބުިރލާނީ، ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން، 

އެޅުމާ  އުޖޫރަ ކަނޑަ ކުޑަމިނުްނ ދެޭވ އަޙްމަދު ހުށަހަުޅއްާވަފއިާވ، އެންމެ އިސްމާޢީލްންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި މެދާއިރާެގ 

މަށް. މި ަގރާރަްށ ެގ ބަހުސް ކުިރައށްެގންދިއުާވ ަގރާރު ުގޅޭ ޮގތުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި

 ިސކުންތު. މި  49ަގޑިއިާރއި  1ތެެރއިން މިހާރު ބާކީ އޮތީ، ރުެގ ަގިޑއި 4ާވ ޖުމުލަ ބަހުސްކުރެއްުވމަށް ކަނަޑއެޅިަފއި

ސިކުންތު.  53 މިނެޓާއި 12ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  23މިނެޓާއި  1އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ،ަވނީަވުގތު ބެހިފައި 

 27މިނެޓާއި  2ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  12މިނެޓާއި  11ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  18މިނެޓާއި  10ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ސިކުންތު. މިހާރު މި  30މިނެާޓއި  3މެންބަރަކަށް  ނުަގންނަާވ ކޮންމެސިކުންތު. އަިދ ަވކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްެވަވަޑއި

  އް އާދެ، މިހާރު އިތުރު މެންބަރެ . ދެ މެންބަރުން އިެގންަފއި ތިއްެބވީ ަކަވން އެދިަވޑަ ަދއްަގރާރަށް ާވހަކަފުޅު

 ރު މެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ އުނޫގފާރު ،އަރުަވނީ ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ،ޮގތުންމިއެދިަވޑަިއެގންފި. 

 ށް.ަވޙީދަ މުޙައްމަދު

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ދުމުޙައްމަދު ަވޙީއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު 

އެންމެ  ،` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދުާވފަރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ަގރާރަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ފުރިހަމައަށް ތުން ޮގ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭ

ައުޅަގނޑުމެންނަކީ އިންތިޒާުމެވެގން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ާވަދެވރި  .ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން

ރަްއޔިތުން ާގތަށް އަލަށް ެވރިކަެމއް ުކރަންެވެގން  ،ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ތަޢާރަފުކުރި މީހުން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ހުރިހާ ރަށެއްެގ ރައްޔިތުންނާ  އެދަތުރުކޮށްެގން ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް  ،ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައިެގން  ،ހިނގައިެގން 

ެއކަންކަުމެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށެގން  ،މީހުންެގ ހުރި ކަންކަން އޮޅުްނފިލުަވިއެގން އެ ،ބައްދަލުކޮށްެގން

ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ޒުސިޔާސަތުތައް ތަންފީއެ  އިަލިއ،ސިޔާސަތުތަެކއް އެކުަލަވ
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ފުރަތަމަ ާވދަެވރި  ފުރަތަމަ ެވސް ދިެވހިރާއްޭޖގައި ބޭްއުވުނ އެންމެ އެންމެ ،ަގނޑުމެން ކުރި ކަމަކީޔާސަތަކަށް އަޅު ސި

ދުނިޔޭެގ އެހެނިހެން  ؛އާުމދަނީ ،ކަމަކީ  ކޮށްަފއި ައޅުަގނޑުމެން ކުރިގައި ކާމިޔާބު 2008ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 

ަނަގއިެގން ާރއްޖޭެގ ދައުލަުތެގ ރާ އުސޫލުން ޓެކްސްަކންކު ަގއިތަކުެވސް ކުިރއަާރފައި ހުރި ޤައުމު ަގއިޤައުމުތަކު

ފަިއސާއިްނ މުޖުތަމަޢުގައި ތިބި އާއްުމ  އެީކގައި އެއިުމކުރުން. އަދި އެއާ ޤާޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސޭނޭ ނިޒާމެއް 

 ހީއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެ ށް،އެކަނިެވރި މައިންނަ ،ދުަވސްީވ ފަރާތްތަކަށް  ،ރެ ދަށް ފަރާތްތަކަށްހާލަތަށްުވ

އިމުކުރުން. ހިލޭ ޭބސްފަރުާވ ކުެރޭވނޭ ނިޒާެމއް ޤާޭވނެ ިނާޒމެއް އިލެދޮށީ އުމުުރެގ މީހުންނަށް އަޅަ ،ފަރާތްތަކަށް

ބޮުޑ ސިޔާސަތެއް މަސައްކަތްތެިރންެގ ޙައްޤުތައް ހ ދައިދިނުން.  އަޅުަގނޑުމެްނެގ ަވރަށްއެީކަގިއ އިމުކުރުން. ހަމަ އެއާޤާ

ތުކުރާ ސިޔާސަތެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ދިެވހި މަސައްކަތްތެރިންެގ މި ޕާޓީ ަވާކލާ އެއީ އަބަުދެވސް

 ...އަަބދުއުފުލާން ފެށި ސިާޔސީ ޕާޓީ. އަުޅަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އަޑު ޙައްޤުތަުކގައި އަލަށް އެންމެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރެގ މަޑުްއަވރީ ،އަރުަވނީ   ފުރުޞަތު މިމިހާރު އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 ށް. ޝަރީފަ އާދަމް މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އާދަމް ޝަރީފްާދއިރާެގ މެންބަރު  މަޑުއްަވރީ

ުދާވފަރު  އާދެ! އެއީ ؛އޮތް މިނިމަމް ޭވޖުެގ ަގރާރަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި 

ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވަފއި އޮތް ަގރާރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދާއިރާ

ކުރާ ަޤއުމެްއ. ިދޔުމަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ،ޤައުމަކީ ަތރައްޤީއަށްދަންނަަވން. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންެގ މި 

ކަން އިތުރުކުރުމަށް އުެފއްދުންތެރި، ެގ މަސަްއަކތް ކުރިއަށްެގންދިޔުމަށްފެއްދުންތެރިކަމުއަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުަގއި އު

އެކުަގއި ުޒާވނުްނ. އަދި ހަމަ އެއާމަސައްކަތްކުރުުމެގ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އަާދކުރަމުންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދަނީ މި މީހުން އެތައް ބުއަޅުަގނޑުމެން މުޅި ރާއްޖޭެގ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިފައި ތިބި 

ަޤއުމު  ،ކުރަމުންދިޔަ ކަމުަގއި ިވަޔސް ެވސްޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމަށް. ރާއްޖޭަގއި އެިކއިރުަގއި ެއިކ ެވރިކަން

 ރަށް އެއަރޕ ޓެއްއްޤީކުރުމުަގއި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކޮންމެ މީހެއްެގ ހިއްސާ ިއންތިހާއަށް ބޮޑު. ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ފަހަތަރަ

ާގ ނަަގިއެގން މާލެ އަމިއްލައަށް ކޮނޑުަގއި ެވލި ، ހުޅުލޭގައި އެިޅެގންދިަޔއިރު ެވސް ރާއްޖޭެގ އެކި ހިސާބުތަުކން މީހުން

ެވްސ  ިއއިރުއަހަދާފައި އޮތީ. މިހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ަޤއުމުެގ ތަަރއްޤީ މިއަދު އައިސް އެތަން ތަރައްޤީކޮށް 

ހުންނަށް ބޭނުންާވ އެންމެ  މީ އެ ،ބޮޑު ހިއްާސެއއް އަދާކުރާ މީހުންނަށް ަގއި އެންމެއުުމެގ ތަަރއްޤީއަޅުަގނޑުމެންެގ ޤަ

  އޮތްނުކުރެވި ެވސް ަޙއްލު ނަށް އައިއިރު އެކަށޭނަ އުޖޫަރއެއް ލިބުުމެގ މައްސަލައަީކ އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިހާތަ
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ކަމެއް.  ކުރާއްމަލްޙަންަތއް މީހުން ތަނދަޫގތަާކއި ޭވމައްސަލަެއއް. އަދި މިއީ ިމކަމުެގ ސަބަބުން އިންތިހާއަްށ އު

ނަށް  ިގނަ ތަކުލީފުތަކާިއ ޮގންޖެހުންތައް މީހުން ަވރަށް ،މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެކަށޭނަ އުޖޫރައެއް ނުލިބުމުެގ ސަބަބުން

ދިމާުވުމެގ  ދިރިއުޅުމުަގއި ިގނަ އުނދަޫގަތއް މީހުން ަވރަށް ،ކުރިމަތިޭވ. އަދި އެކަށޭނަ އުޫޖރައެއް ނުލިބުމުެގ ސަބަބުން

 ،އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ ެއހެންީވމަ ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން މީހުން ބޭނުން ނުާވ އެަތއް ކަމަކާ އެ ،އިތުރުން

މިކަންކަމުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ ؟ ދެޭވނެ އުޖޫރައަކީ ކޮބައިތ  ؟ޖެއްތ  ކަނޑައަޅާނީކިހާަވރެްއެގ މިނިމަމް ޭވ

ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ުފންކޮށް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ.  ޮގތާ ޖޭެގ އިްޤތިޞާދަށް ާވނެނޑުމެންެގ ާރއްއަޅުަގ

މީދުކުިރަވރުެގ އަދަދަކަށް ހެދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެަބ އެ އަދަދަކީ އެއީ ަރއްޔިތުން އުއް ،އަދަދެއް ހަމަ ކަނަޑއަޅާއިރު 

ުއޖޫރައެއް ކަނަޑއެޅުމުެގ ސަަބބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި  ީކަގއި އެއެއާއެެޖހޭ. ހަމަ ކުރަންމަސަްއކަތް އިއަޅަބާރު

ފާނެތ  ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ަބލަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި މިއަދު އިއަރަ ލޮޅުމެއްޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދަށް ކިހާަވރެއްެގ 

 އެިކކަހަލަ ޓެކްސްަތްއ އަދި ،މުންދާއިރުބޮޑު ހިއްސާެއއް އަދާކުރަ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކު ޤައުުމެގ ތަރައްީޤއަށް މިހާ

ާވ ިހއްސާ ގައިަޤުއމުެގ ތަރައްޤީ ރާއްޖޭެގ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭގަ  އަުޅަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ،ދައްކަމުންދާއިރު

ަގނޑު މީހުންނަށް އެކަީށެގންާވ ުއޖޫރައެއް ދިނުމަކީ އަޅު  އެ ،ކުރާ މީހުންމަސައްކަތް  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީުހން ،މީހުން

އަޅުަގނޑުމެން ދިނުމަށް   ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، އެ ުއޖޫރަ އަދު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭހިތުން މި

މިީއ އެންމެ އެކަީށެގންާވ ޮގތްތ  މިނުމަކީ ބޭރުމީހުންނާ އެއް ހަމަެއއްަގއި  އިދިެވހިންނާ ެގއަުޅަގނޑުމެން  ،ކަނޑައަާޅއިރު

ައޅުަގނޑުމެން އަާދކުރަންޖެހޭ  ށްާވމީ މިންަގނޑުތަކުން ބިދޭސީންނަގު ލްއަލަންޖެހޭ. ބައިނައަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަ

ަޤއުމީ ތަރައްީޤއަށް  ،ނާޔަތްަތކެއް ހުރިކަުމގައި ިވޔަސް ެވސްއިންެގ މީހު އެއަދި ާވޖިބުތަާކއި  ،ޙައްޤުތަކަާކއި

 ،އާއި ރާތުން ޤައުމަށް ލިބޭ ފައިދާ ދޭ ބޭފުޅުންެގ ފަ އެ  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ަޤއުމުެގ ރަްއޔިތުން އަދާކުާރ ޚިދުމަތްތަކާއި 

ނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ މީަގިއ ހުރި ތަފާތުތަކެއް ދެނެަގން  ،މީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާތަާކއި ބޭރު މީހުންނާއި އެ

 ގެ ކަމުއްކަތްތެރިމަސަ ،ޚާއްަޞކޮށް ުޒާވނުންނަށް ،ޮގތުަގއި ާރއްޖޭަގއި ބޫުލކުރާަގބޫލުކުރަން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ަގ

އެއީ ެގއަށް ަދއްކަންޖެހޭ  ،އެންމެ ކުޑަ މުސާރައެއް ހުށަހެޅިެގންާދއިރު ށްކުރާ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަތެރޭގައި މަަސއްކަތް

ހުރިހާ ކަންތައްތައް އެންމެ އަސާސީ މިންަވރު ފުދޭަވރުެގ  މި ،ންޓާއި ފެނާއި އަދި އަނބިދަރިންެގ ޚަރަދުތަކާއިކަރަ

ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ބޫލުކުރަން. އަިދ އެ އަދަދެއް ހަމަޖެހިެގންދާިއރުަގނޑު ނެ ކަމަށް އަޅުަގއަދަދަކަށް ާވންޖެހޭ

  ، ބޮޑު ލޮޅުމެއް ނާރާނެމުޅި ޤައުމަށް އޭެގ ަސބަބުން  ،ސަރެއް ނުކުރާސަބަބުން ނޭދެޭވ އަ ށް ޭއެގޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދަ

ންނާނެ އަދަދެއް ކަމުަގއި ާވން އެބަޖެހޭ. ކުރިއެރުމެއް އަ އިތުރު ؛އަދި ޤައުމުެގ ަފއިދާާއއި ކުިރއެރުމަށް އަންނާނެ

އެީއ  ،އްިވްއޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކުރެ މިނިމަމް ޭވޖު ކަނޑައެޅިެގން މަސަްއކަތް އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ން ެގ ަޝއުޤުެވިރކަވަޒީފާތަކު  ،ކުރާ މީހުްނ ޝައުޤުެވިރކަން ބޮުޑެވއިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ެތރޭގައި މަަސއްކަތް

 ،މީހުންެގ ހަކަތަ ަކމެއް. އެ އަދި އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވެގންދާނެ ،އިތުރުވެ 
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ޮގުތަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރަށްުވރެ  ބޫލުކުރާ ަގުރެވެގންދާނެ ކަމެއް. އަދި ޭއެގސަބަބުން އަުޅަގނޑު ރޖީ އިތުއެނަ

އްކަތެްއ ކަމުަގއި ެވސް އަުޅަގނޑު ދެކެން. ިމ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި  ނެރެޭވެނ މަސަރަނަގޅު ނަތީޖާއެއް 

ޖޫރައެްއ ރަނަގޅު އު ،ަގނޑުމެން ިދެވހިންނަށް ެއކަށޭނަައޅު .އަުޅަގނޑު ަހމަ ތަކުރާރުކޮށް ޮގާވލަން ،އަޅުަގނޑުމެން

މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  އި ބޭރުުކަގހަމަ އެާއއެ ދިނުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަެމްއ ދެއްަވއިެގން މަަސއްކަްތކުރުން. އަދި

ނަ އުޖޫރަެއއް ނާޔަތްތައް ެވސް އެއީ މީގައި އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭ އެހެންނަމަެވސް، މީގައި އެކަށޭއި

 އީސް.ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރަ ހައްދަަވއި ދެްއުވން. ަވރަށް ކަށްންނަށް ލިބޭނެ ޮގތައަޅުަގނޑުމެން ދިެވހީ

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

އަށް އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ަގރާރަށް ކަނޑައެޅިަފިއާވ ަވުގތުެގ ތެެރއިން މިހާރު 

ަވުގތު މެންބަރަކު އެދިަވަޑއިެގންފަެއއް ނެތް.  ދެން އެހެން ޕާޓީއަކުން މި .ކަނޑައެޅިަފިއާވ ަވުގތު ަވީނ ހަމަެވފަ

އަދި މި ަގރާރު ބަލައިަގތުމަށް މިއަދު ވ ޓަށް  ،އިސާބުން އަޅުަގނޑު މި ަގރާރުެގ ބަހުްސ ނިންމަހި ، މިހެންީވމާއެ

 ؛އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަަވމުން

ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން -6.2 ،ދެން އަޅުަގނުޑ މި އެނބުރިލަނީ  -{ 6.2} 

ޒީ ުއސޫލުން މަރުކަިއރާތައް ލާދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާ) 2010/7ރު ންބަނަ ނޫނުާގ ،ވާ ާވފައި އްޅުޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަ

ސްކުރުމަށް  ހު. އާދެ! މި ބިލަށް ބަ ންެގންދަެގނައުމުެގ ބިުލެގ ބަހުސް ކުރިއަށްށް ިއޞްލާޙު( އަހިންުގމުެގ ާގނޫނު

ސިކުންތު. މި   5 އިމިނެޓާ 51 އިަގިޑއިރާ 1 ،ތީަގޑިއިުރެގ ތެރެއިން ބާކީ މިހާރު އޮ 4ލަ މުޖު ކަނޑައެޅިަފިއާވ

 އި މިނެޓާ 15ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބާކީ އޮތީ  40 އިމިނެޓާ 22 ، އޮތީަވުގުތެގ ތެރެއިން އެމް.ޑީ.ީޕައށް ބާކީ

ށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަ 12 އި މިނެޓާ 16ިސކުންތު. ީޕ.އެން.ސީއަްށ  21 އި މިނެޓާ 20ށް ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 32

 30 އިމިނެޓާ 3 ަގންަނާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްނުސިކުންތު. ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަްތެވަވަޑއި 8 އިމިނެޓާ  14

ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ  ،ުރެގ ފަރާތުންސަރުކާ ،ެގންދަނީށް، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރިއަސިކުންތު. އެހެންީވމާ

 އް ލާމަރުކަޒީ ރާތަ ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއި) 2010/7ނަންބަރު ާގނޫނު  ،ރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ އިްއޒަތްތެ

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ިމ  އާދެ! ެގނައުުމެގ ބިލުެގ ބަހުސް.ލާޙު ށް އިޞް( އަލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނުއުސޫ

 އަރުަވނީ އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދަށް. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މަދު ަވޙީދުމެންބަރު މުޙައް އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ

 ،ނަމަާވ ީޓެގ ަވުގތު އޮތްކަުމގައިެގ ާވހަަކ ފެއްޓުުމެގ ކުރިން އަުޅަގނޑު އެެދން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕާއަޅުަގނޑު

 ޅުމާލެހު ،ކާރުެގ ފަރާތުންސަރު .ށް ދެއްުވމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑަށް އިތުރު ަވުގތުކޮެޅއް މި ބަހުސަ
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މު ންމުހި ާވ ަވރަށްަފއި ޒީ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅުއްާވލާމަރުކަ ، ަފިއާވޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްާވދާއިރާެގ އިއް 

މަނިކުފާނަށާއި އަދި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.  އެ އަުޅަގނޑު ކައި ޓަށަހެޅުއްިވ ކަމަށްހު އިޞްލާޙުތަކަކަްށ،

 .ޒަތްތެރި ރައީސްށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އިއްއަފުރިހަމަ ކަށް އަޅުަގނޑުހަމައެއާެއކީަގއި މި އިޞްލާޙުތަ

 ،ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއަވނީަވނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓ  2018ްނ އެމް.ޑީ.ޕީ ،އަޅުަގނޑުމެން

އަދި އެ  މޭ.ރާަވންތަކަ ސިފައަީކ ޖަޒީުނަގނޑުެގ މުޅި ޠަބީޢީއާިއާވ ފަދިެވހިރާއްޖެ އެ ެއްއޗެްއެގ މަތީގައި އުފެދި

ބަދުެވްސ ޒީ ާވހަކަ އަ. ައޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަމޭޒާލާމަުރކަޒީ ނި  ޖެ ހިންޭގނެ ނިޒާަމކީއްހިރާ ޖަޒީރާަވންތަ ސިަފއަށް ދިެވ

ޑުމެްނ އަޅުަގނ ،އެ ސިޔާސަތެްއ ދިފާޢުކޮށްއަޅުަގނޑުމެން  ،ކޮށްމިއީ އަޅުަގނުޑމެން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ،ނީކަމި ދައް

މިހާރު  ަގއި އެކީ އާ އެމަހަ .ާވތީ ސިޔާސަތަކަށް މުންމަަސއްތްުކރާ މުހި ށްަވރަްށ ބޮޑަށްތެްއ ކުިރއަރުަވން ަވރައެ ިސޔާސަ

 ،ސޫލު ހަރުދަނާކޮށްއު ޒީ ކަމަށް ލާމަރުކަ މައިަގނޑު އެންމެ ބޮުޑ އެއް ިސޔާސަތުއެންމެ ހިނަގމުން މިދާ ސަރުކާރުެގ 

 ،ާވތީ އް ސިޔާސަތު ކަމަށްއެއީ މި ސަރުކާރުެގ އެންމެ ބޮޑު އެ  ،މުކުރުންއިޤާއްޖޭަގއި ރާފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް 

ްސ ރެ ވެ ޒަމާނުްއސު ލާޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ އެންމެ އެޭވ .ޓަކައި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއެ ސަބަބަށް

އެންމެ ެއޭވލާ ޒަމާނުްއސުެރ  ،ިއަގންނަާވނެއެނިގަވޑަ .ޒީ ނިޒާމުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހިނަގމުން އައީ ލާމަރުކަ 

ާރއްޖެއިްނ ސީދާ  ،ހެދީ ދަތުރުޮކށް ޭޔެގ ޤައުމުތަކަށް ިވޔަފާރިނިދު ޭޖެގ ކޮްނމެ ރަށަކުން ެވސްއަޅުަގނޑުމެން ރާއް

ްށ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ .ނުޖެހި. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަންނަން މާލެއި ބޭރަށް ރަށާ ދޭތެރޭަގ

ތީބު ޚަ ކަލޭފާނުެގ ބައްތެލި. ކުޅުދުއްފުށީނާދޫ ދާންމަނަދޫ ކާސިންކަލޭފާނުެގ ބައްތެލި. ދިއްއަހާނެ އަޑު ިގނައިން 

އުނުގލު. އުނުގުލ  ؛ހުން ބަދަލުެވފައިާވ ރަށެއްހިމެނޭ މިހާރު މީ  ބައްތެލި. އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާަގއިމުޙައްމަދުެގ ބޮޑު

މެ ދެކުނުްނ އެން ،އިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ. މިހެންޮގސްތެލި ާރއްޖެއްބަދި އާދަމް ޙާޖީެގ ދެ އަޙަސަން ޙާޖީ 

ންނެީވ ސީާދ މިހެންޮގސް މި ދެ ،އަދި ަގނުޑަވރު ބައްތެްއޔާ ،އިއަްއޑޫ ހިތަދޫ އެޅެދީދީެގ ޢަލިދީދީެގ ބައްތެއްޔާ 

 ދި އެހެން ކުރާ އާ ނުބައްސާ. އަރާއްޖެއިން ބޭރާ ދޭތެރޭގައި ިވޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިނަގމުންދިޔަ މާލެ ރަށްރަށާއި

ާވރުެގއަްށ ޓަކައި އެ ހުންނަ ތަ ާވރު ދެްއކުމަށްަވންޖެހޭ ރަސްާވރު ނު ދަްއކާ ކަށް ތަކުަގިއ ައއިސް ކޮންމެ އަތޮޅަރުދަތު

 މިސާލަކަށް ރާއްޖޭެގ ރަށަކަށް ތޫފާނެއް އަރައިިފއްޔާ ނުަވތަ  ؛ެވސް ަވކި ހަމަޔަކުން  ަނާގ ާވރަކީއަދި  ،ދައްަކިއެގންރުާވ

 އެ ރަށެއް އަލުން ކާރިސާެއއް ހިނަގިއފިއްޔާ ދުރަތީުގނުަވތަ  މާވެއްޖެްއޔާށް ބަލިމަޑުަކމެއް ދިރާއްޖޭެގ ރަށަކަ

 ރަށްރަށުެގ ،ޓަކައިންުގމަށްހިރަށް ޮގުތގައި ަކނޑައެިޅެގންދިޔަ. ރަށް ެގކުެރޭވ ފައިސާ ދަޓަކަިއ ހޭއާބާދުކުރުމަށް

ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ   ޒަމާނުަގއި ެވސް.ރީ އޮޭވ އެންމެ ކުއިފަޔެދީލިޅު ކޮފަތްބ ަގ ޓަަކއި ށްޓުމައްމިސްކިތްތައް ބެލެހެ

ޞަލާުޙއްދީން  ންޙުސައި ލާޙުއްދީން ހެއްދެިވ ދިރާސާެއްއަގއިޞަޓަކައި ޙުަސއިން  ލުމަށްއިޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވަ 

ތަ އަތޮޅުަތކުން  ނުަވންރަށްރަށު އެީއ ހަމަ ސީދާ ؛ނުގައި ެވސް މި ތިބޭ ކާރުަދެވރިންމާޒަ  ންމެ ކުރީއެ ،ޅުެވަފއިވޭ ިވދާ

ރައްޔިތުްނެގ  ،ކުރަންލުތުން ަތމްސީރައްޔި ،އަތޮުޅެގ ކަންކަން  އެ ،ށްަފިއ އެ ރަށްރަށުެގއިންތިޚާބުކޮރައްޔިތުން 
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ން ތިބި ބައެއް ކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ރާއްޖެ  ރަދުންނަށް ހުށަހަޅާތަމުޙުތާދުތައް މައި ސަރުކާަރށް ނުަވ

މިސާލަކަށް،  ؛މައިެގ ފަހުން ެވސް. ދެަވނަ ބޮޑު ހަނުގރާއިަގފަހު ހަނުގރާމައަށް ދެަވނަ ބޮޑު ަޔއީމަރުކަޒުެވެގންދި

ރިން އިންތިޚާބުކުިރ ެވިރކަމުަގއި ެވްސ އަތޮޅުެގ ެވއިބްރާހީމް ނާޞިރު، ށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެސައީއިްއޒަތްތެރި ރަ

ން އެމް.ޑީ.ޕީއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން  މި ގައި މިއަދުޙަޤީޤަތު ،އަިއސްމަރުކަުޒަވމުން ަވމުންޒު. ދެން މިހެން މަރުކައިރާއްޖޭގަ 

 ެވރިކަންކުރަން ލިބުނު ށްކޮށް ެވސް އަުޅަގނޑުެމންނައަދި އެ ނިޒާމު ތަޢާރަފު ،ސާބަށްހި  ރަފްކުރުމާ މި ނިޒާމު ތަޢާ

ުޒކޮށް ުރކަމު މަަގއި މުޅި ނިޒާހުށްފަާވތްކުރުމަޣާއި އަނެްއކާ އަލުން އަނބުރާ ބަތެޭރަގދޮޅު އަހަރެްއެގ  ،އެންމެ އަހަރެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޞިއްީޙ  .ޔާއްއް ނެތް މާލެ އައިްސެގން ނޫނިށެ ޑުމެންނަކަްށ ވަޒީާފއެއް ލިބޭކަނިންމާފަ. އަޅުަގނ

. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ރަނަގޅު ތަޢުލީމެއް ރަށް މާލެއަށް އައިސްެގން ނޫނިއްޔާއް ނެތް ެވރިށެބޭކަފަރުާވެއއް ލިސްބޭ

އަުޅަގނޑުމެން މާެލއަށް ނިސްބަތްކޮށްފައި ދަންަނާވ މިއީ . ނިްއޔާ ނޫރަމާލެއަށް ައއިްސެގންނެތް މި ފު އްށެހ ދޭކަ

ްއ ެވސް ނޫން. އީޖާދުކުރި ޮގތެްއ ކުރި ޮގތެރަފުރާަވއިެގން ތަޢާ އިރާލަމީހުން ދުކީ މާލޭ ެހއް ނޫން. މިއީ ބަ ކުޑައިމީސް

ދިއުމުެގ ސަބަބުން ުނކުމެފަިއ ަގމުންތް ހިނލަދައުމި  ،ނާ ނިޒާމެއް ނެތިނަގުޅ ހަރުދަރަަގިއ ތު ނޫން. ިމއީ ޙަޤީޤަެވސް 

އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާިއ، އިޖުތިމާޢީ  ؛އޮތްޖެހިފައި އްޓަކައި އަދި މި ތޮއޮތް ނަތީޖާއެއް. އެ ނަތީޖާއިްނ އަރަިއަގތުމަށް

  ަވކާލާތުކުރަނީ މި ެވސްބަދުއަ ައޅުަގނޑުމެން ޓަކައި މާެލއަށް ެވސް ލުއިިދނުމަށް އޮތްހިފައި ޖެއްއެތައް ަވބާތަަކކުން ތޮ

ހަޅަނީ މި ބިލުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ހުށަ .ންނޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްލުޒީ އުސޫކަ އްޖެ ހިންަގންާވނީ ލާމަރުރާ

ަވަނ އަހަުރ  2008އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ  .ަރއީސްރި ތެކަން ދޭން. ިއއްޒަތްަވންކައުންސިލުތަކަްށ މާލީ މިނި

ން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ އްއެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލުތައް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނެ ،އިމުުކރެިވޤާރިކަެމއް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވ

ަވނަ އަހަރު  2011އެްނމެ ފުރަތަމަ ލ ކަލް ކައުންިސލުތައް  ،ަވނަ އަހަރު ފާސްކުެރިވ 2010މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ 

ަވނަ  2012ން ފުރަތަމަ ހެދި ބަޖެޓަކީ . އެމް.ޑީ.ޕީމް މިނިސްޓަރުުރެގ ހ ކީ އޭސަ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީކުރެުވނުތަޢާރަފު

ބިލިއަން ރުފިާޔ  1.2ިލ ބަޖެޓް. އެފަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި އެަބއޮތް ރާއްޭޖެގ ަކއުންސިލުތަަކށް އިއަހަރަށް އެކުަލަވ

މިހާރު ތިން ުގނައަށް   ލަތުެގ އާްމދަނީހި ތަޢާރަފުކޮށްެގން ދައުެއއްޗެ . ައޅުަގނޑުމެން ޓެކްސްެގ ނިޒާމާކަނޑައަޅާފަ

ަވނަ އަހަރަށް ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަށް 2018މިދިޔަ ްއޒަްތތެރި ރައީސް، އި .ދިަޔއިރުއިތުރުެވެގން

ސިލުތަކަްށ ގައި އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ކައުނ2012ްމިލިއަން ރުފިޔާ. އަދިެވްސ  560ކަނޑައަޅާަފިއަވނީ 

ެވސް މި ހުށަހަޅަނީ ކައުންސިލުތަކަށް މާލީ ނެތް. އަޅުަގނޑުެމން އަނެއްކާއް ދެިވފަެއއް ކަނޑައެިޅަވުރެގ ބަޖެޓެ

ން ކަނަޑއެޭޅ ަވކި އިންސައްަތއެއް ަކއުންސިލުތަކަށް ފ ރުކޮށްދޭން. މިނިަވންކަން ދޭން. ދައުލަތުެގ އާމްދަނީ

ކޮށްދީފައި ފުޤުަވ، ކޮށްފައި ނަޑއަޅަން. ަވކި ކަޞްޞާތިޚްހަޅަނީ ކައުންސިލުތަކުެގ އިއަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުން މި ހުށަ

 ދޭން. އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުން ޞްޞާތިޚްެގ ތެރެއިން. އަތޮޅަށް އެ އަތޮުޅެގ އިޞްޞާތިޚްރަށްރަށަށް އެ ރަށުެގ އި

ކަން މި  އެއް ކަުއންސިލުގައި ހިމެނޭނެސާއްހިނީ ކުޅަ އެއްަބއި އަންހެނުން ާގނޫބައި ރާއްޖޭެގ އާބާދެީގ ދެ ،މި ހުށަހަޅަނީ
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ހުރި ކައުންސިލުތަކެްއ ދަރުޤަ ،ހުރި  އަުޅަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ިމ ހުށަހަޅަނީ ހައިބަތުާގނޫނުން

އުޅެނީ މިހާތަނަށް އަތޮޅު ަކއުންސިލުތަކާިއ، ރަށު ަކއުްނސިލުތަކުެގ ދޭތެޭރގައި ފަަރުގ  އުފައްދަން. ައޅުަގނޑުމެން މި

 ގެ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ކައުންސިލުޮއތުން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، އޮތް ޮގތް ނުާވ ތަމްސީލުއަތޮޅުެގ ިގނަ ރަށްރަށް ،ބޮޑުެވ

ފަސް މިލިއަން   ،ކީ އަޮތޅު ކައުންސިުލގައި ތަމްސީލުާވ ފަރާތަކަށް ހަދަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީއީސަރަ

ެގން ހިންޭގ ފަދަ ކޮށްއަށް ޓެންޑަރއިން ދަށުެގ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ސީދާ ރަށު ކައުންސިލުތަކުން އަމިއްލަރުފިޔާ

 އި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދުނިޭޔަގ ،ހަރުފަތަކުން ޮގސްތަކުންން. އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ހަރުފަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހަދާ

ރަފުކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަބަުދެވްސ ޢާފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭަގއި ތަ، މިސާލުޖެހޭ ފަދަ

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ިމ ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވޢުދުީވ .ކަތްރާނީ މި މަސައްކު

ރަނަގޅު ޮގުތަގިއ  ،ާބރުހުރި ،ެއކީަގިއ، ދެން އުފެދޭ ކައުންސިލުތައް ެވެގންދާނީ ރަނަގޅު ެގންނަ އިޞްލާޙުތަކާ

މާ ހަލުިވ  ،ރަްއޔިތުން ބަލަިއަގންނަ ފަދަ ޮގތަކަށްދަރުކުރާ އަދި ޤަރަްއޔިތުން  ،ރަްއޔިތުން އިތުބާުރުކރާ ،ހިނާގ

އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ އެ ާޖަގާއއި އެ  .ކަށް ތަަރއްޤީެގ ކަންތަްއ ހިންާގނެ ކައުންސިލުތަކަ ސްޕީޑުަގއި ރަށްރަުށެގ

ނޑުމެްނ ލުތަކަށް އަުޅަގއިން ރާއްޖޭެގ ަކއުންސިޢާރީޛައެ އިޚްތިޔާުރތައް އަުޅަގނޑުމެން މި ާގނޫނުެގ ، ބާރުެވރިކަމާއި 

 ،ެވސް  ެވފައި އޮްއާވ އޭެގކުރިން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީހ ދައިދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އިންތިޚާބެއް ބ ަމތި

އަިދ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ  .ޙަޤީޤަތުގައި ެއއިން ެވސް އެބަ ދޭހަކޮށްދޭ މި ސަރުކާރުެގ އިޚުލާޞްތެރިކަން

މަޑުކުރެިވދާނެ. ކަުއންސިލުެގ ނަތީޖާ ނިމެންދެން ެވސް. ަވކި ޕާޓީަތެކްއ  . އަޅުަގނޑަށްއިޚުލާޞްތެރި ނިޔަތް

ކުިރއަށް  ެގއިންތިޚާބު ،އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް .ެވސް މަޑުކުރެިވދާނެން ީވމަ ދޭކައުންސިލުތަެކއް އިންތިޚާބު

 .. މިކަން ުކރަން.އެކީތެރިކަމާިއޚުލާޞް މިކަން މި ކުރަނީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ަވޢުދުިވ ފަދައިން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މުޙައްމަދުދީދީ ޙުަސއިން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކުތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކު

އަުޅަގނޑަށް ެވސް  ،އިޞްލާުޙތަކުަގއިމި ހުށަހެޅިފައިާވ ލާމަރުކަޒީ ބިލުަގއި ތެިރ ރަީއސް. އާދެ، ރިއްާޔ ިއއްޒަތްޝުކު

 ޮގތުން މި އަންނަ ބެހޭ ަވަނ މާއްދާެގ ިސޓީ ަކއުންސިލުަތކާ 17 މި އިޞްލާޙުތަކަށް ާތއީދުކުަރން. އާދެ ީމެގ

އަށް އިދާރީ  ،ޮގތަށް ެގ ކުރިން ަވކި އަްށ އަަވށްޓީ ކައުންިސލު އައުމުސި ،ފުަވއްމުލަކަކީ މީެގ ކުރިން ،އިޞްލާޙުަގއި

ކޮންމެ އަަވށަކަްށ  ،ޮގތަށް ބެހިފައިާވ ރަށެއް. އެޮގތުން ކުީރގައި ފުަވްއމުލަކުެގ ކައުންސިލު ހެދިފައިާވ ޮގތަކީ  ދާއިރާ

ޓީ ކައުންސިލު ސި ، މިހާރުހެންީވމާ އަަވށު ަކއުންސިލެއް އޮެވަފއި، ދެން އަތޮޅު ކައުންސިލެއް އަިއއްސަ އޮންނަނީ. އެ
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ބެހިފަިއާވ އިދާީރ  ެގ ކުީރަގިއ ފުަވއްމުލަކުަގއިނ ރިޢާޔަތްކޮށްލުން ރަނަގޅު ކަންނޭއަުޅަގނޑަްށ ހީަވނީ ،ދާއިރު އުފެދިެގން

. އާެދ، ދާއިރާތަކަކީ އެއީ ކޮންމެ ދާިއރާއަކަށް ެއއް ޮގނޑި ެއޮގތަްށ ލިބޭނެ ޮގތަށް އިޞްލާޙު ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

ެއ  ،އިރުގައި އިތުރުކުެރވޭ  33ށް %ންެގ ޕ ޝަނައަންހެނު، )ށ(ަގއި މާއްދާެގ ިއތުރުކުރެޭވ ބާބުެގ 56މީގެއިތުރުން 

އެ  ނޫނިއްޔާ ،ން އެ ކޮމިޓީެގ ތިން ބޭފުޅުންއަކީ ެއއީ އަންހެނުންެގ، އަންހެނުން ކުރިއަރުާވ ކޮމިޓީ 33ކުެރޭވ %އިތުރު

ރުކަޒީ ާގނޫނު ީމދުކުރަނީ ލާމައްހަޅަން. އަޅުަގނޑު އު އިތުުރކުރުމަށް ެވސް އަުޅަގނޑު ހުށަ އިތުރުކުެރޭވ އަދަެދއް

ނޫނީ އަތޮުޅ  ންރަށު ކައުންސިލު ،ރަްށރަށުެގ ދޭ ޚިދުމަތްތައް ،ކުރެެވން ފެށުމުންޒުލާމަރުަކޒީ ާގނޫނު ަތންފީ ،ފާސްެވ

ުވރެން ރަށްމިހާ ،ފެށުމުން ންާގތުން ދެެވ ންނާދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުނޫނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން  ންކައުންސިލު

 ޒްޓިލިޓީ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގތުން ޔު ަތކެއް ފުރިހަމައަށް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެައަވސް ޚިދުމަތް ،ފާސްޓްކޮށް

 ިނއްޔާނޫ ،އެިކެއކި ރީޖަންތަކަށް، އްދުތަކަށް ހަޒީާރ މެނިފެސްޓ ަގއިާވ ފަދައިން އެިކެއކި ސަރަޖަ ،ކުންފުނިތައް

ފެއްޓުމުން  ދެެވންޚިދުމަތް  ގެ ޔުޓިލިީޓޒް ރަށްތަކަށް  އެ ކުންފުނިތަކުން އެ ،ފަހުއް ހެދުމަށްސިޓީތަކަށް އެ ކުންފުނިތަ

އުޅެނީ ނަރުދަމާެގ  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ފުވައްމުަލކުަގއި މި ؛ލަސްތައް ،މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާާވ ދަތިތައް

 ،ނަމަެވސް  .ެވފަލޮކުެވސް ބްަވނީ މިހާރު ެއއްހާ ެގ މިސަޭތކަރަ ބާާގތްަގނަޑކަށް  .ުޑެވެގންމައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮ

ދުާވލަކު ެދ  ށްއަކޮޅާ މި ޖެހެނީ މާލޭގައި ފެނަކައިން އެދިެގން އެްނަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑުމެން އިރުއިރު 

އްެލްއ ޙަ ކަންތައްތަކަށް  މި ޖެހެނީ  ދުަވހު ުގޅަން މިތިން ތާއަކުޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހަފު ،ފަހަރު ުގޅަިއެގން

އޮްތ ބޫލުުކރެޭވ ޮގތުން ކުީރގައި ރަީއސް ނަޝީދުެގ ެވރިކަުމގައި ަގ ައޅުަގނޑަށް .އްލުކުރެޭވތ ޙަ ކަންތައްތައް މި .ލިބޭތ 

ެއ  ށްފުންޏަކުންުޔޓިލިޓީޒް ޮގއްސިްއޔާ ސަދަން ެއޮގތަށް ެހދިެގން ،ކުންފުންޏެއްޔުޓިލިޓީްޒ ސަދަން  ފަދައިން

ކަންތައްަތކަްށ  އެ ،އެ މައްސަލަަތއް ަކއިރިން ބަލައި  ،ދެނެަގތުމުަގއިއެ މައްސަލަަތއް  ،އްުލކުރުމުަގއިޙަމައްސަލަތައް 

ބޮުޑ  އޮތީ ަވރަށް އެ ށްއްލެއް ހ ދުމުެގ މަސައްކަތް ކުެރިވެގންދާނެ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުން ފެނަކައަޙަ އަަވސް 

ެގތަކާއި ނަރުދަމާތައް ިގނަ ތަށް ާގްތަގނޑަކަށް މިހާރު އިންޖީނުޮގ ހުިރހާ އަތޮޅުތަކެއް ރާއްޖޭެގ .ޮގންޖެހުމެއް

އެ ބޭފުޅުން ، ބާރު ބޮޑުެވ ނަށްެގންދަނީ ފެނަކައިން. އޭެގ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުން، މި ބަލަހައްޓަމުންރަށްރަށުގައި ފެނާ

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް . ތިބީ ކުރެިވަފއި އެ ޑް ޓްރޭަވރަށް އ ަވރ  ތިބީ އަނެންހެން ބުނަންޏާމުން ނެތް މިހާރު އެ

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު  ،، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީއެހެންީވމާ .ަވނީ ނުކުޅެދިފަށް ދިނުމުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރިހަމައަ

ުގޅިެގްނ  ަވއްމުލަކާއާއި ފުައއްޑޫ  ؛ތަކަށް ކުންފުނިތައްްއދުހައެ ސަރަ ،ދާއިރު މިފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހެދެމުން

ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ   ކުރެިވެގން ގޮއްިސްއޔާބައްޓަން ލަ ޮގތަކަށް ެއކަން އެކަހަ ،އިހަދަ ނަމަެވސް  އެއް ކުންފުނި

އުނަދޫގތައް  ލިބޭ ދަތިތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ހ ދުމުގައި ލިބޭ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫުނެގ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ،މަންފާ

ފުަވްއމުލަކުގައި ސިޓީ ކައުންސިުލ  ،ންނެިވ ފަދައިންން ެވސް ދެ، އަުޅަގނޑު ކުރިކަމަށް. އެހެންީވމާ ދާނެއްލުެވެގންޙަ
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މީދުކުރާ އްދިއުަމކީ އަުޅަގނޑު އު މިފަދަ ޮގތަަކށް އެ ސިޓީ ކައުންސިުލެގ އަދަދުތައް ކަނަޑއެިޅެގން ،ދާއިރުބެހިެގން

  ޝުކުރިއްާޔ.ކަމެއް. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  .  އެބަޖެހޭންނިމުމަކަށް އަންނައޮތުން އޮތްކޮށްފައި އް މަރުކަޒުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލެއަށް ހުރިހާ ކަމެ

ެއ ރަށްތަްއ ހިންުގމުެގ ބާރުެވރިކަން ރާއްޖޭެގ  ކީ ެވސް އެީއ. ލާމަރުކަޒީ ާގޫނނުެގ ދަށުންމަހޫލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ މަފް

ޅިފައިާވ އިޞްލާުޙެގ ދަށުން މި ހުށަހެ ،އެހެންކަމުން .ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ އަާސސަކީ

އަދި . ދާނެ. ކައުންސިލުތައް މާލީ ޮގުތން ޒިންމާދާރުކުރުޭވނެހަާވުލެވެގން ންތައްތައް ކައުންސިލުތަކާރަށް ބައިަވރު ކަަވ

ދަތު އެްއކޮށް އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ ކައުންސިލުަތކުެގ ުމއްމާލީ ތަނަަވސްކަން ަކއުންިސލުތަކަށް ފ ރުކޮށްދެޭވނެ. އަިދ އެއާ 

އެކަީށެގްނާވ  ،އެހެންމެ މިހާރު ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭ މުސާރައަކީދާނެ. ހަމަކުރެިވެގންެވސް ފަސް އަހަރަށް އިތުރު 

ދާނެ. ކައުންސިލުތަކަށް އެ ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ެވސް ކުރެިވެގންޢާއެ ުމސާރަ އަލުން މުރާޖަ، މުސާރައަކަށް ނުާވތީ

ތަންތަން   ދީެގން އެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ،ހަމަ އިޚްތިޔާރު ދޭން އެބަޖެހޭކުރުމެުގ ފުރިރަށްރަށުެގ ބިން ބޭނުން

ކުރިމަަގށްަޓކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ކުރެޭވނީ އެ ރަށެއްެގ  ،އަށްޓަަކއިދާނީ. ތަރަްއޤީކުރެިވެގންތަރައްޤީ

މީގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ   ،ެއއްކޮށް. އެހެންނަމަެވސް  ކައުންސިލަށް އެ ރަށެްއެގ ރައްޔިތުންެގ ަބއިެވިރުވމާ

 ދާިއރު ކުރަމުންކަތް ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބައެއް ަކއުންސިލުތައް މަސައްޖެހޭ ަވރަށް ިގނަސްނާލަންިވ

ކުރަން ކު ފާހަގަ އެޔާނުދާކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިތާމައަނެއްބަިއ ަކއުންސިލުތަކުން އެ މަސަްއކަތް އެޮގތަށް ކުެރެވމުން

ރައްޔިތުްނެގ ައޑުިއޭވ  ،އަހާރައްޔިތުންެގ ަބސް ،ހުރިިއތުބާރު ންނަީކ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައިއެބަޖެހޭ. ކައުންސިލަރު

ޮގތަށް ކަންަތއް ކުރުމުެގ  ކައުންސިލަްށ ފައިާދާވ ،ބަޔަކަށް ާވން އެބަޖެހޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކައުންސިަލކަްށ ުވމުން

ކަން ކޮށްދިނުމުގައި އިސް ދައުެރއް ށް ރަްއިޔތުންނަށް ބޭނުންާވ ކަންއެއްކޮ ކަމާ ންނަށް ހަމަހަމަބަދަލުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތު

  ރަްއޔިތުންނަށް ެއހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދޭން މި  .އަދާކުރަން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދައުލަތަކަށް މަެދއް ނުާވނެ

ޞަދެއްަގއި ކުެރެވމުންދާ ެއއް މަޤް ،މަ އެއް ނިޔަެތްއަގއި ހަ ،ޖެހެނީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުެގ ބޭނުމަކީ ެވސް 

މި މުއައްަސސާތަކުެގ ެވރިން ެއްއެވްސ ، އިރުަގއި މުއަްއސަސާތަްއ ހުންނައެަތއް ންތައްތައް. ރަށްރަުށގައި ަދުއލަތުެގ ކަ

އިްއޒަތްތެިރ ، ކަށް ނެތްމިހާތަނަ ެއއްއެ ރަްށރަށުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ދަތިަވނީ ކޮންކަމެއްތ  ބަލާފަ ،ހާލެއްގައި ަބއްދަލުވެ 

 ، އަިދ އެހެންނޫން ެވްސ ދައުލަުތެގ މުއައްަސސާތަްއ ހަދާފައިރޕ ޓާ އެއަ ،އި އާކަސް. ިޞއްޙީ މަރުަކޒާިއ ފެނަރައީ
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ހަމަ ަވރަްށ މަދު ރަށެއްަގއި ނޫނީ މިހާތަނަށް މި  ،އެހެންނަމަެވސް. ހުންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި

ަރއްޔިތުން ބޭނުްނަވީނ  ،ށް ދަތިަވީނ ކޮންކަެމއްތ ަރއްޔިތުންނަ ،ބައްދަުލކޮށް ނާރައްޔިތުން ،އްތަަނކަށް ެއްއެވބޭފުޅުން އެ

ތަނުަގއި އެކަްނ ެއޮގތަށް ކުެރެވންޖެހޭނެ.  އޮތް ނެތް. ުކރިއަށް  އެއްހާފަމިހާތަނަށް އަ ކޮންކަހަލަ ފަސޭހަތަކެއްތ  

ށުަގއި ހުންނަ އެ ރަ ،އޮންނަ ފެނަކަާއއި ބަލަންޏާ އެ ރަށުގައި އަށްހަނިމާދޫމިސާލަކަށް  ؛ެވސް  އަޅުަގނޑުެގ ާދއިރާަގއި

 އި ފަށްޖެހޭނެ. ކޮބައްދަލުކުރަން ، ިމ ހުރިހާ ތަނެއްެގ ބޭފުޅުން ރަްއޔިތުންނާރޕ ާޓއި، ޞިއްޙީ މަުރކަާޒއި، ްސކޫލާއެއަ

ކޮްނކަމެއްތ   ނަކައިެގ ފަރާުތން ކޮށްދެޭވނީެގ ފަާރތުން ކޮށްދެޭވނީ ކޮްނކަމެއްތ  ބަލަންޖެހޭނެ. ފެއެ ބޭފުޅުންނަށް ސްކޫލު 

ކުރެޭވނީ ބަލަްނޖެހޭނެ. މިކަން ކުރުމުގައި މިހާރު އޮތް ނިޒާމުން އިތުރަށް ކޮންކަެމއްތ  ފަސޭހަބަލަންޖެހޭނެ. 

ިރ އިއްޒަތްތެ ،ާވންޖެހޭނީ އެތަނެްއގައި އޮންނަ ރަށު ކައުންސިލު. އެ ރަށު ކައުންސިލުން މި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީއިސް

ނިތައް ހަދާފައި މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ށް ބަހާފައި ފާޑުފާޑުެގ ކުންފުރައީސް. ދައުލަތް ބައިބަޔަ 

ހަރުަކށި ަގވާއިދުަތއް ހަދަިއެގްނ  ،އިމުކޮްށެގންޤާއެީއ ެއ ކުންފުނިތަކުެގ އަމިއްަލ ެވރިކަން  .ކުރުމަށްޓަކައިފަސޭހަ

ފަިއ ނަ ކަމެއް ނޫން. ހިންުގމުެގ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ަވކި ނަން ކިޔާކުރަްނ ކޮށްފައި އޮންރައްޔިތުންނަށް އުނދަޫގ

އިސާ މި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް ެވސް ދެނީ. ރަްއޔިތުންެގ ޓެކްސް ފަ ،ދައުަލތުެގ ފައިސާ ،އޮތްކަމުަގއި ިވޔަސް

، ޮގތަށް އިދާާވމި ކުންފުނިތަކުެގ އެންމެ ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތަކަށް ާވންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ފަ ،އެހެންކަމުން

ިމ . ރަުށަގިއ ހިންުގން. ެއޮގތަކަށް ނޫން މިއަދު ކަންކަން ދަނީކީއި ރާވަ ޮގަތށް ކަންކަން  ާވރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ

ލާަމރުކަޒީ ާގނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަ ބަދަލުތަކުެގ  މު ޮގެތްއގައިއްއެއީ އާ .ާވންޖެހޭނެސްނުން ބަދަލުިވ

އެްއކޮށް ރަށްރަށުަގއި  ތަކާމި އަންނަ ބަދަލު ،ކަުމން އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދު މި ކުރަނީމަކީ ެވސް. އެހެންހޫމަފް

ދިއުން. އެ ރަުށގައި ހުންނަ ކ ޓުްނ ެގންދާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިެގން ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތަށް  ދައުލަތުން

ކޮންކަމެއްތ  ރަްއޔިތުންނަށް  ،ަވނީތުންނަށް އުނދަގޫ ކޮންކަެމއްތ  ރައްޔި ،ކ ޓުން ކޮންކަމެއްތ  ލަސްަވނީ ،ެވސް ޖެހޭނެ

ކުެރިވެގން ޓަކައި ޕްލޭންށްެއ ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ކުިރމަަގ ،އިމިކަންކަން ބަލަ ،ށްދޭން ބޭނުންަވނީކޮފަސޭހަ

ޔިތުްނ ަރއް ،ުފންނެއް ލައިެގންޖެހެނީ. މިއިން ކޮންމެ ތަނަކަށް އެތައް ބަިއަވރު މުަވްއޒަކުެރިވެގން ދާންމަސައްކަތް

  ، ހަތަރު މަސް، ތިން މަސް ސް ރައްިޔތުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީމާދަނީ. އެހެންނަމަެވއެތައް ފައިާސެއއް ޚަރަދުކުރަމުން

ނަާގ. މީކީ ނޫން ކަންކަން ާވންޖެހޭނެ ޮގތަކީ. ރައްޔިތުންެގ ކަންކަން ބާރަ މަސް އެބަ ،ދިހަ މަސް ،ހަ މަސް

ރެއިން ރަްއޔިތުންނަށް ދާންޖެހޭނެ. ހެދިފައި އޮންނަ ަގާވިއދުެގ ތެަވުގތަށް ހަމަޖެހިެގންއަަވހަށް ަވުގުތން ، ފުރިހަމައަށް

ނުމަކީ ކައުންސިުލެގ ޒިންމާއެއް. އެހެންކަމުން އެތަނުަގއި ހުރި ަދއުލަތުެގ ދިއިހުރި ހުރިހާ ފަސޭހަތަެކއް ހ ދަ ާވން

. ސާފުނުާވ ަކންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަްށ ކުރަންޖެހޭނީއެންމެ މުއަްއސަސާތަކުން ެވސް އެޮގތަްށ މަސައްކަތް 

ޮގތަށް  ާވންނަށް ފައިދާޖެހޭނެ. ރައްޔިތުޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދޭންތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ރައްޔިސާފުކޮށްދޭން

ްއޔިތުްނ ރަކުަރންޖެހޭނީ. ކައުންސިލުެގ ިވސްނުން ބިޑުކޮްށެގން ރަށުަގއި އޮތް ބިންކޮުޅ ކައުންސިލުން މަަސއްކަތް
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ޮގތަށް  ެއކަުމން ފައިދާއެއް ނުާވ ،ތިހާއަށް އަރުާވފައިމަސައްކަތެއް ކުރަން ދޭން ބުނީމާ އެ ބިމުެގ އަުގ އިން

ނުާވނެ. އެ ރަށުެގ ަރއްޔިތުންެގ ޮގަތށް ކަންތައް ކުރުމުެގ ިވސްނުެމއް ަކއުންސިލުެގ އޮެވެގން ާވށް އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަ

އްކޮށް އެ ަރށުެގ ަރއްޔިތުންނަށް އިތުރަްށ ހަމަ ެއއާއެ . ެވސް އޮތީެއ  ައއިއްސަ  ިހސާބަށް މަސައްކަތުން އެ ރަށް އެ

ދަނީ. ެއ  ކުރަމުން މިއި ައޅުަގނޑުމެްނެގ ސަުރކާރުން ެވސް މަަސއްކަތްފަހިޮކށްދިނުމަށްޓަކަކުެރޭވނެ މަުގސައްކަތްމަ

ކުރަންޖެހޭނީ. ާގނޫނުެގ އުންސިލުަތއް މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އެ ީބދައިން ކަިވސްނުމުަގއި ަކއުންސިލުތައް މަސައްކަތް

ީކ ކައުންސިލުތަުކެގ ާގނޫނީ ދިނުމައިފަސޭހަކަން ހ ދަލުއި އިތް އެންމެހަތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޮކށްދެެވން އޮ

 ޖެހޭނީ. އެކަން އަދާކުރަންޒިންމާއެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވުގުތ އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބައިަގޑިއިުރެގ  ދެ، މިއާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ގައި  1:00ެގންދަން ފަށާނީ ހުސްަވުގުތކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް .އަުރާވނަން ހުސްަވުގުތކޮޅެއް

 

 {އަށް 13:02ްނ އި 12:30 :ޅުކޮތު ުގސްަވހު}
 (ސަން ޢަފީފުަބރު ޙަ ިވލުފުށީ ދާިއރާެގ ެމން؛ ީވންނެ ުތގައި އި ޔާސަރި)

 

  ން:ެކުވރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

މިހާރު   ނީ.ެގްނދަން މި ފަށަޖަލްސާ ކުރިއަށް  ` ހުްސަވުގުތކޮޅަކަށް ފަހު އަުޅަގނޑުމެން `.

ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް  ،ދަނީ. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ކުރެެވމުން މިބަހުސް

ދިެވހިާރްއޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ަވުގތު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ މެންބަރުންގެ  އާދެ މި. ެގަނުއމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްށް އިޞްލާޙު( އަާގނޫނު

 . ށްރަޝީދަ މުޙައްމަދު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ުއތުރު ފުަވއްމުލަކު ،ތެރެއިން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުަވނީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އްމަދުމުޙަ ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން ) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު ްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ާވ އިޞްލާޙުަތކަކީ ަވރަށްދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްާވަފއި ށް ހުޅުމާލޭ( އަހިންުގމުެގ ާގނޫނު

ން ްސ އިންތިޚާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީއި، މަޖިލިޔާ  އިންތިޚާބުަގމިދިޔަ ރިޔާސީމުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް. އާދެ، ނި

ޭއެގތެރޭަގއި ހަތަރުަވަނ ަވޢުދެއްެގ ޮގތުަގއި ޖަޒީރާ  .ެއކުަވނީ ަވރަްށ މުހިންމު ފަސް ަވޢުދަކާއަޅުަގނޑުމެން 
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 ؛ރާއްޭޖެގ ،ޙުތަކަކީނެޭވ އިޞްލާ، ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް މި ެގލާމަރުކަޒުކުރުން. އާދެ -4.1މިޮގތަށް  .ދިރިއުޅުން

މި  ،ަވރަށް ޮބޑެިތ ބާރުތަކެއް ލިިބެގންދާ ިއޞްލާޙުތަކެއް. އެޮގތުން ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތަުކެގ ަރއްޔިތުންނަށް 

އުެފއްދުން. ފުދުންތެރި ކައުންސިލުތަެކއް ، ބާުރެވރި ،އިޞްލާޙުތައް ެގނެޭވ ަމއިަގނޑު މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެޭރަގއި

ނަީވ ޮގތެއްަގއި ޢުމަ  މެދު މްރާނީ ަވސީލަތްތަކާޢުުގދުރަތީ އަދި  ،ންަވރު ކުޑަކުރުންާވ މިބަރ ސާމަރުކަޒީ ސަރުކާރަށް 

ެގންދިއުން. މިނުގައި ކުރިއަށް ޮގތް ނިންމުމުެގ ބާރު ަކއުްނސިލުތަކަށް ދިނުން. ޚިދުމަތާއި ތަރައްޤީެގ ކަންތައްަތއް އަަވސް

ކުރުން. ުކެގ ތެރޭގައި މާލީ ޮގތުން ލާމަރުކަޒު އިޞްލާޙުތަމި ާގނޫނަށް ހުށަހެޅޭ މައިަގނޑު .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

 .އަންހެނުން ބާރުެވރިކުރުން ހިމެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ަކއުންސިލުތައް ބާރުެވިރކުރުން ، ކަނަޑއެޅުންޞްޞާތިއިޚް

 5% ެގދަނީދައުލަތުެގ އާމް ޞްލާޙުތަކުެގ ތެރޭަގއިފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އި ުކެގކައުންސިލުތަ

ޮގުތގައި ލިބޭ  ފަރު ފަދަ ތަންަތނުެގ ކުީލެގ ،ފަޅާއި ،ރަށާއި  ،ބިމާއިކުުރން ހިމެނޭ. ކައުންސިލުތަކަްށ ޚާއްޞަ 

ެގ ތެޭރގައި އާމްދަނީެގ 40% ،. ނަމަެވސްަވނީމި  ށަހަޅާފައިހު ށް ލިބިދޭ ޮގތަށްކަކައުންސިުލތަ 40%އާމްދަނީެގ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ  އާމްދަނީ ނުހިމެނޭކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ޮގތުަގއި ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސްެގ

ން ނަާގ ަތކުކުރެިވެގން އެަބދޭ. ކައުންސިލުަކއުންސިލުަތކަށް ޚާއްޞަ  100ތިޞާސްތަުކަގިއާވ ބިމު ކުލީެގ %ޚްއި

އާިއ އެ ަރށަކުން ނެޭގ ެވިހކަލް ފީ ،ން ތުތަކަށް ިލބިެގންދާނެ. އެޮގލުސީދާ ކައުންސި އާމްަދނީ 100ކުއްާޔއި ފީެގ %

މިލިއަން  5އިތުރަށް ައދި އޭގެ އަދި ކުލި އަދި އެހެނިހެން ޮގްތޮގތުން ނެޭގ ފީަތއް ސީދާ ަކުއންސިލުތަކަށް ލިބިެގންދާނެ. 

ތަށް ހުށަހެޅިފައި ިމ ޮގކަށް ލިބިެގންދާ ލުތަ ތަްއ ހިންުގމުެގ ބާރު ކައުންސިރުފިޔާއަށްުވެރ ކުަޑ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  5ޚާއްޞަކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް  ؛އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ،ަވނީ. ނަމަެވސް

 ށް ކަތަތައް ސީދާ ަކއުންސިލުމިިލއަން ރުފިޔާއިން ދަށުެގ ޕްރޮޖެްކޓު 10ޭއެގ ބަދަލުަގއި ަވރަށް ުކޑަކުަޑ އަދަދެއް. 

ޮގުތގައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެއީ އާަދިއެގ  ެގއަމިއްލައަށް ހިންޭގ ޮގތަށް ޮއތުން އެއީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް

ހަެއއްކަ މިިލއަްނ  ،މިހާރުެގ ައުގތަކުން ކަުމަގިއ ާވނަމަ ،ޔަސްވި  ޕަސް ހ ލެއް ައޅަންމަލްޓިޕާ އި ރަށު ސްކޫލެްއަގ

ދަންނަަވއިެގްނ  ،ން އެަވުރ ކުަޑކުަޑ ކަންތައްަތއް މައި ސަރުކާރަްށ އެދިެގން އް ނުކުރަރުފިޔާ އެބަދޭ. އަުޅަގނޑު ަގޫބލެ

. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ސީދާ ކައުންސިލުަތކަށް، ށްއެކަން ކުެރޭވ ކަހަލަ ޮގތަަކށް އޮތުމަކީ އެހާ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމަ

މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި އަުޅަގނޑު ަވރަށް  ން އެއީޚާއްޞަކޮށް ސިޓީ ކައުންސިުލތަކަށް އެ އަދަދު ބޮޑުކޮށްފައި އޮތު

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫެލްއެގ ެވސް ތައް ޖެކްޓުމިލިއަނަށްުވރެ ބޮޑު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮ 5 ށްއިތުރަދެކެން. މީެގ

ެގން ަވނީ. އަދި ކުންފުންޏާއި ކ ޕަރޭޓްސް އުފައްދައި  ހުށަހަޅާފައި މިދަށުން ކައުންސިލުތަކަށް ހިންާގ ޮގތަށް 

. ެއހެންީވމާ، ަވރަށް ބޮޑެިތ އާމްދަނީ ހ ދޭނެ މަުގ ކައުންސިލުތަކަށް ފަހިެވެގންދާ ޮގތަށް ،ޔަފާރިކުރުާމއިިވ

ގައި މި ޮގތަށް ރަށްރަށުެގ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ަވނީ. ޙަޤީޤަތު މި އިޞްލާޙުތަކެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

. އެޮގތުން ުފވައްމުލަުކަގިއ ުހރިން ދިމާާވ ަވަރށް ިގނަ ޮގންޖެހުންތައް އެބަނުުވމުެގ ސަބަބުންސިލުތައް ބާުރެވިރެވފައި ކައު
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 ،ނަރުދަމާއެއް އަޅާަފއި އޮްތއިރު ޑުބޮ  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްެގން އަުގ 170ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން 

މިއަދު މުިޅ  ،ބުންސަބަނެުތމުެގ ެގ އެކަމުަގއި އެްއެވސް ބަސް ބުނުމުެގ ފުރުޞަތެއްއެްއެވސް ށް ކައުންސިލުތަކަ

ޖެހޭ އެ ރަށެްއެގ ން އެބައިތުރަށް އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި ކައުންސިލުަތކަށް ބާރު ިލބިދޭޭއެގ ަވނީ ފެއިްލެވފަ. ސިސްޓަމު

ކައުންސިލުތަުކެގ ކޮންމެެވްސ  ،ކަންތައްތަކަށް ެވސް  ހުރިޮގސް އެހެން މިހެން ،ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތާއި ،ޞިއްޚީ ޚިދުމަތާއި

ށް ނ ެވ ެއްއެވސް ަވަރކަށް އެ ރަށެްއަގއި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް، ކަލުތަކަ މިހާރު ކައުންސި ؛ންެވެގދައުރެއް އޮ 

ުބނެޭވކަށް. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ެއ ކަންކަމަށް ެވސް ޙަޤީޤީ ިއޞްލާޙުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ސްކޫލެްއެގ ކަމެްއަގއި ބަސް

ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ަވރަށް ިގނަ ިއޞްލާޙުތަކެްއ  ،ކުރަނީ މީދުއްއުކުރަން. އަުޅަގނޑު ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލު

 ރިއްޔާ.ކުެގނެޭވނެ ކަމަށް. ދެްއިވ ފުުރޞަތަށް ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު ،ރުަވނީތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 ށް.ރަޝީދަ އިބްރާހީމް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

ތެރޭަގއި  ެގއަންނަ ބަދަލު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނަްށ މިދިެވހިރާއްޖެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ކުެރިވފަިއާވ ސަރުކާރުްނ މަރުކަޒުރައްޤީގައި މާލޭަގއި ޞާދީ ޮގތުން ހ ދާ ތަތިއިޤް ދިެވހިރާއްޖެ ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ

ައށްުވރެ މާ މުހިންމު ކަމަށް   5ބަޖެޓުެގ % ،. އެހެންނަމަެވސ5ްހަމައެކަނި މި ދޫކޮށްލެެވނީ ބަޖެޓުެގ ެވސް %

. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  5ތަރައްޤީއަށް ކުާރ މަސައްކަތްތަކުެގ % އިކެން އެ ދާއިރާތަކުގަ އަޅުަގނޑު ދެ

ނުަވތަ ިވޔަފާރިެއްއ  މާތައް ރަށްރަށުގައި ހިންޭގ ޮގތަށް. ކުނި ނައްތާލުމިލިއަނަށްުވރެ ދަށުެގ ޕްރޮޖެކްޓު 5 ،ންނަނީފެ

ތަްއ ޓުމިލިއަަނށްުވރެ ދަށުެގ ޕްރޮޖެކް  5ާގތްަގނަޑކަށް  ުކެގތްތަހިންާގ ތަރައްޤީެގ ހުރިހާ ހަރަކާ ؛މި ހުރިހާ ،ފެށުމާ

 މި މަސްއޫލިްއޔަތު ތަންކޮެޅްއ ބަލިކަށިޭވ. ހަމަެއކަނި ަސރުކާރާ ތަްށ އޮތީމާއަމިއްލައަށް ހިްނޭގ ޮގތަށް. އެ ޮގ

އި ދެކުުނަގިއ ރާ އުތު، ަގއި ާރތުފަ ދެ، ަގއި ެދކޮޅު  ރާއްޖޭެގ ،ކުރުމަށް. އެހެންނަމަެވސް ތަރައްޤީރަނީ ދިެވހިާރއްޖެ ހަާވލުކު

ަގއި މަސައްކަްތތައް ހަާވލުކޮށްފިްއޔާ ަވރަްށ ކުރާ ޮގތުރަށްތަކުގައި ތިބި ރަްއޔިތުން ަވރަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލު ތިބި

ެއއްެޗއް  ، ކޮންނަ ހައިމާކެއްނިޒާމެއް އެޅުމަށް ެވސް ނަރުދަމާބޮޑަށް، ަވރަށް ައުގހެޔޮކޮށް ުކރާނެ އެ ފަރާތްތަކުން. 

ހެޮޔކޮށް އްދުަގއި ތިިބ މަސަްއކަތްތެރިންނަކީ ައުގހަެއ ސަރަމާ އެ ފަރާތްތަކުން ކުާރ މަސައްކަްތ ައުގހެޮޔާވނެ. ދިނީ

ހިންާގ  މިސާލަކަށް ންމަރުކަޒީ ސަުރކާރު ،ދަނީރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންމަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަެކއް. މިހާ

ުނަވތަ  ލާނެ ޮގެތއްއިކުިނ ނައްތަ . ޚަރަދެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢަށްަވރަށް ޮބޑު  އިތަކުގަ ޕްރޮޖެކްޓު
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ކުރެެވމުންދާ ޮގތުން ަވރަށް ބޮޑެތި ބީލަންމި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި  ،ރަން ޖެހުނަސްކު  ކަމެއް ؛އެހެނިހެން ޮގތެއް

ހިންާގ  އްަދކުންހަ އެ ރަށަކުްނ، އެ ސަރައާދޭ. ޭއެގ ބަދަލުގައި ަރއްޔިތުްނެގ ތަރައްޤީއަށްއިސްރާފުތައް އެބަ

ކުޑަެވެގންދާނެ. ދެން  އެތައް ތަނަކުން ޚަރަދުއެ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްތައް ހަާވުލކޮށްފިއްާޔ ދައުލަތުެގ  ،ތްތައްކާހަރަ

ެގންނަ ހުރިހާ   ފުނަދޫއަކީ މި ރާއްޖެއަށްއޮތީ މާލެ. މާލޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ ފުނަދޫ މިހާރު. 

ފުނަދޫ  އް.ކަމެަވަރށް ނުރައްކާތެރިއެއީ ފުނަދޫ އެތާ އޮތުމަކީ  ކުުއސޫލެއްެގ ޮގތުން. އެކަމަ އްއްކާކުެރޭވ ތަނެތެލެއް ރަ

އްދަކަށް މާެލ ހަކާތެރި ސަރައެހެން ތާކަށް ެގްނޮގސް، ރައް އެ ތަނުން ހުރި ހުރިހާ ތެލެއް  ފުނަދޫަގއި، ލައިއެ ތަނުން ބާ

ިވޔަފާރި ކުރަންޖެހޭ. ފިއުލް ެއީއ ޓަރމިނަލް  ،ކު އްދުތަެކއްަގއި ޓޭންހައަދި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ސަރަޖެހޭ. އެބަ ހަދަން

 1ޖެހޭ އް ހުންނަން އެބަވެ ިރޒާތެޔޮ ެގން ަޓރމިނަލް އަޅައި އްދުަގއި ޓޭންކުހައް. ެއކި ސަރަމިހާރު ކުރާ ިވޔަފާރިއެ

ދުަވުހެގ މަސް 3ދުަވހުެގ ކާޑު. މަސް 3ްއ. ެވދުަވހުެގ ރިޒާ މަސް 3ހާރު ކީ މިަވއަހަރަށް. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ތެޮޔ ރިޒާ

ދެން ދުނިޔޭަގިއ  ،އްދުަގއި ހަސަރަ  ެގމައިަގއި، ާރއްޖޭތެރޭގައި ާވނެ ކަމެއް ާވނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމު ހަނުގރާ

ހުެގ ތެރޭަގއި ދުަވމަސް 3ހަނުގރާމަތައް މި ދަނީ ކުރަމުން. ކިރިޔާ ކަމެއް ިވޔަްސ  ގައިއްދުހަރާއްޖެ ސަރަ

ެރޭވެނ ތެލުެގ ިވޔަފާރި ކު ޓަރމިނަލް، ޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، ރާއްޭޖެގ އުތުރާިއ ދެކުނުގައި ޓޭންކު ކާޑަށްޖެހޭނެ. ތެލަށް

ިވޔަފާރި ކުެރޭވނެ ޮގތް. ތެލުެގ ެވސް  ށްތަކައަދި ކައުންސިލު ށް ެވސް.ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރަ ޮގތަށް ހުޅުާވލަންޖެހޭ

އްދުެގ ތެރޭަގއި، މާޭލެގ ހަރަންެޖހޭނީކީ. އަދި މާލޭެގ ސަރަކުައކުން ނޫން ތެލުެގ ިވޔަފާރިކަނި އެސް.ޓީ.އ ހަމައެ

އެަބ ލާންޖެހޭ ީވހާެވސް އަަވހަށް ހުރިހާ ވ ކްޝޮޕެއް ިމ ަވުގތު ހަމަ ެގންޮގސް  ތެރޭަގިއ ހުރިއެތެރޭަގއި ހުރި، ރަށު

އަދި މާލެ  ކިތަންމެ ދުަވހެއް. ތައިސޭކޮށްޓާއުޅޭތާ ަވކި މީހަކަްށ ދީެގން ޮގސް ބޭރު މަަގށް. ތައިސޭކޮިށ ހުސްކޮށްެގން، 

ތެރޭގައި ވ ްކޝޮޕްތައް ބަހައްޓަިއެގން މީހުން ރަށުތައް ބޭުނންކުރަނީކީ ނޫން. މީހަކަށް ދެނީކީ ނޫން. ހިއްކާފައި ހުރި ބިން

 އެަތއް ަޝުކާވތަކެއް  ެގޝަުކާވތަކެްއ، ަރއްޔިުތންނިދަން، ރައްޔިތުންނަށް ުއޅެން ދަތިާވ އެތަްއ ބަިއަވރު 

ހުރިހާ ވ ކްޝޮޕްަތކަށް ަވުގތުން އިްއޒަތްތެިރ  ރަހިމި. އެހެންީވމާ، މާލޭަގއި ލިބެމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ

ން މާލޭެގ ބޭރު މަުގގައި އެހެރަ ތަިއޭސކޮށި މި ހިނދުން މި ހިނދަށް ެވސް ހަމަ ހަާވލުކުރަދެްއަވންީވ ރައީސް، 

. އަދި ާޚއްަޞކޮށް އެސް.ޓީ.އ  ހުރިހާ އިމާރާތްަތއް ހަމަ މާލެއިން ބާލަންޖެހޭ. ފަޖެހޭ،  ރަށު ތެރެއިްނ ެއ ނަާގއެބަ

އެަބ ލެއަކީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުެޅޭވނެ ތަނަަވސް ތަނަކަށް މާ ؛އެިކ ތަންތަނަށްބާލާފައި މަރުކަޒުކޮްށެގން 

މާލެ  ،މާލޭެގ ބިންތަކަކީ އޮތް ޮގަތށް ބަޔާންކޮށްފައި އަުޅަގނޑުެމން ގައިމާލެ ޕްރޮްގރާމު ހަދަންޖެހޭނެ. ެވށިފަހި

ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ންެއހެ ޮގތުގައި ސިފަާވންޖެހޭ. ގެ އެއްސަރަޙައްދަކީ، މާލެއަކީ ތަަނަވސްކޮްށ، ެވށިފަހި މާލެ

 ،ފެނިަވަޑއިަގންަނާވނެމާލޭގައި މި އޮތީ މިހާރެުވސް  ހާސިލެއްނުާވނެ. ޞަދެއްމަޤްއެްއެވސް ލާމަރުކަޒުކުރުމުެގ 

އިންސާނީ ަވުގ އެ ފެންނަނީ ދަނޑަށް އެްއާވ މީހުން، ިވސާ ކަންތަކުަގއި. ރު ދުަވހެއްަގއި ާގތްަގނޑަކަށް ކޮންމެ ހޮނިހި

އްދުަގިއ ހަމި ސަރަ ތިބިްއޔާ ތިބި، ޮގސް ދުނިޔޭަގއިހާއަށް ކޮށްފި. އިންސާނީ ަވުގ ިވޔަފާރި ުކރަމުންިވޔަފާރި އިންތި
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ުގލާނުކޮށް، އެ މީހުން  ލައްާވ އެ މީހުން ކުރަްނ ެގނެސްެގން.ރިނުއަުގަގއި ިވޔަފާބަރުން އެ އުެޅނީ ލޭހުރިހާ ތިބި 

. އެހެންީވމާ، ތަކެއްއެތެެރކޮށްފައި ތިބި ފަރާތް ށްަވަގީއ އެ އެ ފަރާތްތައް  .ކުުރަވނީ ނުއަުގަގއި ލައްާވ މަސަްއކަތް

ޖެހޭ. އެބަ އަޅަންެވސް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ފިަޔަވޅު އެތެރެ، ާގނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތަށްޓްރެފިކިންގ ހިއުމަން 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ؛ތްހުރި ފަރާ އެތެރެކޮށްފައި ،ހަމައެކަނި އެ މީހުން ސިސްޓަމުެގ ތެރެއށް ވެއްދުުމެގ ބަދަލުަގއި 

 އެ އޮތީ އެަތއް ބިިލއަން ޑޮަލރެއްެގ ަވުގ ިވޔަފާރިމައްަސލައަށްުވރެ ޮބޑު މައްސަަލެއްއ އެީއ.  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ 

މީހުން އެ ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ކޮންމެ ދުަވހަކު ދަނޑަށް ހިންާގފަ. އިންސާނީ ަވުގ ިވޔަފާރި. އެއީ ތަޙުޤީޤު 

އިެގން ިމ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށްުވރެ ފުރަތަމަ ެއކަން ކުިރ ލޫމާތުތައް ނަގަ ޢުއަުޅަގނޑުމެން ެއ މީހުންެގ މަ އެްއކޮށްެގން

 ހާސް  10ފެނޭ ، އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަހާސް 10 ިތބިއެބަ ބައެްއ ކުންފުނިތައް ޖެހިފަ.ންރަހައްޔަުރކު ފަރާތްތައް

އެއީ ަވރަށް ބޮޑު  ރީ ފައިސާ ނަާގފަ.ހެން އެހާސް ޑޮލަރު 3ހާސް،  4މީހުން އެތެރެކޮށްފަ. މީހެއްެގ ބޮލަކަށް 

ދިރިއުޅެޭވެނ  އްދަކީ ރައްޔިތުންނަށްހަަވްއކަމެއް. އެހެންީވާމ، ެއ ކަންތައް ހުއްޓާފައި، މާލެއާއި މާލޭެގ ސަރަ

ތެރި . ެއއަރޕ ުޓ ެވސް އޮތީ ރައްކާތައް ބާލަންޖެހޭީގތާނ . ފުނަދޫގައި ހުރި ތެޔޮހަދަންޖެހޭ އްދަކަށްހަސަރަ

ޏާ އެއަރޕ ާޓއި ންަތއް ރ ވެއްެޖ ކަމަށް ަވީގތާނ އެ ފުނަދޫެގ ތެޔޮ .އީސްިއްއޒަތްތެރި ރަ .އްދެްއަގެއއް ނޫންހަސަރަ

ިވސްނާފައި، އެ ލޮކޭޓް އެބަ ކުރަންޖެޭހ  އިރ ާވނެ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދުރާލައްުދަގިއ ހަމުޅި ސަރަ ،މާލެއާއި

 . ހިނދަށް..ހިނދުން މިށް ނަމަެވސް ަވުގތުން. މިޓަށްތިލަފު .އްދަކަށްހައެހެން ސަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވރަްށ  ،އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވުގުތ ހަމަެވފައި މި ަވނީ. އެހެންނަމަެވސް

 ނުޭވ. ހަމައެއްނޑަެއޅިފަިއާވ ަވުގތު އަދިެވސް ކަދެން ާވީތެވ، ަޑއިެގންފައި ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވ

ދައްަކާވފަިއ ބިލަށް ާވހަކަފުޅު ކުރަނީ ެއމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަށް. މި ތުއެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުަވން ަގސް

ޓީން އެންމެ އިފި. ޖުމްހޫރީ ޕާވަ އްކަ ދަމެންބަރުން ާވހަކަފުޅު 32އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިހާހިސާބަށް  ،މެންބަރުންނަށް ބަލާއިރުގައި

މާ، ނީ. އެހެންީވަފިއަވދައްކަާވ ނިސްބަތްނުާވ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު ާވހަކަފުޅު އަދި ަވކި ޕާޓީއަށް. ބޭފުޅަކު

 ށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫނައިްއޒަތްތެރި މަނަދޫ ދާއިރާެގ  ،މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ހާރޫން މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަނަދޫ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަވޢުދުތަކުެގ އީ ާވ އިޞްލާޙަކީ މި  ށް ހުށަހެޅިފައި މިނޫނަާގލާމަރުކަޒީ  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މު އެއް ަވޢުދު. އަުޅަގނޑުމެން މި ންުގޅުްނހުރި އެންމެ މުހި އެްނމެ ިގނަ ރައްޔިތުންނާ؛ަވރަށް ިގނަ ، ތެރެއިން

ލެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ހަދަން. ހައި ކަންކޮޅުތަކަށް ބަ ،ބާރުތައް ލާމަރުަކޒުކޮށްއޮތް ެވފައި މަރުަކޒީ  ،ތްކުރަނީމަސައްކަ
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 ކަންކަން ނިންުމމުެގ ބާރާއި އިޚުތިޔާރުދޭްނ ށްބިލުން ކައުންސިލުތަކަށް ނޫނީ ަރއްޔިތުންނަ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސްޑް ޕްލޭން ހެދުން މި  ންކުރާނެ ޮގތް، އެ ރަެށއްެގ ލޭންޑް ޔޫއަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ބިން ބޭނު

ރައްޔިތުްނެގ  ،ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައްރައްިޔތުން ބޭނުންާވ  ،. ބޭނުމަކީހަާވލުކުރަނީ އެ ރަށެއްެގ ަރއްޔިތުންނާ

ެއ  ،ުގފަހިކޮށް އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްަތްއ ކުރެޭވނެ މަ ،ކަންތައްތައް ނެންޖެހޭދިރިއުޅުން ލުއިފަސޭހަކުރަްނ ކުރަ

 އާ މި މަސައްކަތްަތކުެގ ސާފު ަފއިދާ ސީދާ ަރއްޔިތު މީހާ ،ަވީޒފާެގ ފުރުޞަތު ހ ދައިދީ ތުެގ ތެރެއިން ތްސައްކަމަ

ކައިރިން މި ޚިދުމަތްތައް ބައްޓަންކުެރޭވނެ ޮގތްތަެކއް ހަދައިެގން ކަމަށް ާވތީ.  ންނާހަމައަށް ެގންދެޭވނީ އެ ރައްިޔތު

 ޒީ ބާރުތަކެއް. ހަމައެއާެއކު އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ކަޅުގނޑުމެން މި ދެނީ މަރުއަ ، ރި ރަީއސްހަމައެއާެއކު އިްއޒަތްތެ

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން  ހަމަ ނޫނުަތއް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެޮގތުން އަުޅަގނޑު ާގމަ މި ބައްޓަމަށް ބައެއް ޮގތުަގއި ހަ

ްއ ފުރިހަމަ ަވސީލަތްތައި ނުކުރަން މާލޭގައި ޚިދުމަތްަތކާ އަުޅަގނޑެްއ ަގބޫެލއް .ނޫނުގާ ޓެކްްސެގ  ،އެއް ކަމަކަށް

 ަގބޫލުކުރާ އަުޅަގނޑުނަެގންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ނިސްބަތުްނ ރާއްޖޭެގ ނިކަމެތި ރަށްރަުށން ޓެކްސް ތަނެއްަގއި ނަާގ

މަ  ހަ .ންޖެހޭނީޖީ.އެސް.ޓީ ނެެގ އިރަށްފުށުަގކުަޑ އަދަދަކުން  ުވރެށް އަ 6ޮގތުަގއި މާލޭގައި މި ނަާގ ޖީ.އެސް.ީޓެގ %

ކުރަްނ ަވތްތައް ްސޓ ރކޮށް ބެލެހެްއޓުން ެވސް ލާމަރުަކޒުކުާރ ކާުޑެގ ބާަވތްަތކާިއ ތެލުެގ ބާއެޮގތަށް ާރއްޖެއަށް އެތެރެ

އެބަޖެހޭ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންަނށް ދިމާެވފައިާވ ަވރަށް ބޮުޑ ދައްެޗއް. މާލެއިން ފުރާ ބ ޓު ެއއްދުަވސް ލަްސީވމާ ރަށުން 

މި ެގންދަނީ ހަމަ އެ ދަތުރަށް މި އެްއޗެހި  ފާރިެވރިންިވޔަ . ަވތްތައް އެބަ ހުސްޭވޑުެގ ބާްސޭވ. ކާ ޭގސް އެބަ ހު

ށް ެވްސ އަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އެސް.ޓީ.އ ޅުގނޑު ހަ، އަމާއެހެންީވ .ަވުގތަަކށް ާވ ަވރަށް ޝެޑިއުލްކޮްށެގން އެ

އަުޅަގނޑުމެްނ އިުމކޮށްދެއްާވށޭ. މިއީ ނެ ނިޒާެމއް ޤާަވތްަތއް ކޮންމެ އަތޮެޅއްަގއި ސްޓ ރުކރެޭވޑުެގ ބާކާ  ،ލަންޮގާވ

ތަަރއްީޤެގ  .ރި ރައީސްތްތެމެކޭ. ިއއްޒަ މު ކަންރަށް މުހިކުރެިވދާނެ  ަވކޮށްދޭން އްޔިތުންނަށް ދިރިުއޅުން ލުިއފަސޭހަރަ

ްއޔިތުންނަށް ލިބޭ މަސައްކަތްތައް ަކއުންިސލުތަކުެގ ބާރުެގ ދަށަށް ިދއުމަކީ މިއީ ރަމި  ،މަޝްރޫޢުތަކަށް ޓެންޑަރކޮށް

ަގިއ ބޭނުންާވ ސްޕީޑު ،ޓެންޑަރކޮށް ރައްޔިތުން ބޭުނންާވ ޮގތަކަށް ކަމެްއ. އެއީަވރަށް ބޮޑު ބާރުެވރި

ބާުރ އަުޅަގނޑުމެން ެވސް ަގބޫުލކުރަނީ ހަމަ ކައުންސިލުަތކަށް  މު ބާރެއް. މިންމަސައްކަތްކުެރިވެގންދާނެ ަވަރށް މުހި

ކަތްކުރާ ރަށްރަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަތޮުޅގައި ހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައް ،ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމައެއާއެކު

ތައް ސަރޭވކޮްށ ރިސ ޓު ،. މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ނަމަަވނީ މަރުަކޒީ ޮގތުން ކުރާ ޮގތަށް ހަމަޖެހިފަ މިއަދު މި

  މިނިސްޓްރީެގ ސްޓާފުން ފޮނުވައިެގންއެ ބޭފުޅުން މާލޭގައި ހުރި އޮންނަނީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް. ބެލެހެއްޓުން މި

ނުެލޭވ. އެ ތަންތަން ހިންަގނީ އެ ބޭފުޅުން  އަހަރު އެްއފަހަރު ެވސް މި ރިސ ޓްތަކެއް ބަލައެއް ފަސް ކުރަންީވމާ

 ،ެއއްބަސްެވަފއިާވ ިނސްބަތުންތ  އެ ތަްނތަނުގައި މަަސއްކަތްކުރަނީ ،ެއްއޮގތަށްތ  ިވޔަފާީރެގ ެއއްަބސްުވމާ އެއްބަްސިވ

ފަހަރު ެވސް  ައހަރަކުން އެއް ފަސްމި ކަންކަން ބެލިފައެއް ނެތް. ކޮންމެ  ،ެވހީން ތިބެންޖެހޭ ނިސްބަތަށް ތިބިތ ދި

ކުަރން ަވރަށް ިގނަ ރަށްތަެކްއ އަތޮޅަކީ ދަނުޑެވރިކަން ނ. ެގމެންއަުޅަގނޑު މިއިން ރިސ ޓަކަށް އަރާެލިވފަެއއް ނެތް.  
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 .ިވފައެއް ނެތް ަހާވލުކުރި ފަހުން ެއްގރިކަްލޗަރ ިމނިސްޓްރީން އަދި ބަލައިލެ ެވސް ދޫކޮށްފައިާވ އަތޮެޅއް. އެ ރަްށތައް

މަސައްކަތްތައް ެވސް މިދެންނެިވ ފަދަ  ،ބިލު ިނމިެގންދާއިރުަގއި ދެން މިަވރަްށ ބޮޑަށް އެ އަުޅަގނޑު ،އެހެންީވމާ

ބިލުެގ ތެރެއިން  ރެޭވނެ ނިޒާމެއް މިމޮނިޓަރކުމި ރަށްރަށް ދަށުން ބެލުމުެގ އަތޮޅު ކަުއންސިލުެގ  ،ކުެރިވލާމަރުކަޒު

ެއ  ،ރަށްަރށަށް ދޫކޮށްލެވޭއިުރަގއި ،މި ބާރުތައް އަތޮޅުތަަކށް ދޫކޮށްލެވޭއިުރަގއި ،ިދއުން. ހަމައެާއއެކުެއޅިެގންއެކަށަ

ދަ  ހެދޭ ފަ ކުރެޭވ ފަދަ ވަޒީފާތަެކއް އުފެދެން. ބަޖެޓު ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުތަުކަގއި އެބަޖެހޭ ޓެކްނިކަލީ މި މަސައްކަތް

އަދި   .ނަށް މަސައްކަތްކުރެޭވެނ ފުރުޞަތު ވުޒާރާތަުކގައި ހިމަނަން އެބަޖެހޭކިަޔަވިއެގން ތިބި ޤާބިލު ބޭފުޅުން

ކަުއންސިލުތަކުެގ މަަސއްކަްތކުރާ މުަވްއޒަފުންނަކީ ަވރަްށ ިގަނ  ،މީގެއިތުރުން ެވސް އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

 އެކަށޭނަ އުޖޫަރއެއް ލިބުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ުކރާ މަސައްކަތާ ކުރާ ބައެއް. އެ ކުދިންނަށްަވުގތު އެ އޮފީސްތަުކގައި ހޭދަ

 ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .ެވެގންދާނެ ކަމެއްރަނަގޅު ުވރެދެޭވ ޚިދުމަތް މިހާރަށް

 

 ތުން ަވހަކަދެްއެކުވން:ސަރިޔާ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ތުޅާދޫުރޞަތު މި އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފު

 ށް.ޙުސައިނަ ޙިސާން

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަ ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ކުިރއިރު އެ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ުގދީސްސީ ތަަވނަ އަހަރު ޤާނޫނުއަސާ 2008އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ޤާނޫނުއަސާސީ  ،ަވނަ ބާބު އޭރު 8އެ  ؛ބު. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިެވހިާރއްޖެ ހިންުގންަވނަ ބާ 8އޮތް 

ރުކޮްށފައި އޮތް ޮގތަށް ހިންުގމަށް ޙަޤީޤުގައި މި އިޞްލާޙުތަަކކީ ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙުތަކެއް. އިރު ތަސަްއުވލި އިއެކުަލަވ

ޖަހަނީ. އާދެ!  މިސްރާބުމި ކުރުމަކަށް ިދެވހިރާްއޖެ މަރުކަޒުޙަޤީޤީ ލާ ޮގުތަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ަގބޫުލކުރެޭވއަޅުަގނޑަށް

ަކއުްނސިލުތަކަށް ބާރު މި ލިބެނީ ކައުންސިލުތަކަްށ ބަޖެޓެްއ ލިބިެގން. ކަރުދާހެްއަގއި  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 ،އްޔާމުންތިއެކަްނކަން ކުރާނެ ަވސީލަތެއް ނެ ،ީވނަމަެވސް އިކަމެއް ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޭ ބުނިކަމުަގ މިެވނިމިެވނި

ރުތަުކަގިއ މި ކުރެުވނު ެއކަމެއް ުނކުެރޭވނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިިދޔަ އަހަ ކައުްނސިލުތަކަކަށްފައިސާ ނެތިއްޔާމުން 

ާގނޫނީ އޮނިަގނުޑްނ  ،ީވނަމަެވސް އިާގނޫނުން ކަނަޑއެޅިެގން ބާރުތަެކއް ަކއުންސިލަށް ދީފައި އޮތްކަމުަގ ،ތަޖުރިބާއަކީ

މީހުންނަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ ެގރެންޓީ  އެ  ،ނެތިެގންދެިވަފއި ބެންޖޭހޭ ބަޖެޓު ެގރެންޓީކޮށްކައުންސިލުތަކަށް ލި

ންެގ މެންޑޭޓް އަދައެއް މީހު އެ ،މީހުންނަށް މީހުންނަކަށް ފަންކްޝަނެއް ނުކުރެުވނު. އެ  އެނެިތެގންކޮށްދެިވފައި

 މެން ކުރިމަތީަގއި މިަގނޑުޅު ދު އަނުދެުވނު. މިއަށްނުކުރެުވނު. ރަްއޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ފ ރުކޮ

  ލާޙުން މި ޞްއި ލާޙެއް. އަުޅަގނުޑމެންނަށް މި ޞް އިޮގތުން ބާރުެވރި ކުރުާވނެ ތައް މާލީކައުންސިލު  ،ލާޙަކީ ޞްއޮތް އި
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ހިއްާސ އަތޮޅުެގ މުއްސަނދިކަމުން  ،ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް ރަށުން ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބުމުެގ އިތުރުން ،ފެންނަނީ

ސަހަރާ ަވށާފާރު  ،ކައުްނސިލަށް ރަށުެގ މަުގަބއްތި ނުޖެހިފައި ؛ތްތެރި ަރއީސްތަން. އާދެ! ިއއްޒަ ލިބިެގންދާ

ރޫމްެގ ފުރާޅު ނޭޅިަފއި ުހންނާކަށް ދެނެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނުޖެހޭނެ. ަކއުންސިލަށް ނޫނިއްޔާމުން ކްާލސް ،ނިފައިނުރޭ

ފައިސާ  އިބަޖެޓާ ލިބެންޖެހޭ ށްން ރަށްރަށަމުއްސަނދިކަމު ަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މި މީހުންނަށް ޙައްޤު އާމްދަނީ ނު އެ

ުޙަގިއ ޞްލާއި ނުަވތަ މި އިާގނޫނުގަ  މި .ކޮށްދެނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްމި ެގރެންޓީ ންލާޙުޞްއި މިއަދު މި

ެގ. އަންހެނުން ބާރުެވރިކުރުމަށް ންމު އެއް ޕޮލިސީ ނުަވތަ ސިޔާސަތު ސަުރކާރު ހިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިެގންދޭ މު

އަންހެނުން   ،އޮންނަ ލާޙުތަކެއް. އާދެ! ޒަމާނުއްސުެރން މިޞްަވރަށް ބޮޑަށް ބާރުލިބެދޭ އި ސިޔާސަތަށް އޮންނަ މި

 ެގ މެންބަރަކަށްޓީސާބަހަށް އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުަގިއ އެ ކޮމިމީހާ ހިލޭ ންހެންކުރިއަުރާވ ކޮމިީޓއަކީ ރަުށަގއި ހުންނަ އަ

ސާބަހަށް ހިލޭ ،ބަޖެޓެއް ނެތި ،ަވސީލަތެއް  ،ިޑއެއްނއިށީންނާނެ ޮގތްތެރިުވމަށް އޮްނނަ ސަާގފަތެއް. ހަރަކާ ،ތީީވ

ކުުރމުގައި ދެމިތިބެންޖެހޭ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިާޒމު ބައްޓަންެވފައި އޮތީ. ކޮމިއުނިޓީއަށް ސަރިވސް 

މިއަދު ށް . އަުޅަގނޑުމެންނަތަން ދުރަށް ޖެހިލާއެ ސަާގފަތުން އަޅުަގނޑުމެން  ،ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި

ތަން.  ންހެނުން އިޖުތިމާޢީ ޮގތުންނާއި ސިޔާީސ ޮގތުން ބާރުެވރިކުުރާވނެ ސިޔާަސތެއް ކަނަޑއެިޅެގންދާއަ ،ފެންނަނީ މި

ކޮމިީޓެގ މެންބަރުންނަކީ އަންހެނުން ކުރިައރުާވ  ،އެބަބުނޭއިޞްލާޙުަގިއ އޮތް  މިއަދު މި ؛އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އޮފީސް  ،އިށީންނާނެ ޮގނޑިާއއި މޭޒު ،ެގ މެންބަރުންނަކީޓީ ކޮމި ބައެކޭ. އެއީމުސާރަ ދޭންޖެހޭ ،މުސާރަ ޙައްޤުާވ

ކުރުަވްނ އަންހެނުން ބާރުެވރި ،ފެންނަނީ ަވސީލަތްަތއް ދޭންޖެހޭނެ ބައެކޭ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު މި ،ސްޕޭސް

ޢީ ތިމާސަބަބުން އިޖުެގ ތަން. މި ިސާޔސަތު ތަެކއް ކަނޑައެިޅެގންދާޓެޕްނުަވަތ ރަނަގޅު ސް ތަކެއް ޓެޕްސް  ޕޮސިޓިްވ

ޮގތުންނާއި ސިޔާސީ ޮގތުން އަންހެނުން ބާރުެވރިެވެގންދާނެ. އަދި އޭެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުން ސޮސައިޓީއަށް ނުަވަތ 

އަހަރަށް  5ަކއުންިސލުެގ ދައުރު  ؛ރައީސް  ސަރުކުރާނެ. އަދި ިއްއޒަތްތެރިށް އޭެގ ރަނަގުޅ އަމުޖުތަމަޢަ

ެވްސ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ. އަިދ  މެދު ހިތަށްއަރަނީ ަކއުންސިލަރުންެގ އަދަދާނުޑ ދާއިރު އަުޅަގމުންބަދަލުކުރަ

 ،އެީއ ކައުންސިލަރުންެގ އަދަދު  ،ދާއިރު އެއީ އަންހެނުންނަށް ކަނޑައެިޅެގން 30ސާަގއި %ކައުންސިުލެގ ހިއް

 ިއ،ރަކަށް ިވސްނާލަްސ ަވމެދު އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެެވ އަދަދާ ލަރުންެގަގއި ހިމެނޭ ަކއުންސިކައުންސިލެއް 

މި   ،ައޅުަގނުޑެގ މިާވހަކަ ނިންމާލަމުން ދަންނަަވން ބޭނުމީ ،ކަމެކޭ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި އަުޅަގނޑު ޖެހޭކުރަންޢާމުރާޖަ

ކުރުމަްށ ންަގަވރނަންސް ބަްއޓަ ،ކުރުމަށްީޒ ނިޒާމަށް ބައްޓަންލާމަރުކަ ،ކުރުމަށްއިޞްލާޙުތަކަކީ ިދެވހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒު

 ާލޙުތަކެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޞްދުކުރާ އިއީނޑު ތާލާޙުތަކެކޭ. މިީއ އަޅުަގޞް އިންމުހިމު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



81 

 

ަވނީ ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 .  ފަށްޠީމެންބަރު ޙަސަން ލަ

 

 ފް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠީހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

ންާވނީ ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުންނޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ީރ ދާއިރާތައް ހިްނާގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާ

 .ާބރާތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ާވ އިަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައި  230އަސާީސެގ ނޫނު ޤާމިއީ  .ސްރައީ

އަސާސީާއ ެވްސ ނޫނުޤާކުރަން އުުޅމަކީ ރާއްޖެ ތަރައްޤީ މި ،ކަމަށް ދެކި  އޮތް ޮގތެއް ކުރުމަށް އެެހންމިރާއްޖެ ތަރައްޤީ

ަވނީ  ނޫން. އެކަން އެހެންނަމެަވސް ރައީސް ޔާމީން ެވސް ކަމެއް ރާނެހުރި މީހަކު ކުކަމެއް. އަދި ހަމަ ބުއްދި ޚިލާފު

ހިނގައްޖެ . އަުޅަގނުޑމެންނަށް ފެނިެގންަރްއާވފަކުކަތްދިެވހިރާއްޖެ ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްމަށް ބައްޓަ ރުކޮށް އެތަކުރާ

މީހުން ޖަމާކުރުމުެގ  ާމލެއަށާހުޅުމާލެއަށާއި  ،ަސރަހައްދަށް ލެއަދި މާ ،ރައީސް ޔާމީުނެގ ސަރުކާުރަގއި މާލެއަށް

ހުިރ  ެވފައި އަށްރާއްޖެ މިއޭެގ ސަބަބުން  .ތަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ތަެކްއ ހިންާގފައި ހުރިމުރޮްގރާމެޓިކް ޕްސިސްޓަ

އެކަން މާ ޚިލާފަށް ހޫބަޔާންކޮށްަފއި އޮްތ މަފް އަާސސީަގއި ނޫނު ޤާ ެގއްލުން އިންތިހާއަށް ބޮޑު. ކަނޑަެއޅިެގން

މާ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ އަދި  އެއީ ަރއްޔިތު މީހާއަށް ލިބިެގންދިޔަ ނިކަެމތިކަންއަދި  ،ރު ކުރެްއވިއި

ން ކުިރ ން. އެމް.ޑީ.ޕީލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގލާމަރުކަޒީ އުސޫ މަކީބަދުެވސް ިވސްނުެގ އައެމް.ީޑ.ޕީ .ރައީސް

ެގ .ޑީ.ޕީ ެވސް. އެމް އޮތީ ަފއި އެިވލިޔެ އިާބބެއްެގ ސިފަިއގަ  ،ިވމާއްދާތައް ލިޔެ  އަސާީސަގއި އެނޫނުޤާމަސައްކަތުން 

ާރއްޖެ  ރުކަޒުކޮށް މިލާމަ ، ހަމައެކަނި ޮގތަކީކުރެޭވެނ ހަމައެކަނި ޮގތަކީިވސްނުން ހުރީ މިރާއްޖެ ތަރައްޤީ

 ނޫން ޮގތަކަްށ ެވސް އެ މޭރުމުން ހިންގައިެގން  ެވސް އަދި ސަރުކާުރެގ ހިންުގން ެގންނޭ. އިދާރީ ދާއިާރތައްހިންގައ

 . އެމް.ޑީ.ޕީ ދެކިަފއެއް ނުޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެޭވނެ ކަމަކަށް އެްއެވސް އިރެްއަގއިޖެ ތަރައްޤީމިރާއް

ާރއްޖޭަގއި އެަބއި މީހުންނަށް  އެހެން އެްއެވސް ިސޔާސީ ޕާީޓއެއް މި ،.ޖެހެނީެއކު ދަންނަަވންޔާހިތާމަ ،އެހެންނަމަެވސް

 އެްއޮގތަށް މާިވސްނުެވސް މި  ރާއިރުކުއި މަސަްއކަތްއްގަ މީހުން ސަރުކާރެ ެވްސ އަދި އެބައި ކުރަން ލިބުނީމާެވރިކަން

މިހާރުެވސް ފެންނަމުންދަނީ ަވރަށް ކުޑަކޮށް.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. އަދި ތަނެއް ކަންކަންކުރަމުންދާ

  މިދެންނެިވ  ން،މި ސަރުކާރު ެގތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ޤީޤަޙައެހެން ޕާޓީއެްއގައި އެ ިވސްނުން ނެތުމަކީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ަގނޑު ަގބޫލުކުރާ އަޅު  .ންީވ ސަބަބެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނުކުރާއި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުެގ އެ މަޮގތަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނަށް މެންދުަވހުެގ ތެރޭގައި. އަޅުަގނޑުއަހަރު 7މި ޭވތުެވދިޔަ  ޑުކޮށް ފުނޑާލީޮގތުަގއި މުޅި ނިޒާމު ަގުޑބަ

ެގ އާ ހަމައަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 2012ށިެގން ން ފެއި 2008އިންތިހާއަްށ ރަނަގޅު މަސައްކަތްަތކެްއ  ށްކައުންސިލުތަކަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ނިޒާމު ފުރިހަމައެއް ނުކުރެުވނު.  ،ެވސް ަގބޫލުކުރަން  ަގނޑުސަރުކާރުަގއި ކޮށްދޭން ފެށުނު. އަޅު

ފުރުޞަތު  ކާރަށްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާޓީެގ ސަރުދިެވހިރައްއޮތީ  މިސް ަވުގތު އަނެއްާކެވ މި ،އެހެންނަމަެވސް



82 

 

ިމ  ،މިދެންނެިވ ޮގތަށް މި މަސައްކަތްކޮށް ،ކުާރ މަސައްކަތަކީ ން ތުންެގ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެރައްޔި . އަދި މިބިފަލި

 އި،ލުތައް ބާރުެވރިކުުރވަ ކައުްނސި އި،ކުުރަވރަްއޔިތުން ބާރުެވރި ،ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލު ެގނެސް

ކުރުން. އެކަްނ މީހުންެގ ބާރުތައް އިތުރު އަދި އެ ،އިތުރުކޮށްމަސްއޫލިްއޔަތު  ،ކައުންސިލަރުންެގ ޒިންމާ އިުތރުކޮށް

 ،ެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަށް އެަބއޮތްެވސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމު ތަންޮކޅެއް އެންމެކުރުމަށްޓަކައި 

 އަބަުދެވސް ެގ.ޑީ.ޕީއެމް .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެމންބަރުން.  65ެގ  މަޖިލީހުގައި ތިއްބެިވ އެމް.ޑީ.ޕީ ގައިމުެވސް މިހަމަ

އުމެއް ތަރައްީޤެއއް ޤަަވންޏާ ެދނެއް  ކަމުގައިއޮބަހައްަޓއިެގން ތިބޭ އިބާރުަތްއ ހިފަހައްޓަ ،ިވސްނުމެއް ެއއީ

ެއ  ،ފަހުމީހެއްެގ ކިަބއިަގއި އޮތް ބާެރއް އަތުަލއިަގތުމަށް ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ  . އެ ިވސްނުން.ނުކުރެޭވނެކަން

ކުރާކަށް ެވސް ފުރުޞަތެއް  އް ންކަމެ ސް އަދި އެހެޔައް އޭނައަކަށް ިވޔަފާރިެއއް ކުަރންިވބާރު ހިފެހެއްޓީމާ، ދެނެ

އެނޭގ.  ސާފުކޮށްެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ަވރަށް  ރާ ސަބަބަބުކުކުރާ ބަޔަކު ނުލިބޭ. އެކަން އެޮގތަށް ޙަޤީޤަތުގައި 

ރައީސް ކޮށްލުން. މީހާ ނިކަމެތި އެ ،ހޭ ކަމަކީަވންޏާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަންޖެ ކަމަށް އްޖެެވބަޔަކު އަުޅެވތި ކުރަން 

ޮގތަށް  ހު އޮތްއަނެއްާކެވސް އި ،ބާރުތައް މާލެއަށް ޖަމާކޮށް ޖޭެގދިޔައީ މުޅި ރާއްކާރުަގއި ފެނިެގންސަރުޔާމީނުެގ 

ޖޭެގ ންނަ އަހަރަކީ ާރއްމިއަ .ސިލްިސލާ ޕްރޮްގރާމެއް ހިްނިގ މަްނޒަރު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކުރުުމެގ އެކަން ބަދަލު

ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިްކ  ،މި ޕާޓީއަކީ ،ނުޑމެންނަކީހަރު. އަޅުަގބު އޮންނަ އަޚާެގ އިންތިކު ތަލ ކަލް ކައުންސިލު

 ކޮށްފައި އޮތް  ަގިއ ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން ކަމެއް ދިެވހިރާއް ނުކުތް ޕާޓީ. އަދި މިހާތަނަށް ެގންއި މާޕާޓީއަކީ މި ިވސްނު

ންެގ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީ ރައްޔިތު ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ. ދިެވހި  މި ދިެވހިަވންޏާ އެކަން ކުރި ޕާޓީއަކީ ކަމަށް

 ،ންމު. ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީހިއަށް މުހާކުރުން އިންތިމިއަންނަ އަހަރު އޮންނަ ލ ކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ާކމިޔާބު

 މިދެންނެިވ ކައުްނސިލު އިންތިޚާބާ. އަޅުަގނޑުެމން އަދި ސިޓީތަކުެގ ތަރައްޤީ ސީދާ ުގޅިފައިަވނީ ،އަތޮޅުތަުކެގ ތަރައްޤީ

އަދި  ،އެ ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކޮށްލާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރާ ޮގތްބާރުތައް މި ދޫކޮށްލަނީ ކައުންސިލުތަކަށް. އަށް ހާއިންތި

 ރައްޔިތުންނަށް  .އޮންނަނީ ކައުންސިލު އިންތިޚާބުެގ ކާމިޔާބީއާ އެ ހުރިހާކަމެއް ބިނާެވފައި މި ،ބޭނުންކުރާ މިންަވރާ

ށެއް ނުދެޭވނެ މި ިވސްނުން ނެތް ޕާޓީއަަކށެއް. މި ިވސްނުން ނެތް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފ ރުކޮ

ެއ ޭޑޓުންެގ ޮގތުަގއި ނުކުންނާނެ. ެގ ކެންޑިދަކުރެއްިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ ލަރުންނަކީ އިރާލަރުންނަކަށް. އެ ކަުއންސިކައުންސި

އަދި ރައްޔިތުންެގ ފުދުންތެރިކަްނ  ،ބާރުެވިރެވކުރާ ިއންތިޚާބުތަކުން އެ ކައުންިސލުތައް ކެންޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބު 

ކަށް މި ާގނޫނު މެދުެވރިކޮށް. ިމ ތަ ލުދޫކޮށްލަނީ ކައުންސި މެން މި އިންތިހާއަށް އިތުުރާވނެ. އިންތިހާއަށް ބާރު އަުޅަގނޑު

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ތަކަށް ލުރުކޮށްދޭނީ މި ދެންނެިވ ކައުންސިުފރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަްށ ފ  ،ާގނޫނުެގ ފުރިހަމަ ބޭނުން

 އް ތަކެބައިަވުރ ަކއުންސިލުއެތަްއ  ،ންއަުޅަގނޑު ިމއަދު އުަފލާއެކީ ފާހަަގކުރަ ްށެގން.ކޮކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބު

 . މި ާގނޫނު ައަވހަށްފަމި ާގނޫނު ފާސްކުރުން ލަސްެވ ،މަސައްކަތް ކުރާހިތުން ރުެވސް އެތިބީ ފ ރީަގއި މިމިހާ
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ެއާއއެީކގައި ަރއްޔިތުްނެގ ެވސް މީދު. ައިގ ހަމައްކީ ަކއުންސިލަރުންެގ ެވސް އު ދިއުމަެވެގންމި ާގނޫނު ތަންފީޒު  ،ފާސްެވ

 ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ތެރި ރައީސް މީދު. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްއްއު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުަވނީ ދިއް ހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ށް. އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

ެވްސ  ާވ ބަދަލަށް އަޅުަގނޑު ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެގންނަން ހުށަހަޅާފައި މިޝުކުރިއް

ދޭެނ އިދުކުރަން. މި ބަދަލަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުާރ ޮގތުަގއި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންަތކެއް ރަށްރަށަށް ެގނުވަ އީތާފުރިހަމައަށް 

ކޮންމެެވސް އެހީތެރިކަމަކަށް އެދި ކޮންމެެވްސ  ެވސް ސްޔަން ދަމާލަން ބޭނުންިވ ޓެއިކާ ބަދަލެއް. މިއަދު ސްކޫލެއްަގއި 

އެކަމަށް އެދި  ،ެވސް ސްޔަކަމުގައި ވި ލަން ބޭނުންިވށްސާފުކޮ ނަނީ. އަދި ކުނިޮގނޑުފެން  ތަން މި  ދިމާލަކަށް ދާ

ކެއް އެއްތަަނކަށް ޖަމާކުރީމާ، ހުރިހާ ބާރުތަ ،ޖެހެނީ މާލެއާ ދިމާލަށް އަންނަން. މަރުކަޒުކުެރިވ ކައުންސިލުން މި

ްށ ކޮެށއް ކެއް ކައުންސިލުތަކައެންމެ އެދެޭވ ތަރައްޤީެއއް ނުެގެނޭވނެ. ަރްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ކަންަތއްތަ  ނަށްރައްޔިތުން

 ެގ ބަޖެޓ5ްކައުންސިލަށް % ،ދެޭވ ބާރުެގ ތެރެއިން އެީކގައި ކައުންސިލުަތކަްށ މި ލާުޙތަކާޞްނުދެޭވ. ެއޮގތުން މި އި

އެާއއެީކގައި އެހެން ކުރަްނ މިހާރަށްުވރެ މާ ރަނަގޅު އެްއޗެއް ލިބިެގންދާނެ.  ތަކަށްޮގތުން ިގނަ ކައުންސިލު ދާބެހިެގން

ނަީވ ޮގުތަގއި ޢުމަ ،މީހާއަށް ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި އް ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްެދޭވނެ. އަިދ ރައްޔިތު އިތުރު ކަންތައްތަ ބޭނުން

ެވސް މީެގްނ  ދެއޭ. އެކަންރަށުތެރެއިން އެބަ ޚިދުމަތް  މި ތިމާެގ ސަރުކާރު ،އަށްތިމާ ،އިހުސާސްކުެރެވން އެބަޖެހޭ

ެއ އަތޮޅެްއެގ ނިންމުންތައް  މުންތަކަށް ނުަވތަަރށުެގ ނިން އީއެ ން. ަގބޫލުކުރަ ނޑުކަމަށް އަުޅަގ ެގންދާނެެވފުރިހަމަ

ެގެނޭވ ބަދަލުތަކުަގއި ެއކަންކަން އެޮގތުން މީެގން  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ޖެހޭނެތޮޅެްއެގ ތެރެއިން ނިންމެންއަ

ްއ ެވސް ޒިންމާއެ  ތުމީހާަރްއޔި އިދިނުމަށް ިވސްނާއިުރަގޚިދުމަތް އަށްމީހާ ރައްޔިތު އިފުރިހަމަެވެގންދާނެ. މީަގ

 ނޫން. އެކަްނ މީހާެއއްއިލާެގ ޢާ ކައުންިސލަށް ވައްދަންާވީނކީ ތިމާެގ  ،ނޑު ފާހަަގކުރަން. އެޮގތުންނަަގންޖެހޭކަން އަުޅަގ

ކަމެއް. މިކަމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް ަވރަްށ  ންމުހިކޮށްދެޭވނެ ފަރާތެއް ަކއުންިސލަށް ވެއްދުމަކީ ަވރަށް މު

އިލާ ބޮޑު މީހަކަށް  ޢާމިސާލަކަށް ެއންމެ  ،ދާ ފަރާތަކީވައް ޖެހޭނެ. ކައުންސިލަށްރަށް ބޮޑަށް ިވްސނަންސަމާލުެވ ަވ

ުގމާއި ނުަވތަ ކައުްނސިލުެގ ޕާފ މަންސަށް އެންމެ  ިދއުމަކީ ފަހަރެއްަގއި ކައުންސިުލެގ ހިންކައުންސިލުން ޖާަގ ލިބިެގން

ެއކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ފަރާތަކަްށ  ،ދާ ފަރާތަކީ، ކައުންިސލަށް ވައްކަމަށް. އެހެންީވމާ ރަނަގޅު އަސަެރއް ނުކޮށްފާނެ

ދައްކަނީ. އެ  މި މެންއަހަރެްއެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު ފަސް ެއއީ ހެދުމަށް ރައްޔިތު މީހާ ަވރަްށ ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭނެ. 
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ހާ ިވސްނުން ރައްޔިތުމީގިއަުރގައި ުދާވނީތ . މި  ސްަހަވނަ ިގއަރުަގއި ުދާވނީތ  ނޫނީ ރިާވ ،ހަރު ބާރުމިނުގައިއަފަސް 

ހެން ތެޭރގައި. އަންދޭއާ  33% ފާުޅކުރޭ ބޭފުޅުން ެއބަ ކަންބޮޑުުވން ބަެއއް ،ކަމަކީ  ޖެހޭނެ. ދެން އަނެއްިވސްނާލަން

އާ ދޭތެރޭގައި. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިަކމާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ ަވރަށް   33 %ތްބޭފުޅުންނަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮ

ހަމަަހމަ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ،އޭ. ެއއީ ފުރިހަމަ ޮގތުަގއިެވްސ ޖެހެ ުޅަގނޑުމެންރަނަގޅަށް ިވސްނާލަން އަ

ކަންކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް އަންހެން ބޭފުޅުން  ،ފުރުޞަތު ޭދއިުރަގއި ެވސް އަންހެން ދެ ޖިންސަށް  ،ފިރިހެން

 އި ންެގ ދާއިާރަގސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެސީދާ ކަނޑައަޅާަފއި ހުރުމުެގ  33% އިކުރަންީވ. ެދން މީަގނެރެން މަސައްކަތް

ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ުކޑަކޮށް ިވސްނާލަންޖެހޭ. ަގއަުޅަގނޑު ެވދާނެ. އެހެންީވމާ، ިމކަމާ  އުނދަޫގަތެކއް އިެވސް ފަހަރެްއަގ

ށް ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުންތަެކއް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަ ލަ ޮގެތއްަގއިޖުމު މި ހުށަހެޅުންތަކަކީ އަުޅަގނޑު ،އެހެންނޫން

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއް

 

 ކަމަށް ވ ޓަށް އެހުން  ހުރި ކަން ށް މަ ށް އެހު ވ ޓަ .  8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އޮތީ ހަމަ އެންމެ   މިއަދު ވ ޓަށް އެުހން މި !ެވސް ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކްކޮްށލަދެއްާވ ަވުގތު ހުރިހާ މެންބަރުން  މި

ހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާރަށް. ލް އަޙްމަދު ހުށަޢީއެއީ ުދާވަފރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާ .ކަށްޔަމައްސަލަ

ޖެހިއްޖެ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ވ ޓަށް އަހާ ަވުގތު )ަވުގތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިށީނދެަވަޑިއަގންނަާވ! 

  ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވައިާލނަން.އޮތީ އެހުން މި އާދެ! މިއަދު ވ ޓަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ  ޒަތްތެިރ މެންބަރު އިސްމާޢީދުާވފަރު ދާއިރާެގ ިއއް

ލީހުން ބަލައިަގތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި ަގރާރު މަޖި ފައިާވޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭ

 ން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ވ ޓުދެްއުވ

 

 ]ވ ޓުދެްއުވން[
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 ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ދުާވފަރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 62    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން 

 01    ންނަ ކަމަށް ވ ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   63     ވ ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ވ ޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ހާޒިުރެވ ތިބި . 87؛ ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދުއާދެ! ދެންމެ ދެއްިވ ވ ޓުެގ ނަތީޖާ މި ދަންނަާވލަނީ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ ުނފެންނަ . 62؛ ފެންނަ ކަމަށް ވ ޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 64؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ށް ވ ޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވ ޓުެދއްިވ މެންބަރަުކ ނެތް. ވ ުޓގައި ަބިއެވރިިވ ަވިކ ޮގތަކަ. 1؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

، މި ަގރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތުމަށް  އެހެންީވމާ. 32؛ ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 63؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 . ފޮނުވިއްެޖކަމުަގއި ދަންނަަވން. ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ަގރާރު ފޮނުޭވނީ ދިރާސާކުރުމަށް އިޤް ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! މި

 

 ކަތް ރި މަސައް . ނުނިމި ހ6ު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގނައުމަށް އަނެއްކާެވސް ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުއަުޅަގނޑުެމން އާދެ! އެއަށްފަހު 

ދުާވފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ދަންނަާވލަނީމިހާރު އަޅުަގނޑު މި  ،ތުންހުށަހެޅިފައިާވ ބިލުެގ ބަހުސް. މިޮގ

 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް. 
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 ހަކަދެއްެކުވން:ާވ ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ރައްޔިތުްނެގ ބާރު  ،މިއީ މު ރިޔާސީ ަވޢުދެއްންމުހި ރިއްޔާެގ ަވރަށްޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ަރީއސުލްޖުމްހޫ

އި ދެްނ ަގއެކު ބަދަލާމި ޒީ ނިޒާމު އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ ގައި ނަމަކަށް އޮތް ލާމަރުކަރީދިނުމަކީ. މީެގ ކު ނަށްޔިތުންރައް

ކުގައި ހުންނަ ށްތަރައަދި ތަުކަގިއ ތޮޅުއަޅުަގނޑުމެން އަ ތަން. ންދާރުެވެގތުެގ ބާރުެވރިކަން އިންފެންނާނީ ރައްޔިތު

ނުންާވ ޮގތަށްކަްނ ަރްއޔިތުން ބޭ ެގންކުރެެވންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެންބޭނު ތްލަތްތަާކއި އެހެނިހެން އާލާސީދުރަތީ ަވުގ

ކިަޔއިެގްނ، ނާސަ ށްޒީރަކަވަ ރަން. މާލޭގައި ހުންނަ ަވކި ވުޒާާރއެްއެގ ަވކި ެވސް ަވކާލާތުކު އަބަދުންއަޅުަގނޑުމެ

 ންޤީކުރީ އަުޅަގނޑުމެލެ ެވސް ތަރައްމާމި  ން އެބަޖެހޭ.ެވހ ދުން ނިމުމަކަށް ެގނެން ހ ދާކަކޮށްެގން ކަންތަޢުރީފު

މި ބާރުތައް އަުޅަގނޑުމެން ރަށްރަށަށް  ،ށުެގ މީހުން މި މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށްެގން. އަޅުަގނުޑމެން މި އެދެނީރަރަށް

 އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ރާއްޖެތެެރއިން އުފަންކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ އްމާލެއެ ތައްއެެގ މަށް. އަޅުަގނޑުމެން މީދިނުކޮށްދޫ

 ތަރައްޤީ މި ،ޮގތަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް ދޫކޮށްދިނުމުން ަރއްޔިތުން ބޭނުން ،ޮގތަށް ންއަުޅަގނޑުމެން ބޭނުބާރުތައް 

ުބެވތި ރަްއޔިތުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ލޮަކންކަން ނިމެންޖެހޭނީ  އިންދާނެ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަެގގައި ފެނި ތުޤަޤީޙަ

 ެގ ައޅުަގނޑުމެން އްރުތަބާހިފެހެއްޓިަފއި ހުިރ ގައި ެވރިކަުމެގ ބާރު ،ޒާމުެވރިކަމުެގ ނި ،ޮގަތކީއެބޭނުންާވ ޮގތަށް. 

މު ބަދަލުތަކަކީ މީެގ ކުީރަގއި ންހިއިން ެގެނޭވ މުތެރެމީެގ .ށްރަށަށް ިދނުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްރަ ،ރައްޔިތުންނަށް

 މި ބަދަލާ  މަކު،ެއކަ .ޭވ ނ އްމެކަ  ެވސް ވާ ކުޓަކުްނ ދުަވހަމަކަށް ބަޖެޓެއް އެބަދޭ ކަްނކަން ކުރުމަށް. އެ ބަޖެނަ

ޓު ލިބިެގންދާނެ. ހަމައެއާއެުކގައި ގ ތި ޖެށްރަށުަގއި ަތރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ހިންުގމަށް އިތުރު ބަރައެުކގައި އެ 

ަވިކ  ލެއިންއް ޫދކުުރމަށް މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ މާތަީރެގ ބިންފާިވޔަ ،ކުރުމަށްދޫދޫކުރުމާއި، ބިން 

ދުާވަފރުގައި ެވސް މިހާރު ބިން   ،ރަށުަގއިއަޅުަގނޑު އުފަން ހ ދައިެގްނ ކުރަންޖެހިފައި އޮތުން.އްދަހުއަކުން ވުޒާރާ 

އިަވީނ ފައް ޫދކޮށްހިެގން ބިމެށް ހަމަޖެމަދޫކުރުއަހަރު. ލޭންޑް ޫޔސްޑް ޕްލޭެނއް ެހދިެގން ބިން  7ީވ  ތާ މިރާކުނުދޫ

ށް ެވސް މިަވނީ މަސައްކަތްތެރިްނނަށް ބޭނުންާވނެ ބިން ލިބޭނެ އަހަމަ ދާމިއަ. އެައށްފަހުގައި އިަވނަ އަހަުރަގ 2011

 ެގނެޭވ މިޒީ ބިލަށް ލާމަރުކަ ،ހަރު މި ެގނެޭވފަ ޔާ މިއްެރއްވި ކުލެއް އިރާދައްޙަ ލަޖުމުލަތަަކށް ސަނުެވފަ. މި މައް ޮގތް

ެގ ދިިރއުޅުން ތަނަަވްސެވެގންދާނެ. ންއަޅުަގނޑުމެ މެންަނށް ލިބިެގންދާނެ. ހަމައެއާެއކުަގއިއަޅުަގނޑު ބަދަލުތަކުން

 ރިއްޔާ. ެއކުަގއި ފެނިެގންާދނެ. ޝުކު ޒީ ބިލާ ބަދަލު އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މި ލާމަރުކަދޭއަޅުަގނޑުމެން މި އެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ރު ދާއިާރެގ ތުއު މައްޗަްނޮގޅީ ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީމިހާރު އަރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ދަށް. ޝީރަ ރު މުޙައްމަދުބައިްއޒަތްތެރި މެން
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 ާވހަކަދެްއކެުވން:އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު   މައްޗަންޮގޅީ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވޢުެދއް. އީ އްޖޭގައި މިރާެވހިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ލާމަރުކަީޒކުުރން ދިޝުކުރިއްޔާ އި

 ެގންދަާވ ެއްއ ކަންތައް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމުން ަވމިކަން ނަންަގަވިއެގން ކުރައް ށްންމެ އިސްކޮއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ިއއްޒަތްތެިރ ެގ ރާލެ ދާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއސްނަންަގަވިއެގން ހުޅުމާ ،ހަމަ މި ަވުގތު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަަވން

އަުޅަގނޑުމެންެގ  ؛އްީވީތެވ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްދެޅުއްަވއި ހުށަހަ މިޮގތަށް މި މައްސަލަޢަލީ ނިޔާޒް މެންބަރު 

 ށްރަށް އުނދަޫގާވނެ ކަމެއްކަން އަުޅަގނޑުމެންނަަވީއ ންުގްނ އެން ަޤއުމު ހިއިސިސްޓަމެްއެގ ތެރެއެްއ ސެންޓްރަލް 

އް ަވރަށް ުވރެ މާ ޅަފަތުގައި ޮއތް އެހެން ޤައުމުތަށްދިޔައީ. ދިެވހިރާްއޖެއަ ނެިގން މިފެފުކޮށް ސާ ށްހަމަ ަވރަ

ނީ އިްއޒަތްތެރި ަވން ެގސަބަބަަކށް ެވހިނގައްޖެ. ނިެގންފެ އަުޅަގނޑުމެންނަށްން ތަ ދިޔަީޤެވރައްަވރަށް ތަ ،ސަނދިެވއްމު

އެ ބާރުތައް ެއ  ،ންޓްރަަލއިޒްކޮށް ސެއޭތި ޑީ ،ންއިސިސްޓަމެއްެގ ތެރެ އަޅުަގނޑުމެން ސެންޓްރަލް ރައީސް،

ރާއްޭޖެގ  ނޫނިއްޔާ ނުކޮށް މާލެކަށް އިތުބާރު ބަޔަ  .ނުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއިދިދާއިރާތަކަށް ބަހަން އެ ފުުރޞަތު ހ ދަ

ލެއްަގއި ދެޭކ ޮގެތއް ނޫން. ެއ ހާނުާވނެ. އެީއ އަޅުަގނޑު އެްއެވްސ ކޮްށެގން ސްޕްލޭްނ ވެ ރައްޤީ ޤައުމީ ތަ

ރޭަގއި ތެޕްލޭންެގ އެ  ޮގތްންނަ އޮ ބައެއްެގ ބަސް އަުޑއަހަންޖެހޭނެ. އެ ދެކޭޮގތްރައްޔިތުން އްދެްއެގ ހަސަރަ

ެއއީ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި  ކުރުންކަންމަތީގައި ންމެންނަށް ހަމަހަމަކަން އެހާކުރުމުަގިއ ހުރިހިމެނެންޖެހޭނެ. ކަން

އަތޮުޅ  ިއ،ކަށާސިލުތަންން ެވސް އެ ކައުތެރިކަޮގތުން ފުއްދުން މާލީ .އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ދިަޔއިރު ެގންވެ ޒަމާންހާ ތްިމއޮ ، މި ިދޔައީ ދާންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވެގންބާރު ިލބިެގން ޓީަތކަށްސި ޔާއްނޫނި

މަެއކަނި ހަ ،އްދު އެކަނިހަރަްއޔިތުން ޖަމާކޮށްެގން މި ަސރަ މާލެ ސިީޓއަށް މުިޅ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ،ެވސް

ހާ ުދަވހު ތްރިކުރަން މިއޮުކށްެވެއކަން ބާރާތުން އިނުޑ ހަރުކަށި އެކަން ކުރީތީެވ. ައޅުަގ އި ލޮޕްކުރުުމެގ މަޤްޞަދުގަ ޑިެވ

މަ ހައެްއކޮށް މުޅި ދިެވހިާރއްޖެ  ބަދަލުތަކާ ަގއި މިހިރަ ހުރިހާބިލުމި  އްޔާ ، ިއރާދަކުރެއްވި ކުތީެވ. ެއކަމަން ކުރީއެކަ

.  މަންޒަރު ފެނިެގންދާނެ  ެގންާދނެއަށް ކުރި ންމުބަޔަކު ނަަގ ބައެްއެގ ފެންަވުރގައި އެ ކޭ ެއއް ފެންަވރަްށ އެއެސިޓީ ލެމާ

މުޅި ބިލު  ،ކަންތައްަތކަްށ ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ބިލުގައި ހުރި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވރަށް މުޅިން ންިހންުގމުެގ ފެ ކުޑަ ަދއުލަތެއް ،ަދއުލަތެއްޮގތުަގއި  ފުރިހަމައޮތީ އެ ބަޔަކަށް  ބައްޓަންެވެގން މި

ހަމަ ރިލޮޕްކުރުުމެގ ފުދު ޑިެވެގ ސަރަޙައް އްށް އެބައެ ކަބަޔަ އެ  ، އެަބެއއްެގ ސިޓީބަޔަކަށް ދެިވފަ. އާދެ! އެބާރު އެްއކޮށް

ން އިންތިޚާބުކުރެޭވ ދެ ން އެ ިވދާޅުާވހެން ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުޅުބޭފުަބއެއް ބޭ މިތާނގައި . އާދެ!ދޭރު ލިބިެގންބާ

ހަމައެކަނި   ެއީއ ިވސްނަންޖެހޭ ؛ްއެގ ބައެއް ކަމަށްރެެލެވނީ އެއި ިކހާަވވ ޓު ދިއަ ،ްއެގ ބަެއްއކަންބަޔަކީ އެއީ ކިާހަވރެ

އެ  އި،ހ ދަ ބަޔަކުބިލު މަށް އެްނމެ ޤާއެ ކަންކަ އިއްދެްއަގހަ ސަރައެ  ،ޅުަގރަނ ންމެ އެީވންކަމަކީ. އެތަނަށް ނުކުންނަ

 މި ފިކުރުގައި ތިބި ބަަޔކު އަުޅަގނޑުމެން ދި އަ އި،އްކަ ަޙއްޤުަގއި ާވަހކަދަ އަދިކަން ކުެރޭވނެ ކަށް އެތަކައުންސިލު

ެވްސ  މާލެ ސިޓީގައި އަުޅަގނޑު ގައިމު ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ .އީސްރި ރަ ަގއި ތިބެެގން މިކަން ުކރެޭވނީ. ިއއްޒަތްތެނއެތާ
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. އިބި ބައެއްެގ ޮގުތަގދެފަިއ ތިނބަމެންނަށް ފެނެިގންދިޔައީ އަތްފައިއަޅުަގނޑު ތްކުިރިއރުކަދެ ދައުރު މަސައް

 ެވސް. ށްމެން އަތުަގއި ނ ޭވ ބަޖެޓެއް ެވސް. އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް ނ ޭވ ރައްޔިތުންނަކަްށ ޚިދުމަތެއް ދެޭވކައަޅުަގނޑު

ރަން. ހ ދައިެގން އެކަން ކުއްދަ ހުމިނިސްޓްރީެއއްެގ  ެވސްނީ އަނެއްކާހެއް ދެންޏާ ެވސް ޖެތެމާލެއިން މީހަކަށް ޚިދުމަ

މިހެންނެްއ  .ތެރި ރައީސްތްދުެވިރކުރަން. ިއއްޒަ މެމިނިސްޓްރީއެއް  ނީސް ޖެހެެވ އް ކަނޑާފައި ދޭންމެމާލެއިން ބި

 އެ ، ާވނަމަށް ކަމަ ބާރު ދޭއެ މީހުންނަށް  ،ޒުކުެރިވލާމަރުކަސިޓީ  މާލެ ،އް ނުެވސް ާވނެ. އެހެންނޫނަސްކަމެމި

ކަންކަން   ނަށްމީހުން އެ ،ދީ ނަށް ންމީހު ރު އެބާޮގތުން ފުރިހަމަ  މާލީ  ށްއަމަހޭނީ ފުރިހަޖެ އެކަން ދޭންށްބަޔަކަ

 ާވނޭ ނުއެކަމެއް  ންނަކަށްމީހު ބަޔަކަްށ، އެ  އެާވނޭނުއެއްޮކށް އެކަން ދޭންޖެހޭނީ. ކަމެއް  ބާރާހަމަ ކުރުމުެގ ފުރި

ވައްަދިއެގން ން ކަ އެ ށްއެއް ބަެއްއެގ އަނދިރި ކޮަޓރިއަކަ، އިކިޔަ ކަން ާވނީ ހަމައެކަނި ަވކި ބަަޔކަށޭ މި ނިއްޔާނޫ

ެވސް ންމެ މީހަކީ ެވސް އަދި އެްއޮގތަކަށް ކޮ އަުޅަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ށްރާނެ ކަމަކައެކަން ކު

ުތަގިއ މި ބިލު ޮގ، އަުޅަގނޑު ެދކޭނުާވނެ. އެހެންީވމާކަށް ެދިކެގންކަމަ ްއެގ މީހެއް ފެްނަވރެ ިމެވނި ބަލާފައި އޭަނއަކީ

 މީތި  ށްރެ މާ ރަނަގޅައަދި މިއަްށުވ ، މީތި ދިރާސާކުރެިވރަށްއިތު ،ސްޮގބިލު ކޮމިޓީއަށް  މި ،ފަރުމާެވެގން

ލާމަރުކަޒީ އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ ކުިރއަށް هللا . ންރަސް ޝަްއެކއް ނުކުވެ ފުރިހަމަކުރެިވެގންދާނެކަން ައުޅަގނޑު ހަމަ ެއއް

 ހަމަ ،ޒުކުެރވި ކަލާމަރު ،ެކނޑި ރާއަކީ މަރުަކޒީ ޮގތުންހާ ދާއިހުރިއްޖޭެގ ރާމުޅި ދިެވހި ،ާގނޫނު ފާސްެވެގން އަންނައިރު 

 ނުކުރަން. ަވރަށް އް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއެވްސ ޝައްކެ ކަެމއް ަކމަށް  ރަނަގުޅ މެކޭނިޒަމެްއެގ ތެރެއިން ހިނާގނެ ަވރަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .هللاދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނޮޅިަވރަމް 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاދު ނަޝީދު ޢަބްދުމުޙައްމަނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެގ ުކރާ މަސައްކަތަށް އެމް.ޑީ.ޕީ  މިތަނަށް ހުށަހެޅިެގން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދު ލާމަރުކަީޒ ބިލު މި

މީެގކުރިން އްކަތް ހުށަހެޅީތީ އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ަދންނަަވން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް. ޙަޤީޤަތަކީ މަސަފަރާތުން މި 

 ފަސްނުދިނީ އޭރު ކީްއެވެގންތ އޭ ވ ޓު .ނުހުށަހެޅު ެވެގންމިދިޔަ ދައުރުގައި މި މަޖިލީހަށް މިޮގތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން

ެގންނަ މަ ވ ޓު ދިންނަމަ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރަނަގޅު އިޞްލާެޙއް އޭރުެވސް ހަ؟ އަހަރަށް އިތުރުކުރަންެވެގން

އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެއްަގިއ  ،މިޮގތަށް ؛ކެންއްަވުގެތއްަގއި ތިމާމެން މިކަން ކޮށްދިން ކަމަށް ދެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ަވކި

 ރީމިހިތަުކަގިއ އެކި ހިސާބު ރަނަގޅުާވނެ. ޙަޤީޤަުތަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ދާއިރާތައް  މިކަން ކޮށްދީފިއްޔާ ަވރަށް 

ތީ ނަމުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕ ޓެއް. ެވސް އޮ ހދ.ގައި މިއަދު  ހުރި ދާއިރާތައް ޖެހިފައިތަރައްޤީކުރަން
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ނެތް. ަގިއ ޙަޤީޤަތުަގއި ިވޔަފާރީެގ އެްއެވސް ކަންތައްތަެކއް  .ާހސް މީހުން ނިސްބަތްާވ ހދ ހަތާީވސްދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ޖެހެނީ މާލޭގައި މިއިންނަ  ޖެހުނަސް މި ކޮޅެއް ހ ދަންބިންރިޒަމަށް އައަުޅަގނޑުމެން އެތަނުން ޓު ؛ސްެވ ކަމެއް ކޮންމެ

ކަމެއް  މީހުން ހިތްހަމަޖެހޭ ތަނަކުން ބިން ހ ދަން. އެހެންީވމާ، އެހުރިހާ އެ ،ސަރުކާރަށް ހުށަހަަޅއިެގން  މަރުކަޒީ

 ، ކަމަކީ ަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަްނ. ދެން އަނެއްމިކަހަލަ ބިލަކުން އިޞްލާޙެުވެގން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅު

ކަެމއް  މިސާަލކަށް ތެޔޮ ިވއްާކ ކަހަލަ ،ޖެހިއްޖެއްޔާންޮގތަކުން ުކރަ އެްއ އެހެންއަޅުަގނޑުމެންެގ ާދއިރާަގއި ިވޔަފާރި

ޅުމުެގ ޖެހެނީ މާލޭ ސަރުކާރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނީނދޭ ބިން ކަނޑައެ ހ ދަން މިއެެވސް ހުއްދަ ،ކުރަންެވސް

ން. ޖެހެނީ ކަނޑައަޅަ އެހެން ޒ ނުތައް ެވސް މާލޭ ސަރުކާުރން މި ،ޙައްޤެއް ެވސް. އެތަނުން ިވަޔފާރީެގ ޒ ނުތަާކއި

 ނޫން. އެ  ެއއްމިތާ މާލޭަގިއ މި ތިބެނީ އެ ރަށްރަށަށް ޮގއްސަ ތިބި ބަ ،އެހެންީވމާ، މާލޭ ސަރުކާރުން ކަނޑައަާޅއިރު

މިެވނި ދިމާލަކުން މިަކމަށް ބިން. އެޮގތަށް ބިން ދޭ ބިން.  ދިމާލަކުން މިކަމަށް މިެވނި ،މީހުން މި ބިން ކަނޑައަޅަނީ

ރަނަގޅު ދިމާލުން އެކަހަލަ ބިންތައް ނުލިބޭ ކަމަށް   ކަށް އެންމެޔަން އަންނަ މީހާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އިންެވސްުޓކުރަ

ަވނީ އެ ރަށްރަށުެގ  މީެގ ހުރިހާ ގެއްުލމެއް މިނުކުރާ ކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާ އިންެވސްޓުއެތަންތަނަށް  މީހުން ވެއްެޖއްޔާ އެ

ަކއުންިސލުތަކާއި އެ ރަެށްއގައި އުޅޭ  ،ކަންދޭންވީ ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންީވާމ، މިކަހަލަ ބިލެއްެގ އެންމެ ބޮަޑށް އިސް

ތިބޭ ބަޔަކަށް  ނިންމޭނީ. އެ ރަށެއްެގ އާޖުފާޖު އެނޭގނީ އެ ރަށެއްެގ ބަަޔކަށް. ދުރުގައި ތްތައްޮގ ބަޔަކަށް އެ ރަށެްއެގ

ިދ އަ ،ބާރުެވރިކަން ލިބޭނެ ށްބޮޑަ މީހުންނަށް އެންމެ ނޭނޭގނެ އެ ރަށެއްެގ ކަންތައްތަކެްއ. އެހެންީވމާ، އެ

ވަޒީފާތަާކއި ހުރިހާ އެްއޗަކީ އެ ރަށެްއެގ ތެރެއިން  ؛މިހާރަށްުވރެ ެވސް ބޮޑަށް ިވަޔފާރިކުރުމާއި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް

އިްއޔެަގއި މިތާނަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ާވހަކަަދއްަކަވމުން  ެގން.އްަތެކއް ކަމަށް ހަދައި އުފެދިެގން އަންނަ ކަންތަ

މީހުންެގ ޮގުތަގއި. މީހުން މިހާރު މަސައްކަތުްނސިލުތަކުަގއި އެބަ ތިއްބޭ ާރއްޖެއިން ބޭރުރަށްރަށުެގ ަކއު ،ިވދާޅުވި 

 ،މް ޭވޖު ކަނޑައަޅަން އަުޅަގނޑުމެން ޮގާވލަމުންދާއިރުމިނިމަ؟ މަސައްކަތްަތކަށް އޭ އެރާއްޖޭަގއި މީހުން ނެތީތ 

ައުގހެޮޔ  ،ތާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިވދާޅުވި އެބަޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ޙަްއލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ިއއްެޔގައި މި

. މިތާ މިތިބި ކީނީ. އަުގހެޔޮ މާކެޓުން މީހުން ެގންނާކަށް ނޫން ދެއްތ  ާވހަކަ ދައްކަންވީ މާކެޓުންނޭ މީހުން ެގންނާ

ނޫންތ . މީހުންނަށްުވރެ އިތުރުާވ ަވޒީފާތަަކށް މީހުން ެގންނަންީވ އެ އި،ދިެވހިންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުަޞތުތައް ހ ދައިދީފަ

. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ކަށް ނޫޅޭއެއްެވސް މީހަކަށް ވަޒީފާ ހ ދައިދޭ؟ ތިބިތ  މިއަދު ވަޒީފާ ނެތިފައި މިތާކިތައް ދިެވހިން އެބަ

ހާހެއްހާ މީހުން އެބައުޅޭ. ަވީޒފާއެއް ނެތް ުޒާވނުންނަކަށް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ނިސްބަތުން  ސްފަމިހާރުެވސް ދާއިރާަގއި 

އެްއެވްސ  އިސަތޭކަ ހެކްޓަރުގަ  ހަތަރު. ތް ކްޓަރު އަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރެގ ދެ ރަށުގައި އެބައޮސަތޭކަ ހެ ހަތަރުބަލާއިރު 

ލީމެއް ޢުރިޒަމެްއ ނެތް. ރަނަގޅު ޞިއްޙަތެއް ނެތް. ތައަކަެމއް ނެތް. ޓުދަނޑުެވރިޮގެތއް ނެތް.  މަސައްކަތެްއ ކުެރޭވނެ

ހުރިާހ  އެހެންީވމާ، މި ާލއިރު.ބަތުން ބަައއީ ރާއްޭޖެގ ނިސް ނެތް. ދެން ފެނާއި ނަރުދަމާ ަވރަށް ފަހުން އަދި މި

 އިހަާވުލކޮށްފަ އިކޮށްފަ ތަރައްޤީމަސްދުަވސް ީވ ނަރުދަމާ ހަ .ނަުރދަމާ ެވސް ތަރައްޤީކުެރިވފަ ،ާދއިރުކަންތައްތަކަކަށް 
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ިއ ހަާވުލކޮށްފަ ނަރުދަމާ އިފަރުަގންނޮިޅަވރަމް ދާއިާރެގ ނޮިޅަވރައެއް ރަުށަގއި.  ،ންނަތާ. މީތި ފެއްޓޭނެ ޮގެތއް ނެތްއޮ

ެއ  ،ންބޮޑުަވމުންެވއްޖެއްޔާ އަލަށް އާބާުދިވ ތަނެއްަގއި ފެިވއްސާރަ މަސްދުަވސް ޚިދުމަތް ނުލިބި. މިހާރުެވސް  ހަ

. ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ަވރަށް ންތައްތަކަށް ަޙއްލެއް ނެްތ ކައުންސިލުން ކުެރޭވކަެށއް. އެކަމަކު ނަރުދަމާ ނިމިފަކަ

ރީއްޗަށް ފެނޭ އެތާ މަަސއްަކތެއް ނުކުރޭ. އިތުރަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތް. އެކަަމކު ހަމަ މާލޭ ސަރުކާރުން 

 އެެވސް ސާފެއް ؟ނޫނީ ކިހިނެއްެވެގންތ  ؟ ކަނޑާލަން ދާނެ މީހެއް ނެތީތ ބަންފަށްރެ ، ުގޅާަލންނުދީެގން އެ ހޮޅިހުއްދަ

ތަންތަނުން މީެގ މަޢުލޫމާތު  އި ނުޭވ. އަުޅަގނޑު ެވސް މިަކމާ ުގޅުންހުރި ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި ދެން ފެނަކައާ

ެގ ކައުންސިލަށް ބާރުަތކެއް ާވނީ އެ ރަެށއްސް ަޙއްލުކޮށްފިން. އެހެންީވމާ، އެ ކަންަތއްތަްއ ެވހ ދަން މަސައްކަތް

ފަުރ ންނޮޅިަވރަ ފަރުެގ ނަރުދަމާ ހިންަގންީވކީ.ންލިބިެގން ކަންނޭނެގ. މާލޭ ފެނަކައިން ނޫން ކަންނޭނެގ ނޮޅިަވރަ

ނޭނެގ. ކައުންސިލުން ކަންނޭނެގ ހިންަގންީވ. ނޮިޅަވރަމުެގ ނަރުދަމާ ެވސް ހިންަގންީވ މާލޭ ފެނަކައަކުން ނޫން ކަން

މީހުންނަށް އެ   ޙައްލެއް އަްނނަން. އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާައށް ެވސް އަންނާނެ އިންެވްސޓަރުން. އެ އެއަށް އެބަޖެހޭ

އެ ފުރުޞަތުތައް ހ ދަން މާލޭގައި މިއިންނަ މަރުކަޒީ ސަރުކާރަށް އަންނަ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ   ،ފުރުޞަތުތައް ލިބެން

ށް އެތަނަެގންނަނީ މި ތަނަށް ބަޔަުކ ހުންނަށް. އެކަމަކު މިމީ ޭދންޖެހޭ އެމިކޮޅުން އަނެއްކާ ކަޓު

 އިންެވސްުޓކުރަންެވެގން. އެތަނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ހ ދައިޭދންެވެގން. އެ ފުރުޞަތުތައް ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މިއޮތް 

 ޮގތަކުންނެއް ނުލިބޭ ެއްއެވސް ހާލެއްަގއެއް. އެހެންީވމާ، މިކަންތައްތަކަށް މި ބިލުގައި އަލިއަުޅާވލަދީެގން

ތަރައްޤީެވެގން އަންަނއިރު. ބިުލ ރަނަގުޅ ާވނެ ކަންނޭނެގ މި  ތަކަށް ފުރުޞަތު ހ ދައިދިނިއްޔާ ަވރަށްމިކަންތައް

 ؛ކަންތައް ލީދުަވހު ވ ޓު ނު ފަހަރަކު މި މަޖިލީހަށް އައި. އައިއިރު އެ  ކުރިްނެވސް މި ބިލު ދެ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މީެގ

 .ާބއޭއިނިޔަތެްއަގކޮންއޭރު އުފެދެއޭ ދަންނަަވނީ ސުާވލުށް މި ެވސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮ އަދި އަޅުަގނޑު މިއަދު

އޭރު ބޭނުންިވ ؟ އަށް މި އިޞްލާޙު ުނެގނެުވނީބާއޭ އޭރު ޤާނޫނުައސާސީަފއިާސ ނުލިބޭތީ ެގއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

އޭރު ެވސް . އެހެންީވާމ، މި ބިލަށް ތައްއެްމ.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ަފއިސާ ލިުބން އިޞްލާޙު ،އިޞްލާޙުތައް ެގނެުވނު 

މިއަދު މި އުނދަުގލެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ައނެއްކާ ނުޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ.  ،ނަމަ ދީފައި އޭރު އިޞްލާޙުކުރި ވ ޓު

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީއަރުަވނީ  މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ޢަބްދުއްލަޠީފަ ޔާސިރު މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްއުތުރު ދާއިާރެގ ެމންބަރު  ކުޅުދުއްފުށީ
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 ،ފާއިތުިވ ދިުގ މާީޒަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ!  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ 

 ތެރޭެގ ަވކި ޖެހެނީ ކޮއިލުލީމު ހާސިލުކުރަންޢުާވކަން. ތައްޖޭެގ އަތޮޅުތެޭރެގ ަރށްތަކުެގ ތަަރއްޤީ ހިފެހެއްޓިފައިދިެވހިރާ

ކަން.  އެބަޔަުކ ބޭނުންާވ ތަނަކަށްއެީކަގިއ ތަރަްއޤީ އަންނަންޖެހެނީހަމަ އެއާ  ަކކަްށ.ބައެްއެގ ަވކި ދަރިންތަ

 ،ޑުެގ ާވހަކަ. އާދެ! އަުޅަގނޑުެމންނަށް ބޭނުންާވ ތަރައްޤީޑުބަ ރު ަގެވްސ އަޑުއަހާނެ އުތު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ހުތިޖާޖުކުރުމުެގ ނަތީޖާއަކަށްީވ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބުނީމާ އިހުތިޖާޖުކުރާނެ. އި

ދޭތެޭރ  އުތުރާރޭެގ ބޭފުޅުން ން. ޮކއިލުތެއުފިއްތުންތަެކއް ކުރިމަތިެވެގންދި އިތުރަށް ޑު މިދަންނަަވނީ އުުތރަށް އަޅުަގނ

ާވކަން އަޅުަގނޑު ޓަކައި ަވކިން ޚާއްޞަ މަސަްއކަތްތަކެއް ުކރެިވފައި އުތުރު ހިފެހެއްޓުމަށް ،ދެކޭޮގތް ތަފާތުވެ 

އި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންާވ އެތަެކއް ައސާީސ ޚިދުމަތްތަކެއް ހިފެހެއްޓިފައި ހިސާބަްށ އަިއއިރުގަ  ފާހަަގކުރަން. މިއަދާ

އެއް ނެތް. އަތޮޅުެގ ރަށްތަުކެގ ފެނާއި ނަރުދަމާ ން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންެގ ހދ.ހުރިކަ

ޙީ ނިޒާމެއް ނެތް. މިއަދު ޮގތެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު ޞިއް  ކުރެޭވނެއަޅުަގނޑުމެންެގ މަްސެވރިކަން 

ދިެވހިރާއްޖެ ހިންަގންޖެހޭނެ  ކޮށްލާމަރުކަޒީ  ،ން އަިއއްސައެމް.ޑީ.ޕީ އުފެިދގެ  ،ދަްއކާއިުރަގއި  ާވހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  ަގކަންތައްތައް އޮތީ މިޮގތަށް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް  ހިސާބަށް މި ާވހަކަ ދެއްކުމާ

ކަތްަތއް އަުޅަގނޑުމެން ޓަކައި ކުެރުވނު މަސައްކޮށް ހިންުގމަށްން ދިެވހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީޤަތެއް. އެމް.ޑީ.ޕީޙަޤީ

ެގންނަމުން އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހޭ ާގނޫނެއް. ކައުންސިލުތައް އުފެދިެގންދިަޔއީ. އެހެންނަމަެވސް، މި ާގޫނނަކީ ބަދަލު

ާގނޫނު އިޞްލާޙުނުކުރެިވެގން އުޅެނިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަން ަވއްޓާލީ. އެހާ  އަުޅަގނޑުެމންެގ މި ،ޙަޤީޤަތަކަށް ީވ

ޖެހިފައިާވ އިޞްލާޙުތަެކއް ކުރިން މި ާގނޫނަށް އަންނަން ހިސާބަށް އައިއިރުަގއި މާ  ޅުަގނޑުމެން މިައދާހިސާބުން އަ

 ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމަ ހަ ދެންމެގައި  ،އަންނަނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އިނޭގތ  މިއަދު މި

  ދު އަންނަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް ނޫން. މިދިޔަމިއަ މިއީ ،ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޚް ނަޝީދު އެ ފާހަަގކުރެއްިވ

އިުރގައި ެއ ނުގައި އޮތްތަ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ މެޖ ރިޓީ މި ،އަހަރަކީ ައޅުަގނޑު ަޙޤީޤަތުގައި ހިތާމަާޔއެކީ ފާހަަގކުރަން ފަސް

ޞަކޮށް މިއަދު ދި ޚާއްއަ؟ ފާސްނުކޮށްދެއްީވ ީކްއެވެގންތ ދި އަ ؟ބޭފުޅުން މި އިޞްލާޙު ނުެގނެސްދެއްީވ ީކްއެވެގންތ 

ކައުންސިލުތަުކެގ ބާުރ . ދަްއކަން މި ޖެހެނީ ަވކި ސަބަބުތަެކއް އޮެވެގންއަހަރުެގ ާވހަކަ ފަސްއަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ 

ނދަރު ހެދުމަށް ބައޮތީ ކިހާަވަރކަށްތ  ކޮންމެ ޭބފުޅަކަށް ެވސް އެނިގަލްއާވނެ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ކުޅުުދއްފުށީެގ 

ދުަވހު ެއ ބޭފުޅުން އެަތކެއް  އުޅެީނ ަކއުންސިލުން އެ  ޖެހިެގްނ މިން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަންއަ މިލި ސް ފަސް ތިރީއިތުރަށް 

މިއަުދ ެއ ބަދަލުތައް ، ނަމަެވސްއެހެންެއކީަގއި ހުށަެހޅުއްިވ ބަދަލުތައް ުނެގނައުުމެގ ސަބަބުން.  އާދޭސްތަކަކާ 

ކުަރއްާވ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މި އެބަ  ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުން އަރުކާރުން އެތަެކއް މިލިޓަަކއި އަެނއްާކެވސް ސަެގނައުމަށް

ށް ިއޞްލާޙު ެގނެސްދެްއިވ ކަމަށް ނޫނަާގލާމަރުަކޒީ  ،ދައްކާ ާވހަަކއަކީ. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެއއް އަސާސް ކަމުަގިއާވ

 ،ަގކުރަންކުރަން. ހަމައެއާެއީކގައި ފާހައެީކަގިއ ޝުކުރު އަދާ ޓަކައި ސަރުކާރަށް ނުހަުނ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ
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ނޑުމެން ކަމެއް ކުރުަމށް ކައުންސިލުތަކަށް މި ޭބނުންަވނީ ބަސްކިޔުުމެގ ބާރާއި ހަމައެާއއެީކގައި މާީލ އަޅުަގ

އިޞްލާޙުތަުކެގ ސަބަބުން މި ދެ ކަމަށް ަވރަށް ބޮޑު  މި  ށްނޫނަާގމި  މަގކުރަންބާރުެވރިކަން. އަުޅަގނޑު ފާހަ

  . ކަންތައްަތކެއް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންާވނެ އެތަކެއް ުޅަގނޑުމެްނ ނާނެ. އެެހންނަމަެވސް، އަކުރިއެރުމެއް އަން

ހަމަ  ން އޮތުން އެީއ އެންެމ ރަނަގޅު އަދަދުތ އަމިލި ފަސްކަްށ ސިޓީތަ ،ފާހަަގކޮށްލަން އޭެގތެޭރަގިއ ައޅުަގނޑު

ޑުމެންނަށް އެަބ ފާތު ެވސް އަުޅަގނސިޓީ ކައުްނސިލަކާ އޮންނާނެ ތަ އި ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. ރަށު ަކއުންސިލަކާ

ެވސް ތަފާުތެވެގންދާނެ. އެހެންީވމާ، އެީއ އެންމެ ރަނަގުޅ އަދަދުތ   ތައްހިންާގނެ ޕްޮރޖެކްޓު .ނިގެގންދޭއެ

ބަލައިލާއިުރަގިއ އިޞްލާޙަށް  ގެ ނޫނުާގމި އެބަ ބަލައިަލންޖެހޭ. އާދެ! ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅަގނޑު މެން އަޅުަގނޑު

އޮތ ރިޓީން ކަނަޑައޅާ ަގަވރމަންޓް ތުތަކުެގ ތެޭރަގއި އެބަ ހިމެނޭ ލ ކަލް ޓަކަިއ ޝަރުސިޓީއެްއ އުެފއްދުމަށް

. އާދެ! މިއަދު  ށްއްދަކުން ލިބެން ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަހައެ ަސރަ ،ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ރަށަކުން ނުަވތަ އެ ައަވށަކުން

އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ެއއީ ކޮން  ން ނެތްއިރުގައި މިހެން ހުށަހަޅާފައި އޮތީމައެ މިންަގނޑުަތްއ ފެންނައަޅުަގނޑު 

މަރުަކީޒ  ؛ސަރުކާރުން މިހާހިސާބަށް އައިރުަގއި ،ގައި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލންހަމައެާއއެކީ  .ޝަރުތުތަކެއްތ 

މިެވނި ޚިދުމަތެއް . ެއހެންީވމާ، ަޔއީދުމަތްތައް އެ ތަނެްއގައި ޤާއިމުކުރަމުންދިސަރުކާރުން މިހާހިސާބަށް އައިރުގައި ޚި

ޚިދުމަތެއް ނެތް ނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެޭވނެ ކަެމއް ނޫން. އަުޅަގ ުވމަކީ އެއީކީން މަހުރޫމުމު ސިޓީއަކަށް ުވނެތިެގން

 ނޫުނެގާގމި  ،ާފހަަގކޮށްލަން ކޮށްދެްއަވންޖެހޭނެ. ހަމައެއާއެީކގައި ނިންާމލަމުން ެވސް އަުޅަގނޑުޤާއިމު  އްޔާވެއްޖެ 

އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީން މިކުރާ މަސައްކަތްަތްއ  ؛ބަބުން ައޅުަގނޑުމެންށް ެގެނޭވ އިޞްލާޙުެގ ސަނޫނަާގމި  ،ސަބަބުން

އިތުރު އާރ ކަން ލިބިެގންދާނެ. އެާއއެީކގައި ަކއުންސިލުތަކަްށ އެތަކެއް ފައިދާަތކެއް ެވެގންާދނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބައިަވުރ 

ެގ ދެނީ ކޮމިޓީގައްޖެ. އަޅުަގނޑު އެހިނ ެވެގންަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގ ކަންތައްތައް އެމެންބަރުންެގ ާވހަކަފުޅުތަކުްނ 

ދިއުން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަްށ ނޫނު އިޞްލާުޙެވެގންާގެއކީަގއި އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި  މަރުޙަލާގައި އިތުރު ިއޞްލާޙުތަކާ

  ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރުންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ދެއްެކުވްނ:ހަކަާވ ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

 ށް ނޫނަާގެގ ުގމުދިެވހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ާވ އިްޞލާޙުތަކަކީ ޭއެގތެރޭަގއި ހަމަ ރަނަގޅު އިޞްލާޙު ހުރިަކން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން.  ހުށަހަޅުއްާވފައި މި
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ިސލުތަކެއް. ނަމަކުން ނޫްނ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަކއުންސިލުތަަކކީ ެއ ަކއުންސިލުތައް ާބރުެވރިކުުރަވންޖެހޭ ކައުން

ނަމުގައި އަުޅަގނޑުމެންަނށް ެގނެިވދާނެ ރަްއޔިތުން ނޫނުތައް ނަންާގ .ތެރި ރައީސްބާރުެވރިކުުރަވންޖެހޭނީ. އިއްަޒތް

 ؛ޓަަކއި ަކއުންސިލުތަކަށް ބާރުތަެކއްރުއްސަން. ކުިރއަށް އޮތީ ކަުއންސިލު އިންތިޚާބު. އެ އިންިތޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް

ެގނެިވދާނެ. ނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ާގންނަށް ޅުަގނޑުމެ ބާރުތަކެއް ދިނުމުެގ ނަުމަގއި އަ ޞީ ޞާތިޚްލީ އަދި އިއެއީ މާ

އަލަށް ެގެނޭވ  އި،މި ެގނެޭވ ިއޞްލާޙުތަކާ ،ންނާަވ ާވހަަކއަކީ އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މިދަ

 ކުރެޭވއިުރަގިއ ސަރުކާުރެގ އިޚްލާޞްތެރިކަން އޮންނަްނ އެބަޖެހޭ. ދައުލަުތެގ އެންމެ ނޫނުތަކަށް މި ކަްނކަން  ާގ

ޓަަކއި ަވޑަިއަގތުމަށް ެވރިކަމަށް އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަދި ރަ ،އިސްެވިރޔަކަށް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ހުންނަވާއިުރަގއި 

ށްދެއްާވެނ ކަމަށް ިވދާުޅެވ ެވރިކަމަށް ކޮއްސަނދިަރއްޔިތުްނެގ ޖީބު މު އި،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކަށް ދަތުރުކުރައްވަ 

ށާއި ތިމާ ަކއިރީަގއި ތިޭބ ބައެްއެގ ޖީބަށް އެޅޭނެ ޮގތަްށ ބައަމިއްަލ ޖީ ެގނދިކަމެއް ތިމާއެ ހުރިހާ މުއްސަ  ،ަވަޑއިެގން 

 ،ނަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓު އެއްކޮށް މިދެންނެިވ އުސޫލުން ހުސްކުރާ

އި މާލީ  ބާރުތަކަކާޞީޞާތިޚް އި .ފައ އޮންނާނެތުންނަށް ނަމެއް އެޅިއްޔިރަާވނެ ފައިދާެއްއ ނ ންނާނެ. ރައްޔިތުންނަށް 

ފެންނަނީ   ބަޖެޓުތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ،ެވސްނަމައެެހންނޫނުަގއި ލިެޔިވފައި އޮންނާނެ. ާގ ދޭ ާވހަކަ ބާރުތަކެއް

 ،އަާށއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އިންދަނީ މިދަންނަާވ ބީދަ ެއކީަގއި ހުްސެވެގން މި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެޭވ އަދަދުަތކާ

ބަހާލެިވެގން ބަޖެޓު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޕާޓީ މީހުންނަށާ ،ާވ ބޭފުޅުންނަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކއިީރަގއި ތިއްބަ 

އެ ބަޖެޓަކު ނ ޭވ ފައިސާއެއް. ިއއްޒަތްތެިރ  ންީވމާމެއް ކޮށްދޭދަނީ. ރައްޔިތު މީހާއަށް ކޮށްދޭނެ ކަ ހުސްެވެގން މި

ށް ތރައްޤީކުރުމަ ންއްަޞކޮށް އަތޮޅުތެރޭގއި ދިރިއުޅުްއާވ ރަްއޔިތުންެގ ދިރިއުޅުޚާަވކިން  ؛ްނެގދިެވހި ރައްޔިތު .ރައީސް

ށްދެޭވނެ. ޓަަކިއ ސަރުކާރަކުން ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮއްޔިތުްނެގ ދިރިއުޅުން ތަނަަވސްކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަ

މި އަހަރަކީ އާދަޔާ  .އްޞަކޮށް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާނަންަވކިން ޚާ ؛އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުެމން ކޮންމެ އަހަރަކު

ގައޭ ނުކިޔާނަން. ބަދަލުެގ ޮގތުަގިއ ޮގތު  ެގއަޅުަގނޑު ބަދަލު ؛ަވއްކަުމެގ ޮގތުަގއި އިންޚިލާފަށް ދިެވހި ދައުލަތުެގ ަފިއސާ

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިތަން  ދީ ބަޖެޓު އެްއކޮށް ހުސްކޮށްލިކާުރން. ބަދަލުެގ ޮގުތަގއި ދީކުރަނީ މި ސަރުަވްއކަން

ންޓްރީ ބަޖެޓެއްެގ ޕްލިމެސަ ،ން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓެއް އަބިލި 1.7ފެނުނީ. އޮަގސްޓް  މަހު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަެނއްކާ 

އްެގ އެްއެވސް ކައުްނސިލެއް ބާރުެވިރކުރުާވކަށް ެއ ޮގތުަގއި ެގނައީ. އެހެންނަމަެވސް، ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެއްއެވސް ދާއިރާއެ 

ޭއެގ ާގްތަގނޑަކަްށ  ،ނެތް. އެ ބަެޖޓު ެވްސ ހުސްކޮްށެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ދިޔަ ތަން ބަޖެޓަކު ެވސް 

ެއއް ނޫނުެގ ތެރެއިންނޭ ެވސް ބަ ާގަވްއކަން މި ކުރަނީ  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްތާއެއްެގ ތެޭރގައިހަތަރު ހަފުތިންދެ

ކަން  ެއކަމަކު، .އްކުރަނީ ކޮންމެެވސް އެހެން ސަރުކާރެ މިޑުިއޭވ. ނަން މީހުން ކިޔާ އަޑު އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަ އަ

ފެނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަުރކާުރގައި އެންމެ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަކަްނ ސްފަިއ އޮތް ސަރުކާރުންކުރަނީ މިއަދު ައއި މި

. އެ ފައިސާތަކަށް ހެދި ރަށްރަށުގައި ހުރި ކޮިމޓީތަކުަގއި ހުރި ފައިސާތައް ެގނައީންެގ ފުރަތަމަ ެވސް ދިެވހި ރައްިޔތު
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އެ ަރއްޔިތުން ަގތް. ަރއްޔިތުން އަުތން ފޭރިެއ ފައިސާތައް ެވސް  ޔަޤީނުންއެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުަގއި  .ޮގތެއް ނޭނެގ

ިއމު އެ ފައިސާ އެ ދާއިރާެގ ަގ .އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވިރކަމެއް ެވސް މި ެވސް އެ ޝަުކާވ ެއބަކުރޭ. މިއަދު މިއަދު

ާބވައޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. އެހެންނަމަެވސް، ާވނެެގ ރައްޔިުތންނަށް ފ ރުކޮށްދިނިއްޔާ ކިހާ ރަނަގޅުނުަވތަ އެ ރަށްރަށު

ަކއުންސިލުަތއް ބާރުެވރިކުރުުމެގ ނަމުގައި ، އަންނަނީ ލާމަރުކަޒުކުރުމުެގ ނަމުގައި އަނެއްާކެވސް މި މެންނަށްއަޅުަގނޑު

މިހާރު މި ެގނެިވފައި އޮތް އިޞްލާުޙަގިއ  .ތެިރ ރައީސްނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުަތއް މި ެގންނަނީ. އިްއޒަތްާގ

ޚާއްޞަކުރުަމީކ  ށް ޚާއްޞަކުެރޭވއަންހެން ބޭފުޅުންނަ 33ަގބޫލުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ެވސް އެބަހުރި. % މެންއަޅުަގނޑު

 ބޭނުންވޭ ޮގތުަގއި އެއީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ކުރެޭވ މަލާމާތެއް. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

ކޮން ދިރާސާއެއް  ،އެކަމަކު ހަދަން.  ؛ކުރާ ކައުްނސިލުތަކަށް ާވން ެކއްކައުންސިލުތައް ޕްރޮަޑކްޓިްވ މަސައްކަތްތަ

ހަލަ ބަދަލުތައް މި ެގންނަނީ. އަންހެނުން ބާރުެވރިކުުރުވމަކީ ނުަވަތ އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ކުރެިވެގންތ  މިކަ

އެއީ އަންހެނުންނަށް  .ަވރެއް ދިނުމެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑު ަގބޫެލއް ނުކުރަންފައި ަވކި ދިނުމަކީ އަންހެނުންނަށް ރިޒްާވކޮށް

ެވސް އަންހެނުންނަށް މާ  ްށ ފެނިެގންދިޔައީ މި މަޖިލީހުަގއިމީެގ މަސްަތކެއް ކުރިން އަުޅަގނޑުމެންނަ އް.ކުރާ މަލާމާތެ

ބޭނުންކުރައްާވ ޚާއްޞަ އައިޓަަމކުން ޑިއުީޓ  ފުކުރި ތަން. އަންހެން ބޭފުޅުންރަނަގޅު ބަޔަކަށް ެވެގން ޑިއުޓީ މާ

ތަށް މަލާމާތް ްއޗަށް. ައންހެން ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅެއް ނުާވނެ މިޮގދެ ރުފިޔާ އަހަރެްއެގ މަ .ތަން ފުކުރެއްިވމާ

 ދު އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ...މިއަ ކީިމއީ މަލާމާތަ .ރައްދުާވކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުަވީނ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

 . ށްރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

 ، ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި .އި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުދަނީ މަރުކަޒީ އުސޫލާ ހުސްކުރަމުން މިބައަުޅަގނޑުމެން ރައީސް، 

ނިޒާމަކުންތ  ކޮން  ،އުފެދޭ ސުާވލަކީ  .ނަގުޅާވނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްލާމަރުކަޒީ އުސޫލޭ ރަ ،ދަނީ ބުނަމުން މި

އަދި  .ކުރީޒުޓަކައި ަބަޔކު މީހުން މަރުކަފާއިތުިވ ެވިރކަމުަގއި ދިެވިހރާއްޖެ ިވްއކާލުމަށް ،ަގއިިވްއކާލެޭވނީ. ކުރީ އުމުޤަ

 އިެވިރކަމެއްގަ އި ެއއް ެވސް ހިންިގ. ޭއެގފަހުްނ އަ ތަެކއްމުެގ ޕްރޮްގރާމުކުރުދުރު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ދޭތެރެ

ތްތެިރ އިްއޒަރާއްޖެ ިވްއކާލުން.  ؟ބޭނުމަކީ ކޮންކަމެއްތ  .ޖަމާކުރަން މަސައްކަތްކުރި 70ށް %އްދަހަމާލޭެގ ސަރަ

ނީ ޕ ްޗީގްޒ ދަ އްޖެ މިނިވންކަްނ ދެމިެގން މިާރއްޖެ ިވއްކާލީސް. ރާ ދިެވހި ،ނަމަ  ަބދަލުނުިވހަރު ެވިރކަންމިފަ .އީސްރަ

 .ން އުޅުނީތީެވރަށްތަެކއްަގއި ދިެވހިހެދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިގނަ ކާ ެއންމެ ސަބަބަ ފެށިެގން ޒަމާނުއްސުރެން
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ދެމިއޮންާނނެ ޮގތަކަށް އަެނއްާކެވސް  އްކޮށްއެ  ޅުގނޑުމެން މި މަސައްަކތްކުރަނީ ދިެވހިރާއްޖެ މިނިަވންކަމާއަ

ދުނިޭޔެގ   ނޫނީދެަވނަ ޮބޑު ަހނުގރާމައަށްފަހު ދިެވހިރާއްެޖ ލާމަރުކަޒު .ބައްޓަންކުރުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. އެހެންނަމަެވްސ، ކުެރިވފަދުރަތީ ޮގތުްނ ދިެވހިރާއްޖެ އޮތީ ލާމަރުކަޒުުގއުެމއް ނުކުރެޭވ ަވރަށް އެްއެވސް ޤަ

 .ކުރީިދެވހިރާއްޖޭެގ ާކޑު ލާމަރުކަޒު  ،ޓަކައި ުފރަތަމަ ކުރި ކަމަކީމާކުރުމަށްެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ެއއްތަނަށް ޖަދި

 އި ތެޔޮ ބަލަ .މާލެއަށް ޖެހެނީއަންނަން އިރައްޔިތުން ކާޑު ބަލަ ލާމަރުކަުޒކުރީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އިތެލާ ކާޑާއި

ފިއުލް  އްދުތަކުަގއިހަމަެވސް، މިހާރު މި އިޞްލާޙުގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ެއކި ސަރަޖެހެނީ މާލެއަށް. އެހެންނައަންނަން

ނުޖެހޭނެ ތެޔޮ ަގންނާކަށް .ފާރިތައް ކުެރޭވނެިވޔަ. ކުރެޭވނެޤާއިމު  ތަންޓާމިނަލްތައް އެޅޭނެ. ާކޑު ރައްާކކުރާ ތަން ޓޭންކު

؟ އްޔިތުްނނަށް ބޭނުންާވ ކާޑު ހުރީހިރާއްޖޭެގ ރައްދުގައި މިހާރި ދިެވހަމާލޭެގ ސަރަ .ތެލާއި ކާޑާ .މާލެ އަންނާކަށް

ތެޔޮ. ދެަވނަ ބޮޑު މަސްދުަވހުެގ  ތިންމަސްދުަވހުެގ ާކޑު.  ތިން ؟ރެއްތ  ާކޑު ހުރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކިހާަވ

ކަިއެގްނ   މަސްދުަވހުެގ ކާޑު ހުއްޓޭ. ފަތްޕިލާެވލި ތިން އިއްޖޭގަ ރާ ދިެވހި ދުަވްސކޮޅުެގ ތެޭރގައި އިއަށްފަހު އަހަނުގރާމަ

މަސްދުަވހު  ންތިއްޔާ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ޖެއްހަނުގރާމައެއް ފެށި ؛ދިެވހިރާއްޖެ އޮތް. މިހާރު ރުއޭއުޅެޭވ ަވރަށް 

 ތިން ދުަވހުެގ ކާާޑއި މަސް ތިންތިބެޭވނީ. އަުޅަގނޑު މި މަސައްކަތްކުރަނީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ންނަށް ދިެވހި

ދަނީ   ންނަން އެުދަވހަށް ބަދަލުކުރަން. އިރުއިރުކޮޅުްނ ތެޔޮ ަގއަހަރު އްޒާެވމިހާރު ހުރި ރި މަސްދުަވހުެގ ތެލާ

 ންކަރަޕްޝަން ހިންޭގނީ. މަރުކަޒީ ސަރުކާރު މާއިދިޔަެގންކުެރވި  ރަޕްޝަން ހިންަގން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މަރުކަޒީ ކޮ

އޭނަ  . ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކީރައޭުރގައި ހުރި ޓްރޭޑް މިނިސްޓް ،އެސް.ޓީ.އ އަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ެގނެސްަފއި

. އޭނަ ކުރީއެކަން  .އޭނަ ބޭނުންަވނީ ލާރިަގނޑު ދަމާލަން. އޭނަ ެގއަށް ަވއްދަން އޭނަ ބޭނުންަވނީ .ކޮރަޕްޝަން ހިންީގ

އައިމަ  .ައންނާށޭ ހުޅުމާލެއަށް ،ބުނީ. މާރާތްތަކެއްއި އި ަތކަކާ ުގރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނށް ދެއްކީ ބިލްޑިން

 ށް ޅުކޮފަރަށްތައް ޔާމީން ެވރިކަމުަގއި ެވސް މީހުން ދިރިދިރި އޮއްާވ  ،އެ ެވިރކަމުަގިއ ެވސް .ނީލެެވިވްއކާ

ދިެވހިރާއްޖޭ  ،ހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު މިދަންނަަވނީއަތޮޅު ާގދޫ ފަޅުކޮށްލީ. އެ. އިޢުލާންކުރީ. ލ

އްޔިތުން އްޖޭެގ ރަ ރާ !އްޭޖެގ ރަްއިޔތުންނޭުޅަގނޑު މިަދންނަަވނީ ދިެވހިރާއަ .ތްތެރި ރޭުވމެއް ޭރިވޓަކަިއ ހީލަިވްއކާލުމަށް

ާޚއްޞަކޮްށ  ،ކަމަްށ ހިނގައިދާނެެވތިރަށްތައް ތަރައްޤީކުރާށޭ ރަްށތަކުަގއި ތިބެެގން. ިދެވހިރާއްޖެ ބޭރުެގ އަޅު 

އްޖޭެގ ރާ ދިެވހި ،ން ދަތުރުކުރިއިުރަގއި އާބާދުާވން އެަބޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ދުށި ިގނަ މީހުން ދެކުނު  އި ހިރާއްޖޭެގ އުތުރާދިެވ

ބަެއްއ  ތަހުޒީބު  ައކީެއއީ ިދެވހިރާއްޖެ .ހިރުަގލުެގ މިސްކިތްތަކާ ،އިއްދުތަުކަގިއ އާާސރީ ރީތި މިސްކިތްތަކާ ހައެކި ސަރަ

. ފައި އޮްތ ޤައުމެއް މި ރާއްޖެއަކީޅެދަންނަ ބަޔަކު ދިރިއުތަންދޮރު ،ތަހުޒީބު. ތަނެއް އޮތްފައި ދިރިއުޅެ

ދިެވހިރާއްެޖއަކީ ، އީސްިވޔަސް އިްއޒަތްެތރި ރަ ބެލިކަމުގައިއަތޮޅާ ހަމައަށް  ޮގސް އަްއޑޫފެށިެގން ޑުތިލަދުންމަތިންބޮ

ެގން އެކްސްޕ ޓްކުިރ ޤައުމެްއ ެއްއޗެހި ިވޔެ  އްޖޭަގއި އަިމއްލައަށް ފޭްއޔާތަހުޒީބު ބަޔަކު އުޅެފައި އޮތް ޤައުމެއް. ދިެވހިރާ 

ފޮނަދޫަގއި އެހެރީ  .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،ކާޑާއި ތެލާ  ؛ަޖސާފައި މިހިރަ ތޮއްޖެސުންދިެވހީންނަކީ. މާލެއަށް ތޮއް
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ޖެހޭނީ   ެވސްއެސް.ޓީ.އ  .ދިެވހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ ތެޔޮ. ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތެޔޮ ބަލާ މާލެއަށް

  . ންނަންޖެހޭނެއްދުތަކަށް ތެޔޮ ެގހަސަރަ އެ ކުެރިވެގންިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކުންފުނިތައް ލާމަރުކަޒު ،ލާމަރުކަޒުކުރަން

ލާމަރުކަޒީ ޮއެވެގން.  އިުއޅެނީ މަރުަކުޒެވފަ އްުދަގއި ާކޑު ަގންނަންޖެހޭނެ. ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްެވެގްނ މިހައެ ސަރަ

 ޒުކޮްށެގން ދުަވހަުކ ެވްސ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ބަޖެުޓ ނުފިލާނެ. މަރުކަ، އެހެންނޫނިއްޔާ .ހިންަގންޖެހޭނެ އުސޫލުން ބަޖެޓު

ޖަމާކުރަން.  ތައްބާރު ށްއަޭއނަ ކުރަން.ވައްކަން ބޭނުންާވނީ  ރިޔަސްއެކޮންމެ ބަޔަކު  މިހާރު ސަރުކާރުގައި ތިބޭ

ދުރަށް ދެޭވނީ ޝަުކާވ އެބަކުރޭ. ިމ ކަންތައްތަކާ  ރައްޔިތުންސް ބީލަންތައް ހިންާގއިރު މިހާރުވެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިހާރު މާލެއަށް  ،އްޖެއަށްދިެވިހރާ .ންނަށް ޙައްުޤާވ މިންަވރު ދީެގންއެ ރައްޔިތު .ދީެގން އްޔިތުންނަށް ބާރުރަ

ތައް އްދުތަކުެގ ެތޔޮ ރިާޒްވހައްދަށް ެގންދަން. ެއކި ސަރަ ހަ ޚާއްޞަކޮށް ޖަމާކޮށްފައި ހުިރ ކާޑު އެބަޖެހޭ ެއކި ސަރަ

އްޖޭގެ . ރާޭވއްޔިުތންނަށް ބާރު ދެމިއަންނަ އިޞްލާޙުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަ. ފެނޭބިލުން އެބަ ޤާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. މި

އޭރަކަށް ނާންނާނެ. . ްއދުގައިހަިވޔފާރިކުެރޭވނެ އެ ސަރަ .މިްއލަ ބޭންކުތައް ޤާއިމުކުެރޭވނެއަ ުކަގއިއްދުތަހަރައެކި ސަ

ނަށް ަވނީ. ރަްއޔިތުންޔާ މި މިނިަވންދިެވހިރާއްޖެ އަދިކިރި ،ހަދާފައި ޮއތް ހީލަތްތެރި މަޅިން ނެއްޓި ޤައުމު ިވއްކާލަން

މި  .ަވރަށް ނުރުހޭނެ .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްކި ާވހަަކއަށް މި ަގިއ އަޅުަގނޑުމެން 2008 .ލިބެނީއޮތީ ބާރު

 .މިއާ ދެކޮޅަށް .ޔާމީން މި ހިންާގ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ހިންަގނީ މިއާ ދެކޮޅަށް ،މަުގމަތީގައި މި ހިންާގ ؛ހުރިހާ

ން. އެހެންީވާމ، މިކަން ަވއްކަ ،އަންބޮނޑިއަށް ަލއިެގްނ ޔާމީން ކުރެއްިވ ކަމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކުންފުނިތައް 

އެތައް ޒަމާނެއް ަވންދެން ދިެވހިރާއްޖޭެގ  . ދަނީ ދިެވހިރާއްޖެ ބަދަލަކަށް މި ؛ބިލަށް ހުއްޓުޭވނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

އަްނނަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މުމެއް މިތަކުލީފުތަކަކަށް ނި ދިޔަިއހުސާސްކުރަމުން ؛ދެކެމުންދިޔަރައްޔިތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ.

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  އިސްދޫޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަުރަވނީ 

 ށް. ޙަމީދަ ޢަލީ

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ާވ ޙަމީދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރެގ އިސްދޫ

ޅިން އާ މު ،އަެނއްާކެވސް މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅިރުަކޒީ ބިލު ލާމައަުޅަގނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ިދެވހިރާއްެޖ  ،މަސައްކަތްތަަކކާ ެއކީަގއި ުކރިއަށްދާއިުރގައި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ

ވާ ޅިފައިއަދި މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެ ،އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްފަިއާވ ތަޖުރިބާއާއިދިޔަ ތަުނގައި ުތެވއިހިންުގމުގައި ފާ

ރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަެކއް ެއޅެން. ހައަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  އިބިލުގައި ހުރި ކަންތައްަތކަށް ަވރަށް ރަނަގޅަށް ިވސްނަ



97 

 

އަުޅަގނޑު  އިމީަގއަުޅަގނޑު ެވސް ަވރަށް ާތީއދުކުރަން.  ށް  ާވހަކަފުޅަމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުެގ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތައް ފ ރުކޮށްދިނުމާއި ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީއަށް ކުެރޭވ  ،ކީޖެހޭ ކަމަކުރަންހަަގފާ

ނޫނީ ޮގތުން އިނޭގތ . ާގީތ މިންަވރަކަށްތ  އޮއެ ރަށްަރށުެގ ރަްއޔިތުންެގ ަބއެވިރުވން ކިހާ މަސައްކަތްތަުކަގއި 

ލަިއެގން ކުިރއަށްެގންދާއިރުގައި އެ ރަށްރަުށެގ އިލަވަ މިހާރުެވސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަސރުކާރުން ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންތަްއ އެކު

ަރއްޔިތުންނަްށ ބޭނުންާވ ކަްނކަން ކިާހަވރަަކށް އެނިގެގންތ  ތަަރއްޤީެގ  ެއ ރަްއޔިތުްނެގ ޚިޔާާލއި އެ ،ރައްޔިތުންނާއި 

ޖެހޭ ކަމެްއ މި ހިންަގނީ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބަލަން ތެރޭެގ ރަށްރަށުގައިރާއްޖެ ތައްޝްރޫޢުމަ

 .ެގ  ޮގުތގައި ހިންަގނީބޭނުންހާ ކަމެއް އެ ތަރައްީޤެގ ޕްރޮޖެކްޓު  މަިއ ސަރުކާރުން ؛އިނޭގތ . ސަުރކާރުން

ހިނގައިދާނެ ަކންތައްތަކެއް ނުެވ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ކުންޔަ އަދި އެީއކީ މުޅި ަނމަެވސް ހިންަގމުންދިޔަ ކަމުގައި ީވ

 ކާ އްޔިތުންނައެ ރަށެްއެގ ރަ ،ކަމުގައި ިވޔަސް ބަނދަރެއް ހެދި ަގއިށްރަށުޭވ. ރައްމު ޮގތެްއގައި ނު އާ  .ނުވޭ އިނޭގތ . 

 ނިޒާމެއްެއއްެވސް ނެ ަވރާކުރެޭވމަޝް ތަކާންނަ ކައުންސިލުއޮ ށުގައި ނޫނީ ޮގތުން އެ ރަގާ ނޫން.  ކުެރެވނީކީމަޝްަވރާ

ބޮޑު   އަޮތޅު ކައުންސިލުތަުކެގ މާ ،ކަމުަގއި ިވަޔސްތްއޮތީކީ ނޫން. އަތޮޅު ކައުންސިލުތައް ނަމެއްަގއި އޮ ހަމަޖެހިފައި

 އް މީެގކުރިްނ އޮތް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެ  އި ނޫނީ ޒިންމާއެްއ ެއ ދާއިާރ ތަރައްޤީކުރުުމަގާގ ށް ަވންޏާމަޒިންމާއެްއ ނޫނީ ކަ

އޮްތ  ީމެގ ކުީރަގއި ިމ ބިލުގައި  ؛ން. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލުެގ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑު ެވސް ފާހަަގކުރަންކެެވސް ނުދެ

ކަން. މަތިކުރުާވފައި އޮތް ޚިލާފަށް ަވރަށް ިގަނ ކަންތައްތަެކއް ދާއިާރެގ ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި ަކއުންސިުލތަކާ ނޫނާާގ

ބިލުން ެވްސ  މި. އެހެންނަމަެވސް، ކިޔާ ކަމެއްެއ ކަަމށް މަރުޙަބާ ،ރާ ކުއޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު ެވްސ ަވރަށް ތާއީދުއޮތް

ުކރުމަށް ޓަކައި ކަންތައްަތއް ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ދާއިރާ ތަރައްޤީ  ނަށް އެކަީށެގންާވ ރަނަގޅުއަދިެވސް އަުޅަގނޑުމެން

ިގނަ ކަންތައްތަެކއް  ސިޕަލް ަވރަށްހަމަޖެހިފައި ހުރި ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން ިއނޭގތ . ރަށްރަށުެގ މުނި

 ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަށުތެރެ ކުރުމާއި، އަރާަފއިބާ ޖެޓީތެރޭގައި އެބަހުރި. ޕެސްޓް ކޮންޓްރ ލްހަމަޖެހިފައި މީެގ

ބަޖެޓް  ސަރުކާރު  ޓަަކއިރަށްރަށު އެދާއިާރެގ ތަރައްީޤއަށް އެ ކަންަކމެއް ނޫން އިނޭގތ .  މި ،ކުރުމާސާފުތާހިރު

ނެތުމަކީ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގިއ ބިލުގައި ނެތް ެގންދާ ޮގތް މިވެ ޑިސްޓްރިބިއުޓް 

 އެކަީށެގންާވ ޮގެތއްަގިއ އްރަްއޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަ ،ތައް ެއކަށީެގްނާވ ޮގތެްއގައި ހިނަގއިަގނެ ކައުންސިލު

ަވންޏާ ދައުލަތުެގ މައި ބަޖެޓުން  ދުމަތްތައް ފ ރުކޮށްދެނީ ކަމަށްޚިދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެއްަގއި  ،ތަރައްޤީކޮށް

ެގ ތެެރއިން އިސާ ހަމަޖެހެން އެބަޖެހޭ އިނޭގތ . ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުތަކަށް އެށީެގްނާވ ނިސްބަތެއްެގ ފަކައުންސިލު

 ެގންދާނެ ފައިާސ އެ ށްއަޓަަކއި ުކރިރަށުތަރައްޤީއަށް ނިންމާ ކަްނތައްތަކެްއ ކުރުމަށް ،ނިންމާ ތަކުންކައުންސިލު

ކޭޮގތުަގއި އަިދެވްސ ަވންޏާ އަޅުަގނޑު ދެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް ހަމަޖެހެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނީ ކަމަށް

ތަނެްއ  އްލެއް ލިބިެގންދާޙަޓަަކއި ކުރަންހުިރ ކަންތައްތަެކއް ެއކަށީެގްނާވ ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީއަށް އިމުސްތަޤުބަލުަގ

ކަނޑައަޅާ ނިސްބަތަކުްނ ނުފެނޭ. ރަށްރަށުެގ ބ ހިޔާަވހިކަުމެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާއިުރގައި ސަރުކާުރން  ކަެށއްއަޅުަގނޑަ
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ރަށްރަށުެގ އާބާދީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ  ނުނިމޭނެ. އެ  ުބނީމަފްލެޓޭ 70ނޫނީ ، ފްލެޓޭ 150އޮތީ  މި ؛ށަށްއެރަށްރަ

ރަށްރަށް  ްއެގ އާބާީދައށް ބަލާފައި އެއެްނ ދިރިއުޅޭ ބަރަށްރަށުގައި ަވޒަްނެވރިެވެގ އެ ،އާބާދީ ނިސްބަތަކާއި

ބ ހިާޔަވހިކަމުެގ  ؛ކުެރިވެގްނ ެގދޮރުމަޝްަވރާ ްއޔިތުންނާރަށްރަުށެގ ރަ އެ ،ކުެރިވެގން މަްޝަވރާ ތަކާކައުންސިލު

ަގިއ ފްލެޓަށް ރަށެއް 400ެވްސ ެގންދަންާވނީ އިނޭގތ . މިހާރުށް އަހިންގައިެގން ކުރި ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢުތައް 

 ،އެްއޗަކީ  ން އިނޭގ، މީެގއެބަލާ. އެހެްނީވމާ މީހުން ެއއަށް ުކރިމަތި  800، 700 ންޏާަވ ހުޅުާވލައިފި ކަމަށް

ކަންތައްތައް އަދި އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނޭ މި އްރަށަކަށް ބޭނުންާވ މިންަވރަކަށެ އެރަށެްއެގ އާބާީދެގ ނިސްބަތުން އެ

ށް އެއްފަހަރާ ެގދޮރެއް ެވސް ނުެދޭވނެ. ައުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން. ދަނީކީ. ހުރިހާ އެންމެންނަކަފ ރުކޮށްދެމުން

ނަމަެވސް މާލީ ވުޒާާރތައް މެދުެވރިކޮށް އެރަށްރަށުެގ ނުދިން އި ރުން އެ ެގދޮރު އަޅަ އެއްފަހަރާ ސަރުކާ ،އެހެންނަމަެވސް

އެކަީށެގންާވ  ،ރަނަގޅު ޮގެތއްަގއިރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން އަމިްއލައަށް ެގދޮރު އަޅަން ބޭނުްނާވ ފަރާތްތަކަށް ެވސް 

ޖެހޭ. ރަށުެގ ހޮުޅއަށީަގއި މީހުން ނިދަން ބޭއްުވުމެގ ތަެކއް ހަމަޖެހެން އެބަޮގތެްއަގިއ އެ ަފއިސާ ލިބޭެނ އިންތިޒާމު

 ޒިންމާ ަހާވލުކޮްށެގން ހޮޅުއަީށަގިއ އެ  ތަކާ ަގިއެގން ލާމަރުކަީޒ އުސޫުލން ކައުންސިލުނަބަދަލުގައި ސަުރކާރުން ޒިންމާ 

ރަށުތެރޭ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް އެބަޖެހޭ ބޭފުޅުން  އޮތުމަށް އެބަޖެހޭ ނިމުމެއް ެގންނަން. އެއޮންނަނިދަން  ންމީހު

މަސަްއކަތެްއ ކުރާެނ ފައިސާ ލިބޭނެ ޮގެތއް އެަބ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރަށްރަުށގައި ދައްކަން. 

 މި ބިލަކުންނެއްށް ކުރާ މީހުންނަމަަސއްކަތް  ަގއިމީހުންނާއި، ދަނުޑެވރިކަމުކުާރ މަަސއްކަތް ަގއިކުރާ މަސްެވިރކަމު

ޖެހެނީ ޭގަގއި އޮންނަން ރެިވބޭފުޅުން މަސައްކަތެއް ުނކު ނުދޭ އިނޭގތ . އެއްލެއް ފެނިެގންޙައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މެން ކާބަފައިންނަކީ ަވރަށް އެީހާވިގކަްނ ނެތީމައެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުނުާވތީކީ ނޫން. މަސައްކަތެއް ކުރަން ބޭނުން

އް. މިހާރު މި  އެ ެއކީަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދިރިުއޅުން ހޭދަކޮށްފައިާވ ބަ ކަމާތެރިަވރަށް މަސައްކަތް ،ެއީކަގއި  ކަމާހީާވިގ

ބޭފުޅުން ކުރަން ބޭނުންާވ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ޮގތެއް ނެތީ އިނޭގތ .  ޒަމާނުގައި އޮތް ޮގންޖެހުމަކީ އެ

ތަކުެގ ބޭންކު އުފެދެން އެބަޖެހޭ. އަދި އެ ކުންތައް އުފެދެން އެބަޖެހޭ. އެްގރިަކލްޗަރަލް ބޭބެހޭ ބޭންކު ެވރިކަމާދަނޑު

ފައިސާ މެދުެވރިކޮްށ ރައްޔިތުންނަށް ކުރެޭވެނ  ހިއްސާ ރަށްރަށުެގ ކައުންިސލަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ލިބިގެން އެ

 ، ސަުރކާރުން މައި ބަޖެޓުން އެކަީށެގންާވ ނިސްބަެތއްެގ ަފއިސާންީވމާދަްއކައިދޭްނ އެބަޖެހޭ. އެހެ ތަެކއްމަސައްކަތް

އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގިއ  ަވންޏާ ނެތީ ކަމަށްަތކަށް ލިބެންކައުންސިލު ަތކަާށއި، ރަށުއަތޮޅުތަުކެގ ކައުންސިލު

ނެތް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް  އްލެްއ ޙައުމުގައި ޤަެވސް މުސްތަޤުބަލުގައި އަިދެވސް އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް މި އެްއޮގތަކަށް 

 ކުރިްއޔާ. ަދންނަަވން. ޝު ޓަކައި ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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އަރުަވނީ އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު ހަސަން އަޙްމަދަށް.  

 

 އިރާެގ މެންބަުރ ހަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިނުގަރއިދޫ ދާ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7. ާގނޫނު ނަންބަރު ސްރައީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ރު ބޮޑަށް ުޝކު  ިއޞްލާޙު ސަރުކާރުެގ ފަރާުތން ހުށަހެޅުއްީވތީ ސަރުކާަރށް ަވރަށް( އަށްހިންުގމުެގ ާގނޫނު

ްނ ަރއްޔިތު އެރަށަކަށް ކުރެއްިވއްާޔ ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ބިލު ފަރުމާކުރެިވެގން އަންނައިުރަގިއ އިާރދަފުޅު ދަންނަަވން. މި

 ެއކީަގއި މި ތަކަކާ ދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަން. ަވރަށް ަބއިަވުރ އިޞްލާޙުސިުލެވެގންހާބޭނުންާވ ހުރިހާ ކަމެއް 

 ،ރަށްތަކަށް އެ ަވންޏާ އަހަރުެގ ދައުރެއް ދީފި ކަމަށް 5ލުެވެގންދޭ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގިއ އަންނަނީ. ދައުރު އެބަ ބަދަ

އަހަރުެގ  5މަށް ކުރިމަތިލާ ޒުާވނުން އިތުރުެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގޫބލުކުރަން. އަދި ތަޢުލީމީ ޒުާވނުން މިކަ

ދޭ  ކުރަން ޚިދުމަތް ރައްިޔތުންނަށް  ރަށުގައި ތިެބެގންކައުންސިލަރުންަނށްއަދި  ،ކަނޑައެިޅެގންބިލުަގއި ދައުރެއް 

ކަންމަތީގައި އެކަން މި ާގނޫނުން ލިބިެގންދާނެ.  ހަރުދަނާ ،ންއިނާޔަތަކީ ެވސް ރަނަގޅު ޮގުތގައި ދެޭވ އިނާޔަތަކަށް ެވެގ

ައިއ  ސް ަދއްކަމުންން އަބަދުެވއަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ރާއްޭޖެގ ރަށްތައް ލާމަރުަކޒީ އުޫސލުން ހިންަގން އެމް.ޑީ.ޕީ

ާރއްޖެ  ން ނޫނިއްޔާރެިވފައި ހުރިހާ ބާރުތަކެްއ ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަށް ދޫޮކށްލެިވެގކު ާވހަކަެއއް މިއީ. މަރުކަޒީ 

ާވހަކަ ދަްއކާ އެެހން އެްއެވސް ޕާީޓއެްއ ެވްސ  ކީ މިއަދު ދަްއކާ ާވހަކަެއއް ނޫން. މިްއޔަ ނުދާނެ. މިއިތަރައްޤީެވެގން

ން. މި ދިެވިހރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި އޮތް އުޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ެވެގން ެވސް މިއް ދޫކޮްށލަން ބޭނުންބާރުތަ ނޫޅޭ. އަދި މި

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ  ،އެހެންނަމަެވސްބާރުަތއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭކަށެއް ޭބނުމެއް ނުޭވ. ައކުންނެއް އެްއެވސް ޕާޓީ

 ،ެވެގންމީހުންެގ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރު އެ ،ބާރުތައް ދެިވެގން  މިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ރަްށރަށަށް އަތޮޅުތަކަށް 

ދިޔުމަކީ ެއއީ އަބަދުެވސް މ ލްިޑވިއަން ދުމަތް އެންމެ ާގތުން ލިބިެގންަރއްޔިތުންނަށް ޚި ،ެވެގންރަށްތައް ތަރައްޤީ

ނޑު ދެޭކޮގތުަގއި މި ާގނޫނު . އަުޅަގއްބަށް ނިކުމެ ާވ ަވޢުދެޚާޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓެގ ފަލްސަފާެއއް. އަބަުދެވސް އިންތި

 މަސައްކަތްޕުޅު ަރއްޔިތުންނަްށ ރަށްރަށަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުން އެ ކަންމަތީގައި އެފާސްެވެގންާދއިރުަގއި ހަރުދަނާ

ަރއްޔިތުްނެގ  ،އާ ކުރުމުެގ ހަރުދަނާ ިވސްނުމާިއ މަޝްަވރާން ކަްނކަން މަތީ ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އަިދ ާގނޫުނަގިއާވ ޮގުތެގ

 ކީ ންަގނީޕްރޮޖެކްޓެއް ހަމައެކަނި އިޢުލާންކޮށްފައި ހިއެކު ކަންކުރުުމެގ ިވސްނުން ެވސް އެބަ ެގންުގެޅންޖެހޭ. އާ ރާމަޝްަވ

 ،ލިބެން އޮތް މިންަވރެއްެގ ބިމަކީ ކިހާ އަަދދެއްތ  ެވސް ކަނަޑއެިޅެގން އިރަށެއްގަ  އެ ،ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

ކުރެޭވނެ އުސޫާލއި ހަމަތައް ބޭނުންބިންތައް  އެ ،ޮގތަކަށްތ  ެވސް ބެލިެގންންބިންތައް ކަނޑައެޅިަފއި ހުންނަނީ ކޮ އެ

އޮީތ  މި އި،ޔޫްސ ޕްލޭން ނަހަދަ ޑް. ލޭންެވސް ކަނޑަެއޅިެގްނ ރަށްތައް ހިންެގންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ

ދެން މައިަގނޑު ޮގތެްއަގިއ  ގައިއްއެރަށެ ަވރެކޭ ިކޔާފައި ދިނީމަމިއީ މިެވނި  ،އްދެއްހައޮތީ ސަރަ ބިމެއް، އެ



100 

 

އިރެްއަގިއ ެވްސ ެއއް  ؛. އެައކަށް ބަދަލުތަެކއް އަްނނާކަށްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ހުންނަ ބިންތައް ހުންނަނީ ދޫެވފަ

ޕްލޭނެއް ހެދުމުެގ މުއްދަތަީކ  ޔޫސް ޑްހުރިހާ ކަމެއް. ލޭން ، މި ާގނޫނުން ލާޒިމްކުރާނެ އެ ބަދަލުތަކެއް ނާދޭ. އެހެންީވމާ

ކުރެްއިވްއޔާ މި ާގނޫނު ހުރިހާ އެްއޗެއް ކަނޑައެިޅެގން އިރާަދފުޅު މި ،ފާސްކުރުމުެގ މުްއދަތަކީ ކޮބައިކަން ،ކޮބައިކަން 

ހެޮޔ  ،ކުރަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންަނށް ރަނަގޅު ޮގތުަގއި ކު ދާނެ. އަުޅަގނުޑމެން މަސައްކަތް މިފާސްުވމާއެ

އެކީަގއި އުެޅޭވނެ ޮގތްތަކެއް އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  އަނބިަދރިންނާ ، ހ ދައިެގންއާމްދަނީ ،ަގއި ރަުށގައި ތިެބެގންޮގތު

އެކު ދިެވހިރާއްޖޭެގ އަޮތޅުތަުކގައި ފާސްުވމާ ދައްކަީނ މި ާގނޫނު ނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިދާ ފަހިެވެގން މި ާގނޫނުން

. އަދި ށް އެއްަވރަކަށް ބެހިެގންދާނޭއި މުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށަކަބިމު ކުލީެގ ޮގތުގަ  40ތަކުެގ %ހުންނަ ރިސ ޓު

ަތއް ، މާލީ ޮގތުން ެވސް ހުރިހާ ޮގތަކުން ެވސް ކައުންސިލު. އެހެންީވމާލިބިެގންދާނޭ 5ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން %

އިެގން ބޭރުން ހިލޭ އެީހެގ ތަކަށް ޕްރޮޕ ސަލް ަހދައެކު. އަދި ެއަކއުންސިލުކުެރިވެގންދާނެ މި ާގނޫނު ފާސްުވމާބާރުެވރި

ތަކަށް ލ ނު ނެުގުމެގ ތައް ހިންާގަފއި ެއ ްޕރޮޖެކްޓު ފަިއސާ ހ ދުމުެގ ކަންތައް ެވސް ހިމެނިެގންދާނެ. ްޕރޮޖެކްޓުޮގތުަގއި

 ބާުރތަކެއް ޭދއިރުަގއި މި ާގނޫނާ  ،ހުރިހާ ކަމެއް މި ،ކަންތައް ެވސް މި ާގނޫނުން ކަނޑައެިޅެގންދާނެ. އެހެންނަމަެވސް

ނަރުެވިރކަން ެވސް ުހންނަން އެބަޖެހޭ. އެތައް ަވޒީފާއެއް އިތުރުެވެގންދާނެ. އަިދ ން ހިނުްގމުެގ ހުމަތީ ޮގުތެގ ތްާވއެްއޮގ

ެވެގންދާނެ. އިމުޤާކުެރއްިވއްާޔ ފުޅުރަށްތަކުެގ ަރއްޔިތުންނަށް މި ާގނޫނުން ކަަށަވރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ަވސީލަތްތަެކއް އިރާދަ

ހިރާއްޖޭެގ ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ރާއްޖެ ހިންޭގނެ ދިެވ ،ސަރުކާރުން ފާސްކޮށް މި ކުރެްއިވއްޔާ މި ާގޫނނުއިރާދަފުޅު

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  ކުރާނެ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށްމަސައްކަތްން ހުމަޖިލީ  ކުރެްއިވްއާޔ މިޮގތަކަށް އިރާދަފުޅު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު މި ތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 . ށް މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

ޒަތްތެރި ިދުގ ާވހަަކއެއް އިއް  ؛ާވހަކަރުމުެގ ކުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަޒު ،ލައިކުމްޢަ`. އަްއސަލާމް 

މަރުކަޒީ ރަށްތަެކއް  ،އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމުެގ ާވހަަކިއެގ ތެރެއިން ،ެގ އަހަރުތަުކެގ ތެރެއިން ފެށިެގން 80ރައީސް. 

 ،ކުެރިވޙަޤީޤަުތަގިއ ފުރިހަމަ އުސޫލުން ލާމަރުަކޒު ،ލާމަރުކަުޒެގ ާވހަކަ ފެށިެގްނ އައިސް  ކުރާ ާވހަކަިއެގ ތެެރއިން އިމުޤާ

ާގނޫނެއް އުފަންެވެގން މިކަން ކުރަން ފެށީމާ ެވސް  ،ާވހަކަ ލިޔެިވެގން ޤާނޫނުއަސާީސގައި މި ؛އަދިެވސް ރަނަގޅަށް

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެވސް ިމ  ،ކަޒީ އުސޫލުންކުެރިވެގން ލާމަރުއަދިެވސް މީެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ލާމަރުަކޒު



101 

 

  ަވނީ. މިހާރުެގ މި  މި ސްގޮ ނުކުރެިވެގން އަދި ާގނޫނުން ެވސް ޖާަގދޭ އުޫސލުން މިކަން ،ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން

ބޮުޑ ިއސްކަމެއް ދެިވެގން މިކަން ުކރެޭވތ  ކުރާ ބޮުޑ މަސައްކަެތއްެގ ަބޔެއް މި ބިލަކީ ެވސް.  ސަރުކާރުން ަވރަށް

ރީޢާއިން ޛަބިލުެގ  އިުތރަށް މިެގނެޭވ. އަދި ޭއެގ ތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ެވސް ބަދަލު އެބައިްއޒަތް

 ޮގތުން ިއތުރަށް ބާރުެވރިކުުރަވން މި  ތަކަްށ އިތުރު ބާުރެވރިކަން ހ ދައިދޭން މި މަސަްއކަތް ކުެރެވނީ. މާލީލުކައުންސި

ކުެރެވނީ. އަދި މަސައްކަތް އި އިތުރަށް ބާރުެވރިކުުރަވން މިތައް ހިންުގމުގަ ކުެރެވނީ. މުޅި ަކއުންސިލުމަސައްކަތް

 ުގޅޭ  ކުރުމާުކރެެވނީ. ލާމަރުކަޒުސައްކަތްމި ބިލުން މަ ށް އިތުރުުކރެޭވތ ތަކައަންހެނުންެގ ބާރުެވިރުވން ެވސް ކައުންސިލު

ިގަނުގނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ުކިރ  ރަށްޕާޓީ އުފެދުނު ހިސާބުން ފެށިެގން ަވ ،ންޮގތުން ައޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ޕާޓީ

ަވނަ އަހަރު އައުުމެގ  2008 ޕާޓީ ެވރިކަމަށް ފުރަތަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މ ލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެ

ެވސް ަވުގތުން ަވުގތަްށ ެދއްކި. އޭރުާވހަކައެކު ެވސް އޭރުެގ ސަުރކާރާ ،ޕާޓީ އުފަންިވ ހިސާބުން ،ކުރީަގއި ެވސް 

ބާރުެވރިކަން ފ ރުކޮްށދިނުމަށް. އޭރު އަތޮޅުެވރިން  ހުރި ކަންކަންކޮްށ ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުންނަްށ އެ ކުރެެވން

އޭރުެގ ސަުރކާުރެގ ިވސްުނން އެހެން ނެތުމުން އެކަން  ،ސާބަށް ާވހަކަދެކެުވނު. އެހެންނަމަެވސްހި ކުރުމާބުޚާއިންތި

ޮގތަށް ަރއްޔިތުްނެގ ބަްސ  ަރއްޔިތުން ބުނާ  ،އްާކ ާވހަަކއަކީ ދިޔައީ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން މިދަ ނުެވ

 ރަށްރަށް ތަރައްޤީުކރާށޭ. ރައްޔިތުންެގ ާގތުްނ ޝާމިލުުވން ޮއެވެގން ރަްއޔިތުންެގ ަބއިެވިރުވމާއި އި،އަުޑއަހަ

 މުނިސިޕަލް  ަވކިން ޚާއްސަކޮށް ،ކުެރޭވނެ ޮގތެއް ހަދާޭށ. މަރުކަޒީ ސަރުކާރުން ހުރިހާ ކަންކަމެއް ނުނިންމާެވރިކަން

ެރޭވ ކުބުޚާެވޭވ ޮގތަށް އިންތިރައްޔިތުންނަށް ޖަާވބުދާރީ ،ކުެރޭވބުޚާރަށެއްަގއި އިންތި މަސައްކަތްތައް އެއީ އެ

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ،ދެްއާވށޭ. އެހެންނަމަެވސްއިތަަކކުން ކުރާ މަސައްކަެތއްެގ ޮގތުަގއި ހަމަޖައްސަވަ ކައުންސިލު

ޭވުތެވދިޔަ ތަުނގައި ހިނަގއިދިޔަ ސަުރކާރުތަކުްނ  ،ެއކި ސަރުކާރުަތކުން ،ތަކުންދަނީ އެކި ހިސާބު ފެނިެގން މި

ާގނޫނަށް ެވސް  އި،ތަން. އެ ހުރަސްތައް ނައްތާލަ ންދިޔަ ޅަމުއަހުރަސް އެކަންކަން ކުރުމަށް އެކި ޮގތްޮގތުން

އެބަހުރި.  ކެއްިތ ޮގންޖެހުންތައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޮޑެެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނެިވެގން މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ންެގ ާވހަކަދަްއކާއިރު ބޮޑެިތ ޔޫސް ޕްލޭންެގ ާވހަކައާއި އަިދ ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭޑް އަޅުަގނޑުމެން ލޭން

ފީެގ ޮގތުން ރާއްޖެ އުފެިދފައިާވ ޮގތުން ެއކި ރަށްރަށުަގއި ހުރި ަވސީލަތްތައް މަދު. ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި. ޖިއޮްގރަ

އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް މީހުންނަށް ފ ރުކޮށް،   ؛ފަސްަގނާޑއި ބިންަގނޑު އުފެދިފަިއާވ ޮގތް ތަފާތު. ބިންރަށުެގ 

ބ ހިޔާަވހިކަުމެގ މައްސަލަައކީ ބޮޑު މައްސަަލައކަށް ެވފައި އޮތީ. ބިމުެގ  .ެގ މައްސަލަ އިންތިހާއަްށ ބޮޑުބިމު

އެުކ ލުިއކަމާ ،އެކު ކަންކަަމކީ ހަލުއިކަމާ ުމެގ މައްސަލަ. މިާއއި އަދި އެކަްނކަން ކުރާނެ މާލީ ތަނަަވސްކަމައްސަލަ

ލަތައް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. ާގނޫުނަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑަެއޅި އްލުެވެގްނދާންޖެހޭ މައްސަޙައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރަށްރަށުެގ ޕްލޭންތައް  އެ .ަވކިން ޚާއްސަކޮށް ބޮޑެތި ރަށްރަށް ؛ން މިއިން ކޮންމެފަހަރު މަތީ އެކި ،ކަމުގައި ިވޔަސް 

އެއީ ދިުގ  ،ކީހެދޭ ޕްލޭނަ މިހެން ،ން އެކި ޮގތްޮގތަށް ހެދިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސްމަތީ އެކި ފަހަރު
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 100އަހަރުން ފެށިެގން  50ރާސްތާއަކަށް، ދިުގ ުމއްދަތަަކށް ހެދޭ ޕްލޭންތަކަކަށް އެަބޭވ. އެންމެ ކުޑަމިްނަވރުން 

ތައް އަާޅއިރު ލެޓުފްން ަވނީނަމަ ހައުސިްނގ މިިނސްޓްރީ ނުާވ ކަުމަގއިާވން އެބަޖެހޭ. އެހެން ކަށްދެމެދުެގ ޕްލޭނަ އަހަރާ

ބޭނުންާވ  އިންޖީނުެގއަށް ެގންނަން މީހުންނަށްހުންނަ ހަާވލުެވފައި  ކަރަންޓް ދޭނެ ޮގތެްއ ނުހުރޭ. ކަރަންޓާއެތަނަށް 

ހެން ޮކންމެެވސް އެއް ދިމާލަކުން ބޭނުންާވ އެހެން އެހީތެރިކަމެއް . ނުަވތަ އެއިތުރު ބަދަލުތައް ހުންނަނީ ނުެގނެިވފަ

ތައް ދުަވެހްއ ަވންދެން ނުހުޅުިވ ހުރޭ. މިކަހަލަ އެތައް މައްސަލަތަކަކަްށ ެގން ތަން އެދެިވފެން ފ ރުކޮށް ނު  ،ނުލިބިެގން

މި  ،ކަމުންުކރެިވެގން. އެހެންކަން މިއެކު އްލެއް އާދެޭވނީ އެތަނުގައި ރަނަގޅަށް ފުރިހަމަ ބާރުެވރިކަމާޙަލަ ޖުމު

 އް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެ މުހިންމު ބާރުތަކެ ކީ އެއީދާ ބާރަތަކަށް ލިބިެގންރީޢާއިން ަކއުންިސލުޛަާގނޫނުެގ 

އް ކުރެްއުވމަކީ މުހިންމު ކަމެސަުރކާރުން މިަކމުގައި އިސްދައުެރއް އަދާކުަރއްަވއިެގން މިކަްނކަން ފުރިހަމަ އެކުކާބާރުތަ

ކަމުގައި ެވސް އަުޅަގނުޑ ދެކެން. ދާދި ދެންމެއަކު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ތަކުެގ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ނުަވތަ މައި ސަރުކާުރން ހުރި ބޮޑެތި ރިސ ޓު ،އިރު ބަދަލުެގ ާވހަކަ ދައްކާ ދަްއކަަވމުންާވހަކަ

 ެވސް މި  އިހުރި ބިންތަކުަގ ހުރީ. ރަށްރަށުަގިއ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދީފައި މައްސަލަެއއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  މީސްމީހުންެގ ތަންތަން  ުރހޭސަރުކާރަށް ނު ިދޔުމުން އެކާރު ބަދަލުެވެގންމައްސަލަތައް އެބަހުރި އިނޭގތ . ސަރު

ހުރި  ތަންތަނަށް ކޮށްފައި ން އެ އެންމެ ުކޑަމިނު ؛ލިބޭ ެގއްލުން ހުރީ. އެ ކޮށްފަިއ ނަާގފައިތަްއ ބާތިލުއެްގރިމެންޓު

 ...ެއއީ ިވދާޅުަވނީބޭފުޅުން  އެ  ،ބުރާ ދޭންޖެހޭނެ ނޫންތ . އެހެންނަމަެވސްނޚަރަދުތައް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރުން  4އަދި  ފައިންނަާވދައްަކަވން އެދިަވަޑިއަގަވުގތު ާވހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި

ިވ މިތާ ިތއްބެކަމަކު ަވުގތު މާލަމުގައި ަވޑަިއެގން ެނތް. އެ ެއއިން އެްއެވސް މެންބަރަކު މި ،އެބަތިބި. ނަމަެވސް

އާދެ! ދެަވނަ ؟ ، މިލަްނދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ފުރުޞަތަކަށް އެިދަވަޑިއަގންނަަވނީތ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން

 ންނެިވދާނެ. އާދެ! މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގ

 

 އްެކުވން:މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ާވހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިާދރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމުެގ 

ަވރަށް އާ  އީމި ށް އިނެގނީ މިއަދަކު ނޫން. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިއަދު މުހިންމުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަ

މަސައްކަްތ  ދަްއކަާވ. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން ހައިރާނެއް ނުޭވ. މިއެބަ  ާވހަކަ މަޖިލީހުގައި ކަމަކަށް ެވެގން މި

އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ  އަންނަނީ ކުރަމުން. އަދި ން މިފެށިެގން އެމް.ޑީ.ޕީ އްސުރެންަވނަ އަހަރު 2008

ދެޭވނެ އިންތިޒާމުތަްއ ން ޚިދުމަތްާގތު ރައްޔިތުންނާ އެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ޙަޤީޤީ ބާރުެވރިކަން
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ޤާނޫނުއަސާސީެގ ލާމަރުަކޒީ  ،ޮގތަށް  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޓަކައި ީމެގ ކުރިން ެވސް ޤާނޫނުއަާސސީގައި ިލޔެފައި އޮތް

 މަލުކުރެޭވތ  ފެށުނީއްސުރެން ފެށިެގން މިއަދާޢައެްއޮގތަށް   ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމުެގ ބާބާނިޒާމުން

ބުެގ ޚާަވނަ ައހަރުެގ ރިޔާސީ އިންތި 2013 އިކުރަމުން. ދެިވހިރާއްޖޭގަ ނީ މަސައްކަތްއަންނަން ހިސާބަށް ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ

ނިމިެގންދިޔަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ؛ެވސް އަދި މިދިޔަ އިބުގަ ޚާއިންތި ަވނަ އަހަރުެގ ރިޔާސީ 2018އަދި  ،ެވސް

 ،ދިނުމުގައިދިޔައީ އެންމެ ާވހަކަެއއް. ަރއްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްނޑުމެން ބުނަމުންެގ ދަށުން ެވސް އަުޅަގ 19އެޖެންޑާެގ 

ލިބެން އެބަޖެހެއޭ. މިއަުދ ަރއްޔިތުްނެގ މަންދޫބުންނަށް ޙަޤީޤީ ބާރުތައް  ުކރާ އެރަްއޔިތުން އިޚުތިޔާރު އެ

ކުެރއްިވ ބޭފުޅުން އަދި އިދިޮކޅު ތްއިދިކޮޅަށް މަސަްއކަ އިއިްއޔެގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ެގންނަން އުޅޭ  ލަ ޮގތެްއަގިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްިޔތުން ެވސް މިމުިޅ ޖުމު ،ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ެވސް އި ފިކުރުަގ

ނަށް ރައްޔިތުން ،ޙަޤީޤީ ބާރު ރައްޔިތުްނނާ ހިސާބަށް ،އުޅޭ ބާރު ދޫކޮށްލަން މި ދަށުންލާމަރުކަޒީ ާގނޫުނެގ  ،މުއިންތިޒާ

 ކަމަށް.  ކަމެއް ބޭނުންާވ ތަރައްޤީެގ އިންިތޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ރައްިޔތުންނަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު 

ންނަ އޮސް މި ފާހަަގކުރަނީ އެ ރަށެއްަގއި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަށެްއގައި އަުޅަގނޑުެމން އަބަދުެވ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ަރްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ނުަވތަ  ،ިޔތުންނަށް ދޭން ބޭނުންާވ ކުޑަުކޑަ ޚިދުމަތެއް ެވސް ރައް  ،ކަމެއް ެވސް  ކުޑަުކޑަ

ން ިގނަ ަމރުޙަލާތަކެއް މިހާރު ކަންކަ އެ ރަްއޔިތުން ހޮާވފައި ތިބޭ ކައުންސިލުތަކުން އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ަވރަށް

 . އެންމެ އޭޮގތުން ަވރަްށ ދިުގލައި އެބަދެ  ހިފައި އޮތްއުސޫލުަތއް ހަމަޖެ ،ަގވާއިދުތަާކއި ،ޮގތުން ާގނޫނުތަކާއި  އޮތް

 6ކަެމއް ެވސް  އެންމެ ފަސް މިނެޓުން ކޮށްލެެވން އޮންނަ ކުޑަކުޑަ ،ނުަވތަ އެންމެ ަގޑިެއއްެގ އިރުން ންދުަވހަކު

ން އަނެްއ އެދުން އެއް މޭޒު. އަދި އެ ސިޓީެގ ޖަާވބު ުނަވތަ އެ ެއދޭމަސްދުަވހަްށ ދެމިެގން އެބަދޭ 7މަސްދުަވހަށް، 

ރުބާނީތަެކއް ޤުއެތައް  ،ޓަކައި އެތައް މަަސއްކަތްތަެކއްއަެނއް މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ެގންދިޔުަމށް ،މޭޒުން

 ކުލަ  އެ ،ންނަ ކުލަކޮޅުއިންނަ ަވށާފާރުގައި އި އިބުރުސްތާެނއްގަ ަގ ،ނަމަ ާވން އެބަޖެހޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަާވ

ކޮންމެެވސް މިނިސްޓްރީއެއްަގއި ހުންނަ  ސެންޓަރެވފައި ހުންނަ ،މާލޭގައި ހުންނަކުލަލާން ެވްސ  ބާެވެގްނޮގސް

 2އަހަރު،  1އާދޭސް ދަންނަާވލުން މަތީގައި  ،އޮންނަ އުސޫލެްއެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޮގތަކުންކޮންމެެވސް 

މިހާރުެގ މިލަންދޫއަްށ  ،މާކަނޑޫދޫަވނަ އަހަރު ކުރީަގއި  1999 ؛ަވނަ އަހަރު 2000އަހަރު.  4، އަހަރު 3އަހަރު، 

 ،ދޭށޭބުރުްސތާނުެގ ަވށާފާރު ރާނާލަަގހިސާބަށް ެވސް މިލަންދޫެގ  މީހުން ބަދަލުކުރީ. އޭރުއްސުރެ ފެށިެގން މިއަދާ

ތަކަށް ތަފާތު ެއކިެއިކ މަރުޙަލާތަކުެގ މަތީން އެ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުެގ މަތީން އެކަމަކާ ބެހޭ މުއައްސަސާ

މިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ   ،ތާނުެގ ަވށާފާރު ނެތީމާ އެތަނަށް ަވރަށް އެބަ އުނދަޫގެވއޭބުރުސްަގ

ަވރަށް  ޖެހޭ ރާނާލަން. އަިދ ހިނަާވ ެގެއއް ެވސް ހުްނނަން ަވރަށް މުހިންމޭ.ބުރުސްތާނު ާފރު އެބަަގކަމެކޭ. އެ 

ފަހަރު ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާތަކަށް  ެއކި ަމރުޙަލާތަކުެގ މަތީން ެއކި އުނދަުގލޭ ަވރަށް ދުރުަގއޭ ުހންނަނީ. އެހެންީވމާ،

މީހުން އެބަތިބި. އަދިެވްސ  2529މިއަދު މިލަންދޫގައި އާބާދީަގއި  ،ދަންނަަވމުން އައިސް ،ދަންނަަވމުން ،ދަންނަަވމުން
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ޅެނީ. ކައުންސިލުތަކުްނ އު ން. އެ ަވށާފާރު ރާނާލެޭވނެ އިންތިޒާމެއް ނުހ ދިެގން މި އުޅެނީ އެކަން ނުކުރެިވގެ  މި

ިމ ކަމަށް އެދި ދަންަނާވ ިސޓީ ެއއް މަރުޙަލާއިން އަނެއް  ،ސިޓީ  މި .ފެށުނީއްސުރެ ފެށިެގން އެަބ ދަންނަާވ

 6ބު އަންނަން އަެނއްކާ އަނެއްކާ އެނބުރި ަޖާވ .މަސްުދަވސް 6އަނެްއ މަރުޙަލާއަށް ދާންެވސް  ން،މަރުޙަލާއި

ުނިވ.  ދައުރުެގ ތެރޭގައި ެވސް އެކަމެއްއެ . މުއްދަތު އޮންނަނީ ހަމަެވފައަހަރު  3 މަސްދުަވސް. ކައުންސިުލެގ ދައުރު

ިދެވހިރާއްޖޭެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަެށްއގައި ިމކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންަތއްތަްއ  ،އުޅޭ ާވހަަކައކީ ދަންނަަވން މި

 ؛ޙަޤީޤީ ބާރު ބޭނުންެވފައި ތިބި ރަްއޔިތުން  ،އުޅޭ ކަމަކީ ހެންީވމާ، މިއަުދެގ ސަރުކާރުން ކުރަން މިއެބަހުއްޓޭ. އެ

ރައްޔިތުންެގ ތަރައްީޤއަށް  ،މިލިއަނުން ފެށިެގން ދަށުގައި ކުރަންޖެހޭ 5އަދި  ،މިދެންނެިވ ޒާތުެގ ކުދިކުދި ަކންތައްތައް

 މުކުރެޭވތ  މިއިޤާއެ ރައްޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދެޭވނެ ނިޒާމެއް އަަވހަކަށް  ީވހާ ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކައިރިން

އުޅެނީ. މިއަުދެގ ސަުރކާރު ބިރެއްނުަގނޭ ަރއްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤީ ބާރު ދޫކޮށްލާކަށް. ައދި ކައުންސިލަރުންނަށް އެ 

ބޫުލކުރާ ަގ ޔިތުންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައް ،ެވެގންދާނީ އިޚްތިޔާރު ދޫކޮށްލާކަށް. މީެގ ނަތީޖާއަކަށް

ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ އަސާީސ  ،އަަވސް ބާރުމިނުަގއި ބޫލުކޮށްެގން ތިބި ަގ ،ްނަވރަށްބޫލުކުރާ ފެަގ ،މިންަވރަށް

ލަތްތައް ެވސް އެ ރަްއިޔތުންނަށް ބޭނުންާވ ޮގތަށް ސީމްރާނީ ތަރަްއޤީތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ަވޢުޙައްޤުތަކާއި 

ްނ ފ ރުކޮށްދެޭވނެ އިންިތޒާމެްއ ތަނުގައި ކައުންސިލުތަކު އުންިސލުތަކުެގ ކުރިއަށް އޮތްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކަ

ކަަމކީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންަވނީ ތަރައްީޤެގ އައު  ހަމަޖެހިެގންދިޔުން. މިއީ މި ރައްޔިތުން އަބަދުެވސް އެދޭ

 ރީ. މިއަދުެގ ެވސް ޙަޤީޤަތަކީއި މި ސަރުކާރުން މިހި ޖަހާފަދިމާލަށް މިސްރާބު އުސްމިންތައް. އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އެ

ތެޭރަގއި ސަތޭަކ ނުަވދިހައަްށުވރެ ިގނަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުަތކާިއ  ެގާގތްަގނޑަކަށް މި ފާއިުތެވދިަޔ މަދު ދުަވސްކޮެޅއް 

ދަނީ.  ުތެވެގން އެއްކުދި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް ރާއްޖޭެގ ރަށްތަުކގައި ަތރައްޤީެގ އެިކއެކި މަރުޙަލާތަްއ ކަޑަ

 އޮތް  ަވަރކަށް ޕްރޮޖެކްޓު އެބަދޭ. އަދި ކުރިއަށް ނުަވާގްތަގނަޑަކށް  ،ކުރެއްީވީތެވމިލަންދޫ ދާއިރާގައި ެވްސ ިއރާދަ

 ތާނަގއި އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ީވހާައަވހަކަށް އެ މަަސއްކަތްަތއް...

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ އުތުރު ހިތަދޫުރަވނީ އަ ުރޞަތެއް މިޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުޝުކުރިއް

 ށް.އަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

  ހަަކދެއްކެުވން:ާވ އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

ބިާލ ާވހަކަ  ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް ެވސް މި އެދުީނ އަދި ބަެއއްއާދެ، 

ނަިއފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،އެކު. އަުޅަގނޑު އޭރު ދަްއަކމުންދިޔަ އެއް ާވަހކައަކީ ޮގތުން ދަންނަާވލަން ހުުރމާ ުގޅޭ
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ސަރުކާރުތަކުން ނުޙައްޤުްނ  އޮތް ބަދަލުެގ ާވހަކަ. އޭރު  ،ދައްަކަވމުން ިވދާުޅިވ ާވހަކަ ޝިޔާމް އަޙްމަދުމެންބަރު 

އެކު ކަނޑަެއޅިެގްނ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތަށް ތާއީދުނުކުާރ މީހުންނާ އެ މުެގ ޮގތުން އަދިދިނުމީހުންނަށް އަނިޔާ

ބަދަލެްއ ދޭންޖެހޭނެ ނޫންތ  ކޮންމެެވސް  ލުކުރީމާ ޭއެގ ކޮންމެެވސް އެއްތިއްަބސްުވންތައް ބާސަރުކާރުން ެވަފއި ހުރި އެ 

ޮގތަކަްށ  ާވަހކަައކީ. އެއީ ެއްއެވސް ޔަސް. އެއީ އެކަމުަގއި ިވއަދި ޝަރްޢީ މަރުޙަލާތައް ނިމިެގން؟ އެއް ހިސާބަކުން

ާވހަކަ ދެއްކީމާ އަުޅަގނުޑ  މަނިކުފާނު އެ  ޮގުތގައި ސަުރކާރުެގ ބޮލުަގއި އިްލޒާމެއް ެއޅުޭވ ޮގތަށް އެ ެގކޮރަޕްޝަނެއް 

މި ާވހަކަ  ޒީ ބިލުެގ ތެރެއިންލާމަރުކަ ،ންނަާވލީ. އެއީ ބަެއްއ ރަށްރަށުގައި ެވސް މިކަްނ ހިނަގމުންދާތީދަ ހަމަ

ރަށް ނަންބަރަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އިތު ަވނަ 3މާްއދާެގ  ަވނަ 48ބިލުެގ  .ދަންނަާވލީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހާސް ހަމަުވމަށްފަހު އިތުރު   10 ،ހާސް މީހުންނަށްުވރެ އާބާދީ އިތުުރެވ 30ިވސްނާލަންޖެހޭ ނަންބަރެއްހެން. އެއީ 

ށް ތަހާސް ހަމަަވންދެން އިތުރަށް މެންބަރެއް ހުރެޭވ ޮގ 10 މަތިެވ އިތުރު ހާހަށްުވރެ 30މެންބަރެއް މި އަންނަނީ. 

މިާހރު އުފެދިފައިާވ ބަެއއް ސިީޓ  ،އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެން މި ދަންނަާވލީމު ކަމެއްކަމުަގއި ންހަމަޖެއްސުމަކީ މުހި

ޭވ ނެމި ެގލަ ޖުމުށް ބަލައިލާިއރު މިހާރު ދީތަކައަދި އޭެގ އާބާ އިލަްއަވއިލަވަ އްއުފެދިފައިާވ ޮގތަށް ބަ އްކައުންސިލުތަ

ސަމާލުކަމެއް މިކަމަށް ލާގައި މިޓީ މަރުޙަކޮ، . އެހެންީވމާކަމަށް ފެންނާތީ  ކަހަލަ ދަތިތައް ދިމާެވދާނެ ބަދަލުން ބައެއް

އަޅުަގނޑު ކުީރގައި ެވސް  ،ާވނެ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ދެކެން. އަދި ހަމައެހެންމެ އަންހެނުން ބާރުެވރިކޮށްއްދެ

ނިންމެުވން ނިންމެިވ ސަރުކާރުންހިމެނުމަށް ެގ އަންހެނުން ކައުންސިލުތަކުަގއި 33% ،ންނަވައިފިންދަ

ުދކުރާ އީރަން. އަޅުަގނޑުމެން ތާށް ތާއީދުކުއަްއުވމަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމައިލެޮގވަ ެލްއިވއިއްޔާ ޮގަވރައީސުލްޖުމްހޫރި

ދި އެހާ ސާފެއް ނޫންކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން ބިލުެގ ތެރެއިްނ ނެ ޮގތެްއ އަރެކްޓިކަީލ ކުރެޭވޕްމިކަން  .އުސޫލެއް

ޮގތުން މިކަން ހިންޭގނެ ޮގތެއް  އިދާރީ ؛ރެޭވނެލުއިޮކށް މިކަން ކު ،ހަކޮށް ފަސޭރެ، މިކަން މިއަށްުވއިނޭގތ . އެހެންީވމާ

ދެކެން.  ން އަުޅަގނޑު ިވސްނެުވތެރޭގައިން، އެ ބަދަލާ ދޭމުދެކެނީ. އެހެންކައަޅުަގނޑު ކަމުގައި  ބިލުން އަންނަންޖެހޭ 

. އަންހެނުން ކޮމިޓީއަށް އާދޭލުެގ ތެރެއިން އެބަ ހަމަ ބިަވރަްށ ކޮމިޓީެގ ާވހަކަ  އަންެހނުން ،އަޅުަގނޑުެގ ިޚޔާލަކީ 

ކައުންސިލުތަުކގައި މި  ކޮށް ސިޓީކިން ޚާއްޞަ ، ަވއްެގ ބޭފުޅުން ކައުންސިލުަތަކށްޚާބުކުރެޭވ ަވކި އަދަދެ ންތިއި

ށް ރައިތު ކަންދަތި ދިމާާވ ހަމަކުރުމުަގއި 33ެގ %ކު، އުފެދިފައިާވ ސިޓީ ކައުްނސިލުތައެހެންީވމާ  މާާވނެ.މައްސަލަ ދި

އަުޅަގނޑު ދެކެން.  ސްެވއި ަގކަމު ކަމެއް މުންލާގައި ބަދަލުެގަނއުމަކީ މުހިކޮމިޓީެގ މަރުޙަ ބިލުފިލައިެގންދާނެ ޮގތަށް 

ރައްޔިތުން   ރަށްަތއް ހިފެހެއްޓިފަިއާވ ހިފެހެއްުޓމަށް ދުލެއް ދޭށޭ.ންރުމައި ސަރުކާ ،ައކީކަޭވ ާވހަ ކޮށް މި ދެކެލަޖުމު

 ޕްލޭންތަކަކީކުެރޭވ މި  .ެގ އިންިތޒާމު ހަމަޖައްަސވައިެދއްާވށޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްމުކަންކަން ުކރު ޮގތަށް ބޭނުންާވ

ޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް އްތަރަ ންތީމަތްާވ ޮގުތެގ އެްއޮގ ލޭންތަކާޕް. އެ ހޭމުކޮށް ކުރެޭވ ޕްލޭންތަކަކަށް ާވންޖެންހިމުަވރަށް 

ުޑ ، ބޮސްފަހުން އިްއޒަތްތެރި ރައީ ނިމޭ އިއަޅަތާރު އިުގަގފެންނަނީ މަ ށް މި ންނަމެެގންދަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު 

 މަގު  މުޅި  ،އަލުންބަލުން މުޅި ތާރުަގނޑު ކަނަޑިއެގން އަޅާފައި ނެީތމާފަހުން ފެން ހޮޅި އަޅާ ނިމޭރަދުކޮށްެގން ތާރު ޚަ



106 

 

 ؛ލޭންކުރެިވެގންޕް ަވނީ ނޭގތ . އެހެން މި ކުރަން އެބަޖެހޭ އި ލާކުކޮށްލައިެގން ައލުންބަލުން އެ މަސައްކަތްހައެްއކޮށް 

އަިދ  ،ިވޔަސް  ކަމުގައި ނަރުދަމާ ހޮޅި ،ިވޔަސް  އިކަމުަގ ފެން ހޮޅި  އެއީ ؛ހޭއަޅާއިރު ތާުރަގނުޑެގ ދަށަށް ލާންޖެތާރު

ތަކަށް ހަދާފައި ނޫންތ   ނުަވތަ ލެޭވނެ ޮގލާ ނިންމާފައި  ،ިވޔަސް  ކަމުގައި ެގ ކޭބަލްޓު ބޭނުންާވ އެހެނިހެން ކަރަން

ން އެބަ ހިނަގޭއ އެކަނެ. ހަމަ ނާަގއި ަވނީނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންމުނޫންކަނިންމަންާވީނ. އެހެން އިއަޅަ ަގނޑު ތާރު

ަވމުންޮގސް ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ޑަބަލްަވމުން ަވމުން ންމަތި ަތއް ފަހަރެްއގެ އެތަކީ ޚަރަދުތައް ޮގ ، ވާ ންީވމާއިނޭގތ . އެހެ

މިހާުރ  ،އްޞަކޮށް ބަާލއިރުަވކިން ޚާ ؛ަގިއ އެހެރަ މަުގަތކަށްދޫތަހި ،ަގިއ އެެހރަ ިގނަ މަުގަތއްޅު އަތޮ ން ައއްޑޫޤީޔަ

 ިއ،ރުަގނޑެއް އަޅަައޅާ އެ ކުރި ޚަރަދުތައް އެތަުނގައި ަރނަގޅު ތާޅަ އެްއަވރުުކރަންެވެގން ފަްސއައްހަމައެކަނި މަުގތަ

 ގެ ރުަވަރކަށް އަހަ 10ޭވތުެވދިޔަ  ،މިހާރު ހުންނާނީ ޮގސްފައި ޚަރަދު ހަދާނެ ޅު ފެންަވެރްއެގ މަުގަގނުަވތަ ރަނ

ޚަރަދުަތްއ  ، ރަނަގޅަށް ޕްލޭންކުރެިވެގންއިރު ެވްސ އިނޭގތ . އެހެްނީވމާލާރެިވަފއި ހުރި ޚަރަދުތަކަށް ބަކުތެރޭގައި 

 ތްކައް  މަސައްއެއްދުަވހު އެ .ދާ ބައި އިނޭގތ ށް ސްޓަޭވ ؛ެވސް ެގއްިލެގންދާ ބައިއޭގައި  ،މަނަ ަވނީކުރެޭވކަުމގައި 

ލޭންކުެރިވެގން ިމ ޕްރަނަގޅަށް  ،ްއކާ މަސަްއކަތްކުރަން ފަށަންީވ އިނޭގތ . އެހެްނީވމާއަނެއަލުންބަލުން ކޮށްފައި 

، އެ ހެންީވމާ މި އޮންނަނީ. އެންމި ދެންނެިވހެ ކޮށްއް. ކޮންމެ ރަށެއް ތަފާތުކަމެ މުންމުހި އީއެ ކުރުމަކީ  ކަންކަން

ނެއް އަިއކަމުަގއި ފާތޫކަށް ށައެ ރަ  ިއ،ޒާމާށް ބޭނުްނާވ ފެްނ ހިންދުމުެގ ނިެއ ރަށަކަާއިއ، ށް ބޭނުންާވ ނަރުދަމާކަރަށަ

 ށްެރޭވނެ ޮގތަެއ ކަންކަން ކު ،ސްނަެރުވމިފަދަ ކަންކަން އަިދ މި ަވުގތު ނުކު، އިނޭޖާޑްރެ  މް ވ ޓަރސްޓ   ،ނަމަާވ

ނިންމުމަކީ  ޮގތުން ނިންމާ . އަދި ބިމާ ުގޅޭއްކަމެ މުންހިމު  ެވސްމަކީރުއެ ތަންތަން ތަރުތީބުކޮށްފައި އެ ކަންކަން ކު

ތެިރ ރައީސް. ތްއްޒައެަބޖެހޭ އި ެގްނ ކުރެޭވ ކަންކަމަށް ާވންާވނެ ބިންތަކަށް ބަލައި ޭބނުންށް އޮތް ތަނަށް އަެވސް ކުރި

ކަމުަގއި  މިއަދު ނޭޅުނު ؛މިސްކިތަށް ޖާަގ ނަމަަވނީ ަގއި މުއްެދއްަގއި މިސްކިތް އަާޅކަހަމިސާލަކަށް، އެ ސަރަ

 ،ދިންެގ ޕާެކްއ ހަދަންޖެހޭކަމުގައި ަވނީނަމަކުުކޑަ ނެޅޭަގިއ ކުިދން ކުތަނު  އެ ،ށް ާޖަގ ބާއްަވއިތަމިސްކި ،ސް ެވނަމަީވ

އިތުރަށް އަދި އޭގެ  އި،ޖާަގ ބަހައްޓަޕާކަށް  ކުަޑުކދިން ކުޅޭނެތަނެްއގައި  އަޅާ މިސާލަކަށް، ހައުސިންގ  ؛މީހުން

ނެ ޮގތް ކުެރޭވތަކުގައި ާޕކުާމރާތްއިނުަވތަ އަޅާ  ،ަގ ބަހަްއޓައިެގން ޖާޕާކުކުރަންޖެހޭނެކަން އެނިގެގން ޕާކިންގއަށް 

ލާއިރު މިއިން ޮކންމެ ރަށަކަށް ބަލައި ،ކީށް މި ިދމާާވ މައްސަަލއަބޮޑައެންމެ  .ހަދަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނީކީ ންނަ ހަދާފައި އޮށްނިންމާލަނީ. މަުގ އަޅުަގނޑުމެންނަ އިމާރާތްތައް އަޅަ އިނުލާ ނައިއަށް ިވސްންކިން ޕާއަޅުަގނޑުމެ

ންނަނީ.  ފެޮގްތ ރަށްރަށުން މި  ދެން ާވ ފަރާތުގައި ޕާުކކުރީމާ  ނޫން. ެވހިކަލްތައް ދެށްަތކަ ކުކުެރޭވ ޮގޕާތުގައި ފަރާދެ 

ންނަމަެވސް، މީހުން ްއ. އެހެށެރަ ރަނަގޅަށް ޕްލޭންކުރެިވެގން އެޅުނު މިސާލަކަށް ޚާއްަޞކޮށް ހުޅުމާލެަވކިން 

 ، ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ރާއްޖޭެގ ރަށްަތއް އިނޭގތ . އެހެްނީވމާ ަވމުންދާ ޮގތް އުޅެންފެށީމަ މަުގތައް ަބއްލަާވ މިހާރު

 ށް ީޤެގ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއައެއްކޮށް ތަރައް ޕްލޭނަކާ ކަންކަމަށް ިވސްނައިެގން ރަނަގޅު  މި ،ތަރައްޤީކުރާއިރު 

އިތުރަށް  އްދާ ދަތިތަމި ފެންނަމުން ،މިހާރު މި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ަވނީނަމަކަުމަގިއ ންދެޭވެގ
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އުންސިލުތަކަށް ޕްލޭންކުރުމުގައި ކަ  އް ކުރަންޖެހޭނެ. އަދިނެގައި ައުޅަގނޑު ދެކެނީ. ރަނަގޅު ޕްލޭމުކަ ލުެވެގންދާނެއްޙަ

ޕްރޫްވކުރާ އެރުން ެވސް ބަލައި މައި ސަރުކާއެ ޕްލޭންތަކަކީ ރުމަށް ދުކޮށްލެޭވއިރު ެވސް  ކުން އެ ކަންކަހަމަ

 ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ހޭނެޖެާވން ޕްލޭންތަކަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއއްޝުކުރިއްޔާ 

 

 ންމުން ނި

 

 :ާވހަކަދެްއެކުވން ރިޔާސަތުން

ނދުނު ހެ ެގާވ ހ މަ ދުަވހު  2019 ޮއކްޓޫބަރު 28އާދެ! ދެން އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

  މަޖިލިސްކުރާ ޭގަގއި. ަގއި،9:00

 

 . މުނީނި ޖިލިސްމަ . نميعاللا رب   هلل مدلحوا
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