
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަްލސާ ވަނަ  13ގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރު 2022

 

29 G 1443 
   2022 މާރިުޗ 2

 (ދުވަސް ބުދަ)

 

 

 

 

2220/1/31ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

   9:04 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

   12:20 :ަގޑި ނިމުނުސާ ޖަލް



2220 މާރިޗ  2          ޖަލްސާ                               ވަނަ   31ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

1 

 

 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަތޭެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ބ ދަ)  2022 މާރިޗ  2

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިއީ ފ ރަބަދ ރ ަވ  ވަނަ ދ ވަސް.    29  ންމަހ   ރަޖަބ ވަނަ ައހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.  ބ ދަ  ވީ    2022  މާރިޗ   2  ދަކީމިއަ

ދ ަވސް.    4ނަކަތ ން   ތިބީ،  ވަނަ  މި  އިށީނދެ  ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރަތަމަ  އަހަރ ެގ    ވަނަ   13ވަނަ 

  ކ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ  4ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    31،  ށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ ޖަލްސާއަ. މި ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ

 . ކ  ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަެއއް އަދި ސަލާމ ގައި،  

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .13/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން   .4

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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 . ންޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ    2022ޖަލްސާެގ ޔައ މިއްޔާ. ެއއީ    3، ެއއީ  2022/1/9އިން ފެށިެގން    7/ 1/ 2022ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ވަނަ   218ހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  މަޖިލީާއ ހަމަޔަށް. ވަނަ ޖަލްސާ  9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިެގން    7އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

 މާއްދާެގ ދަށ ން މި ޔައ މިްއޔާތައް މިހާރ  ވަނީ ބަލައިަގނެިވފަ.

 

 . ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން 5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރ ކަލްޗަރ އެންޑް ޕީސް ޢަބްދ ލްޢަޒީޒް ލްޑް ފޯރަމް ފޮވޯ ، ރޭ ފ ރަން ސަތ ން އަންާގ އެންގ ން. އަޅ ަގނޑ  އެބަ މިރިޔާ

އަލް މޯލްޓާ ޓަބަސަޢ ދ   އިން  ފައ ންޑޭޝަން  ކަލްޗަރަލް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މޯލްޓާ ؛ން  ބައްދަލ ވ މަކަށް  އޮތް  ަގއި 

ދާއިރާެގ  އެ  ؛އެކ ަގއި  މެންބަރަކާދެ  ކިޔާފަިއވާތީވެ   ދެކ ނ   ަގލޮޅ   މެންބަރާއި،  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅ މާލޭ  އީ 

އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އާދީއްތަ ދ ވަހ  އެނބ ރި    ،. ެއހެންނަމަވެސްންރޭ ފ ރަ  ެއކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ

 ކ ރ މ ެގ ަވގ ތ . އާދެވޭނެ. މި ދަތ ރ ަގއި ިގނަިއން އޮތީ ދަތ ރ 

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް .  6
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އްކަތް. ނ ނިމި ހ ރި މަސަ

  ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ފްޠީކ ޅ ދ އްފ ށީ އިތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -6.1

ން.  ޔ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިށް އިޞްލާޙ (އަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނ )   8/ 2020ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ބިލާއިއް   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މި  ދ ވަހ   ކ ރީ  މީެގ  މެންބަރ ން  ބަހ ސް  ޒަތްތެރި  ޮގތ ން  ކ ރައްވަމ ން ބެހޭ 

ބިލ     ،ވެފަިއވަނީ. އަދި ކޮމިޓީއަށް ބިލ  ފޮނ ޭވއިރ ެގންދެިވއިރ ަގއި ފާހަަގކ ރަްއާވފައިވާ މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަްއ ޔައ މިއްޔާ 

  އީތިދާނ ަގންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅ ާވ ެއްއވެސް އިބ ން، ބަލައިަގތ މަށް މެންބަރ އި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ބަލަ ؛ބަލައިަގނެވިއްޖެ ނަމަ

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ތައް ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި އެބަ މިހާރ  ބަހ ސްަގއި އެްއވެސް މެންބަރަކ  ވިދާޅެއް ނ ވޭ.  

 ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރީަގިއ  މި  ،ލަނޑ ދަޑި ކަނޑައަޅ ްއވާފަިއވަނީ  ިއ އަދިޅ ްއވަތ އަ ހިދޭ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވަމ ންގާއިމ  

ނިޒާމ  ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ރަށެއްަގއި  ހ ރިހާ  އަނެްއ  ކ ރ ން.  ގާއިމ   ރާއްޖޭެގ  ޭއެގ  ެވެގންދާއިރ ަގއި  އެކަން  އެޮގތަށް 
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.  ހަތަރ  އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށަކ ން ނަޖިސް ކަނޑަށް ބޭރ ވާނޭއޮތް ތިން  ކ ރިއަށް މި  ،މާނައަކީ

އިން އަންނާނެ ވ މަކީ ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. މަސްވެރިކަމަށް މި  ޓްރީޓ ެވެގން ބޭރ ވާ ނަޖިހަށް  ،ވ ން އެއީ ރ ވާ އެ ބޭ

އޮތް ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  އެކަން  އެއީ މާލެއަށް ދިމާވެފައި މި ؛އިން އަންނާނެ ބަދަލ ފަރ ތަކަށް އެ ،ބަދަލ 

އަރ ވަނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ނެގންވާނެ ކަެމއް.  ތ ން ވިސްނ ން ެގންގ ޅެން އެ ޮގ  ގ ޅޭ  އެކަމާ  ،ކ ރެވި ތަސައްވަރ  

 ޖާބިރަށް.  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ދެންއާދެ!  ދަތ ރަކަށް    ،  ކާމިޔާބ   ވަރަށް  ދަތ ރ ފ ޅަކީ  ވަތަޢާލާ  هللا ރައީސްެގ  ސ ބ ޙާނަހޫ 

 ހ ރި ފައިސާ   ަގއި އަދި ބަހައްޓާފައިކ ރެްއވ ން އެދި ދ ޢާ ދަންނަވަން. މި ޤައ މ ން ވަަގށް ނަގައިެގން މޯލްޓާމިންވަރ 

ދާން  ނޫން ކ ރިއަށް  ކަށްވާހަކަ ކިޔައިދޭ  އަޅ ަގނޑ  އެން އަންނަންވާނީ.  ށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ. ހިފަިއެގހ ރިކަން ރައީސަ

މ ދަލަކީ  މި ކޮބައިތޯ  ދައްކާލަން.  ވާހަކަެއްއ  އެންމެ  ނަރ ދަމާއަކީ ؟އ ޅެނީ.  އަންނަނީ  އްނަރ ދަމާއެ ؟ކޮބައިތޯ   ، މި 

ލާރި   ލިބޭ  ވިޔަފާރިކޮށްެގން  ހޯދައިެގން  މ ދާ  އަޅ ބަދަލ ވީމާ  ނަޖިހަށްއިންސާނ ން  އޭތި  ދެން    އަށްންޑ ާގަގނޑ މެން   

ރާއްޖޭެގ    މި  ،ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް ނޫންޮގތަކީ.    ާގނީ. އެއީ ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  ހިނކ ރަންޖެހޭޑ އަނެއްކާ ރީބްރީ 

  ރަށެއްަގއި ނަރ ދަމާ އަޅަންޖެހ ން ވެސް. މީހަކ  އ ޅޭ  3އަދި ކޮންމެ    ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ބަނދަރެއް އޮންނަންޖެހ ން.

ޒީބ ކޮށް ޕްލޭނިންގ  ހ ތަންކޮޅެއް ތަ  ،ާމސްޓަރ ހާބަރެއް ޮއވެފައި  ،ސިޓީއަށް ޤައ މ  ބަދަލ ވެފައި  4  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

 ފަލަ މިނިސްޓަރެއް. އޭނާެގ ވިސްނ ންފ ޅ  ވެސް ފަލަވާންޖެހޭނެ. މަކީ ދެން އަސްލަޖެހޭ ވިސްނަން ވެސް.    މިނިސްޓަރ  އެބަ

ދަންނަވާން އޮތް ޝ ކ ރެއް އޮތްތޯ ވެސް    ، އޭނާއަށް ޝ ކ ރ  ދެންނެވ މ ެގ ބަދަލ ަގއިއެހެންވީމާ، އެ ަމަގށް ައޅ ަގނޑ 

ޔާމްެގ ޕާސްޕޯޓ  ހިފެހެއްޓީ. ޖާބިރ ، ޑީ.އާރ .ޕީެގ  ސިދަނީ. ދެން އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަންޓްރެވަލް   ބަލަމ ން މި

ޖެހޭ.   ވަނީ ކޮން ހިސާބަކ ންތޯ ބަލަން އެބަ  ދަލަކަށްޕާސްޕޯޓަކީ މިއީ މ ލީޑަރ  ހައްޔަރ ަގއި ބަހައްޓަިއެގން ެގންދިޔައީ.  

ޔާްމ  ސިކ ރިއިރ  އިންސާނާެގ ޕާސްޕޯޓަކީ އެ ީމހާެގ ައއިޑެންޓިޓީ. އަޅ ަގނޑ  މަތީަގއި އިންދާ ޔާމީން ޕާސްޕޯޓ  ކެންސަލް

އަތްތިލަބަޑި ވަގ ތަށް    ،އެހެންނަމަވެސްތަޅަން.  އިންނާނެ  ަވގ ތ ން  ޕާސްޕޯޓ ސިމިއަދ   އަންހެނ ން ޔާމް  ސި  ،ޔާމްެގ 

އޭނާެގ    ،އޭނާ އަތ ަގިއ ހ ންނަ ބަކަރިއާއި  ،ވަނީ  ސައ ދާަގރަކަށް މި  ،ސަބަބަކީއައިސްތ ެގ ޕާސްޕޯޓ  ދޫކޮށްލަންޖެހޭ.  

ފ ޑ  ވެސް ހ ންނާނެ. ސައ ދާަގރ ެގ    ،އްޔާ ހ ންނާނެ ދެއްތޯ ޮގދާން، ސާދާަގރެްއެގ ެވއްޖެއިައހާއޮތް  ލަަގން ނެތް ނަމަވެސް  

  އިޭގގަ މިތާެގ ފަނޑިޔާރ   ؛ކ ރާ މަްއސަލަންކ ހ  ޕާސްޕޯޓާއި ފ ރާނަ ހިފަހައްޓަން ފަނޑިޔާރ   މ ދާ ހިފަހައްޓަނީ. ސައ ދާަގރ ގެ 

ަވޑަިއެގން ތިޔަ  އިޖ ރާތްތަ  އޮތް  ދެން މައ މޫންެގ އިރ ަގއި ހަދާފައި  އީއެ އެބައ ޅޭ މައްސަލައެއް.   ކެއް. ރަީއސް ދެން 

  މި   ،ބޭ. ެއއީ އިންސާނާެގ މިނިވަންކަން ނަަގިއަގތ މަކީ ެއއީ ފިނިކަމެްއ ލިށްހިތަ  ެގޑީަގިއ އިންނާތީެވ ައޅ ަގނޑ މެންނޮގ
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  .ޚަލާސްކޮށްފަ  އިޖެހޭނީ އޭނާެގ މ ދާ ވިްއކަޕާސްޕޯޓ  ހިފަހައްޓަން  ، ކޮންއ ޅޭ ޒާތ ެގ ކަެމއް. އެއީ ފ ރަތަމަ ކަމަކީ  އިރާއްޖޭގަ 

ރައީސް މި އޮޕަރޭޓ ވަނީ.    ކޭލާތެ މިއީ މަދަނީ މ ޢާމަ ؛އަތ ަގއި އެހެން ެއއްޗެއް ނެތް ހާލަތ ަގއި ވެސް ޕާސްޕޯޓ   ެގއަދި އޭނާ

މިޔާމަ، ސިބިރަށް  މ ެގކަރައްކާވެދާނެއި  ފިލަ ނަމ ަގއި  އަިމއްލަ  އޭނާެގ  ވޯސިއޭނަ  ؛ ޯވލްޑ   އިރާއްޖޭގަ   ކީ  ލްޑް  ޔާމް 

ަގިއ އޭނަެގ ޕާސްޕޯޓ   ލްޑ  ަގިއ ނޫންތޯ. މި ވޯލްޑ  ވޯ  މިއޭނަ އ ޅޭނީ   ؟ފިލައިެގންދާނީ  އޭނަ ކޮންތާކަށްއ ޅޭއިރ   ކިޔަިއެގން

ނ ވާނެ. ނ ވާނެ. ރައީސް ނަޝީދ ެގ ޕާސްޕޯޓ  ކެންސަލްކޮށްެގންނ ވާނެ. ޖާބިރ ެގ ޕާސްޕޯޓ  ކެންސަލްކޮށްެގން ކޮށްެގންލްކެންސަ

ވަރަށް ފިނި ރޭރޭަގއި   ނަމަ،ަގިއ  ، ކ ރީ ށް ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެރައީސަަގނޑ މެންނަށް.  ައޅ   ވާނެއާދެވެން  އަށްރާއްޖެ  މި

  ،ނޭގނެށް އެރވިސް ކޮމިޝަން މިނިވަންވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ރައީސަދެއްކިން ޖ ޑީޝަލް ސައަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ވާހަކަ

ކ ރީ.  މިލިއަން ރ ފިޔާ ކ ޑަވިލިިގލި ިވއްކަިއެގން މަށަށް ލިބ ނ  ލާރިން އަޅ ަގނޑ  ލާރި ދީެގންކަން އެމް.ޑީ.ޕީ ވ ޖޫދ   300

ކަމާިއ، ޔާމީން ކީއްެވެގންހޭ އަޅ ަގނޑ ެގ ޕާސްޕޯޓ   އްޔޫމްޤަބްދ ލްކ ރީމާ އަޅ ަގނޑ  ޕާސްޕޯޓ  ކެންސަލްކ ރީ ޔާމީން ޢަވ ޖޫދ 

 ދެ މީހ ން ވެސް  އާއި އަދީބާޮގޅީަގއި ނޫންތޯ އޭނާ  ؟ކެންސަލްކޮށްފައި އޭނާެގ ޕާސްޕޯޓ  މިތާަގއި ދޫކޮށްފައި އޮންނަންވީ

ޔާްމެގ ޕާސްޕޯޓ   ސިދ  ސަންޓްރެވަލް  ދަރ ވެރިކަމާެއކ  އޮޕަރޭޓ ވާން. މިއަޤަޖެހޭ    ތިބެންވާނީ. ރައީސް، އެކަން ެވސް އެބަ

ދަޢ ވާ މި  ައޅ ަގނޑ   އެއީ  މަނިކ ފާނ .  ހިފަހައްޓާނީ  މާދަމާ  މަދަނީ    ،ކ ރަނީހިފެހެއްޓީ.  މައްޗަށް  ނަޝީދ ެގ  ރައީސް 

ެގނެއްސާ  މަކޯޓ ަގއި   ޑިމޮކްރެސީ  ލާރިއަށް  ޖިނާ  ދިން  ހިފަހައްޓަން  ޕާސްޕޯޓ   ާގނޫނ    ެގޖ ރާތ އި  އީވިޔަފާރިވެރިން 

އ ޅެނީ ކޮންތާކ ތޯ. ރައީސް ނަޝީދ  ޮގަވއިެގން އަޅ ަގނޑ     ެވެގން މިޖ ރާތ  ާގނޫނ  އޮޕަރޭޓ އިނ ކޮށް މަދަނީ  އޮޕަރޭޓ 

ކ ރާނެ. އެ ހިސާބަށް  ންކ ހ   އެތާެގ އިންނަ ފަނޑިޔާރ    ،މާ ރައީސް ނަޝީދ  ހައްޔަރ ަގއި ބަހައްޓައިެގން އޭނާއިކޯޓަށް ދިޔަ

ށް ހެދީމައޭ.  ޔަވަނީ ޑޮލަރ  ގ   ށޭ ކިޔަނީ ފެނާއި ނަރ ދަމާ. ގ އި މިޔަގ  ؛ރާއްޖޭެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާނ ދަމާ ހިނާގށޭ.  

އަށް ނޭނިގދާނެ ގ އި އަންނަނީ ކޮންދިމާލަކ ން ކަމެއް. ރާޢީއަކީ އަމިއްލަ ގ ިއ ވެސް ތިމާެގ އަމިއްލަ  ފަހަރެއްަގ ރާޢީ

   ..ެގ ޮގތ ަގއި ނ ބަލާ މީހެއް.އެްއޗެއް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތ ން ވިދާޅ ވާއިރ ަގިއ    ގ ޅޭ  މި މަޖިލީހ ެގ އެހެން މެންބަރ ންނާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އެހެން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ޮގތ ެގ ަގާވއިދ ަގއިވާ  މެންބަރ "  ،ންމަތީ  މަޖިލީހ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އެހެން   "މަކ ނ ދޫ  ވިދާޅ ވެފައި  ެއޮގތަށް 

 މެންބަރެއްެގ ނަން ވިދާޅ ވާނީ. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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ދިމާވާނެ. ރައީސް ދެއްާވ  އާދެ! ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން ައޅ ަގނޑ  ކަރެކްޓްކޮށްދެްއވީތީ. ހެނދ ނ ެގ ވަގ ތ ކޮޅ ަގއި މިހެން  

ރާއްޖޭެގ ޕާސްޕޯޓ     ،ޮގތަކީ   ރައީސް، މި ވާ   ! ކޮފީއެްއެގ އަދި ކޮފީ ނ ލިބޭތީެވ، އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން ފ ރ ޞަތ  ދެއްވާ

ކަިއވެނީެގ ސެޓްފިކެޓާއި، ދަރިފ ޅާއި، ފެނާިއ    ެގއަނބިމީހާ ؟އ ޅެނީ ކީްއެވެގންތޯ  މިހާ ބޮޑ  މ ދާަގނޑަކަށް ެވެގން މި

އޭނާެގ އަންހެނ ން މިނިސްޓަރަކަށް،  ؟ރޕޯޓ  ދޭންޖެހޭތޯށް ހަމަ އެއަކަ މި ދައްކަނީ. ާގސިމް އިބްރާހީމަނަރ ދަމާެގ ވާހަ

 .. .އޭނާެގ ޕާޓީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަރ ވަނީ މަރަދޫއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ށް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ކ ރ މަށް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް މ ހިންމ  ދަނޑިވަޅެއްަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ   

  . ވާނީ ދަންނަވާފަ  ދ ވަހ ެގ ވާހަކަތަކ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއް ކަމ ަގއި ކ ރީ 

ރައީސް ާގނޫނ ެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑައެޅ މާއި   11މި  މަޝްރޫޢ ތައް  އިޞްލާޙ ަގއި  ެގނެވޭ  މި  މާއްދާއަށް   ،ވަނަ 

ކަމަށް  މިކަން  އި،ލ މާަވއިމި ހ ރިހާ ކަމަކާ ބެހޭ ޤައ މީ ސިޔާސަތ  ެއކ ލަ  އި،އަދި ފަރ މާކ ރ މާ  އި، ކަނޑައެޅ މާ މިންަގނޑ ތައް

ކަހަލަ ކަންކަމަށް މި  އި،ފެން އ ފެއްދ މާ  އިދަކ ރަނިވި ހަކަތައިން މި ނިޒާމ ަގޢާއި  ،ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްފައިވޭ. ހަމަ އެހެންމެ

ބާރ އެޅ މަށް   އިސްކަންދިނ މަށް  ރައީސްބޭނ ންކ ރ މަށް  އިްއޒަތްތެރި  ބާރ އަޅާ.  ާގނޫނ   ބިލ    ؛މި  މި  މަނިކ ފާނ  

ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަށަިއެގން މި   ޓްރީޓްކ ރ ަމކީ ވަރަށް މ ހިންމ   ،ތަޢާރަފ ކ ރައްވަމ ން ވެސް ިވދާޅ ވި ފަދައިން

ދިރިއ ޅ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތް    ރައްޔިތ ން  ،ޓެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ބޮޑ  ބައެއްށްއޮތީ ވަރަށް ނާޒ ކ  ތިމާވެ

އެހެންކަމ ން ރޯއްޖާ.  ކަނޑ   ވަނީ  މި  ތަ  ،ގ ޅިފައި  ފަރ ތައް  ކަނޑ ތަކާއި  ވަށަިއެގންވާ   .އްޔަރ ވެ ޣައަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އެއީ ވަރަށް ޭއެގ ނޭދެވޭ ައސަރ  ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ދެމިެގން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް.   ، ޓ ވާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާލިއ ޕޮ

މިހާރ  މި ދަނީ އެްއ    ގައިނަރ ދަމާ އެޅ މަކީ ެވސް މ ހިންމ  ކަމެއް. ސާފ  ބޯފެން ރާއްޖޭ  !ތެދެއް  ؛ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

ެއއީ ރަްއޔިތ ންެގ ޞިއްޙަތަށް ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނ ންތެރި   ދ ވަހ ން އަނެއް ދ ވަހަށް މަދ ވަމ ން. އެހެންވީމާ، 

ލިބޭނެ ގޮތަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކަންކަން ބައްޓަންކ ރަމ ން ދިޔ މަކީ. ސާފ  ބޯފެން    އި،ކަމެއް މިފަދަ ނިޒާމެއް އ ފައްދަ

ރަީއސް ރެގި  ؛އިްއޒަތްތެރި  މިކަން  ބޭނ މަކީ  މީެގއ  ާގނޫނެއްެގ  މިންވަރަށް  ލޭޓ ކ ރ ން.  ހާސިލ ވާ  މަގ ސަދ     ،ޙަޤީޤީ 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ތަންފީޛ ވެެގންދިޔ ން.  ާގނޫނ   މި  ޮގތަށް  ނަ ؛ާގނޫނ ަގއިވާ  ޚިދ މަތްފެނާިއ  ދޭއިރ   ރ ދަމާ 
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ތަ ކަނޑ ތައް  އެވެސް  މެދ     އްޔަރ ވ މާޣައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޯންނާނެ.  ތިބެވޭކަށް  ވަރަށް ފަރ ވާކ ޑަކޮށްލަިއެގން  ކަމަށް 

އެކ    ޕްލާންޓ ތަކާ  ޓްރީޓްމަންޓ   ނަރ ދަމާތައް  ގާއިމ ކ ރެވޭ  އަލަށް  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރ ން  ދޭންޖެހޭނެ.  އިސްކަމެްއ 

ަގބޫލ  މ ހިންމ އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  ާގއިމ ކ ރ މަކީ  ޮގތ ަގއި  ނ ވަތަ    ކ ރާ  ޝޯޓްތަކެއް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ކަމެއް. 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިމަގ ަގއި ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކ ން   މ ަގއިޚަރަދ ކ ރ މ ެގ އ ސޫލ ތަކެއް ެގންގ ޅެެގން މި ކަންކަ

ާގއިމ ކ ރެޭވއިރ  ތަންކޮޅެއް ބޮޑ   ނ ަގނެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ނަރ ދައަރަެއއް މާެގ ނިޒާމ ތައް އަލަށް 

ދިޔަ ވެސް  ޚަރަދެއް  ވިޔަސް  ވިޔަސް  ،ކަމ ަގއި  ކަމަށް  ބޮޑ   ޚަރަދ   ހިންގ މ ެގ  ނިޒާމ   އެ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އަދި 

ފިޔަވަޅ ތަްއ އެޅިފަ   އި،ކަނޑ ތަކާ   ،ފަރ ތަކާއި ދިރ ން ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ  ކަނޑ ތަކ ަގއިާވ  އޮތ މަކީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އި 

ވާނެ.    އެއިން ލިބޭނެ ެގއްލ މ ން ސަލާމަތްވ މަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅަކަށް  އި،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަހ ން ކ ރަންޖެހޭ ބޮޑ  ޚަރަދާ

އޮތް.   މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ފ ންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަމެއް ޕްލޭންކ ރާ ވާހަކަ މީަގއި އެބަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިފަދަ ޤައ މީ   ،ވަނީ  ހިތްއޮތް. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ވާހަކަ ވެސް މި ާގނޫނ ަގއި އެބަ  އިލާ ކ ލަވަ ޤައ މީ ސިޔާސަތ  އެ 

ޓަށް މިއިންކ ރެވޭ ނޭދެވޭ އަސަރ   ށްހިމާޔަތްކ ރ މާއި އަދި ތިމާވެ  ،ޓްރީޓްކ ރ މާއި  ؛ސިޔާސަތެްއަގއި މި ދެންނެވި ނ ކ ތާތައް

.  މާއި ާގިއމ ކ ރަންޖެހޭ ނިޒާމ ތައް ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ އޮންނަންވާނޭމިޓިޭގޓ ކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ 

އިސްކަމެއްއެ ނަރ ދަމާ  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންދާދީެގން  ާގއިމ ކ ރަމ ން  ވެސް  ނިޒާމ ތައް  ބޯފެނ ެގ  ންވާނީ.  އާއި 

  ، ޙެްއެގ ޮގތ ަގއި ެގނައ މ ެގ ބޭނ މަކީމި ާގނޫނ  ސަރ ކާރ ން މި މަޖިލީހަށް ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ިއޞްލާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އްލ ތައް ހޯދ ން.  ހަާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް މަގ ފަހިކޮށް

އަދި މި   އި،މާ އިލ ޤައ މީ ސިޔާސަތ  އެކ ލަވަ  ،ޮގތ ން ޓްރީޓްކ ރ މާއި  ފައިވާއެހެންވީމާ، މި ާގނޫނ  މިހާރ  ފަރ މާކ ރެވި

  މަތް ދިނ މ ަގއި އޮޕަރޭޓ ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ މިންަގނޑ ތަކާއި ސްޓޭންޑަޑްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ޚިދ 

ސަރ ކާރ  ކަމާ ބެހޭ ސިޔާސަތ  ކަނޑައަޅާ    އި،އޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ިމ ާގނޫނ  މި ބިލ  ބަލައިެގން ާގނޫނަކަށް ހަދަ

އެޅ މަށް އިސްކަންދިނ މަށް ޮގވާލަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ  އި ރައްކާތެރިކ ރ މަށް ފިޔަވަޅ  ޓްރީޓްކ ރ މާ   ފަރާތްތަކަށް ވެސް

 ނިންމައިލާނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މަކ ނ ދޫ ދާިއރާެގ  ރ ވަނީ  އަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ  އަށް. މ ޙައްމަދ  ރާޢީ

 

 މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ    ،` ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ދެަވނަ ފ ރ ޞަތެއް ެވސް މި ބޭނ ންކޮށްލީ

މިީއ   އިޞްލާޙަކަށް ެވސް  ޮގތ ަގއި  ފެންނަ  އަޅ ަގނޑަށް  އަދި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ވާތީވެ. 

ެގ ކ ރިން ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެްއަގިއ  2023  ،ދެއް އ ެވސް ވަ   ދ ފ ޅެއް އަދި މި ސަރ ކާރ ގެ އ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވަ

ނަރ ދަމާ ކަންބޮޑ ވ މަކީ  ެގފެނާއި  އަޅ ަގނޑ   އެކަމަކ   ކަމަށް.  ގާއިމ ކ ރެިވެގންދާނެ  ނިމިެގންދާއިރ   ،ނިޒާމ   ،  މިކަން 

ލާޙ  ޭއެގކ ރިން  މި އިޞްލާޙަކީ އިދާރީ ޮގތ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މި އިޞް  ން، ހ ށަހަޅާފައި މިވާ އިޞްލާޙ 

މިހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ރަށްރަށ ަގިއ    ،ނިމިފައި އޮތ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ސަބަބަކީ

ިގނަ ރަށްރަށ ެގ ކަރަންޓ  ބިލ  ބޮޑ ވާ މަްއސަލައަކީ ރައްޔިތ ންެގ ވަރަށް   އިއަދި ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ ވެރިރަށް މާލެ ފިޔަވަ 

ކަންބޮޑ   މީެގބޮޑ   ހަމަ  އަދި  ކަންބޮޑ ވ މެއް ވ މެއް.  ބޮޑ   ވަރަށް  ެވސް  ިވޔަފާރިވެރިންެގ  ބޭފ ޅ ންނަށް   ،އިތ ރ ން  ެއ 

ދަނީ ކަރަންޓ  ބިލަށް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޝަކ ވާތައް ވަރަށް ބޮޑ .    ވިޔަފާރީަގއި މަންފާއަށް ލިބޭ ިގނަ ފައިސާ މި

ދަނީ ވަރަށް ބަިއވަރ . އެހެންވީާމ،    ފެނަކަިއެގ އޮފީސްތައް އ ފެދިެގން އެދެން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ރާއްޖޭަގއި  

ަގއި މަނިކ ފާނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭެގ ދެ ބިތ ަގިއ    2008  ،ހަމަ ދެން ތަންކޮޅެއް ކ ރިން

ޔ ޓިލިޓީސް ހިތަށް  ،ސަދަން  އަޅ ަގނޑ   ދެން  އ ފެދިެގންދިޔަ.  ޔ ޓިލިޓީސް  ވިސްނ މެއް ނޮދަން  ވެސް    ،އަރާ  މިހާރ  

ފެނަކަ އޮފީހެއް    ،ޮގތަކ ން ފެނަކަ އެޮގތަށް ބަދަލ ވެެގންދިޔ ން. ދެން ކޮންމެހެން މ ހިންމ  ކަމ ަގއި ވާނަމަ  ކޮންމެވެސް

 އްލ ެވެގންދާނެ. އެހެންހަކަެމްއ ނޫން. އެކަމަކ  މި ދިމާާވ ިއދާރީ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް    މަކީ ނެތްހ ރ މާލޭަގއި  

ބިލ  ބޮޑ ެވެގންދާއިރ ، ބިލ  ބޮޑ ވެެގންދާއިރ    ،، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ބައެއް ރަށްރަށ ަގއި އިނޭގތޯނޫން

  ، އެނބ ރިޓެކްނިކަލް މައްސަލައެްއ. މީޓަރ  ބޯޑ  އެބަ އިނދޭ ފަންކަެއއްހެން އެނބ ރި  ،ބަލައިލާއިރ  މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ

 ބަދަލ   ށްހަމަ ބިލަ  ،ޮގތަކީ  ވާ  މި ކަންތައްތައް ނ ބެލޭތީ. ދެން ފަހ ން ދިޔައިމާ މި  ،ނބ ރިއެނބ ރި އެ   ،އެނބ ރިއެނބ ރި

ވެސް އެބަ ކ ޑަކ ރެވޭ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާއި ސްޓާފ ންނަށް ދިމާވާނެ    ވެސް އެބަ ކޮށްދޭ. ައގ 

ކ ރަން. އަދި ވަރަށް ބަިއވަރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  އްލ ވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ހަ ކިތަންމެ އ ނދަޫގތަކަށް  

ބަލަނީ  މި ކަމަށް ތާއީދ  ިމޮގތަށް ޔ ޓިލިޓީޒްެއއް    ،ވެސް ކ ރައްވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި  މި ރާއްޖޭެގ ދެ ބިތ ަގއި 

ފެނަކަިއެގ ހެޑް    ޏާދިޔ ން. އެކަަމކ  ެވސް ހަމަ މާލޭަގއި ވެސް ކޮންމެހެން ހަމަ ބޭނ ންވެއްޖެ ކަމ ަގއި ވަންއ ފެދިެގން

ަގބޫލ ކ ރަން އިނޭގތޯހ ރ އޮފީސް   އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ހ ންނެވީ ވަރަށް    ،މަކީ މައްސަލައެްއ ނޫން. ދެން  ފެނަކައިަގއި 

ނ ދާނެ. އަދި މީަގއި  ކަމަކަށް ވެެގން  ޤާބިލ  ބޭފ ޅެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ކ ރ މަކީ އެްއވެސް ކަހަލަ އ ނދަޫގ

ެވސް ހަމަ ވަރަށް ފ ރިހަމަ ތާއީދެއް ލިބޭނެ ކަންނޭނެގ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހިސާބަށް   ެގވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ން

މިހާރ  އެންމެ ބޮޑަށް ޑިވެލޮޕްވަމ ން އަންނަ ސިޓީ. ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި ފެނަކަިއެގ ހެޑް އޮފީހެްއ  ޓަކީ  ށްންޏާ ކ ޅ ދ އްފ ބަލަ

ަގިއ ބޮޑ ތިލަންދ ންމައްޗަށް ލިބިެގންދާނެ ވަރަށް ބޮޑ  ފަސޭހައެްއ. މި ދިމާވާ  ތ  ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  ކ ރާ ޮގ  އްޔާހ ރި
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އަންނަންާވއިރަށް   2023 އޮތީކީ ނޫން. އްއި ޝައްކެ އްލ  ލިބިެގންދާނެ. އަޅ ގނޑ ެގ ހިތ ަގހަވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކަށް 

ވަ ފ ރިއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އެކަމަކ   ދ ފ ޅ   ަގބޫލ ކ ރަންދެން  ހަމަވެެގންދާނެ.  ޓެކްނިކަލް މި  ،އަޅ ަގނޑ   ކަހަލަ 

އެ ކަންތައްތަކ ން ލިބެންވާ އެންމެ ފ ރިހަމަ ހިތްހަމަޖެހ ން ރައްޔިތ ންނަށް   ،ިއ ވާނަމަނ ކ ރެިވއްޖެ ކަމ ަގއްލ ހަ ކަންތައްތައް  

ރަށްރަށ ނ ލިބޭނެކަން.   އިނޭގތޯ.  ބޮޑ   ވަރަށް  ބިލ   މާލެއާކަރަންޓ   ހިތ ަގއި    ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ރިކަން  އެ  ފަރަގ  

ރަށެއްަގއި    ،ކ ރޭ. ދެން ބޮޑެތި ރަށްރަށ ަގއި ހިންާގ ކ ދި ވިޔަފާރިއަށް ބަލާއިރ ވާ ޝަކ   ެވރިންރި އިހ ސާސްތައް ހ ރޭ. ވިޔަފާ

ިވއްކަނީ. ދެން ރައްޔިތ ން ވެސް މި މި  ހަތަރ  ފިހާރަ. އެ ބޭފ ޅ ން ވަރަށް ބަިއވަރ  މ ދާ ެގންޮގސްެގން  އެބަ އ ޅޭ ތިން

ރަނަގޅ   ،ަގބޫލ ކ ރަނީ ކަމަށް.  ވަންނަ  ކަމަށް،  ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  ރަނަގޅ   ފ ދޭވަރަކަށް  ވަދޭ.    ! ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

ަގއި ވެސް  ކޮށްލ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މ ހަމަދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއް  މި ބ ނާހެން ކަރަންޓ  ބިލަށް މި  ކ އެކަމަ

ދެކޭތީ ކަމަށް  އަސާސެއް  މ ހިންމ   އެދެން  ،ވެހަމަ  ވަރަށް  ހަމަ  މަރ ޙަލާަގއި    ،އަޅ ަގނޑ   ކޮމިޓީ  ކަންކަމަށް މި  މި 

މި ދެންނެވި ޮގތަށް ދެ ފަރާތ ަގިއ، ފެނަކަިއެގ އޮފީސްތަްއ    އަޅ ަގނޑ   އަދި  ން.ޔަތްކޮށް، މިއަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅަޢާރި

ދިޔ މަކީ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރިއަށް އޮތް މ ސްތަޤ ބަލަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާ  ންރާއްޖޭެގ ދެ ބިތ ަގއި ހަމަޖެހިެގ

ެގންދާއިރ   މ ޅި ރާއްޖޭަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރެވި   ިއ،އަދި ރާއްޖޭަގ  ،ތައް ނިިމެގންދާއިރ ޕްރޮޖެކްޓ   ތިބޮޑެ

ބޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑ  ލ ޔެއް ލިބިެގންދާނެ ކ ރަން ތިނިޓަރއަދި އެ ކަންކަން ބަލަން، މޮ  ސަރ ކާރަށް ވެސް

  . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ލީކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ކަންކަން މި ފާހަަގކޮށް

  

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގއަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ     ިއއްޒަތްތެރި  ފ ނަދޫ 

 . ށްމ ޙައްމަދ  ޝާހިދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝާހިދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

ސަރ ކާރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ކޮންމެހެން އަސާސީ ޚިދ މަތެއްެގ މި    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފެނާއި ނަރ ދަމާއަކީ

މ ޅި ރާއްޖޭަގއި އެ ނިޒާމ ތައް ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރެވެމ ންދޭ. ،  އިޮގތ ަގއި ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރައްވަ 

އަބަދ  ވިދާޅ ވޭ  ތަރައްޤީއަކީ  މަނިކ ފާނ   ވާ  ،ވެސް  ވާކޭޮގތެ  މީހާއަށް  ސިކ ނޑިއަށް  މީހާެގ  މީހާެގ ޮގ  .  ތެކޭ. 

ދާއިރާެގ    ެގއަޅ ަގނޑ    ،ޮގތެކޭ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑ  ތެދ ފ ޅެއް. މަނިކ ފާނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާތޯ  ަގބޫލ ކ ރ ންތަކަށް ވާ

ނަރ ދަމާއެއް އެޅ    ގައިފ ނަދޫ ފ ރަތަމަ  ފެއްޓ ނީ  މަނިކ ފާނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި.  ްއވީ  އެންމެ  ަގއި.    2009ެއ މަސަްއކަތް 

އެނިގވަޑައި ޕީ.ޕީ.އެމައަދި ؟ންނަވާތޯ ަގއެކަމަކ   ރަށ ެގ  އެ  ވެސް  ަގބޫލެއްއަދަށް  މީހ ން  ނިސްބަތްވާ  ނ ކ ރަްއވަޭއ  ށް 
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ރާއްޖޭަގއި   ؛ވެސް ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމ ަގއި ކ ރެވ ނ  ކަެމްއ ކަމަކަށް. ހަމަ އެޮގތަށް ބަނދަރ ެގ މަސައްކަތް އެްއޮގތަކަށް 

  ، ވަނަ އަހަރ  މަސަްއކަތް ފެށި  2009ނދަރެއް. އެ ބަނދަރަކީ ވެސް ހަމަ  މަދ ވާނެ ެއވަރ ެގ ރީތި، ބޮޑ ، ވަރ ަގދަ ބަ

އެ ބަނދަރަކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަމ ަގއި ެއޅ ނ  ބަނދަރެއް ފައި އޮތް ބަނދަރެއް.  ހެދިވަރަށް ރީތިކޮށް ފ ރިހަމައަށް  

، ރައީސް  އި  ކަމަށް ަގބޫލ ކޮށްެގން ތިއްބަވަމި ދެންނެވީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މީހ ން. ެއއީ ތަރައްޤީ ނޫން ؛ކަމަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރޭ

ތަރައްޤީައކީ ލޮލަށް ފެންނަ   ،  ވެރިކަމ ަގއި ފެނ ެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ނ ކޮށް ތާރ އަޅާލީ މަގ ތަކ ަގއި. ޭއެގ ބޭނ މަކީެގޔާމީން

ނޫން ކަމަށް އްޤީ  ، އެއީ ތަރައަޑިއަށް ައޅާ ހޮޅިތަކަކީ އެޅ މަށްފަހ  ލޮލަށް ފެންނަން ނެތް އެއްޗެއް ީވމާ  ،ވެފައި  އެްއޗަކަށް

  ، ތަރައްޤީ ބިމ ން މައްޗަށް ނެންގެވީ. ައޑިއަށް ފައިބާ  ،ރައީސް ޔާމީން މި ހެއްދެިވ ޮގތަކީ  ބައެްއެގ ސިކ ނޑިއަށް ވަންނާތީ 

ހ ރެ އިއްޒަތްތެރި   ތާރ އަޅާލީ. އެ ސަބަބާ  އިއޮތް ހޮޅި އެއީ އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ބައްލަވަ  އެ  އަޑިއަށް ލާފައި

. ރަނަގޅަށް  ފަފެނ ެގ ނިޒާމ ން މަހ ރޫމ ވެމިއަދ  ވެސް  ފ ނަދޫެގ ރައްޔިތ ން އެ ތިބީ    ،ަވޑަިއަގންނަވާތޯ އީސް، އެނިގރަ

މަގ  ހެދެމ ންދާހެން މިހާރ  އޮންނާނީ   އިމިހާރ  މިލަންދޫަގ  ،ާގއިމ ކ ރެވި   އެކަން ދިޔަނަމަހީ އެންމެ ފ ރަތަމަ ފެނ ެގ ނިޒާމ 

ދަނީ ޭއެގ ައނެއްކޮޅަށް. އެންމެ ފ ރަތަމަ   ަގނޑ މެން މިައޅ   ކ  ފެށިފަ. ެއކަމަތްފ ނަދޫެގ މަގ ތައް ހެދ މ ެގ ަމސައްކަ

ން މި ޖެހެނީ ފެނ ެގ ހޮޅިތައް އަޅަން.  ފަހ ، ޭއެގއިއޭެގ މަތީަގއި އިމާރާތްކޮށް ވެހިކަލްތަްއ ދ އްވަ   އިމަގ ަގއި ތާރ އަޅަ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރެވ ނީމާ  މިކަން  ބޮޑ ވޭ.    ،ވަޑައިަގންނަވާތޯއެނގި   މިހެން  ތަން  ބޮޑ   ވަރަށް  ޮގތ ން  ޚަރަދ ެގ 

އަދި ބ ރަވޭ.  ޮގތ ން  އިތ ރ ވޭ  ވަގ ތ   މަސައްކަތ ެގ  ތަނެްއ  ވަގ ތ   ތަރައްޤީ   . އެތަްއ  ހ ށަހެޅެންޖެހޭ  ރަްއޔިތ ން  އަށް 

ޮގސް ރަްއޔިތ ން އެކަމ ން   އިއެ ވަގ ތ  މި އޮންނަނީ މާ ދިގ ލަ   ،އަންނައިރ ަގއި، ތަރައްޤީ ބޭނ ންވާ ވަގ ތ  އަންނައިރ 

އްލެއް ލިބެންޖެހޭ. ތަރައްޤީެގ ނަމ ަގިއ  ހަމި ބާވަތ ެގ ކަންކަމަށް މި ބިލ ން    ،މަހ ރޫމ ވެފަ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން ބޭނ ން

މި ކަހަލަ ކަންކަން   ިއ،، ރައްޔިތ ންނަށް ޮއޅ ވާލައި ޅ ަވިއެގން ރަްއޔިތ ންނަށް ޮއޅ ވާލައަރައްޔިތ ންެގ ލޮލ ަގއި އަނދ ން

ްއ ޏެމިކަން އެކަން ؛ން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރެވެމަލ ކ ޢަކޮންމެވެސް އ ސޫލަކ ން    މެދ   ރޭވި، ހިންިގ ފަރާތްތަކާ

މެ ބޮޑ  ރަށަކީ ފ ނަދޫ. އެ ރަށ ަގއި ބޮޑ  ންން އެެގ ޮގތ އަތޮޅ ަގއި ޮއތް އެންމެ ބޮޑ  ރަށަކީ، އާބާދީ  ށ.  ،ވެސް ނޫން

ެއޅ މ ެގ    . އަދި ކ ރިއަށް އޮތް ތާނަގއި މިހާރ  ހ ރި ހޮސްޕިޓަލަށްހޮސްޕިޓަލެއް އެޅޭ ބޮޑ  ހޮސްޕިޓަލެއް  ވ ރެ ވެސް 

 ޚިދ މަތްތަކެްއ  މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ން އެބަދޭ. ބޮޑ  އެއަރޕޯޓެއް ެއބަ އޮތް. އެ ެއއަރޕޯޓަށް ެވސް އެތައް ބަިއވަރ 

އް އެބަ ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް، ެއ  ތަރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެމ ންދާން އެބަ ޖެހޭ. އަދިވެސް ސަރ ކާރ ެގ އެހެން އިދާރާ

ކަ  ޚިދ މަތްރަށ ެގ  އެކަށީެގންާވ  ތަނ ން  އެ  ހިފަހައްޓައިެގން  އިންޖީެގ  ދެންނެވި    ،ނ ދެވ މ ެގ ސަބަބ ންއ ންސިލ ން  މި 

ވެ ހ ރިހޮސްޕިޓަލ ަގއި  ދަނީ   ސް  ސާމާނަކަށް  ބައިވަރ   އެތައް  ހ ރި  ެވސް  އިދާރާތަކ ަގއި  އެހެން  ސަރ ކާރ ެގ  ައދި 

އެއް ދ ވަހ ން އަނެއް ދ ވަހަށް އެ މީހ ން   ،އެތައް މ ދަލަކަށް ެގއްލ ން ލިބިެގއްލ ންވަމ ން. އާންމ  ރައްޔިތ ންެގ އެތައް 

ނ ވޭ އެ އިންޖީނ ެގއަށް އެހެން   ވިޔަސް އެ މީހ ން ބޭނ މެއް އެހެންހިލާ ދަނީ ބޮޑ ވަމ ން. ހަމަ  އެކަމަށް ކ ރަންޖެހޭ ހޭދަ އެ
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 7މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ެގއްލ ންވެފައި އޮތީ.    7ނަށް  ތަ  އެ  ، ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާތޯ  ރ  ހަޮގތެއް ހަދާކަށް. މިދިޔަ އަ

ތަން ނަގައިެގން   ބޭނ މަށް އެ  އެހެންިވޔަސް، ހަމަ އެ ހިފަހައްޓަވަނީ ސިޔާސީ  އި އޮތީ.މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ެގއްލ ންވެފަ 

ޮގތ ަގއި ޖާިއޒ  ނޫން ޮގތ ަގއި ސިޔާސީ ބޭނ މ ަގއި ބޭނ ންކޮށް، ެއކަން  ؛ތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ،އެ ިގނަ މީހ ން ބ ނާ 

އްލެއް ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް ހަކ ރ މަށް. އެހެންވީމާ، މި ބިލ ން އެބަ ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބާވަތ ެގ ކަންކަމަށް  

ހޯދަ އެހެންޮގތެއް  ބާވަތ ެގ  ،ނަމަނޫންން.  މި  ވެސް  ރަްއޔިތ ންނަކަށް   ދ ވަހަކ   ދިވެހި  ތަނެއް  ރަނަގޅ ވާ  ކަންކަން 

މި މައްސަކަތަކަށް ނ ފެންނާނެ.  ބޮޑެތި  ގ ޅ ންހ ރި  ،ކަހަލަ  ރައްޔިތ ންނާއި  އެކަށީެގންވާ  ،  ޚާއްޞަކޮށް  ޚިދ މަތަކ ން  ެއ 

ޭއެގމިންވަރަކަށް ރަްއޔިތ ންނަށް ފައިދާ ެގްއލ ންވާ ކަންކަމ ަގއި ރައްޔިތ ންނައިނ ވާ،  ށް އެބަ ޖެހޭ މި ބާވަތ ެގ  ތ ރަށް 

މެދ  ބަހ ސްކ ރެވި،    ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މި ބާވަތ ެގ ަމްއސަލަތަކާ  ،އްލ  ލިބެން. ައޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީހަާގނޫނ ތަކ ން  

 ކަމަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް   އްލެއް ލިބޭނެ މަަގކަށް ބިލ  ނިމިެގން އަންނައިރ  އޮންނާނެހައެކަށީެގންވާ  

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަދައިން ފާހަަގކ ރެްއވި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މަގ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  މަޝްރޫޢަމާލޭެގ  ށް ހެދ މ ެގ 

ނޯވޭ ސަރ ކާރ ެގ އެހީއަކ ން ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ    ،ޑެރީޑާފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ މަޝްރޫޢ . އެއީ    ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ކިޔަނީ

އް ދ މ ެގ މަޝްރޫޢެހެކީ. މާލެ މަގ އް މާލެ މަގ ހެދ މ ެގ މަޝްރޫޢަލެވ ނ  މަޝްރޫޢެއިގާއިމ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅ ނ ، ެއކ ލަވަ 

އީ އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގިއ، އް. އެމ ެގ މަޝްރޫޢެމ ކ ރ ލެވ ނީެއއް ނޫން. ފެނާއި ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  ގާއިއިވައެކ ލަ 

ނޫން ޮގތ ަގެއއް  ނޯވޭ  ،ހަނދާންވާ  ޔަީގން.  އެހީަގއި  އަޅ ަގނޑަށް  ދިވެހި ސަރ ކާރާ   ، ސަރ ކާރ ެގ  ސަރ ކާރ ން  ނޯވޭ 

އަޅ ަގނޑ     ަގއިއެ ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ އެމް.ޑަބްލިއ .އެސް.ސީ  12ނީ %ފައިވައެކ ަގިއ އެމް.ޑަބްލިއ .ެއސް.ސީ އ ފައްދާ

ވ މ ން ދިވެހި   އަހަރ   15ވަނަ އަހަރ .    2010ވީ    އަހަރ   15އަހަރ  ބާއްވާ ޮގތަށް. ދެން    15 ޮގތ ަގއި  ހަނދާންވާ

ވާނީ ރ ން ވިްއކާފައި ންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެ ހިއްސާ އަލ ން އަނބ ރާ ދިެވހި ސަރ ކާސަރ ކާރ ން އެ ހިއްސާ ަގންނާ

އަދި އިތ ރ ވެެގން ޚަޒާނާއަށް    ،ފައިސާ ދިނ މަށާއި  ދޭން ހ ރި  ހިޓާޗީ ކ ންފ ންޏަށް. އެއީ ނޯވޭ ސަރ ކާރަށް އެކަމ ގައި

މި ކަންކަން ދ ނިޔޭަގިއ    ،މ ންދާއިރ ަގއިެވސް މެ. ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ތައް ާގއިމ ކ ރަ  އިތ ރ  ބައެއް ވެސް ލިބ ނ 

ެގންޮގސްފަިއވާ ފަދަ ރަށްތަކ ަގއި އެ  ، އަދި ޖަޒީރާ ރަށެއްަގއި  ،ޮގތާއި  ކ ރަމ ން  ކ ރަމ ންދާއިރ  ދިވެހިރާއްޖެ    އި ަގކަން 

ޔަީގން ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި   ،މަށް ދިމާވެފައި ހ ރި ތަޖ ރިބާތައް އަޅ ަގނޑ މެން ދެނެަގތ މަކީމިކަ

 ށް.  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފަ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއިބްރާހީމް ޝަރީފް  މެންބަރ  ދާއިރާެގކެލާ 

އިޞްލާޙ  ާގނޫނަށް  ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ެގނައ މަކީ 

މިކަމަށް    ،ހ ރި  ލާއިރ  މީަގއި އެބައިމި އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ނަޒަރ  ހިންަގ ؛ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މ ހިންމ 

ތަނެއް ބޭނ ން ޓެސްޓ ކ ރާ  ބަލައި  ކޮލިޓީ  ފެނ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ސެޓިފައިކ ރ ން.  ޓެސްޓ ކޮށް  އާލާތްތައް  ކ ރާ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި   ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން މި އަންނަނީ  އަޅ ަގނޑަކަށެއް މި އިޞްލާޙަކ ން ނ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

އޭެގތެރޭ  ކ ރިމަތިަވމ ން.  ނ ރައްކާތަކާ  ބަތަފާތ   ބައޮއޮަގިއ  ނ ވަތަ  ވެކްޓަރތަކ ން  ފަންަގލޮލޮޖިކަލް  ނ ވަތަ  ސް ޖިކަލް   

ވައިރަސް ކަހަލަ ެއއްޗެހިން ޖެހޭ ބަލިތައް މި ައންނަނީ އިތ ރ ވަމ ން. މިހެން ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަޔަކާ    ބެކްޓްރީއާ

 ެވސް ކޮށްފާނެ ނ ވަތަ ނޭނިގެގން ވެސް ނ ވަތަ ަގސްތ ގައި ލީދ ޝްމަނ ވެެގން، ހަސަދަެވެގން މިފަދަ ކަމެއް ޑެލިބަރޭޓް

ފެން ޓެސްޓ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ަވކި ޕީރިއޮޑިކަލީ ޓެސްޓ ތަްއ    ،ކ ރ ން އެކަށީެގންވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ނަރ ދަމާ

ަގިއ އްރެއްަގއި ޤައ މީ ފެންވަލެއަދި ސާމްޕަލްތައް ނެޝަނަލް ލެވަ   ،ނަާގފައި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ލެބޯޓްރީން ޓެސްޓ ކޮށްފައި

ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭ ފެނަކީ، ފެނ ގެ   ،ޓެސްޓ ކ ރެވޭނެ ނިޒާެމއް ހ ރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ރިޕޯޓ ތައް ސެޓިފައިކ ރެވި

މައްސަލަތައް   ތަފާތ   ހަމަެއއާެއކ   ެގރެންޓީކ ރެވޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މެދ   ސާފ ކަމާ  ޭއެގ  ނ ވަތަ  މެދ   ކޮލިޓީއާ 

އެބަ އަޅ ގަ   ހިނާގފައި  އެބަހ ރި.  ހަނދާން  ހަމަ  ތާނީގ  ،ހ ރި  ނޑ   ފެންބޯ  މަރ ެވެގންބަެއއް  ބ ޅާ  މީދާ،    ، ތަކަށް 

ހ ރި. އަދި ވާ ކަހަލަ   ، ދާ ހިސާބ ން ވެސް ެއކަން އެނިގފައި އެބަޮގސް ކަށިތައް ފެންނަ ހިސާބަށް ދިޔައިމާކ ނިެވެގން

ށް ނ ރައްކާތެރި ބަލި އިންސާނ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ދެންނެވިހެން ވަރަ  ،ބަެއއް ކަހަލަ ޖަނަވާރަކީ  ،އެްއޗެއްސަކީ

ވެސް ނޫނީ އޭެގ ޒާތ ަގއި   ކ ންފަހަރަށް ވެދާނެ ަގސްތ ކ ރާ ކަމަ  ޖެހޭ އެއްޗެއް. މި އެްއޗެްއސަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ބަެއއް

ތައް  މި ކަންތައް  ،ންނައިރ ހ ތެރެއަށް ވެސް ެވއްޓިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޮގތަކަށް    ެގޮގތ ަގއި މަރ ވާން ޓޭންކ    ޠަބީޢީ

ޓެސްޓ ކ ރެވ ަމކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ޓެސްޓ ކ ރެވި ވެރިފައިކ ރެވ ން. ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްކ ރެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް  

އަޅ ަގނޑ     ،ން ެއއީޔ މި ނަާގ ސާމްޕަލްތައް ރިޕޯޓ ތައް ހެދިެގން ެއ ރިޕޯޓ ތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނަލައިސްކ ރެވިެގންދި

މ  ވަރަށް  ކިޔަނީ   ކަމެއް  ހިންމ ދެކޭޮގތ ަގއި  މި  އަބަދ ވެސް  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކީ،  އަނެއް  ދެން  ދެކެން.    ،ކަމ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަމަ ރަށްރަށ ަގއި މި ހ ންނަނީ ފ ރާޅ    ،ޓޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީށްކަރބަން ނިއ ޓްރަލްއޭ، ތިމާވެ 

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ހަމް ްގރިޑެއް ބޭނ ންކޮށްެގން  ހަދާފައޭ އެހެން ޤައ މ ތަކާ ޚިލާފަށް. މި ފ ރާޅ ތަކ ން ނަާގ ފެން

ކަރަންޓ  ިވއްކާ ޮގތަކަށް އެތާނަގއި ފެން އޮޕަރޭޓްކ ރާ އޮޕަރޭޓަރަށް ވިްއކޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ 

ލ  ވެސް  މީހ ންނަށް  ދައްކާ  ބިލ   ފެން  އަދި  ނޫންހެއްޔޭ.  ކ ޑަެވެގންދާނެ  ެވސް  ޚަރަދ   ލިބިެގންދާނެ. ފެނ ެގ  ޔެއް 

ޓާ ރައްޓެހި ޮގތްތައް، އ ސޫލ ތައް  ށްތިާމވެ  ،މިކަހަލަ ކޮންމެ ާގނޫނެއްަގއި ވެސް  ،ވެސް ބަލަންޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ 

ނެ ތަޖ ރިބާކ ރެވިފަެއއް  ބޮޑަކަށް  މާ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ބަލަނީ.  ފެން   ،ތްއަޅ ަގނޑ މެން  ކޮނެެގން  ބޯހޯލް  ރަށ ތެރޭަގއި 
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އޭަގއި ހ ންނަ ސެނިޓީ ތަންކޮޅެއް ދަށޭ ރަށ ތެރެއިން   ،ބައެއް ެއކްސްޕަރޓ ން ބ ނަނީ  ،ށް ބަދަލ ކ ރީމާ ނަަގިއެގން ފެނަ

ތާޒާ    ދަށްާވނެކަން. އެހެންވީމާ، އެ  ފ ރާޅ ން ނަާގ ފެން މާ ބޮޑަށް ވެސް ސެނިޓީ  ،ނަާގ ފެނ ެގ. އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން

ފަދަ އެްއޗެހި ދ އްވާލައިެގން ފިލްޓަރކޮށްެގން    ފެނަށް ހަދައި ތާޒާކ ރަން ނ ވަތަ އޭަގއި ހ ންނަ ވައިރަސް ނ ަވތަ ބެކްޓީރިއާ

ިއ ހ ރި މި ދެންނެވީ ރާއްޖޭަގއި ހިނާގފަ؛ އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެންކޮށްެގން ދެވޭނެ. ޭއގެ ހަމަ ސީދާ ޭގެގއަށް ކްލޮރިނޭޓ  

ެއއީ    ، ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގލަްއވާނެއިތ ރަށް ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ފެނަށް އީކޯލާ ެއޅިެގން، އީކޯލާއަކީ  ހާދިސާތައް. ޭއެގ

ހ ރި ފެނ ން ހަށިަގނޑ  ތެރެއަށް ޮގސްެގން   ެއއް. މިކަމ ެގ ސަބަބ ން ވެސް އެބަހަމަ ފ ރާނަޔަށް ނ ރައްކާތެރިާވ ބެކްޓީރިއާ

ހ ރި. އެހެންވީމާ، ފެނ ން ތަފާތ    އަދި އެތަްއ ބަެއްއެގ ފ ރާނަ ވެސް ޮގއްސަ އެބަ  ،ކ ދިންނަކަށް އަސަރ ކޮށްއެތައް  

އަޅ ަގނޑ މެން އަދި ފެން ރަށްރަށ ަގއި ހޮޅި ައޅަން   ،ކަންތައްތައް ދިމާޭވ. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ ފެނަކީ

ދޭއިރ   ޭގގެއަށް  ފެނަ  ،ފަށައި  އޮންނަ  ިގނަޔަީގންކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާންޖެހޭނެ.  ނޯންނާތީ   ށް  ޔަީގންކަން  ފަހަރަށް 

މިނަރަލައި،  ކަންނޭނެގ ފިލްޓަރކޮށްެގން  ހަމަ  ވެސް  ރަށްރަށ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ޒްިގނަ  ބޭނ ންކ ރަނީ.  ކޮށްެގން 

ވަންޏާ ކަމަށް  ދެވޭ  ޔަީގންކަން  މި  ކ ޑަ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ޚަރަދ ތައް  ސީދާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެެގންދާނެ. 

ދިނ މަށް ަވއިބަލްކޮށް  ސަބްސިޑަިއޒް  ޕްރޮޖެކްޓ ތައް  މި  ކޮށްެގން  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ސަސްޓެއިނަބަލްކ ރ މަކީ    ،ވ ރެ 

މ ހިންމ  ވަރަށް  ޤައ މަކަށް  އަންނަ  ތަރައްޤީވަމ ން  ކަހަލަ  ރާއްޖެ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ދެކެން.    މެއްކަ  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި 

 ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޓާއި އިހަވަންދޫަގއި ވެހޭ ށްހޯރަފ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ

ވިއ ަގެއއް ރަްއކާކ ރ މ ެގ  ނެގ މ ެގ،  ނިމިފަ.  މަޝްރޫޢެ  ،ވާރޭފެން  ވަނީ  މިހާރ   ދިްއ  ެވއްޖެ.  ޔަދޮވިތަްއ ދ ވަސްތަކެއް 

ޕްރޮޖެކްޓެއް އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފަހ ން މީެގ ާގތްަގނޑަކަށް    ލްޑް ބޭންކ ވަނީ. ވޯގ ޅާފައި 

އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ކ ރިން ބަލައިލިއިރ ަގއި އެ ިވއ ަގ ހ ރީ ބޭނ ންނ ކޮށް.    ،ނޫން  ؛ހައެއްކަ މަސް ކ ރިން ބަލައިލިއިރ ަގއި

މިހާރ  އެ ނިޒާމ  މަރާމާތ ކ ރައްވަމ ން   ، އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޝައ ނާ ވިދާޅ ވެފަިއވަނީއަޅ ަގނޑަށް

ެގންދަވާނެ ކަމަށް. ނެގ މ ެގ ކަންތައް މިނިސްޓަރ ކ ރިއަށްއަދި އެ ނިޒާމ  މެދ ވެރިކ ރަްއވަިއެގން ފެން  ،ެގންދަވާ ވާހަކަާއއި

 ށް. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް
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ކަމ ަގއި    އިޞްލާޙަކީ މާ ބޮޑ  އިޞްލާޙެއްމި    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅ ަގނޑަކަށް

މ ޅިން އަނދިރި  ،ޮގތ ން މި ެގންނަ ކ ޑަ އިޞްލާޙަކީ އިދާރީ ،ނ ދެކެން. އިއްޔެ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލި ފަދައިން

ރި  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. ިއއްޒަތްތެ  ފަރާތ ން ކަންކަން ކ ރ މަށް ޖާަގހޯދަން ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙެއް

ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މި   ވާ  ދަކަށްއ ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ މި ސަރ ކާރ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  ވަ  އިފެނާ ؛ރައީސް

އަ ދެކެވެމ ންދަނީ މިހާތަނަށް  ފައްޓަިއެގން   އިރ އި.  އަމިއްލައަށް  ފައްޓަިއެގން،  އަމިއްލައަށް  ސަރ ކާރ ން  މި  ވެސް 

ތެރޭަގއި. ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމ ަގިއ ފެއްޓެވި މަސަްއކަތްތައް އަދިެވސް ހިނަގމ ން  އް ނެތް މީެގމަޝްރޫޢެނިންމާލެވ ނ   

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިދިޔަ މަހ ަގއި ފެްއޓީ. ފަށާފައި ަވގ ތީ ؛ެގންދަނީ. އަލަށް ފެއްޓި މަސައްކަތެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ  

ތަން   ބަދަލ ކ ރާެގން  ށ ެގ އެހެން ދިމާލެއްަގއި ައޅަންޖެހިޮގތ ން އެތަނ ަގއި އަޅާ އިމާރާތް ޖެހިެގން އަންނަ މަހ ަގއި ރަ

އެކަން ކ ރެވޭނެ ފަިއސާ މި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  އެއީ  ދަނީ. މިކަން މި ހިންަގނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ފެންނަމ ން

ށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް މި  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަ ؟ނެތީމަ، މިޮގތަށް ކަންތައް ކ ރަމ ން މި އަންނަނީ. އަދި ކީއްތޯ މި ކ ރަނީ

ތިމަންނާމެން މަސައްކަތް ހޯދަން    ،ެގންދޭ މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކައިރީަގއި އެބަ ވާހަކަދައްކަމ ން

ފައިބ  ޤައ މެްއެގ  އަވައްޓެރި  ޖެހެނީ  މި  މި ޑަދާން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިންވަރ   އޮތް  މިނިވަންކަން  އިޤ ތިޞާދީ  ށޭ. 

ރައީސްސާސްކ ހ އި ިއއްޒަތްތެރި  މިހ އި؛ ރެވެނީ.  ތެދ ވެލާއިރަށް    ،ކ ރެވ ނީ  ސާސް  ހަމައިސްކޮޅަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ައޅަ ބޮލ ަގއި  އިއިފިއްތަ   އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތިބިކަމ ެގ  ބަޔަކ   ޒ ވާން  ހ ލާނެ  ދިވެހި  ވަނީ  މި  މިހާރ   ސާސޭ 

ވިޔަފާރިކ ރަމ އަމިލި  ނަށް.ވިޔަފާރިވެރިން މައްޗަށް  މަހެއްެގ  ރައީސް،  ނ ން  އިްއޒަތްތެރި  މިއަދ   ފަރާތްތަކަށް  އައި  ން 

ތެރޭަގިއ    އިެގނަރ ދަމަ  އިފެނާޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް     ނާރަިއެގން އެ އ ޅެނީ. އެހެންވީމާ، އިޤ ތިޞާދީ ށްލައްކަައކަ

ޑ  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނ  ހ ރި ޮގންޖެހ މ ެގ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަްއކާލަންޖެހޭ

ކ ރެވެމ ން އަންނަ މަސައްކަތްތަކ ެގ ނަތީޖާ ވަރަށް  ބޭނ ން. އެހެންކަމ ން، މި ސަރ ކާރ ން އަލަށް ފައްޓާފައި ިމހާތަނަށް  

ތަނ ަގިއ    ީމެގ ކ ރިން ކޮށްފަިއ ހ ރި ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ މި  ،ނޫން  ހިތި. ވަރަށް ހިތި، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން

. އެހެންނަމަވެސް، އެއިން ކ ރާނެ އަސަރެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހާރަކ  ނޯންނާނެ. މިއަދ  ރައްޔިތ ން އެބަ ދެކެވޭ

ވަކާލާތ ކ ރަން ނ ކ މެގ  އްހަ ފޯރާނެ. އޭެގ  ރ އެ ކ ރާ ކަންތައްތަކ ެގ ައސަ  ،ތިބެ  ަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް   ރައްޔިތ ންނަށް 

  ޖެހިއްޖެ. މާޔޫސްވެއްޖެ. ސިޔާސީ ވެރިންނާ  ލ ަގއި ޖެހިއްޖެ. ބަނޑަށްރައްޔިތ ން ބިކަެވއްޖެ. ރައްޔިތ ން ހާ  ،ނަތީޖާއަކީ

އެހެންކަމ ން، މިއަދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މީދ ތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފެނަށް ހިނގައްޖެ.  ންމެދ  ރައްޔިތ ން ކ ރި އ 

ންތީެގ އެކި އ މ ރ ފ ރައިެގ ފަރާތްތަކ ން  ދިވެހިރާްއޖޭެގ ތަފާތ  އެކި ިގ  ،މެދ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޮގތް  ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނާ

އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ   ؛ތިބީ ބައްލަވަން. އޭެގ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެ

މަދ   ޞައަބްދ އްޑޮކްޓަރ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، އިއްޔެަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އަތޮޅ ަގއި ހ ރި އެންމެ ބޮޑ  އެއް ހޮސްޕިޓަލް  
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ހިމަނ އްވާފައި ތިބި އެ  ކޮށްފަިއާވއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ބޯޑެއް ޢައްޔަން  ހިންގ މަށް ؛މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޯޑެއް ޢައްޔަން

  ، ނ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ރަްއޔިތ ންެގއް  ވަރަކަށް ޝަްއކެ  ބޭފ ޅ ންނާ ދޭތެރޭަގއި އެްއވެސް 

  އީއެ   ،އެއީ އެ ތަނަކީ މ ޅި އަތޮޅ  ވެސް ހިްއސާވާ ތަނަކަށް ވާތީވެ  .ހ ރި  ތޮޅ ތެރޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އެބައަ

އަތޮޅ  ތަމްސީލ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް އެ ބޯޑ ަގއި ނެތީމަ.   ،ޚިދ މަތްތަކެއް ރަްއޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ތަނަކަށް ވާތީވެ

ތަނ ެގ ތެރޭަގއި ޮއންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     . އަތޮޅ  ތަމްސީލ ކ ރެވޭނެ ޮގތް އެއެހެންވީމާ، ެއއީ މ ހިންމ  ކަމެއް

ެއއީ އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ެގ މެންބަރެއް ޮގތަކަށް    ަގބޫލ ކ ރަން.  ީވނަމަވެސް، އެނޫން  ކަމ ަގިއ ވިޔަސް، ރައީސްކަމ ަގއި 

އެ ރައްޔިތ ން ހައްޤ ަގއި. އެީއ    ،މީަގއި ހަދަން އެބަ ޖެހޭވިޔަސް މ ޅި އަތޮޅ  ތަމްސީލ ކ ރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ޮގތްތަކެއް  

އެހެން    ،ހ ރި ހެދިފަ. އެހެންނޫނިއްޔާ  ތަންތަން އެބަ  ެގއަތޮޅ ެގ އެކި ރަށްރަށ ަގއި ޞިއްޙީ މަރ ކަޒ ތަކާއި ެއކި ފެންަވރ 

ހޮސްޕިޓަލެނަމަ،  ކަމ ަގއި ވާ   އެޮގތަށް ނ ކ ރެވޭ މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަސްލ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ކ ޑަ މިނީ    އް އަޅަންވީ. 

ތ  ހަބޮޑެތި މަސްލަ  ،މިއީ ޤައ މީ ބޮޑެތި ަމސައްކަތް  ؟ތޯ އެކަން ކ ރާނީ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއްސިޔާސަތަކީ. އެކަން ކިހިނެ

އް، ިގންތިތަކަކަށް  ތަކެތިމިފަދަ ކަންކަން ކ ރާއިރ ަގއި. އެހެންވީމާ، މިން  ،ހިމެނޭ ކަންކަން ތަޢ ލީމީ ދާއިރާ، ޞިއްޙީ ދާއިރާ 

ކަމ ަގިއ    ބަހާލައިެގން މަސަްއކަތްކ ރަން ފަށާއިރ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ިވސްނާލ ން މ ހިންމ 

ދ ވަހ ، އިްއޔެަގއި ނިންމި ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދިވެހި  ށްވާތީ އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ހިްއސާކޮށްލީ. އަދި އިހަ

ެގންނަން ބޭނ ން. ޚާއްޞަކޮށް މަސްވެރިންނަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާައކީ ވެސް ވަރަށް    ތ ންެގ ސަމާލ ކަމަށްރައްޔި

ައކީ އެއަށް ބިނާެވ ދިރިއ ޅ ން ބައްޓަންކ ރަމ ން   85މެ. އަދި %  ކ ރަމ ންދާ ރަށެއް. ދާއިރާއެއް  މަސްވެރިކަން  އަށްފ ރިހަމަ

ޮގތެްއަގިއ. އެހެންކަމ ން، މަސްވެރިންނަށް ޓާެގޓ ކޮށްފައި    . ފަރެސްމާތޮޑާ ޚާްއޞައަންނަ ފަރާތްތަކެއް ދިރިއ ޅެމ ންދާ ރަށެއް

މަހ ެގ ައގ     ،މަސް ފަހ ން އަނެއްކާވެސް މި ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ މަކީ   2މަހ ެގ ކިލޯއެްއ ޖައްސަލާފައި    އަށްރ ފިޔާ   17

މަހ ެގ   ށްރިޔާސީ އިންތިޚާބަ  ،ބޭނ މަކީމިއީ ރާވައިެގން ހިންާގ ޖަރީމާއެއް. މީެގ  ؟ ބޮޑ ކ ރ ން، ަގތ މ ެގ. ކީއްކ ރަންތޯ

މިހާރ  ވެސް މަސްވެރިން އެބަ ބ ނޭ އެކަން އެހެން    ،ކަށް ބޮޑ ކޮށްފިކަމ ަގއި ާވނަމަޔައަގ  ބޮޑ ކޮށްފީމޭ ބ ނ ން. ކ ްއލި

ނެތި މި ކ ރާ    ލ މެއްލައިއަންނަ ޮގންޖެހ ންތަކަށް ބަ  ޮގތ ން  ނޫން. އިޤ ތިޞާދީ  ކ ރާނޭ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެނެއް

  ، ކޮންމެ ކަމަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބިެގންދާނެ. އަޅ ަގނޑ  މީެގ ކ ރިން ވެސް ދަންނަވާފައިވާނެ

ހަމަކ ރާނޭ.   އި މި އަހަރ  ފަހ ކޮޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރިކ ރ މ ެގ ނަތީޖާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނާ އަރަ

ތިމަންނާމެން    އްލާފައި މިނިމަމް ވޭޖެއިދެން މަހ ެގ ައގ  ކ ޑަ ތަންކޮޅެއް މަްއޗަށް ޖައްސަ   ޑޮލަރ ެގ އަގ  އެހާ ބޮޑ .

އޮތް ބޮޑ ވެެގންދަނީ.    ތަކެތީެގ އަގ  މި ؟ތޯ މި ދެކޮޅ ޖައްސަނީއްކަނޑައެޅީމޭ ބ ންޏަކަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކިހިނެ

އިޤ ތިޞާދ  ހަމަމަަގށް ެއޅ ވ މަށް ޓަކައި ިމ ރާއްޖޭެގ  އޮތީ ބޮޑ  ހަނގ ރާަމއެްއެގ ތެރޭގައި. ދެން މި ރާްއޖޭެގ    ދ ނިޔެ މި

ޮގތަށް   އިޤ ތިޞާދީ ަވޒީރ ން ކ ރަްއާވ މަސައްކަތްތަކަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ނ ފެނޭ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެފ ށް ފެންނަ
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  ތަން ފެންނަމ ން މި   ހާދިމާލަށް މިސްރާބ ޖަ  ކާތަވެރިކަންކ ރެވެމ ން ަވޑަިއެގންނެވި ފަރާތްތަކ ން މިއަދ  އަނިގރި ދައ ލަ

ތަކާ ދިމާލަށް ދަނީ. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފަސޭހަ ވާހަކަެއއް، އަނދިރި ދައ ލަތް. އަނދިރި ދައ ލަ

އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން   ؛ޮގސް ހ ސްވެއްޖެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އިމިސްރާބ ޖަހަ

މަދ  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި އަތޮޅ  ތަމްސީލ ކ ރެވޭނެ  ޞަޢަބްދ އްޑޮކްޓަރ  ންމ ، ވަރަށް މ ހިންމ  އެއް ވާހަކަެއއް  ބޭނ ންވި މ ހި

 ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  ޔ ޮގތެއް ގާއިމ ވެެގންދި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ  

 މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަށް. ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަމަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަރ ދަމާެގ  އަންނަ ެގއް ހައަސާސީ  ފެނާއި  ވަކާލާތ ކ ރަމ ން  ކަަމށް  އް 

އަންނަނީ   ،އެމް.ޑީ.ޕީން މި  ކަންކަން  މި  ވެސް  ސަރ ކާރ ަގއި  ދެވަނަ  އަދި  ސަރ ކާރ ަގާއއި  ފ ރަތަމަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ެގ ރިޔާސީ  ޙްރައްޔިތ ންނަށް ކަށަވަރ ކޮށްދެމ ން. މި ދައ ރ ެގ މި ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލި

ވަ އ ވަ ެއއް  ވަރ ަގދަ  އެންމެ  ތެރޭަގއި  ވިދާޅ ވެފައި  ދެއް އ ދ ފ ޅ ތަކ ެގ  ދައ ރ     ،ވާނީ ކަމަށް  ފ ރަތަމަ  މަނިކ ފާނ ެގ  ެއ 

ތާހިރ ެވވޭނެ   ަގއިން  ،ނިމ މ ެގ ކ ރިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ފެނާއި ނަރ ދަމާ ކަށަވަރ ކޮށްދީ

  އިއައިސް ސިންަގޕޫރާ  ސަރ ކާރ ތައް އަންނަމ ން  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ؛ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ސައިދޭނެޮގތް ހަމަޖައް

. އަތޮޅ ތެރޭެގ ލޮބ ވެތި އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތ ންނަށް  ތިބީ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ މިނިވަންކަން ލިބ ނ ތާ ދާދީ އެއްހަމައެއްަގއި މި

ލިބެންނެތ މާ  އިފެނާ ޚިދ މަތް  ލިބެންނެތ މާޞިއް  ،އިނަރ ދަމާެގ  ޚިދ މަތް  ދިރިއ ޅޭނެ    ،އިޙީ  ރައްޔިތ ންނަށް  މާލޭެގ 

އަހަރެއްހާ ދ ވަހ  ވެރިކަންކ ރި ބޭފ ޅަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ   30ހިތާމަހ ރި ކަމެއް.    ،އެކަށީެގންވާ ޖާަގެއއް ނެތ މަކީ މިއީ

ން ދިވެހީ  ،ހ ންނެވ މަކީ ެއއީންނެވިވ ރެ ަމއްޗަށް ެގންދަން ނޭނިގ ވެރިކަމ ަގއި ހ   ން ރ ފިޔާއަށްއަބިލި  ފަސްބަޖެޓ  ހަތަރ 

ޖެހ ނ  ސަބަބ . ވަށާޖެހޭ އިޤ ތިޞާދަކަށް ބައްޓަންކޮށް، ޓެކްސްެގ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  މިއަދ  މި ހާލ ަގިއ ތިބެން

ޑ  އިހ މާލެއް. ހ ންނެވ މަކީ އެއީ ދިވެހިންނަށް ވެވ ނ  ބޮދ ވަހ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ހ ންނެވިއަހަރ   30  ،ފ ރޮޅާލަން ނޭނގ ނ 

އެމް.ޑީ.ޕީން   ،ބާޠިލަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިނ ފެންނައާއަޅ ަގނޑ ެގ ހަޔާތ ެގ ބޮޑ  ބަިއ އަޅ ަގނޑ  ޯވޓ ލަމ ން އައީ ފެންނަ

މަސައްކަތާ ކ ރި  ރަްއޔިތ ން  ފިކ ރަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މަސައްކަތ ން  ވޯޓ ލާނެ   އި ކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގ ރ ބާނީން  ވީ 

އެ    ޮގއްސަ.ލިބިެގން މި އޮތީޔާ އިތ ރ  ނަންތަކެއް ކަރ ދާސްކޮޅ ަގއި ހިމެނިެގން އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިންސާނ ންނަށް ކި
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އެ މަސައްކަތާއި  އަންނަނީ  ކ ރި  މި  ކަށަވަރ ކ ރަމ ން  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ޤ ރ ބާނީން  ކަރަންޓާއި،    ،ވީ  ނ ކެނޑޭ 

ލަފާދ ން އިންޖީނ ގެއާިއ،  އޮޑިއަޅަނާރާ  އަދި  ބަނދަރާއި،  ފައްތިޔާތައް  އިފ ރޭނެ  ހިތްަގއިމ   ނިދާލެވޭނެ  ޮގސް  ލާފައި 

އ މ ރ    ،އަހަރ  ެވެގން  70ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ރަށ  ބަންދ ަގއި ތިބެ، މާލެ ނައިސް  ރަށްރަށ ަގއި ހަމަޖެހިެގން ައއ ން.  

ނ ވެެގނެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލަން ބޭނ ންއި ބަލައެއީ މާލެ އޮންނަ ޮގތްހ ސްވެެގން ަވޅ ލާ ރައްޔިތ ންނެއް މަދެއް ނޫން.  

ފިރ ޢައ ނ    ،އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އަހަނީ  .އ ޅ މަކީ ެއއީ އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދައްކައިެގންރައްޔިތ ންނަށް ދަތ ރ ފަތ ރ ކޮށް

ްއކި ާވހަކަ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެދައްކާ ވާހަކަ. ފޭލިޭގަގއި ތިބި މީހ ންނަށް ފިރ ޢައ ނ  ވެސް އ ޑ ދެްއކިހެން އ ޑ   އ ޑ 

ވ ރެ ރަނަގޅ  ކަމެއް ދިމާވެފަިއ ތިބި ބަެއއް ނޫން. އެއަށްވ ރެ ޯގސްކޮށް ތިބި ބައެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ.    މިތިބީ އެއަކަށް

ެވެގންދިޔައިރ    30އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ލިބެންޖެހޭނެ  ަގއި އަހަރ   ބޯފެން  ނިޒާމަކަށް   ސާފ   ނަރ ދަމާެގ  ކަމަށާއި، 

ފެނަކީނާޚާފާ ތާހިރ ވާނެ  ަގއިން  އަދި  ކަމަށާއި،  ކަމަށް   ،ކ ރަންޖެހޭނެ  އޮތް  ޮގތެއް  އެހެން  ނޫން  ފެން  ނަޖިސް 

ނޫން.   ބައެްއ  ދ ށް  ވެރިން  އަތޮޅ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖަނަރޭޓަރ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ރައްޔިތ ންނަކީ،  ތިއްބެިވ  ތެރޭަގއި 

އ   ،ހިންގައިެގން  ކަރަންޓ   ހަކަތައިން  ައީވެގ  ޖަހައިެގން،  އެނބ ރޭ  ، ދިއްލަިއެގންބޮކި  ،ފައްދަިއެގންނޫނިއްޔާ  ފަންކާ 

މިހާރ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ؛ ކޮންޑިޝަން ހަރ ކޮށްެގން ތިބެންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ދ ށް ބައެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެއަރ 

ވެރިކަމ ެގ    ،ންމ  މެންބަރ ންެގ ހިތްވަރާއި ފަންވަރ ން މަގ މައްޗަށް ނިކ މެ ވެރިކަން ބަދަލ ކޮށްއެމް.ޑީ.ޕީެގ އާ  ،މަސައްކަތ ން

ތައް  ގ އްހަމި ކ ރި ބ ރަ މަސައްކަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދެންނެވި    ،ނިޒާމ  ބަދަލ ކޮށް، ޤާނޫނ އަސާސީ ބަދަލ ކޮށް

ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް    އި ރަށެއްަގއި ފެނާއްނީ މިހާރ  ވެސް، ހަތްދިހަ އެތަލިބިެގން މި އަންނަނީ. އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަ

ދިމާކޮށް، މ ޅި ޕާޓީ ބައިބަިއވާ ޮގތަށް    އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބ ތަކާ   ،ހިނަގމ ން އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަން

ސާސީ ތަރައްޤީތައް ެގނައ މ ަގއި ހ ރަހަކަށް އަދަ  ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ މިފަ؛ ކ ރެވޭ މަސަްއކަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެގންނަންވީ.  ެގންނަންޏާ  ބަދަލެއް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ަގާވއިދަށް  އަސާސީ  ނ ވާނެ.  ވެެގނެއް  ކެމްޕޭނ ތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކަށް. އޭރަށް ސަނަޕާރ ޗެއަކ ރަންވާނޭސަންެގ ދައ ރ  ނިންމާފައި ވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅަކ  ެއހެން ބޭފ ޅަކ  ޢައްޔަންޕާޗެއަރ

އެއްޮގތަކަށް މިތާކ   ނޯންނާނެ  ދެން  އޭރަކަށް  މިކަން.  ރަނަގޅ  ނިމ ނީ  ހިންާގނެ  ޕާޓީ  މިއ ޅެނީ  ބައިބަިއވ މެްއ.  ވެސް 

މިއީ   ،ފަރާތެއް ހޯދަން. ބޭފ ޅަކ  ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފަސޭހައިން ދެން އޮންނަ ކޮންްގރެސްއެްއަގއި ނިންމިދާނެ

ެއއީ ފެކްޝަން އޮންނަ   ،ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް އެއީ ކޮން ފެކްޝަނެްއކަން ނޭނިގއަދި    ،ގެއްލޭ ކަމަކަށް ާވތީ  ތ ހަމަސްލަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،އާންމ  މެންބަރ ންނަށް މިކަމ ެގ މާޔޫސްކަން ވަރަށް ބޮޑ . އަޅ ަގނޑ ެގ އާދޭހަކީ   ތިބޭއެްއޗެްއކަން ނޭނިގ

ދ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   އީބޭފ ޅަކަށް ތާ  ކ ރާ ކޮންމެ މަޤާމެއްަގއި ވެސް އެތަރ ަގއި އޮންނަ ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ  ވެސް ވާދަދަފ 

މަޖިލީހ ެގ ޤައ މީ  ން.  ޔ ދިއާންމ  މެންބަރ ންނަށް ވެސް ދިނ ން. އަދި މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ވެސް ލިބެިގން

ވެސް ލިބިެގން ެއއްޮގތަކަށްއީ ތާން. އެއީ ވަކި ބޭފ ޅަކަށްޔ ދިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  ެވސް ވަކި  ދ ކޮށްފިއްޔާ އެއީ 
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ބޭފ ޅަކާ ދިމާކޮށް ވާހަކަދަްއކާ  އެހެން  މޫނ   ހަމަ  ނޫން.  ދެކެން.  ލައިދިކޮޅ ވީެއްއ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  އ ޅެވެންޖެހޭނެ  އި 

އިސްމާޢީލަ ފައްޔާޟް  އިންތިޚާބ ަގއި  މި  މިހަފަހ ެގ  ތާޢީދ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ   ނިންމީ  ށް  ރަނަގޅ    ،އަޅ ަގނޑ   އެއީ 

ކަށް ވާތީ. އެހެން އެްއވެސް ސަބަބެއް އޮެވެގނެްއ ނޫން. އަދި ެއއީކީ އެހެން ެއްއވެސް ބޭފ ޅަކާއި އަޅ ަގނޑ   ޔަހިންގ ންތެރި

  ..ެވސް ނޫން. އިދިކޮޅ ވީެއއް

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

މެންބަރ  ދިމާވެފަ ؛އިްއޒަތްތެރި  އޮތީ  މައްސަލަ  ތިޔަ  ދ ވަހ   ތަ  ،އިކ ރީ  ކެމްޕޭނ  މި  އެތެރޭެގ  އެްމ.ޑީ.ޕީެގ  ނ ަގއި 

 ެގންދަވާ! ވެސް އެކަން ހަމަ ތިޔަ ކ ރަްއވަނީ. ކ ރިއަށްހިންަގވާތީވެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަނެއްކާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އެރީ މިއީ ޅ ަގނޑ  ެވސް ހިތަށް، އަ ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން އެކަން ކ ރެްއވީމަ  ަގއިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޔެ

 ... ނޑ މެންެގއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެ ވާހަކަ ދަްއކަން ފެްއޓީ. ދެން އަޅ ަގ؟ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަރ ެގ ަވގ ތ ބާއޭ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ގ ޅޭ ކ އްލި މައްސަލަެއއް.   ގ ޅ އްވާ! އިްއޔެ މިތާ އޮތީ ެއކަމާ ޢާޟޫއ ކ ޑަކޮށް ބިލ ެގ މަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މިރ ެގ ވާހަކައެއް  އާދެ! އިްއޔެ ވެސް އޮތީ މ ޅިން ކ އްލި މައްސަލަެއއް. ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ކ ރީެގ ކައ ންސިލް މެންބަރ  ޢާ

ނަރ ދަމާެގ ކަންކަން   އިފެނާ  އެ ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް ައއީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދ   ،ތެރެއިން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ. ދެން އޭެގ

މި ދަންނަވަނީ، ރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރަށް އަމާންކަމާނ ހ އްޓި ކ ރިއަށް އަޅ ަގނޑ   ފ ރިހަމަ  ދާނީ  ކ ރ މ ެގ  އެކީަގއި ދައ ރ  

  އިދިއްކޮށްލަށް ބޯޔަނޭ. އަދި އެ ސަރ ކާރ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރައްޔިތ ންނާއި ހަމަފ ރ ޞަތ  ލިބިެގ

ނަރ ދަމާ   އިފެނާ  ނޭ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއްެގ ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންނަށްއ ޅެން ކެރޭވަރ  ބަހައްޓައިެގ

  ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.ން. ޝ  ޔ ވެެގންދިކަށަވަރ  

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 .ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ނަރ ދަމާެގ ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފަިއ އޮތް އިޞްލާޙެްއެގ ވާހަކަ.    އިިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ދެކެވެނީ ފެނާ ޝ ކ ރިއްޔާ  

އްެގ ޮގތ ަގއި ސާފ  ގެ އްހައަސާސީ    ،ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި އެބަ ބ ނޭ  23ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

)ޅ(ަގއި މާއްދާެގ  އެ  ހަމަ  ވާހަކަ.   ޖެހޭ  ފޯރ ކޮށްދޭން  އޮންނަނީފެން  މި  ދައ ލަތެްއެގ    ،  ވާހަކަ.  ނަރ ދަމާެގ 

ިމއީ އަސާސީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ކަންކަން މިއީ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ކެރިފޯރ ންތެރިކަން ހ ރި މިންަވރަކ ން މި

މިދިޔަ   ؛މެންއަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ   މި  ،ތަްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީގ އްހަ

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑަށް   2021  ،އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  އިނޭގތޯ. މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ 

ސަރ ކާރ ެގ  ،  . އެހެންނަމަވެސްބިލިައނަށް ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ އޮތް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ޮގތ ަގއި ޖެހިފަ  6ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި  

ނ ކ ރެވ ނ  ސަރ ކާރެއް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ބިލިއަން ރ ފިޔާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ހޭދަ  2  ،ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސްލޯ

ޞާލިޙް  މ ޙައްމަދ   ސައިބްރާހީމް  އޭރ ެގ  ޚަރަދ   2ރ ކާރަކީ.  ެގ  ރ ފިޔާ  ރ ފިޔާ    2ނ ކ ރެވ ނ .  ބިލިއަން  ބިލިއަން 

  ކ ރެވ ނ  ފައިސާއިން ޚަރަދ ކ ރެވ ނީ. ކިހިނެއްތޯ ާގތްަގނޑަކަށް ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީައށް ބަޖެޓ   25ނ ކ ރެވ ނ . ެއއީ %ޚަރަދ 

 މި  ،ރަނަގޅަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ށްބިލިއަން ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއް ހ ސްވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަ 37؟ ވީ ފައިސާއަށް

އެކަމަކ    ހ ސްކ ރި.  ެއވެސް  ނޭނޭގ  އަޅ ަގނޑަކަށް  އައި.  ވެސް  ބަޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓްރީ  ވެސް  އަނެއްކާ  ތަނަށް 

ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ސްލޯ  ،ރައްޔިތ ންނަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތަްއ  ތަރައްޤީެގ  ހ ރި  ނ ވި ރަށްރަށަށް  އެކަމެއް   ކަމ ން 

ކ ރީެގ ރައީސްއިްއޒަތްތެ މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ،ރި ރައީސް.  ވާހަކައަށް ވެސް ދާންޖެހޭ.   އަދި މި ؛ރައީސް އިބްރާހީމް 

ވަރަށް    ،މަނިކ ފާނ  އިންނެވީ  ތި  ރިޔާސަތ ން  ރައީސް  ދެއްވާފަ ިއއްޒަތްތެރި  ލަނޑެއް  ކ ރީެގ    އިބޮޑ  

ައޅ ަގނޑަށް ފަހ މ ވާ ޮގތ ަގިއ     ޤާނޫނ އަސާސީއަޅ ަގނޑ   ، ކީމިައދ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަ   .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރާިއ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސާ  ،މިއަދ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކީ، ފައިޞަލް ނަސީމް

ޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ވެެގން މި ވަނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމ ަގއި ހ ންނެވި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އޭރ ެގ ރައީސ ލް

ޞާލިޙް ޤައ މ ެގ   މ ޙައްމަދ   ިމ  ހަޤީޤަތ ަގއި  މިއަދ   އެހެންވީމާ،  ވަނީ.  ިމ  ވަކިކ ރަްއވާފައި  ަމޤާމ ން  އެ 

ރައީސް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް އިއްޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ނަސީމް  ފައިޞަލް  ؛ ހ ންނެވީ 

ސަރ ކާރ ަގ ޚިދ މަތްތަކަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަސާސީ  ޔާމީން   ިއ  ރަީއސް  ދެއްަވއިެގން  އިސްކަމެއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

  އޮޅ ންތައް ޭއަގއި އެބަ   ތިމަސައްކަތްކ ރެއްީވ. ތަފާސްހިސާބ ތައް މި ތަނ ަގއި ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ިވއިރ  ވަރަށް ބޮޑެ

އެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ، ނިގވަޑައިަގންނަވާނެހ ރި.  ހަވާލ ެވވަޑަިއެގންނެިވއިރ   މަނިކ ފާނ   އެ  ވެރިކަާމިއ  ޔާމީނ ެގ  ރައީސް 

އޮތީ   ނިޒާމ   ރައީސް.    6ފެނ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް   6ރަށ ަގއި  ވެރިކަން    ، ރަށ ަގއި.  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ 
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ރަށާ ހިސާބަށް ފެނ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރ މ ެގ    51ތެރެއިން  ށ ަގއި ފެނ ެގ ނިޒާމ  އޮންނާނީ. އޭގެ ރަ  51ނިމ ނ އިރ ަގއި  

ރަށ ެގ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާ ތަން ފެންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި   15ރަށ ަގއި ނިންމާފައި    30މަސައްކަތް ފެށިފައި އޮންނާނީ.  

ރަ ؛ ރައީސް އިނޭގތޯ.  ނިޒާމ   ނަރ ދަމާެގ  ެއޮގތަށް  ޒަހަމަ  ޔާމީނ ެގ  އޮތީ  ޢާީއސް  ޖެހ ނ އިރ ަގއި  ރަށ ަގއި    31މަތާ 

ރަށާ ހިސާބަށް   102މަތ  ނިމ ނ އިރ   ޢާނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  އެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަނިކ ފާނ ެގ ޒަ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ިމއީ ބެންޗ މާކަކީ  ކީ. އެ މަނިކ ފާނ  މަސަްއކަތް ެގންޮގސްދެްއވާފަިއ ހ ރީ. މިީއ ތަފާތަކީ. މިއީ ރައީސް ޔާމީންެގ ސްޕީޑަ

އަސާސީ  ރައީސް.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގ އްހަ  އިްއޒަތްތެރި  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ަމށް  ހ ރި   ައކ ތައް  މަސައްކަތްކ ރައްވާފައި 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ފަހ މްވެެގންދާނެ.  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އަދަދ ތަކ ން  ދަންނަވާލި  މި  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ  ؛ ސްޕީޑ  

އަހަރަށް. އަޅ ަގނޑ     30  އަނިޔާވެރިތާރ ،  ޚްދ މ ޚ އަހަރ  މި ވަނީ    30ެގ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ

ފަދަ ކަމެއް ވެސް.   ފަދަ ކަމެއް ވެސް ޝާނާއި ޝައ ކަތަށް ޓަކައި. ކޮންމެ  ކޮންމެ  އޭއެމް.ޑީ.ޕީ ކޮށްފާނެ  ،މި ދަންނަވަނީ

ޮގސް ރައީސް މައ މޫނަށް ގޮވަމ ން  ބޯޅ ވާލަފާނެ. ެއކި ނަންނަމ ން ބޯބޯ، ބޯފަދަ އޮޅ ވާލ މެއް ވެސް އޮ  ރައްޔިތ ންނަށް ކޮންމެ

ނިސްބަތްކ ރަްއވަ އޭރ   އޮޅ ވަ   އި ވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލެްއވީއިދިވެހި  މަސައްކަތްކ ރެއްވި.  ވަރަށް   .

އެ ލަަވ    އިމޭ ކިޔަ ޢީތެރޭަގއި ތިޔައީ ޒައިންތިޚާބ  ވިންކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރެވ ނ  އެންމެ ފަހ ެގ މަސައްކަތްތަކ ެގ    ،ފެނ ނީ

  ައނެއްކާ ކޮންމެެވސް ބޮލަކަށް   ވާތީ. އަނެއްކާ ދައ ރ  ހަމަވާން ކައިރި ތަން  އަޑ ހަރ ކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޖަަގހަތަކ ަގއި ޖެހި

ތަނ ަގިއ    މި  ،ވާނެ ރައީސް މައ މޫން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި ހ ރީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ލީޑަރޝިޕް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ިއސް ސަފ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަްއވާ ބޭބޭފ ޅ ން. އެ ބޭބޭފ ޅ ންެގ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިއްބަވާނީ

ދިވެހިރާއްޖެ  ؛ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއިވިސްނ ންފ ޅ  ކަންކަމ ަގއި ެގންގ ޅ ްއވާ ޮގތް މި

އަށް ރަްއޔިތ ންެގ ފައިސާއިން ަވއްކަންކ ރި ހާއިންތި  ،ކ ރި ދަތ ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ  ހާލަތ ަގއިެގ  ކ މި ޕެންޑަމި

ެގ ސަރ ކާރ . ިއންތިޚާއަށް ވަްއކަންކ ރި. ޭއެގ  ސަރ ކާރެްއެގ ޮގތ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

ދަރަޖަ މި އޮތީ ދަށަށް ގޮއްސަ.   10  ގައިދ ނިޔޭެގ ކަރަޕްޝަން އިންޑެކްސް   ،ނީ މި ފެނ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަށްނަތީޖާއަ

މިީއ ޕެންޑަމިކެްއެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް.  ؛ ދަރަޖަ މި އޮތީ ދަށަށް ޮގްއސަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  10

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި އެތަްއ    ،ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި   ،ނޭގއެީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެ 

ތްތަކ ން ވަރަށް  ޢަޖަމާ  އްޔާޢިއެކިއެކި ޖަމ    ލޯނެއް ނަަގއިފި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދ ނިޔޭެގ ެއކި ޤައ މ ތަކ ންނާއި

  އި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ަގ  ، ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް މިއަދ  ެވސް ދަންނަވާނަން  ިގނަ ދީލަތި އެހީތައް ފޯރ ކޮށްދީފި. އަޅ ަގނޑ 

މާސްކ  ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  އަދިވެސްރައްޔިތ ން  އޮތްއިރ ަގއި  މަޖ ބޫރ ކޮށްފަިއ  ރައްޔިތަކަށް ،  އަޅަން  ދިވެހި  ައދިވެސް 

ށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. އަދި މި  ވަރަށް ސާފ ކޮ  ،މާސްކެއްހާ ހިސާބ  ވެސް ދިވެހި ދައ ލަތ ން ދިއްކޮށްނ ލެވޭކަމީ މިއީ

އަޅ ަގނޑ މެން މި އަޅާ    ،ކަމ ެގ ދަލީލެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށްދެންނެވި ތަކެްއޗަށް، މި ދެންނެވި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ 
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މާސްކެއްހާ ހިސާބ  ވެސް އަދިވެސް ނ ލިބޭ.   ،ން އެބަ ދޭހަކޮށްދޭ. މާސްކ ތަކ ން ދޭހަކޮށްދެއޭ ިމ ދެންނެވީމާސްކ ތަކ 

ދެވޭނެ ހޮސްޕިޓަލ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކި ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓ ކ ރެޭވނެ ނ ވަތަ ކޮވިޑ  ބަލީަގއި ފަރ ވާ

ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ވާހަކަތައް ދައްކާއިރ ަގިއ    ،އެހެންނަމަވެސް ؛ޮގތ ަގއި ތައްޔާރ ކ ރި ކަމަށް އޭރ ަގއި ވިދާޅ ވެ

އެ ހޮސްޕިއިވެސް  ެއއްވެސް  ފަންކްޝަންން  އެބަ  ޓަލެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސް.  އެ ނ ކ ރާކަން  ިއއްޒަތްތެރި  ނޭގ 

އަތޮޅ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވާހަކަދަްއކަމ ންއަދިވެސް  ތަނ ަގއި  މި  ައޑ ހަރ ކޮށް  އަޑ ަގދަކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން    ، ދިޔައީ ތެރޭަގއި 

  ، އާދަިއެގ ޓެސްޓެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް    ،ޓެސްޓ    އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ކޮިވޑ  2ކޮވިޑ ެގ މިދިޔަ 

އަޅ ަގނޑ  މި   ،ނެތ މަކީ މިއީތަކ ން ވެސް މި ޓެސްޓ ކޮށްލެވެން ނެތްލްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަދިވެސް އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަ

އަލިަގދަ ދަލީލެއް ކަމ ެގ  ޔާނާތްތެރިވެފަިއ އޮތްޚިދަންނަވާހެން މި ފައިސާއަށް ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާއަށް މި ސަރ ކާރ ން  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .  އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  އެމެރިކާެގ  ޝ ކ ރިްއޔާ  ިމއަދ   ފާހަަގކ ރެއްވީ.  ވާހަކަ  މާސްކ ެގ  ެމންބަރ   އިއްޒަތްތެރި 

އަން ެއޑްރެސް ރައީސް ބައިޑަން ދެްއވަމ ން ެގންދެިވއިރ ަގއި ކޮންްގރެސްަގއި އެްއވެސް ބޭފ ޅަކ   ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ޔޫނި

ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން    އަރ ވަނީައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ މާސްކެއް މިހާރ  ނާޅާ.  

 . ދަށްޒިޔާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޒިޔާދ  ޙ ސައިން  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ    އަޅ ަގނޑ   ،މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ޮގތ ން ހ ރި ކަންކަން   ލަކޮށް އިދާރީ، ިމ އިޞްލާޙ ަގއި މައިަގނޑ  ޮގތެއްަގއި މި އޮތީ ޖ މ އިގަ 2020/8އިޞްލާޙެއް.  

ަގއި  ނ ވަތަ ކަންކަން ރާވާނެ ތަރ ތީބ ކ ރާނެ ޮގތަކާ މެދ  ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙ   ،އްލ ކ ރ މަށް އެޅިފަިއ ހ ރި ފިޔަވަޅ ތަކެއް ހަ

މީެގ އޮތީ.  ފާހަަގކޮށްލަންމި  ައޅ ަގނޑ   ޚާއްސަކޮށް  ވެސް  ފަރ މާކ ރ ާމއި  ،ތެރެއިން  ނިޒާމ   ނަރ ދަމާެގ    ، ފެނާއި 

ލ ން. އަޅ ަގނޑ   އި އެކ ލަވަ ންކަމާ ބެހޭ މ އައްސަސާތަކ ން މަޝްވަރާެގ މަތީ   އެ ނިޒާމ  ޚިދ މަތްދޭނެ ޮގތް  ،ގާއިމ ކ ރ ާމއި

   ވަކި ސިފަތަކެއް ލިބިފަިއވާ ރަށްތަކަކަށް ޢީރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށަކީ ތަބީ  ،ރަށަކީ  މީަގއި ވެސް ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވާ

ާގނޫނ  ވެސް ވ ޖޫދަށް    ،އަލަށް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ،ވާއިރ   މި ކަމ ަގއި އަލަށް ފަށައިެގންދާ ކަމަކަށް  ،ވާއިރ  

އޮތީ   މި  ކަމެއް  8/ 2020އަިއއްސަ  ފަހ ެގ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އެޅޭނެކަން ރާއްޖެތެރޭ  .ަގއި.  ނަރ ދަމާ  ރަށްރަށ ަގއި   

ޮގތ ން ކ ރެއްވީ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމ ަގއި ހ ންނެވި ދ ވަސްވަރ .    ކަން ޢަމަލީއެ  ،ފ ރަތަމަ ަގބޫލ ކޮށް
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 އަޅ ަގނޑ   ކަން އަލަށް ފަށައިެގން އަންނައިރ ަގއިއެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ފަހ ެގ ތާރީޚެއްަގއި ެވެގން އައި ކަމެއް. މި

ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް  މި ކަމ ަގއި ވެސް    ،މިއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކި ސިފަތަކެްއ ލިބިެގންވާއިރ    ،ހިތަށް މި އަރަނީ

  ތަރައްޤީގެ   ހެދ މާއިމަގ   ،ޮގތ ން  ތަފާތ  ޮގތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ. މިހާރ  ކަން ހިނާގ

ޓާ ށްދިމާވާ ތިމާވެ  ސަބަބ ން  އޭެގ  ،ކ ރަމ ން ެގންދާތީ  ކަންކަށް އެެއއް މޮޑެލައި  ތައް ވެސް ހ ރިހާ ރަށެއްަގޢ އެހެން މަޝްރޫ

އަދި އެހެނިހެން ވެސް އެ ކަންކަމަށް އެބަ އަސަރ ކ ރަމ ންދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ މަށް އަިއއްސަ މި 

ނަރ ދަމާގެ   ންނޭ. ބަނދަރ  ހަމަ ހަދަންޖެހޭނީ ރަށ ން ބައެއް ކަނޑާލަިއެގންނޭ. ހަމަ އެޮގތަށްމަގ  ދެން ހެދޭނީ ތާރ   ،އޮތީ

ނަގއިދާނޭ. ހިށް ހީަވނީ އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމ ަގއި ނ ވެްއޔާ އަޅ ަގނޑަކަންކަން ވެސް ޮގއްސި ކަމަށް ވެއްޖެ

ވ ރެ ިގނަ އާބާދީތަްއ   އ ޅޭ ރަށްރަށ ެގ ާއބާދީއަށް  ރާއްޖޭަގއި މީހ ން  ،ހެން މި ފާހަަގކޮށްލާ އެއް ސަބަބަކީ އަޅ ަގނޑ  މި

އެހެންނަމަވެސް ؛ދިރިއ ޅޭ ނޫން.  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ،ދިރިއ ޅ މެއް  ބޭނ ންކ ރޭ  މީހ ން  އެބަިގނަ  ވެސް  ހަމަ     ހ ރޭ 

ން ެވސް އެހެން ފައިދާެއއް ކ ރާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ ނިޒާމ  ރޭވިފަ.  އިޓްރީޓ ކޮށްފައި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ އެ 

  ބޭނ ންކ ރާ އަދަދ   ،އާބާދީ ކ ދިކ ދި ރަށްރަށ ަގއި   ،ދޫކޮށްލ މާއިއާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްރަށ ަގއި ޓްރީޓ ކޮށްފައި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާ

ހ ންނަނީ މި  ަގބޫލ ކޮށްެގން  އަޅ ަގނޑ   ރަށްރަށ ަގއި  ތެރެއިން  ،މަދ   ނިޒާމ ެގ  ގ ދ ރަތީ  ވިސްނެނީ  އެ    އަޅ ަގނޑަށް 

މީެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންކ ރަމ ން އައީ   ،ދިޔަވަރ ެގ އެހީަގއި. އެހެން މި ދަންނަވަނީ  ޓްރީޓ ކ ރެިވެގންދާނޭ

ގ ދ ރަތީ ޮގތ ން އެ އޮންނަ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ޓްރީޓ ެވެގން ހަމަ ކަނޑަށް   ވެސް.  ރަށްރަށ ެގ ޮގނޑ ދޮށް މ ޅި ރާްއޖޭގައި

ހ އްޓޭ ގ ދ ރަތީ ނިޒާމ ަގއި ެވސް ޓްރީޓ ކ ރެވޭނެ    މީަގއި އެބަ  ،ބޭރ ވެެގން އެ ދިޔައީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ

ރަށެއްގަ  ހ ރިހާ  މިއެއް   އިއ ސޫލެއް.  ެއއީ  ކަންޮގތަކަށް  ނ ވެދާނޭކ ރ ން  ފަހަރ ަގއި  މިއީ      ޮގތަކަށް.  ރަނަގޅ   އެންމެ 

އަޅ ަގނޑަށް ވެސް    .ކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންއެ  ،ތީވިސްނާލ ން ރަނަގޅ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ

މިއެ އެހެންނަމަވެސް   އީނޭގ  އިޞްލާޙެއްކަން.  ެގނައި  ާގނޫނަށް  ބެހޭ  ވާދަ   ،ނަރ ދަމާއާ  އަޅ ަގނޑާ  ދެ ބަެއއް  ވެރި 

ކަމ ެގ ހިތި ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނާނޭ. ވައިކަރަދޫަގއި ނަރ ދަމާ މި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރަްއވައިފި

އަޅ ަގނޑ މެން   ެވސް ނ ވިސްނޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިތި ފެންނާނެ ޮގތެއް.އަޅަިއެގން އަޅ ަގނޑަކަށް ހަމަ އެއްޮގތަކަށް

އޭރ     ،ޑ  ވެސް ނަރ ދަމާ ވެސް ބޭނ ންކ ރީ ޮގނޑ ދޮށ ން. ތާހިރ  ވެސް ވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްައޅ ަގނ   ،ރަށ ަގއި 

ޮގނޑ ދޮށ ން. އެ ވެސް ވަރަށް ހިތި ކަމެއް ނޫން. ެއކަމަކ  ެވސް ވޭންހ ރި ކަމެއް. ެއކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ައއީ. މިއަދ   

. ކ ރިނބީަގއި ބަނދަރެއް ހަދާލ ން އެއީ އޭެގ ހިތި ހިތި ފެންނާނޭއަޅ ަގނޑ މެން ރަށ ަގއި ނަރ ދަމާއެއް އަޅާލ މަކީ ޭއެގ  

ދެ   ؟ފިޔާއެްއ ލިބ ން އެއީ ހިތި ކަމެއްތޯރ ރިސޯޓ  ކ ްއޖަކަށް އިތ ރ  ބައި؟ . ތިޔަ ވިދާޅ ވާ ހިތި ކަމަކީ ކޮބައިތޯފެންނާނޭ

ރައްދ  ނެތިން  އަޅ ަގނޑ   ތަފާތ .  ވަރަށް  އެބަހ ރި  ވާހަކަިއަގއި  އެހެންނަމަވެސްދޭކަމެންބަރ ންެގ  ބޭފ ޅަކ     ،ށް.  އެއް 

އެްއވެސް ކަމެއް    !ނގ ނޭ. ެއއީ ތެދެއްމެވިދާޅ ވީ ވަރަށް ބޮޑ  އާމްދަނީއެއް ތިމަންނަމެންނަށް ލިބ ނޭ. ފައިސާ ހޯދަން އެ
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ހި ނިމ ނީ ދޫވެ ؛ތިމަންނަމެން ފެށި ހ ރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމައިފީމޭ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަން އޮތީ ދެ ޕްރޮޖެކްޓ   ،ނ ވެއޭ 

ގ ަގނޑ  ނިމެޔޯ ނޖަހާލާ ޑިރޭަގނޑަށް    ަގއި އެކަނި މީހ ން އ ޅޭވަރ ވީ. ދެންލޯފަސްޓ  ފް ؛ވެސް. އެ ވެސް ެއްއވަނަ

ހ ރި ވަރަށް ބަިއވަރ  ކަންތައްތައް ކ ރައްވާފަ. ެއީއ    ކަން ެވސް ދަނީ. އެބަބައެއް ރޭރޭ. އަނެއް ބައި ރޭރޭ އެ ނ ނިމި އެ

ނޭގ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އަޅ ަގނޑ ެގ އަޚް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެށް  އަޅ ަގނޑަ ؛ހާ ކަމެއްމި ސަރަޙައްދ ަގއި ހ ރި   !ތެދެއް

ނ ކ ރަމޭ ރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ރަށެްއަގއި ދެ    ވެސް ވަރަށް ބަިއވަރ  ހިސާބ  ނަންބަރ ތައް ކިޔައިފި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް

 ، ޑަކަމ ދާ އެްއޗެއްސަށް ވަކިން. މިހެން މި ދަންނަވަނީނަރ ދަމާ އަޅާނެ ކަމަކަށް. ބޮޑ ކަމ ދާ އެްއޗެްއސަށް ވަކިން، ކ 

އޮތް ނަރ ދަމާ އަޅަން، ބޯފެން އަޅަން. މި ރާއްޖޭަގއި ކިތައް ރަށް އޮެވެގން    ރަށ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އެބަ  165އަދިވެސް  

މަންނާ ވަޒީފާ ތި ،ހ ރި މައްސަލައެއް. ރަީއސް ޔާމީނ  ވެސް ވިދާޅ ވީ  ހިސާބ ަގއި އެބަ ؟ނީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި އ ޅެ

ލަްއކަ. ވަޒީފާ    3. އާބާދީަގއި ިމ އ ޅެނީ  ދިނީމޭ އެއް ލަްއކަ މީހ ންނަށް. އޭރ ަގއި ވެސް ވަޒީފާަގިއ އ ޅޭ ލަްއކަެއއް

  ، އް. އަޅ ަގނޑަކީ ހިސާބ  ޢިލްމ ވެރިއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ކެ ހ ރި މައްސަލަތަ  އަދާކ ރޭ. އެހެންވީމާ، ހިސާބ ަގއި އެބަ

މި   ؛ސްހ ސާމި ކ ރާ އި  ތަކ ން ދިވެހިންނަށް އެބަ ފައިދާކ ރޭ.ޢ ާއއި ތަރައްޤީެގ މި މަޝްރޫ ނަރ ދަމާމި ރާއްޖޭެގ ފެނާއި

ކަމަކީ  އ ނދަޫގވެެގން ސަރަޙައްދަ  ،އ ޅޭ  ެއއް  ސަރަޙައްދަށް  މި  ެވއްޖެްއޔާ  ކަމ ޅި  ކަމަށް  ކ ރަނީ  ކަމެްއ  ހ ރިހާ  ށް 

ނީ،  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެންމެ ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލާ ؛ތިޞާދ  ވެސް އެ ވިދާޅ ާވ ޮގތ ން ރަނަގޅ ވާނެ. ނ ޖެހޭނެ މާ ިގނައިޤ 

ލިބ ނީ  ނައިފަރ ެގ ބޯހިޔާވަހިކަން  ދ ވަސްވަރ ،  ކިތައް ރައްޔިތ ންނަށްތޯ  ބ ނާ ފައިސާ އޮހެމ ންދިޔަ  މަ އެހެން ހަ ؟އެ 

ނަރ ދަމާ. އަޅ ަގނޑ  މިއީ ރާއްޖޭެގ    އިފެން، އަނެއް މާއްދާގަ   ަގއިއަސާސީެގ ދެ މާއްދާއެްއ ވިދާޅ ވި. ެއއް މާއްދާޤާނޫނ 

ކިތައް   ؟އ ޅެނީ  ކިތައް ރަށ ަގއިތޯ ނަރ ދަމާ އެޅިެގން  . ަގއި. ހދ އްއެންމެ އާބާދީ ބޮޑ  ެއއް އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެ

ައޑ ިއވޭނެ. ެއ ބޭފ ޅ ން އެ ދައްކާ ވާހަކަ    ،މިއަދ  އެ ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނާނެ މި ވާހަކަ ؟ ލިބެނީރަށ ގައިތޯ ބޯފެން

ނޭގނެ. ހދ. ކ ޅ ދ އްފ ށީަގއި ހ ރި ވެސް އަޑ ިއވޭނެ. އެއް ރަށެްއަގއި ދެ ނަރ ދަމާ އަޅަންޏާ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އެ

އެ ސަރ ކާރެްއަގއި   ، ވެއްޖެްއޔާ އެއް ސަރ ކާރ ން ނިމޭއިރ ސަރ ކާރެއް  ،ހަދާފަ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ހިކަންބޯހިޔާވަ

. ހދ. ކ ޅ ދ އްފ ށީ،  ނަކީހ ރ ން އެއީ އަސްލ  ަގޓ  ރަީއސ ންކ ރ މ ެގ ހިތްވަރ    ކ ރ ން،  ހ ރި ކަންކަން އަނެއް ސަރ ކާރަކ ން

ވެސް ހ ރި ތަޅ ދަނޑިޖަހާފައި   ނިމިފައި ތަޅ ދަނޑި ޖަހާފައި ހ ރި ތަންތަން. ގ ޅީފަޅ ގައިއި  ދިއްދޫ ތަންތާނަގއި ހ ރި އަޅަ 

ަވކި   ،ްއ. ނިމިފައި ހ ރި ތަންތަން. އެހެންނަމަވެސްެގއްހަ އެ ވެސް އަސާސީ  ؛ރަްއޔިތ ންނަށް ލިބޭ ،ބޯހިޔާވަހިކަން ހ ރި

ކަން ނ ކޮށް މިއަދާ ހަމައަށް ބަހައްޓާފައި އިްއޔެ އަލ ން އެ ތަން ަމރާމާތ ކޮށް ދޭން މި ޖެހ ނީ.  ސަރ ކާރަކ ން ކ ރީތީވެ އެ

ވެސް ހަމަ ެއއްކަލަ  އީ  ވެސް މާލެ ފެނިއްޖެ. މި  ށްއްޒަޢިއަހަރ . މިއަދ  މ   9  ،ގ ޅީފަޅ  މީހ ން އަދިެވސް މަގ މަތީގައި

  ، ނ ޮގސްެގން ބޭރ ކ ރީ. މިއަދ  އެ ސިޓީ ލިޔަނީކަމެއް. ގ ޅީފަޅ  އިންސާނ ން އ ޅެން ކަމ   އާދަޔާ ޚިލާފ  ޮގތަކަށް ވީ

ެގ ފ ލެޓ ެގ ބަދަލ ަގިއ އެ މީހ ންނަށް ފ ލެޓ  ދޭށޭ ރ ކަމ ަގއި އަތ ލި ގ ޅީފަޅ  ތިމަންނަމެން އަތ ލި، ތިމަންނާ މިނިސްޓަ
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، ބަލާނީ  ފަހ ން. މިއީ މިއަދ  ކަންކަން ހ ރި ޮގތް. ެއހެންވީމާ، ކަމެއް އެބަ ހިނާގ. ސްޕީޑ  ދެނެަގނެ  އަހަރ   9މީެގ  

ކ  މީެގ ކ ރީަގިއ ކަމެއް ނ ހިނާގ. ތިޔަ ބ ނާ އަ.ވެސް ހދ  ގައިމ ހަމަ  ރައްޔިތ ން. ސްޕީޑ  ފެންނާނެ ރައްޔިތ ންނަށް.

އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ  ؟ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މާލެ ނައިސް އެމް.އާރ .ައއި ހަދާލެވ ން ހެއްޔޭ  ،ކަމަކީހިތްދަތި

. ކ ޅ ދ އްފ ށިން ށްށް މާލެއަކަށް އަންނާކަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑ  ހިތްދަތިކަމެއް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ޖެހޭ އެމް.އާރ .އައި ހަދާ

ން މަތީަގއި އ ޅެނީ. މާލެ  އި  100މިހާރ ެވސް ކިއ  ވަރަށް ބޮޑ .    ،ވެސް ހެދޭ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އިޞްލާޙަށް   ކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތްޮގތް އަދިވެސް ބޭނ ން. ކ ރަން ހ ރި ކަންތައްތައް ބައިވަރ  އެބަނައިސް އެ ހ ރި. މި 

 ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. ހަމަ އެހެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ަގއި ނަރ ދަމާއާއި ބޯފެނާއި ލިބޭނެ ޮގތް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް

 ަގއިމ ންކަން އަޅ ަގނޑަށް ހަމަީގކަމ ެގ ޔަ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ވެރިކަން ނިމ މ ެގ ކ ރީަގއި މި ސަރ ކާރ ން ކޮށްދޭނެ

 އޮތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވެސް އެބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ     އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މާވަށ  

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ނަރ ދަމާ ާގނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ެގ ވާހަކަދަްއކަމ ން ދެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް    އިފެނާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކ ރަނީ.  ތ  ނިސްބަތްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފ ޅަށް ައޅ ަގނޑ  އެްއޗެއް ދަންނަވާފައި ކ ރިއަށް ދާން ަގސް

  ބިމ ގެ   60ައަގކީ ެއްއ ބިލިއަން ރ ފިޔާ.   ،ބިން   60ްއކީ. ބިން ހ ޅ މާލޭން އެ ވި  60އިހަށްދ ވަހ   ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މި ވާހަކަ މި ދެންނެިވ    މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ދައ ލަތަށް ވަދެެގން އެ ދިޔައީ. ދެން  64ޑޮލަރ ން ރޭޓ ކޮށްލާއިރ ަގިއ  

ން، ބިން ހެޔޮވަރ ކޮށް  މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަ  އިލާނަން. އެ ތަން ހިއްކަން، ރިކެޓ މެންޓ ޖަހައިސަބަބ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ

އެ ތަނ ެގ އަގ  ޖެހިެގން އެ ދިޔައީ.    ސޭލްއެއް ހަދާލީމާ  މިލިއަން ޑޮލަރ . އެންމެ  55ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރަން ޚަރަދ ީވ  

ފައި ބިމ ަގއި    ،. ފާޑ ކިޔަމ ން ދިޔައީތަން ހިއްކަމ ންދިޔައިރ  ފައި ބިމ ަގއި ނ ޖެހޭމެންބަރ  އެ    އެ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މި ހ ރިހާ ވާހަކައެއް. އެ   ، ރަްއޔިތ ންެގ ެގދޮރ  ވިްއކާ ވާހަކައާއި   ،ކިޔަމ ން ދިޔައީ. މ ދާ ވިއްކާ ވާހަކައާއި ނ ޖެހޭ ފާޑ 

ޖެހޭކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ބިލަށް ދެކޮޅ   ޖަހައިެގން ކަންތައްތައް ކ ރީމާހިސާބ   ،މެންބަރަށް އެނެގންވާނެ

ކ ރި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސައެްއޗެއް ދެންނެވ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ  އަހާލަން، ދަންނަވާލަން.   އެބަ  ށް ން އަދި  ޖެހޭ ސ ވާލެއް 

މި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ލައިދެްއވީ ކޮން ރައީސަކަށްތޯއެންމެ ފަހ ން ހ ވާ
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ލައިދެްއވި  އެއީ ނައިބ  ރައީސަށް ހ ވާ  އް ތި ދެއްވީ.ލިޙަށް ކެއްސެ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ރައީސް ޞާ

އިންތިޚާބ ަގއި   ހިސާބ ން އަންނަ  މި  ހަވާލ ވެވަޑައިެގންފަ.  މަޤާމާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ވަނީ  ެއ  ރައީސް   ،ނައިބ  

ސަލަ ނަންގަވާނެ ވާ ޮގތ ން މަނިކ ފާނ  މި މައްށް  މަނިކ ފާނ ެގ ޕާޓީެގ މި އަންނަ އިންތިޚާބ ަގއި އެތެރޭެގ ކަންތައްތަކަ

ހިސާބ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޖަހާލަން   ،ައޅ ަގނޑަކީ ހިސާބ  ޢިލްމ ވެރިއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ؛ކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

ދައްކާއިރ ަގއި ސަރ ކާރ  ހިންާގ   ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ، ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި ކަމ ަގއި އިނޭގތޯ.

؛ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ މާވަށާއި ކ ނަހަންދޫއާއި ހިތަދޫެގ ނަރ ދަމާ ނ ހެދިެގން މި އ ޅެނީ  ،ވާތީތޯޕާޓީެގ މެންބަރަކަށް ނ 

ެއބަ ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރަކ   ދާއިރާެގ    ކޮންމެ  އެ  ހަމަ  ފަިއސާއިން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ފައިސާއިން،  ދައްކާ  ޓެކްސް  ޖަހާ. 

އްކާ. އަޅ ަގނޑ މެން ޓެކްސް އެބަ ދައްކާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައްޔިތ ން ވެސް އެބަ ޓެކްސް ދައްކާ. ވިޔަފާރިތަކ ން ޓެކްސް ދަ

ވިދާޅ ވާ  ؛ ރައީސް ނަރ ދަމާ    20ތި  ޮގތަކަށް އައިމާ   2018ރަށެއްެގ  ައއި  އެ  ބަދަލ ވެެގން  ިއއްޒަތްތެރި  ،  ވެރިކަން 

 ރައީސް... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ،ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި މި ސަރ ކާރ ން މިހާރ    ނަރ ދަމާ ނޭޅި ހ ރި ހ ރިހާ ރަށެއްެގދިވެހިރާއްޖޭެގ ފެނާއި  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެވސް ހިމެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަށް  މެންބަރ     އިްއޒަތްތެރި މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އެ. އެީއ  ވަނީ ސޮއިކޮށް ނިމިފަ

 ..މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި. ހެންީވމާ،އެ  އްކޮށް.އެ  އެ ރަށްތަކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ     އޭރަށެއްެގ ނަރ ދަމާ  20ވެރިކަން ބަދަލ ވީމަ ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރ ކާރ ން    ަގ 2018؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއވޯޑ    720  ،ހަދާންވަނީ ބޮޑ ެވެގން    އޮތ ން މި ސަރ ކާރ ން މި މަޖިލީހ ން އެ އަގ ކޮށްފައި އޮތް މިލިއަން ރ ފިޔާއަށް 
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ބިލިއަން    1.2  ،ބަޖެޓ ަގއި ޖެހީ  އިބިޑ ކޮށްފަމީ  އި ައހަރ  ނިންޖެހިެގން އަ  ،އިންތިހާއަށް ސަރ ކާރަށް ަވަގށްގޮވ މަށްފަހ 

 މަށް. ކ ރ ޑ  ބިލިއަން ރ ފިޔާއަށް ެއވޯ  1.2ޖައްސަވާފައި ނިންމެވީ  ބޮޑ ވެެގން ތިޔަ ބޭފ ޅ ން ހިސާބ މިލިއަން ައގ   720ރ ފިޔާ.  

ންެގ ޮގތ ަގއި  ރ ންޓްރެކްޓަކ ރީމަ ސަބް ކޮނަރ ދަމާއަށް ފައިނޭންސް  ން، އިންޑިާއެގ އެްގޒިމ ންއިންޑިާއެގ އެްގޒިމ   ،ދެން

ފިނޭންސް    ނ ދޭފައިސާެއއް    މަސަްއކަތްކ ރީމާ   އެ މީހ ން  ދިވެހި އާދައިެގ ކ ންފ ނިތައް އެތައް ބ ރައެްއ އ ފ އްލަިއެގން 

މިހާރ  މި ާގނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ    ،ސަބަބަކީ  ލިއަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާ  ށް،. މި ވާހަކައަ ންމިނިސްޓްރީއަކ 

މި މަޖިލީހ ން ދާދި    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވލީ. ދެން  ،ޮގތަށް  މެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ވެސް އެ ފާހަަގކ ރެްއވިދެން

ވަރަށް    ތި ވިދާޅ ވީ  ލީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަށް އ ވާޔަސްަގއި ޮއއްވާ ކ އްލިދ ވަހ  އޭ.ސީ.ސީ ބޯޑ  ހަމަ ރިސެކަށްދާމި

އޮފްސްޓޭޓް   ، ެއކ   ފަޚ ރ ވެރިކަމާ ބެއްލެިވ  ން ޔޫނިއަ  ދަ    މަނިކ ފާނ   އެޑްރެސްަގިއ  ވާހަކަފ ޅ .  ެގ  ބައިޑަންެގ  ޖޯ 

ތި  ވާހަކަ  ފިލާވަޅ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނަގައިދޭ އެމެރިކާެގ    ެގއެތައް އަހަރެއް   200ޑިމޮކްރެސީ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފ ޅ   މަނިކ ފާނ  އެ ސ ވާލ  އަމިއްލަ ؟ކިހިނެއްތޯ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ބަދަލ ކ ރާނީ-ެއންޓި  ،ނަމަ  ވިދާޅ ީވ. އެމެރިކާގައި

 ؟ އ ފެއްދެވިންތޯވިސްނ ންފ ޅ ަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އެމެރިކާަގއި ނޯވޭ އެކަހަލަ ކޮިމޝަނެއް.    ،އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  

އެންޓި ނަމަ  އެމެރިކާަގއި  ކިހިނެއްތޯ-އާދެ!  ބަދަލ ކ ރާނީ  މ އައްސަސާެއއް  މިނިވަން  ނ ވަތަ  ކޮމިޝަން   ؟ކޮރަޕްޝަން 

އެްއޗެްއ  ޮގތަށް އޮންނަ  ސެޕެރޭޝަން އޮފް ޕަވަރއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި މަޖިލީހ ން މާނަކ ރާ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޖ ޑީޝަރީ  ،  ޓިްވ ވެސް މަޖިލިސް ވެސް، ެއގެޒެކެ  ޖީބ ފ ޅ ގައި.ފް ޕަވަރ އޮންނާނީ މަނިކ ފާނ ެގ  އެ ސެޕެރޭޝަން އޮ  ،ނަމަ

މި އަޅ ަގނޑ   ސަބަބަކީ  މިވާހަކަ    ވެސް.  ޑިސެރިސެ  ،ފާހަަގކ ރި  ކ އްލިންސްަގއި  ހަމަ  މަހ   ކޮމިޓީއެްއ  ޔަބަރ   ކަށް 

އެންޓި ކޮމިޝަން- ބާއްވާފައި  މެންބަރ ން    ެގކޮރަޕްޝަން  ބޯޑ   ރަީއސް.  ހ ރިހާ  އިްއޒަތްތެރި  ވަކިކޮށްލަިއފި 

 ވަކިކޮށްލިއިރ ގައި... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  )އ ތ ރ ( ތިނަދޫ ދެކ ނ  
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލްމ ޣ ނީޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އ ތ ރ ތިނަދޫ 

ކޮރަޕްޝަން -ކޮރަޕްޝަންެގ ބިލ ތޯއޭ ނޫނީ އެންޓި- އެންޓި ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ

 އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވާލ ކޮށްލަން.  ؟އޭބޯޑ ެގ ބިލ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެ ވިދާޅ ވާހެން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ވާނެ.  ގ ޅ މެއް ބޭްއވ ން ެއއީ ބ އްދިވެރި ކަމަކަށް ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާއި ދައްކަވަމ ން ެގންދާ ވާހަކައާ

 

 މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

. އިްއޒަތްތެރި  މި ދައްކަނީ  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ   ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބިލަށޭ  ،އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ފަށަމ ން ދެންނެވިން

މަށް  އެކަ  ،ޒީބ  އެއްވެސް ޤައ މެްއަގއި ނަމަހ ދ ނިޔޭެގ ތަމި ބޯޑ  ވަކިކ ރިއިރ ަގިއ  ،  މި ބޯޑ  ވަކިކ ރިއިރ ަގއި ؛ ރައީސް

 ... އް ނަަގއިެގންވަކި ކޮމިޝަނެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

- އެންޓި ؛ޮގތަށް ވާހަކަފ ޅ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވާތީ ައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ރައީސް، ރައްޔިތ ންނަށް އޮޅޭ  

 ދެއްވީ.  ފާއ ބޭފ ޅ ން އަމިއްލަފ ޅަށް އިސްތި ކޮމިޝަންެގ  ކޮރަޕްޝަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:
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އިސްތި  ރައީސް  ދޭފާއ އަމިއްލަފ ޅަށް  އިްއޒަތްތެރި  ނެތިން.  އަޅ ަގނޑ   ދައްކާކަށް  ވާހަކަ  އް ކޮމިޝަނެ ؛ ފަރާތްތަކ ެގ 

މި ޤައ މ ެގ އެއްވެސް ،  ނަމަ  ނޭޅޭ ން ރަނަގޅ  ތަޙ ޤީޤެްއ ހިންިގެގން މިނިވަން މ އަްއސަސާތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅ ނަަގިއެގ

މިލިއަން ައގ ބޮޑ ވެެގން އަިއސް  720 ،ނ ދާނެ. މިދަންނަވާހެން ނަރ ދަމާެގ ކަންތައް ވެސް   އްމަަގށް އެޅިެގނެ ހަމަކަމެއް 

މިލިއަން   300ވީ.    ކިހިނެއްތޯ  ށްދަށް ނަރ ދަމާ ތި ދިނީ. އިތ ރ ވީ ފައިސާއަބިލިއަނަށް ހަމަ އެ އަދަ  1.2ފާޑ ކިޔާފައި  

   ...އެއާއެކ  ހަމަ ؛ދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ާގތްަގނޑަކަށް އިތ ރ ެވެގން ތި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.   މެންބަރ ،ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވެސް. މާވަށ ، ކ ނަހަންދޫ، ހިތަދޫެގ ނަރ ދަމާ ނޭޅޭ ވާހަކަ  ހާ  ތައްަގނޑަށް ސާފ ނ ވާތީ ހަމަ ހަައޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް.  

ޔަ  .ޖަހައިެގންހިސާބ  ދެނީީގއަޅ ަގނޑ   މި  ރަށ ަގ  މި  ،ންކަން  ތިން  ކ ރީަގއި  ނިމ މ ެގ  ނ ޖަހައި ހިސާބ   އިވެރިކަން 

 ދޭނަން. ލައަޅާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ، ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެތި  ެގންދަން ދަތިއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑަށް ވާހަކަ ކ ރިއަށް

މި ލިބޭ ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅ ަގއި ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ނަަގމ ން ެގންދާތީ. މީަގއި ނިޒާމީ ެއްއެވސް މައްސަލަެއއް އޮތިއްޔާ އެ  

ިމޮގތަށް  ކަންތައްތައް  މި    ،ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  !ވާހަކަ ފާހަަގކ ރަްއވާ

އޭތި ޖަސްޓިފައިއެްއ   ،ބިލިއަނަށް ހަމަ އެއް އަދަދެްއެގ ނަރ ދަމާ ދިނީމާ 1.2މިލިއަންެގ ނަރ ދަމާެގ އަގ   720 މާދިޔައި

 ނ ކ ރެވޭ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. )އ ތ ރ ( ތިނަދޫ ދެކ ނ  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލްމ ޣ ނީޢަބްދ  ރ ދާއިރާެގ މެންބަ އ ތ ރ ތިނަދޫ 

މީހ ން އ ޅޭ ރަށެއްަގއި އެޅ މާއި ދިހަ    200  ރާއްޖޭެގ އާބާދީ  ؛ ސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ  

އެ    ވެދާނެ. ެއކަމަކ ، އާބާދީެގ ނިސްބަތ ންހަމަ ތަފާތ ވޭ. ރަށ ެގ އަދަދ  އެްއވަރ    ،ހާސް މީހ ން އ ޅޭ ރަށެއްަގއި އެޅ މާ

 ފާހަަގކޮށްލީ.   ނޭނޭގތީބަދަލ ވެދާނެކަން އެ ބޭފ ޅާެގ ހިސާބ ން  ައގ  އަޅާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

  ..އޮތީ. ނެއް. މިހާރ  މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިވާހަކަ އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ ކ ރިއަށް ެގންދެވިދާނެހެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ފިލިބަޕާލަމެންޓަ ؛އިްއޒަތްތެރި  އެއީ  ކަމެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ހ ނަރ ެގ  ބޭފ ޅ ން ރީ  އެހެން  ނ ވަތަ  ސްޓަރ 

ެގންދެވ ން. ދެން އަޅ ަގނޑ  އެކީަގއި ތި ބޭފ ޅާ ކ ރިއަށް  އާ ންދާއިރ ަގއި ެވސް އަދި ތި ބޭފ ޅާެގ މެސެޖިންވާހަކަދަްއކަމ 

ކިޔައިދޭ މީސްމީހ ން އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ބައިވަރ .   ،އިލްތިމާސްކޮށްދޭ  ،އެ ހ ނަރ ތައް ބ ނެދޭ  ،ދަންނަވާނީ

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މާވަ

 ވެސް.   ރަނަގޅަށް ހ ވާލައިދިނ މަކީ  ،ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް ެއއީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަކ ެގ  ރީ ހ ނަރ އާދެ! ޕާލަމެންޓަ

ބޮޑ     .ކެއްސެއް ދެްއވާފައޭބޮޑ   ވަނީ ވަރަށް    ރައީސް ޞާލިޙަށް މަނިކ ފާނ  ތި   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ފަށަމ ން ދެންނެވިން

،  ވަނީ. އެހެންވީމާ   ތި  ން ަވކިކ ރަްއވާފައޭރަީއސް ޞާލިޙް ވަޒީފާއި  ،ނައިބ  ރައީސަށް ހ ވާލައިދީ  .ޑެއް ދެްއވާފައޭނލަ

އަދި މަނިކ ފާނަށް އެކަމ ަގއި   ،ަގއި މ ޅި ދައ ލަތް އޮތް ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްމިއަދ  ާގނޫނީ ބޮޑ  ހ ސްކަމެްއެގ ތެރޭ

 ކ ރ ކޮށްލާނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ދެްއވ ން އެދި އަޅ ަގނޑ  ވާހަކައް ޖަވާބެ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝަން ޓައިެމްއެގ  ސްރީ ނިޒާމެއްަގއި ޮއންނަ ކ އެމެންޓަޕާލަ  ،ން ީގއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑަށް ޔަ

ކ ރައްވާ ސ ވާލެްއ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހެއް.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ނ ެގންދެވޭނެ   ، ނަމަ  އ ސޫލަކ ންނެއް 

މަޖިލީހ  ރައީ ޙަޤީޤަތ ަގއި  އިޖ ރާ  ސާެގ  ެއއްވެސް  ނެތް.  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ  މެންބަރ ންނަށް އި  ަވޒީރ ންނާ ތެއް  ްއޒަތްތެރި 

ކޮމިޓީއަކަށް   ށް ެގ ރައީސްެގ ކަމަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަހ މަޖިލީ  ،އެހެންނަމަވެސް  ސ ވާލ ކ ރެއްވޭނެ. ދެން

ޮގތަކަށެއް ނޯވޭ. ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި   ާގތ ަގިއ ސީދާކޮށް އެއްސެވޭ  އެ ސ ވާލ  ހ ށަހެޅ ްއވޭނެ. ައޅ ަގނޑ  

 މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން. 

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޮގތެްއަގިއ    މި ހ ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙ ތަކަށް ޖ މ ލަ  (އަށްފެނާއި ނަރ ދަާމެގ ާގނޫނ  )  2020/8އާދެ! ާގނޫނ  ނަންބަރ   

މި  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައި  ސަރ ކާރ ން  އިޞްލާޙ   މި  އަދި  ތާއީދ ކ ރަން.  ާގނޫނ     ،ވަނީ  ވެސް  ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި 

ރީ އޮތޯރިޓީއަށް ދިމާވާ  ބައެއް އިދާރީ  އާއި އަދި ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއ ލޭޓަޓްރީކ ރ މ ަގއި އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޛ ތަންފީ

އާދެ! ފެނާއި ނަރ ދަމާގެ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް.    ށްދިނ މ ެގ ނިޒާމ  އިތ ރަފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތް،  އްލ ކ ރ މަށާއިހަދަތިތައް  

ހަމަ ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ލ  އަޅ ަގނޑ   ހާމި ާގނޫނަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރާ  

ެގންދޭ ފާހަަގކ ރަމ ން  ތަކ ރާރ ކޮށް  ވާހަކަ  ލަސް  ސަރ ކާރ ެގ  ބޭނ ން، ވާދަވެރިން  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ    .

. އެހެންނަމަވެސް،  ވަނީއިރ ަގއި އެންމެ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެޅިފައިއި އަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރާަގއި މި ސަރ ކާރ  އަ

  ެއއް  އިފައަނެއް ހަތަރ  ރަށ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށި  ،މިހާރ  ފަސް ރަށް މި އޮންނަ ދާއިރާަގއި 

ޭވވަށް. މި ތިންރަށ ަގއި ވެސް ަވނީ ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެޅ މ ެގ   ،އެއީ ަމޑ ްއވަރީ، މ ލި.  ރަށް ނޫން އަނެއް ތިން ރަށ ަގއި

ފެށި ވަނީ  ފަމަސައްކަތް  ނަރ ދަމާ  މ ލީަގިއ  ފެންައޅާފަން  ކ ރި.  އެހެންވީމާ،  ފަށާފަ.  ވަނީ  މަސަްއކަތް   . އެޅ މ ެގ 

ރަތްމަންދޫއަކީ ރަތް ރަށެއް.    މަންދޫގައި،  ކ ޑަ  ޮގތ ން  ރަށެްއ  އެހެންނަމަވެސް،  އާބާދީެގ  ެއްއވެސް  ސަރ ކާރ ަގއި  މި 

ރަށ ެގ    ވާލ ކ ރެވިފައި އަދި ދާދި އަވަހަށް އެހަ ކޮށް  ތަފާތ ނ ކ ރ މ ެގ ސިޔާސަތ ެގ ދަށ ން އެ ރަށް ވެސް ވަނީ ސޮއި

ހަމަ   ައޅ ަގނޑ    އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ފެށިެގންދާނެ.  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ވެސް   ؛އަސާސީ   ،ލަންދަންނަވާމަސައްކަތް 

ކޮށްފައި ނ ވޭ.  ތިރާމ ހ ވަރަކަށް އި  ޔާމީން ސަރ ކާރ ަގއި ެއއްެވސްއަސާސީ ބޭނ މަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައީސް    ރައްޔިތ ންެގ

ރަށެއް ނެތް ފެނާއި ނަރ ދަމާ މިހާރ   އިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް  އިމި ސަރ ކާރ ން ިމއަދާ ހަމައަށް އަ   ،ނަމަވެސް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   .ފެށ މަށް ސޮއިނ ކ ރެވި އޮތް މި ދައ ރ     މންީގއަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަ ؛ދެންމެ މާވަށ  ދާއިރާެގ 
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  ށްއޮޅ ވާލަން ރައްޔިތ ންނަށް ކިތަންމެވަރަ  ވީމާ،.  ހ ންނާނީ އެޅިފައެ ވިދާޅ ވި ރަށްރަށ ަގއި ވެސް ފެނާިއ ނަރ ދަމާ    ނިމޭއިރ 

ށް  އެ ބޭފ ޅ ން އަމިއްލައަ  ،އިދިވެހި ރައްޔިތ ން ވިސްނަ   ިމއަދ   ،ންީގމަ ޔަމަސައްކަތްކ ރި ކަމ ަގއި ވިޔަސް އަޅ ަގނޑަށް ހަ

މެންބަރ ންނަށް  ިއ،ވިސްނަ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  އެދެން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ދެނެަގނޭ.  ޮގތް  ަވމ ންދާ  ކަންކަން  ތި   ،ވެސް  އަދި 

ތެރޭަގއި ނައިފަރ     ެގމެންޓ މި ޕާލަ  !ޙަޤީޤަތާއި ާގތްވެލަްއވާށޭ  !ވެސް ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ހަމަ ވިސްނަވާށޭ  ބޭފ ޅ ން

  ލ މ ެގިގނަ ާވހަކަތަކަކީ ހަމަ އޮޅ ވާ ؛ބާރ ކޮށް ހަމަ އެ ދައްކަވާ ވާހަކަތައްއަޑ   ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް  

ޙަޤީޤަތާ  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަތަކެއް ނ ޖެހި  އޭަގއި  ދެނެަގނެ  ،ާގތްވެ  އެހެންވީމާ،  ިމ    ، ޙަޤީޤަތް  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ ެގ  

މެންބަރެއް  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ދެން  އާދެ!    އިނޭގތޯ.  ޭއެގ ޙަޤީޤަތް ދެނެަގންނާށޭ  ،ދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައިކ ރަމ ން

ލަން ބޭނ ން އިނޭގތޯ. ެއއްޗެއް ދަންނަވާހަމަ  ެވސް އަޅ ަގނޑ     ބިމެްއެގ ވާހަކަ. އެއަށް   60ހ ޅ މާލޭެގ    ،ފާހަަގކ ރަްއވައިފި 

. އެހެންނަމަވެސް، ވާދަވެރި މެންބަރ ން ވަނީ ހ ށަހަޅާފަ  މިއްކަން   ބިލަށް އިޞްލާޙެނަރ ދަމާެގ  އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ  ،ދެން

އާމްދަނީ ހޯދ މަކީ    ބޭފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގއި ވެސް ސަރ ކާރަށް  މިޙަޤީޤަތ ަގއި   ؛މިއަށް  ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  އެްއޗެއް ވިދާޅ ވީމާ

ޙަޤީޤަތަކީ    ،ކަމ ަގއި ިވޔަސްކޮންމެ ސަރ ކާރެއް އޮތް    . ައދިވެސް ދެކޭ  މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ހަަމ އެ ބޭފ ޅ ން

ސަރ ކާރަށް އާމްދަނީ ހޯދެންޖެހޭ. އެ އާމްދަނީ މި ހޯދެނީ ސަރ ކާރ ެގ މ ދާ ނ ވަތަ އެސެޓްސް ބޭނ ންކޮށްެގން. އެހެންވީމާ،  

ބީލަމަށް ބިންތަކަކީ  މި  ހ ޅ މާލޭެގ  ފެންނަ  ސާއިން ؛އެޮގތ ން  ދެފ ށް  ބީލަމަށް  ހ ޅ ވައިލެިވެގން ފ ެވރިކޮށް  ޮގތަށް 

އެކަމަށް ބޭނ ންވެފަިއވާ ރައްޔިތ ން ެއއަށް    ،ދިވެހި ރައްޔިތ ން  އިޭއަގ  ،ކ ރެިވެގން ކ ރެވިފައިާވ ކަމެއް. ެއޮގތ ންއިޢ ލާން

 މ ން ހަމަ އެޔ ދިދިޔަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ެއކަން އެޮގތަށް ކ ރެވިެގންދައްކަިއެގން އެ ަގންނަ ޮގތަށް ހަމަޖެހިެގންފައިސާ

ހިންގާ   ޮގތަށް  ފެންނަ  ދެފ ށް  ވެރިކަމަކީ  މި  އެކަމަކ ،  ފައިދާކ ރާނީ.  އޭެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ފައިސާއިން  ލިބޭ 

ކޮރަޕްޝަން ބޯޑ  -ވަގ ތ  އެންޓި  މި  !ބޫލ ކ ރާ ކަމެއް. ރަނަގޅ ަގކަމީ އަޅ ަގނޑ  ެއްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތި  ވެރިކަމެއް 

ފޯރ ވާކަށް އަދި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ނ ފޫޒ    ކޮމިޝަނަކަށްކޮރަޕްޝަން-އް އެންޓިނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރ ކާރަކ ންނެ

މަސައްކަތް ހ އްޓ ވާކަށް ވެސް އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ނ ކ ރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފ ޅ ންެގ ސަރ ކާރ ަގއި ކިހިނެއްތޯ  

. އާދެ!  ކަމެއް  ނެެވސް ދެކެންޖެހޭ  ކ އްޔިތަ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި ރަަގ، މިއީ އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ ؟ވީ

ހަމަ   ހިތ ެގަގއަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ   ،އަޑިން   ބޫލ ކ ރަން  ޮގތަށް   ެއމް.ޑީ.ޕީއަކީ  ފެންނަ  ދެފ ށް  އެކ  

ސް  ކަމަށް ވާދަކ ރައްވަމ ން ެގންދަވާ ދެ ބޭފ ޅ ންނަކީ ވެ ޗެއަރޕާސަންމަސައްކަތްކ ރާ ޕާޓީެއއް. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ިމއަދ   

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ދެ ބޭފ ޅ ން. އަދި ހަމަ މިދެންނެވި ވިސްނ މ ަގއި މަސައްކަތްކ ރަްއވާނެ ދެ ބޭފ ޅ ން. އަޅ ަގނޑ   

ެއޮގތ ން އަންހެނ ންެގ ރޫ ާވދަކ ރައްާވ ބޭފ ޅާ ވެސް ހަމަ  ެގ ރައީސް ހ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، އަދި ހަމަ  ކަމަށް 

ބޭފ ޅެއް.    ތަކެއްއިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްމަޖިލިސް ތެރޭަގއި ެވސް ވަރަށް   ެގންދަވާ  އާދެ! މި ބިލަށް  ކޮށްދެއްވަމ ން 

ޖ މ ލަ  ކ ރިން ޮގތަށް  ދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ   އެއް  ވެސް  ައދި  ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ  ޮގތެއްަގިއ    ، ކަމެއް 
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 އަދި ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެޅިފައި ހ ރި   ަވގ ތ   ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. ރަށްރަށ ަގއި މި

ބޫލ ކ ރާ ަގއެީއ ައޅ ަގނޑ   ފެން ބޭނ ންނ ކ ރާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.  ވަރަށް ިގނަ ޭގޭގަގއި    ،ކަމ ަގިއ ިވޔަސް ވެސް 

އަދި   ކަމެއް.  ބަލަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންޮގތ ަގއި  ބޭނ ންކ ރ ވ މަށް  ފެން  ނަރ ދަމާ  އަދި  ބާރެއް ކ ރ ވ މަށް 

މި އެޅޭ ފެނާއި    ،އެއީ ޭއެގ އާޚިރ  ނަތީޖާ މި ލިބެނީ  .ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ހިންމ  ކަމެއްގަ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ޔ އެޅިެގންދި 

ފައިދާކޮށް  އޭެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  އެ  ،ނަރ ދަމާއިން  ފެން  ހިންދާ  ބިމަށް  ތެރެއިން އޮ  އަދި  އ ސޫލެްއެގ  ންނަ 

ދެްއިވ    ންއެކައެހެންވީމާ،  މ ން.  ޔ ދިހަމަޖެހިެގން ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފާހަަގކޮށްލީ.  އަޅ ަގނޑ   ވެސް 

 ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ރާޝިދަށް. 

 

 މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ވެސް ެއންމެ ފ ރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ސަރ ކާރ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ    އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ 

ފެން ނަރ ދަމާއާިއ  ރަށެއްެގ  ބޮޑަށް ީގޔަ  ހ ރިހާ  ވަރަށް  ސަރ ކާރަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ސަރ ކާރަށް،  މި  ންކޮށްދީފަިއވާތީ 

ރ ދަންނަވަން. ައޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި މަޖިލީހ ަގއި އިދިކޮޅ  ބައެްއ މެންބަރ ން ވާހަކަދަްއކަވަމ ން ފާހަަގކ ރައްވަމ ންދާ  ޝ ކ 

ވެރިކަމ ަގއި ޔާމީންެގ  ރަށްތަކެްއަގއި  ނަރ ދަމާާއއިިގނަ  ވެރިކަމ ަގއި  ޔާމީންެގ  ރައީސް  ވާހަކަ  ާގ  ފެން  ،  އިމ ކ ރި 

އެންމެ ރަށެއްެގ ނަރ ދަމާ އެކަނި    ،ފެނިެގންދިޔައީ  ޅ ންވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އަތޮ  ގައިމ ރ  އަޅ ަގނޑަށް ހަމައިދައްކަމ ންދާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ،އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ިމ ސަރ ކާރ ންއެކަނި.    ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ފެއްޓިެގންދިޔަ މަންޒަރ އަހަރ   ފަސް

ކަ  ެގއަތޮޅ    .ށސަރ ކާރ ން   އަދި  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  ރަށެއްެގ  ވަރަހ ރިހާ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ނެޓްވޯރކް    ށްރަންޓ ެގ 

ފ ރިހަމައަށް ކޮށްދެމ ންދާކަން އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާއެކ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި އަޅ ަގނޑ  މާވަށ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ކ ފާނ  ވަރަށް ނ ފޫޒ ަގދަ އެ މަނި  ،އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ސަރ ކާރ  ނިމިެގންދާއިރ ،  ލަން ބޭނ ންވަނީދަންނަވާ

ޮގތ ަގިއ އޭރ  ސަރ ކާރ ަގއި ހ ންނެިވއިރ  ެވސް އެ ދާއިރާެގ ެއްއވެސް ރަށެއްެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާ އޭރ   ެގ  މިނިސްޓަރެއް

ނަމަވެސްވިފައިއަޅައިދެ  މިނ ވި  ޔަ  ،  ކޮށްދޭނެކަމ ެގ  އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިމިެގންދާއިރ   ންކަން ީގސަރ ކާރ  

އަދި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް އަޅ ަގނޑ  އަރ ވަން.   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެ

 އެބަ ށްއެ ވިދާޅ ވާ ކަންތައްތަްއ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން އެ ދާއިރާއަށް ކޮށްދޭނެކަމ ެގ ޔަީގންކަން އަޅ ަގނޑަ
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ފެނާިއ    ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ކަމެއް އެބައޮތް. ެއއީ  އޮތް. އަޅ ަގނޑ  މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ދެތިން

ފެއްޓ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ،މަސައްކަތް ފެއްޓ މާ ހިސާބަށް  ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރެިވެގންދާއިރ 

ވަރަކަށް ތަފާތ ެވެގންދާ    އޮންނަ ޑިޒައިނާއި ޢަމަލީ ޮގތ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ ކޮންެމވެސްފެނިެގންދަނީ ކ ރެވިފައި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޑިޒައިންތައް   ،ލަން ބޭނ ންވަނީދަންނަވާފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     މަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއބަ

ބަދަލ ތައް ެގނައ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޮޑެތި  ންޖެހޭ  މަސައްކަތް ފެށީމާ ދެން ޑިޒައިނަށް ެގންނަ  ،ނިމިެގންދާއިރ 

ޖެހޭ    ކ ރިން ޑިޒައިންކ ރެވޭނެ މ ހިންމ  ޮގތްތަކެއް ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ  މ ެގތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް މި ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ 

ޭއެގފަހ ން   ، ާގއިމ ކ ރ މަށްފަހ އާއި ފެނ ެގ ނިޒާމ ނަރ ދަމާ  ،ގާއިމ ކ ރަން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ

. އެހެންވީމާ، ރަށްފ ށަކ ން ފެންނާކަށް ނޯވޭ  ނަކަށްއްލ ކ ރެވޭނެ ފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންހަދިމާވާ މައްސަލަތައް  

މަސައްކަތް ނިޒާމ ެގ  މި  ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  އެކ  ؛އަޅ ަގނޑ   ފެށ މާ  މަސައްކަތް  މި    ،ޢަމަލީ  މ ަވއްޒަފ ން  ނެޭގ 

ހަވާލ ކ ރާ ހިސާބ ން އެ ފެނަކައާ    ރަށްރަށް  އިފަހ ން މަސައްކަތް ނިންމަ  ،ދެވިތަމްރީނ   ިއ،ސައްކަތ ެގ ތެރެއަށް ަވއްދަމަ

މައްސަލަތައްމަސައްކަތް ދިމާވާ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަ  ތަކ ަގއި  ބިލ ަގއި  މި  ނިޒާމެއް  ފަސޭހަ  އްލ ކ ރެވޭނެ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިމ    ،އެާއއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީދެން  .  އަދި ާގިއމ ކ ރެވެންޖެހޭނެ  ،ފާހަަގކ ރެވެންޖެހޭނެ

އ ފެދިފަިއ   ޮގތްޮގތަށް    ންނަހ ރަށްތައް  ތަފާތ   ވަރަށް  ރަށްރަށަކީ  ބައެއް  ވަރަށް    އ ފެދިފައި ޮގތ ން  ރަށްރަށް.  ހ ންނަ 

ވަރަށް އ ސް ސަރަޙައްދ ތަކާިއ ވަރަށް   ހ ންނަ ރަށްރަށް.  އަޑިގ ޑަން   ފެނ ެގ ނިޒާމ ެގ  ނަރ ދަމާައޑި ސަރަޙައްދ ތައް 

ޓަށް ނ ރައްކާތެރި ފެންބޮޑ ވ ން ކަހަލަ ބައެއް ަމްއސަލަތައް ފަހ ން ދިމާވަމ ން  ށްގާއިމ ކ ރެިވެގންދާއިރ  ތިމާވެ  ތެރެއިން

  އިޮގތ ަގއި. ފަހ ން މަސްވެރިކަމާ  ެގމެއް ނިޒާޓާ ރައްޓެހި  ށްއެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރެވިެގންދާންވާނީ ތިާމވެ

މައްސަލަތަކަށް  ވެސް ދިމާާވ  އަދި ދަނޑ ވެރި ކަމަށް މީެގތެރެއިން ފެންބޮޑ ވ މ ެގ ސަބަބ ންނާއި އަދި އެނޫން ޮގތްޮގތ ން  

ނ ންާވ  އްލެއް ލިބޭނެ ޮގތެއް މި ނިޒާމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭހަބޮޑ   

ކަމަކީ ާގއިމ ކ ރަން.  ފެން މި    އާއިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްފ ށ ެގ ނަރ ދަމާ  ، އަނެއް  ހަވާލ ކ ރަނީ ވަކި ސަރަޙައްދެްއަގއި 

ހ ރި. ފަހ ން އެ ސަރަޙައްދ ތަކ ަގިއ    ރަށްރަށް އެބަވެެގންދާ  ސަރަޙައްދ ތައް އާބާދ    ،ވަރަށް ބާރަށް އާބާދީ ބޮޑ ވެ ؛އާބާދީ

ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކ ލީފ ތަކާ  ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި  ،ންޖެހ ނީމާއާއި ފެން ގާއިމ ކ ރަނަރ ދަމާ

އަޅ ަގނޑ މެން ތެރެއިން  ނިޒާމެއްެގ  ފަސޭހަ  ތަންކޮޅެއް  އެ  އެބަވޭ.  އާބާދ ވެެގންދާ   ނަށްކ ރިމަތި  އަލަށް  އެބަޖެހޭ 

އެއާއެކ  ިމ  ހަމަބިލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބެންޖެހޭ.  މި  ޮގތްތަކެްއ  ގ ޅާލެވޭނެ ފަސޭހަ    ތައް ސަރަޙައްދ ތަކަށް މި ނިޒާމ 

 ،ކަމެއް މިއީ  ގާއިމ ކ ރެިވެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ަވރަށް މ ހިންމ    ،ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރެިވެގންދާ ދ ވަސްވަރ 

ގާއިމ ކ ރެިވެގންދަނީ އެންމެ ކޮލިޓީކޮށް ޮގތެްއގައި  ،އެންމެ ރަނަގޅަށް  ،މި ނިޒާމ   ބަލާނެ ރަނަގޅ   ދެމެހެއްޓެނިވި  ތޯ 

. ޚާއްޞަ ންއިންޖިނިއަރ ން މި މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާ ރަށްރަށ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވެނީ ތަންކޮޅެއް މަދ ކަ  ،ބަޔަކ 
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  ، ކ ރެިވެގންދަނީ ކައ ންސިލ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން ކަމަށް  ޮގތެްއަގއި ނަރ ދަާމެގ ބަެއއް މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށްދާއިރ  ެއކަން

އެކަން ސ ޕަަވއިޒ ކ ރަން  ކައ ން އެބަހ ރި.  ސިލ ން  ހަވާލ ކޮށްފަިއ  ރަށްރަށ ަގިއ  މަސައްކަތް  ބަެއއް  މި  ބަދަލ ަގއި  އޭެގ 

ޖެހޭ މި މަސައްކަތ ަގއި މަސަްއކަތް ބަލަހައްޓަން   ކަމަށް ޚާއްޞަ ޓެކްނިކަލް އިންޖިނިއަރ ންތަކެއް އެބަ  އެ  ،ކ ރެިވެގންދާއިރ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ން   ،މ ޅި ރާއްޖޭަގއި މި ސަރ ކާރ ން  ،ޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީތިއްބަވަން. ހަމަ އެާއއެކ  އަޅ ަގނ

މ ޅި ރާއްޖޭަގއި އެްއ    ،ރަނަގޅ ކ ރެވި ާގއިމ ކ ރެިވެގންދާއިރ ކަރަންޓ ެގ ިވއ ަގތައް    ،އިނަރ ދަމާއާ  ،ފެނާއި؛ މި ނިޒާމ ތައް

އީ ވެސް އަޅ ަގނޑ  މި ބިލ ަގއި މި ބިލ  އިޞްލާޙ ވެެގން  ކ ން މި ނިޒާމ ތަކަށް ައގ  ނެިގެގންދިޔ ން. އެޔަެއއް ހަމަ  ،އަެގއް

ބައެއް މެންބަރ ން ސަތޭކަ    ،އަންނައިރ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާލަން ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާއެއް. ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީ

ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން   ގައިމ ހަމަ  ،ނ ެގ ެވރިކަމ ަގއި ނަރ ދަމާ ައޅާފައި އޮތް ކަމަށް ވިދާޅ ާވއިރ އެތައް ރަށެއްަގއި ޔާމީ

ވެސް    ގައިމ ދަނީ ހ ރިހާ ރަށެްއަގއި ައޅަމ ން. ހަމަ  މިއަދ  އެ  . އެންމެ ރަށެއްަގއި ނަރ ދަމާ މަސައްކަތް ފެއްޓީ  ންއަތޮޅ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާ އިންޖީނ ެގ މަސައްކަތް ބާރަށް ފޯކައިދޫެގ   ؛މަރޮށި  ،ކޮމަންޑޫ  ،ފޯކައިދޫ  ރަށ ަގއި   3ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ  

   ކ ރިއަށްދާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ިމ ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތައް ހިންާގ ކާއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިންޖީނ ެގތަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! 

ަމއްޗަށް މި ލިބެނީ    ައޅ ަގނޑ  ދާދި ؛ކ ންފ ނިތައް  8ފަހ ން ފޯކައިދޫ އިންޖީނ ެގައށް ދިޔައިމ . ެއ ތަނަށް މަހެއްެގ 

ޚަރަދެއް    އާމިލިއަން ރ ފިޔާ   1ާއއި  ލައްކަ ބޮޑ   ކ ރާިއން ކ ރޭ.  އެ އިންޖީނ ެގޕޭރޯލަށް  ދެމެދ . ވަރަށް  ވަރ ެގ ތެލަށް 

ޕޭރޯލަ ކ ރޭ.ޚަރަދެއް  އިންޖީނ ެގތަކ ންބޮޑ ވެެގންޕޭރޯލް    ށް  ޓަކައި  ފޫބެއްދ މަށް  އެ  އެބަ   ކަރަންޓ ެގ  ދިޔ މ ން  ައގ  

  ، އެއީ  މ ވަްއޒަފ ން އިތ ރ ކ ރ މ ން  އިންޖީނ ެގތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންއެ  ޖެހޭ.    ބަދަލ ެގންނަން އިންޖީނ ެގތަކަށް ؛އެޖެސްޓ 

ަވރަށް ބޮޑ  ރަނަގޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، މ ޅި ރަށ ެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް އ ފ ލަންޖެހޭ   ލިބޭ ބޭފ ޅާއަށްަވޒީފާ  އެ  

  . އިބްރާހީމް ނަސީމްމެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ބ ރައެއް. 

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ިއބްރާހީމް ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ބޮޑ    ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކ ން އަޅ ަގނޑަކަށް މާ  ެގ ާގނޫނަށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެނާއި ނަރ ދަމާ

ހ ށަހަޅާފައި މި   ،ކަށް ކަމަށް ބ ނެޔަހިންަގން ފަސޭހަޮގތ ން    ނ ކ ރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިދާރީ  ކަންތައްތަކެއް ފާހަަގެއއް

ކަމެްއ    ބޮޑ    އަނެއްހެނެއް މާ  ބާރާތް ބަދަލ ކޮށްލާފައި ހ ރިކަން މާއްދާތަކ ެގ.އިހަމައެކަނި    ،އޮތީ. މީަގއި ފާހަަގކ ރެވެނީ

  އެބަ   އިއަކ ރެއް އިތ ރ ކޮށްފަެއީއ  ވަނަ މާއްދާއަށް    54  ،ެއއީ ؛ނެތް އިނޭގތޯ. ދެން ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމެއްކ   ޔަމި
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އިނޭގތޯ. ެއ ޖޫރިމަނާ އެހާ  ޮގތަށް    ނަާގމިލިއަން ރ ފިޔާ    އެއް )ސ( ކިޔާފަިއ ޖޫރިމަނާ  ބިރ ވެރި އަކ ރެއް. އެީއ    ،އޮތް

ފަހ ކޮޅ  އަދި މި ހަފ ތާެގ ކ ރީކޮޅ  ލިބ ނ    މިދިޔަ ހަފ ތާެގ  ، ްއ ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް މިހާރ  މި ިވސްނެނީބޮޑ ކޮށްލި ސަބަބެ

ބަލާއިރ ޚަ އިމާރާތްކ ރާއިރ   ،ބަރ ތަކަށް  އަޅާިއރ ތަންތަނ ަގއި  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  އަދި  ކ ރ މ ެގ  ޑީވޯޓަރިންވެސް    ާއއި 

ޮގތަށް. މިހާރ  އީ.ައއި.އޭތައް އެހެރީ އީ.ޕީ.ޭއަގއި ފ ނިޖެހިފައި ކަމަށް ވަނީ.   ރާހ އްދައެއް އެބަދޭ. ެއއީ ވަކިަވރަކަށް ޗާޖ ކ 

ދިނީމާ މެތަޑޮލޮޖީއާ އެްއކޮށް    މީެގކ ރިން ީއ.އައި.އޭތައް ފާސްކ ރާއިރ ގައި  ،މިހާރ  އީ.އައި.އޭތައް ފާސްނ ެވެގން މި އ ޅެނީ

؟ ދޭނީ  އެ ކިހިނެއްތޯކ އެންޓިޓީ ދޭން.  އެ    ، ާގނެ އަދަދ . މިހާރ  އެ އަންަގނީ ފެން ބިމ ން ނަޔޯކަންކަން ކ ރިއަށްދެ  އެ

އެއްކަލަ ޮގތަށް އޮންނަނީ. ކޮންމެ މަހަކ     ކ ރަމ ންދާއާއެ ހ އްދަ    ،ހ އްދައަށް ލާއިރ  ޑީވޯޓަރިންގ  ެއއްކަލަ    މިއީ ވަކިން

މިންވަރ   ޮގތަށް.  ެއސްޓިމޭޓެ  ެގހިއްކޭނެ  ދޭންޖެހޭ  ހެދިއް  މި  މިހާރ   ެވސް    ، ޮގތަކީ  އެހެންނަމަވެސް،  އީ.އައި.އޭތައް 

ފަށަންހެން. އަންނަން  ޖޫރިމަނާ މި އ ޅެނީ    ،އެހެންވީމާ، ދެން މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީކަމ ަގއި.    މި  ފ ނިޖެހ ނީ

ކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ބެކްބޯން ބިންދަިއެގން ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި މަސައްކަތްތަްއ    ،ނަމަ  މި ޖޫރިމަނާ އަންނަން ފަށައިފި

ކ އްލި ހިނގައިދާ މިހާޔަނެހެން  ެއއީ  ތިއްބާ.  ނޭނިގ  ޖޫރިމަނާތަބޮ   ކަށް  މިއީ ޑެތި  އިދާރީ  ،ކެއް  ޮގތ ން    ައޅ ަގނޑަކަށް 

އަޅ ަގނޑަކަށް    ،ޮގތަށް ހެދ މަކީ އެއީ   މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ޖޫރިމަނާއެއް އަންނަ  އެއްކަމަށް ބ ނެ  ކަށް  ޔަހިންަގން ފަސޭހަ

  އެބަ މިހާރ  ވެސް ޗާޖަސްތަކަކާ ެއއްޗެހި ހަމަ  ކ ރ މ ަގއި    ކަންކަން  ަގބޫލ ކ ރެޭވ ކަމެއް ނޫން. މި  އެްއޮގތަކަށް ވެސް

ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި އިޞްލާޙ ތަކ ެގ    ާގނޫނަށްމި  އަނެއްހެން  ދެން  .  ށްލަންއެކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ  އެހެންވީމާ،  ހ ރި.

ައއިސް  ދެން މިހާރަކަށްބާރާތް ބަދަލ ކޮށްލާފައި އިނޭގތޯ.  އި   ހަމަދެން ހ ރީކަމެއް ނެތް.  ލެވޭ ކަހަލަ  އިފާޑ ކިޔަ ތެރޭަގއި  

ފަރާތ ން   ތައް ެވސް. އޮޕަރޭޓަރ ންގެ ފެނ ެގ ނިޒާމ   ،ދަނީ  ރާއްޖޭަގއި ނިމެމ ން މި  ފެނާިއ ނަރ ދަމާ  އޮޕަރޭޓަރ ންެގ ފަރާތ ން

 މެންންނ ކ ރާ މައްސަލަ. އަޅ ަގނޑ ބޭނ އޮތް. އެއީ ފެން ރަށްރަށ ަގއި އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށް    އެބަ  ެއއްލިބޭ ޝަކ ވާ

ެއވެއަރކ ރަ  ،ން ބޭނ ންވަނީލައޮޕަރޭޓަރ ންނަށް ދަންނަވާ . ރައްޔިތ ން އެެވއަރކ ރި  ޖެހޭނީ  ންށޭއަސްލ ަގއި ރައްޔިތ ން 

މިންވަރ     ފެންވަރަކަށް   ެވސް    ިގނަވާނޭ.ބޭނ ންކ ރާ  މާލޭަގއި  އަދި  ވެސް  ރަށެއްަގއި  ހ ރިހާ  ރާއްޖެތެރޭ  މިހާރ  

މިބޭނ ންކ ރަ ޕްލާސްޓިކ   މ ން  ހަމަ  އެބަ  ދަނީ  މިހާރ   ފެން.  ޭގ  ފ ޅީަގއި  ފިލްޓަރެްއ ެގ  ހ ރި  ހަމަ  ސިންކ ަގއި 

އެްއކަލަ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން މަޑ މަޑ ން    ،ވަންޏާކަމަށްމިނަރަލް ވޯޓަރ ކޮލިޓީަގއި ފެން ބޮވެން. އެހެން  ހަރ ކޮށްލައިެގން

 ިއ،ނަާގފައި ބެހެއްޓ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މި ފެނަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ފެންވަރަ  ށްއަީގތާނފެން ބޭނ ންކ ރަން ފަށާނެ. އަދި ވާރޭފެން  

ވ ރެ ރައްކާތެރި ފެނެއް   އެ ޒާތ ެގ ކަންކަން ކޮށް ހަދަން މި ޒަމާނަށް ބަލާއިރ  ވާރޭފެނަށް  ިއ،ކަްއކަ  ،ތައްއެ ޒާތ ެގ ކަން

ފެނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،    ސަ ހ ންނަން ައިއއްކަމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބެލެވޭ. ެއއީ މިހާރަކ  ފ ރާޅ ތަކާ ެއއްޗެހި

އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ހ ރިހާ ރަށެއްަގއި ވެސް މި ނިޒާމ ެގ   ،ނަމަ  ފެނ ެގ ކަންތައްތަކ ަގއި ރަްއޔިތ ން އެވެއަރކ ރެިވއްޖެ

ހަކަ  ބޮޑ  ވާ  ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ތައް ައގ   އިތަން. ދެން މިހާރަކަށްއައިސް ފެނ ެގ ނިޒާމާ  ތެރެއިން ފެން ބޭނ ންކ ރެވެމ ންދާ
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ނ ޖެހި އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންޭވ. ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ދެކެވޭ. ައސްލ ަގއި އެކަމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ވަކި ފަރާތަކަށް

ނިޒާމާ ފެނ ެގ  ޑިޒަިއންކ ރަމ ންދިޔައިރ     އިމީެގކ ރިން  ނިޒާމ ތައް  ހާނަރ ދަމާެގ  ވަސްޓިންގ ސިސްޓަެމއް ރެއިންވޯޓަރ 

ސޯލަރ ޖަހާ    ،އިނޭގތޯ. މިހާރ  އެބަ ލާޒިމ ކ ރޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މީެގ ކ ރިން އެައކ  ނ ހިމެނޭތެރެއަކ  ނ ހިމެނޭ  އޭެގ

ސޯލަރ ވެސް    ،އެ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ޑިޒައިންކ ރާއިރ  ލާޒިމ  އެބަކ ރޭ  ،ޮގތަކަށް. މިހާރ  ފެނާއި ނަރ ދަމާ ހެދިެގންދާއިރ 

ކީ އެކަށީެގންވާ ކަމެއް. އެކަން ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ދެން ޖަހަން. އެހެންވީމާ، ކޮންެމެވސް ވަރަކަށް ައގ  ބޮޑ ވ މަ

ބަރ   ޚަޑިޒަނަށް އައި ބަދަލާ ެއއްކޮށް ިމކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ވެސް    ،ނ ވެ މިހެން މި ދަންނަވާލީވަކި ފަރާތަކަށް ބ ރަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވާތީވެ، ެއކަން ވެސް ފާހަަގކޮށްލީ. ލިބޭ މީެގ ފަންނީ ބޭފ ޅ ންނާ ބައްދަލ ވާ މީހަކަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފެނ ގެ  ަވގ ތަށް. ޑީވޯޓަރިންެގ  މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ  މި  މިހާރ   މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ަގޑިާއ    ،އެްއޗަކަށް ބަލާފައިޕިންގ ފްލޯާއއި މިކަހަލަ ހ ރިހާ  ން ޕަ  އަދަދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިނޭނެ. އަބަދ ވެސް  ،މިންވަރ 

  ،ނ މިނޭ ޮގތަށް މިހާރ  މި ދ ނިޔޭަގިއ އޮތް ކަެމއް، ހ ރި އެްއޗެްއ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ވަރަށް  ،އްސަށް ބަލާފައިއެްއޗެ

 ޖަހާއިރ .  11ވަރަށް މަދ ވާނެ. ނ ެވސް ހ ންނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެން އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނީ   ،ވަރަށް

 

 { އަށް 11:05އިން  10:29 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ (  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ން ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަ   .7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖިލީހ ެގ ޖަލްސާ ކ ރިއަށް ެގންދިޔ ން އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީ. އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ   މަ`. ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ   

 ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމަށް.  -7ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރ   މި

ދަށ ން  ރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ  މިނިސްޓް   އިސަރވިސްެގ ނަމ ަގިއ ިއދާރާއެއް އ ފައްދަ   ފިކްމޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯްގރަ   -7.1

ރީެގ މަސައްކަތްތަކ ެގ ދާއިރާއަށް ެގންނެވި ބަދަލ   ހިނަގމ ންދާ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގިއ ހަމަޖެއްސ މާ ގ ޅިެގން އެ މިނިސްޓް

ލިްއޔަތ   އޫސަރ ކާރ  މަސް  ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއވާފަިއވާ މައްސަލަ 
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ދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ  އިމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަ އަދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ ކޮ

 .. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙްމާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް  ،މ ޤައްރިރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ފަލާޙްމާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ   116ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

  އި، ވަނަ ދ ަވހ  އިދާރާެއއް އ ފައްދަވަ   72022ރީ  ވަނަޖަ  19ރިވސްެގ ނަމ ަގއި  ސަ  ކްްގރަފިދަށ ން މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯ 

ރީ މިނިސްޓް  ،ރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ ދަށ ން ހިނަގމ ންދާ ތަނެއްެގ ޮގތ ަގިއ ހަމަޖެއްސ މާ ގ ޅިެގން ކީ މިނިސްޓްއެ އިދާރާއަ

މަސައްކަތ   ޑިފެންސްެގ  ޓަކައި   ެގއޮފް  ފާސްކ ރ މަށް  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ބަދަލ   ެގނެވިފަިއާވ  ދާއިރާއަށް 

ަގއި ބޭްއވ ނ  ރަްއޔިތ ންެގ    2022ރީ  ވަރ  ފެބ   8  ،އިވާ މައްސަލަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވާފަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި ދިރާސާކ ރ މަށް ސަރ ކާރ  މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ ތިންމަޖިލީހ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  

ިމ   ؛ޓ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކޮމިޓީއަށް ފޮނ ްއވ މާ ގ ޅިެގން މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކޮށް ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯ

  ،ރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ ދަށ ން ހިންާގ ތަނެްއެގ ޮގތ ަގއިމައްސަލައާ ގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ މެން ދިރާސާކ ރިއިރ ަގއި މިނިސްޓް

ރީ އެ އިދާރާ އ ފެއްދ މާ ގ ޅިެގން މިނިސްޓް  އި،ރވިސްެގ ނަމ ަގއި އިދާރާެއއް އ ފައްދަވަ ްގރަފިކް ސަމޯލްޑިވްސް ހަިއޑްރޯ

ހ ށަހެޅިއޮފް   މި  ވެސް  ލިސްޓެއް  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ކ ރާ  ދަށ ން  ބެލ މ ެގ  ދަށ ން،   ،ހ ށަހެޅ މ ގައިޑިފެންސްެގ 

ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ ލިޔ މ ަގއި އެބަވޭ.  ފޮނ އްިވ  ދަށަށް  އިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހައިޑްރޯްގރަފިކް  ލާނަން މިނިސްޓަރީެގ 

އ ފަްއދަވަރވިސްެގ  ސަ މަސައްކަތ ެގ    ތަނާ  އެ  އިއިދާރާެއއް  އެބަވޭ.    9ހަވާލ ކ ރެވ ނ   ހަވާލ ކ ރެވިފައި    - 1ކަމެއް 

ސަ ހަިއޑްރޯްގރަފިކް  ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި  ބެލެހެއްޓ ން.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއްކޮށް  މަޢ ލޫމާތ   ސަރ ކާރ ެގ    2ރޭވކޮށް 

މަޢ ލޫމާތ  އެއްކޮށް    އި،ެގ މަޢ ލޫމާތ  ހޯދަެއއްރވޭރާ ހައިޑްރޯްގރަފިކް ސައަިމއްލަ ފަރާތްތަކ ެގ ބޭނ ންތަކަށް ކ   އިދާރާތަކާއި

މަސައްކަތްތަ  -3ބެލެހެއްޓ ން.   ކ ރިއަށްެގންދާ  އިދާރާތަކ ން  މަޢ ލޫމާތ    ކަށްސަރ ކާރ   ހައިޑްރޯްގރަފިކް  ބޭނ ންާވ 

ހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ތަކ ެގ ދިވެ   -4ިއ މަޝްވަރާ ދިނ ން.  ޔާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ފަންނީ ލަފަ  އެ   ،ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި

ޗާނިޔަމި ކ ރަހަ ކަމ ެގ  ޕަބްލިކޭޝަން ޝާ   އި ޓ ތައް  ނޯޓިކަލް  އާންމ ކ ރ މާއި،  އަދާހަމަކ ރ ން.  އިޢ އަދާހަމަކޮށް   -5ކޮށް 

 ކަމާ ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ     ކަމާކަމ ެގ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ަގިއ ކަނޑ ދަތ ރ ކ ރ މ ެގ ބޭނ ންވާ ނިޔަމި

އ ސޫލ ތަކާ ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި،  ފަރާތްތަކަށް  އާންމ ކ ރ ން.    ބެހޭ  މަޢ ލޫމާތ   އެފަދަ   - 6އެްއޮގތަށް 

އަންނަ    ކަށްިގރިފަރ ތަކާއި، ކަނޑ ފަޅ ތަ  ދިޔަވަރަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކާއި، ރަށްރަށާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ތަކ ެގ ޮއިއވަރާއި

ޢިއްޔާތަކ ަގިއ  ޖަމ ، ޖަމ ޢިއްޔާ  ވާމީ ޯއަގނަިއޒޭޝަންތަކާއި ގ ހަިއޑްރޯްގރަފިކް ދާއިރާެގ ބައިނަލްއަ   -7ދެނެަގތ ން.  ބަދަލ ތައް  

ގ ޅިެގން    ބައިވެރިވެ ރާއްޖެ ތަމްސީލ ކ ރ މާއި، ހައިޑްރޯްގރަފިކްެގ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކާ
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ކ  ކަންތައްތަްއ  ބައިނަލްއަ  އިރާއްޖޭގަ   -8ރ ން.  ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރިއެރ ވ މަށް  ދާއިރާއިން  އެހީގ  ހަިއޑްރޯްގރަފިކްެގ    ،ވާމީ 

ހައިޑްރޯްގރަފިކްެގ ދާއިރާއިން ބޭނ ންވާ މީހ ން   -9އަދި    ،ކ ރ ން ލަތްތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްސީވަ  އިްގރާންޓ  ހޯދަ

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ފަންނީ   ތަރައްޤީކ ރ މަށް ޓަކައި ކަމާލަތްތައް  ސީތަމްރީނ ކ ރ މާއި، ެއ ދާއިރާިއން އިންސާނީ ވަ 

ރީެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއވާފަިއވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓް ؛އި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޔާލަފަ

އަޣ ލަބިއްޔަ ކޮމިޓީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ   ެގނެވިފައިވާ  ދާއިރާއަށް  މި ހިންގ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ   ފާސްވެފަ.  ވަނީ  ތ ން 

މި ރިޕޯޓ  މި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ފާސްކޮށްދިނ މަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ    ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިނެޓ . އެއީ ކޮންމެ ސިޔާސީ    730މަށް ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ 

މިނެޓ . ދެން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަޑައިނ ަގންނަވާ ބޭފ ޅ ންެގ    5ދެއްކެވ މަށް  މެންބަރަކ  ވާހަކަފ ޅ ން އެއް  ޕާޓީއަކ 

 ބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ .  މިނެޓ . އާދެ! މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމން 5މެންބަރަކަށް އެއް ތެރެއިން ވެސް  

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ހަިއޑްރޯ  ޝ ކ ރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް  ރަީއސް.  ސަރ ކާރ ން  ފިރަ ްގއިްއޒަތްތެރި  އިދާރާެއއް  ނަމ ަގއި  ސަރވިސްެގ    19ކް 

ަގމ ންދާ ތަނެއްެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ ދަށ ން ހިންއެ އިދާރާައކީ    ،ވަނަ ދ ވަހ  އ ފައްދައި   2022ޖަނަވަރީ  

މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާއަށް އަންނަނިވި ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި    ގެ ގ ޅިެގން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  ޮގތ ަގއި ހަމަޖެއްސ މާ

ެގންދާކަމ ެގ    ދި ެއކަން ކ ރަމ ންއަ  ،ދިވެހިރާއްޖެިއން ހަވާލ ވި ވާހަކަ  ވަރަށް ިގނަ ވަރަށް މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކަކާ

ފާހަަގކ ރެއްވީ.   އެ  ފަލާޙް  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅަނދ ގ   މާފަންނ   ހ ށަހަހަޅ އްވަމ ން  ރިޕޯޓ  

ށް  ސަރވޭތަކަކީ ކޮބައިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ފިކްްގރަހައިޑްރޯ .ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްއކާ  ދަ  އެބަ  އިރ ަގއި ެވސް ވަރަށް ވާހަކަ ޮގވަމ ންދާޓްއިންޑިާއ އައ   ޮގތ ން ވެސް  ބެހޭ  އެބަ އެނެގންޖެހޭ. މި ސަރޭވއާ

ވާހަކަ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެރިދައްކާލަންއެބަ  އިނޭގތޯ.  ިމ    ޖެހޭ  ރައީސް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޢަޟޫއ މަ ފ ރަތަމަ  ފިކްްގރަހައިޑްރޯށް.  ހެދީ  އިންޑި އިނިގރޭސި  އިއޭރ ަގ  ސަރޭވއެއް  ތިބި  ން  ާއަގއި 

ަވނަ ަގރ ނ ަގއި ހަދާފައި އޮތް    17ކ ންފ ނިން  އީސްޓް އިންޑިއަން  ރިޓިޝް  ފ ނިން. ބްންޒަމާނ ަގއި އީސްޓް އިންޑިއަން ކ 

 ހ ރިކަން   އެކަން ކޮށްފައި  .ހ ރި   ހ ެގ ލައިބްރަރީއަށް ވަދެލީމާ އެ މަޢ ލޫމާތ  ފެންނަން އެބަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ކަމަށް

ތާރީ އެބަޚީދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފޮތްތަކ ން  ދިވެހި    އޭރ ަގއި  ޒަމާނަކީ  އެ  ފެންނަން.  ވެރިކަމ ަގއި  ރާ ހ ރި    އިންނެވީއްޖޭެގ 
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ދ ވަސްވަރ  މ ޅި އިންޑިއާ ކަނޑ ގައި މި ސަރވޭތައް ހަދަމ ން   އިނޭގތޯ. ދެން އެދަރިންކޮޅ ެގ ރަސްކަލެއް    ިގލީނދިޔަމި

އެ ދޭތެރޭަގިއ    އި،ޮގސް ައރަބި ކަނޑާއިންޑޮނޭޝިާއއިން ފެށިެގން  ،އްދ ޙަ ާގޝިާއއި މ ޅި އިންޑިާއެގ ސަރަޑިެއގޯ   .ެގންދިޔައީ

އަދި އެ    ،ޮގތާއި  ށް އ ޅޭނެއްދ ަގއި ދަތ ރ ފަތ ރ ކޮޙަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަ  ،ކީމަމި ސަރވޭތައް ހަދަމ ން. ބޭނ  

ރައްކާކ ރ މާއި ހެދ މާއި   ، މައ ލޫމާތ ތައް  މަސައްކަތްތައް  ،ޗާޓ ތައް  ިގނަ  ަވރަށް  ޒަމާނަކީ    .ކ ރި  އަދި  ކ ރި  އެކަން 

އަދި ދ ނިޔޭެގ ެއކި ކަރަކަރައިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް    ،ވަރަށް މޮޅެތި ދ ނިޔެއަށް މަޝްހޫރ  ނެވިން  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނެވިން

ރާއްޖޭެގ  ނެވިކަން ކި  ޒަމާނެއްކަން.  އަންނަ  ޒަމާނ ަގއި އްދ ަގއި  ޙަސަރަެއކި  ޔަވަން  އެ  ކިޔަވައިދޭ  ހަދަިއ    ، ކޯސްތައް 

ވަރަށް  17 ޒަމާނަކީ  އެ  އެހެންީވމާ،  ަގރ ނ ަގއި.  ވެރިކަމ ެގ    ފިކްްގރަހަިއޑްރޯވަނަ  ޑިޕާޓްމަންޓެއް  މިފަދަ  ސަރވޭާއއި 

 ވާމީ ފެންވަރަށް ދ ނިޔޭެގ އެހެނިހެން ޤައ މ ތަކަށްގ އްޖެއަށް ބައިނަލްއަ ވެސް ވަރަކަށް ރާ  ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި އޭރ  ކޮންމެ

ފެށިފައި އޮތީ. އެ   ިގލީ ދަރިކޮޅ ެގ ރަސްކަންނދިޔަމި  އީޒަމާނެއް. އެ  ްއޖޭަގއި ކ ރަމ ންދިޔައެޑްވާންސްކޮށް ދިވެހިރާ   ވ ރެ

ހަމަ އެތެރޭަގއި ހަމަ ފިތ ނައެްއ    ،ރާއްޖޭަގއި ދިވެހި  ،ރަސްެގފާނ   .ރަސްކަމ ަގއި ރަސްެގފާނ  ނިމިެގންދިޔައީ  ޒަމާނ ަގއި އެ

އެންމެ ތަނެއްަގިއ    އ ފައްދަިއެގން  ކަނ ކޮށްލާފައި  ދެލޯ  ެގންޮގސް  ރަސްެގފާނ ން  ހ ޅ ޖަހާފަިއ  މާލޭަގއި  ޮގސް  ފަހ ން 

ވެރިކަމާ ޙަސަންމަނިކ   ދޮން  މ ލީޭގ  އޭެގފަހ ން  ައވަހާރަކޮށްލީ.  އި  ، ހަވާލ ވީ  ބަހައްޓާފައި  ނޭގތޯ.  ދޮންބަންޑާރައިން 

މި ސަރވޭ   ،ިގލީ ދަރިކޮޅ ަގއި އޮތްއިރ ަގއިނއެ ވެރިކަމ ަގއި ދިޔަމި  ،އަހަރ  ކަންނޭނެގ  57ޭއެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފެށިެގން   17 ަގރ ނ ން  ަގރ ނ ަގ  17  ،ޮގސްވަނަ  އެބަ ؛އި ވަނަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލައިބްރަރީން  ފެނޭ    މަޖިލީހ ެގ 

ކ ރި.    . މި ކަެމއްކ ރީ  ކަމެއް  ހަމައަށް މި  ނ ެގ މެދަކާވަނަ ަގރ   18ޮގސް  ން ފެށިެގންއި   1703ދިރާސާކ ރާއިރ ަގއި  

ެއކި ސަރަ  ،އްދ ތަކަށްޙަ އެކި ސަރަ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ންޑޮނޭޝިއާއިން އި  ،އްދަށްޙަދިވެހިން އެކި ޒަމާންތަކ ަގއި ދިވެހި 

އަދި ނ ވިތާކަށް ހ ރިހާ ތަނަކަށް ވިޔަފާރިކޮށް   ،އަރަބި ކަނޑަށް ތަދ ރ ކޮށް  ،ދ ތަކަށްއްޙަޮގސް ދ ނިޔޭެގ ެއކި ސަރަފެށިެގން

ބައެްއ    ،އެނޭގ. ވަރަށް މޮޅ  ބައެއްކަން ދިވެހިންނަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ޅ ނ  ބައެްއކަން އެބަ

ދ ނިޔޭަގއި އޮތް ަގދީމީ   ޅިދ ވަހ ހެން ފަށައިެގން. އެކަމަކ ، މި ރާއްޖެއަކީ މ ށްމި ޤައ މ  މިއ ޅެނީ އިހަ  ،ހީވަނީމީހ ންނަށް  

ރ  އޮތް ރާއްޖެެއއް ހަަމއެކަނި. ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ކ ރީަގިއ މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ކޮށް އ ޅ ނ  ރާއްޖެއެއް. ޮއޑިފަހަ  ރީޚެއްތާ

ށް ވިްއކި ޒަމާނެއް. ދިވެހިރާއްޖެއާއި  އަތ ެގ މ ދަލާއި ތަކެތި އ ފައްދައިެގން ބޭރ  ކަރަކަރަދ އްވި ރާއްޖެއެްއ. އަދި ެއކި ބާވަ

މިންަގނޑ   ބަލާއިރ ގައި  ށްލަންކާއަ ހ ންނަ  އެ  ރައީސް،  ިމ    ަގއިދިވެހިރާއްޖޭ ؛ިއއްޒަތްތެރި  މިންަގނޑެއް  ހ ންނަ  އެ 

ހިސާބަށް   ނޭގތޯ. މަލިކ  ބައްތިން ނެއްޓިެގން ގ ޖ ރަތާއި  ހިސާބަށް  ޮގސް ގ ޖ ރާތާހ ންނަނީ. މަލިކ  ބައްތިން ނެއްޓިެގން 

. އެހެންވީމާ، ދ ރ މިން ހ ންނަނީ  ލޭއަށް ދެވޭހާާގ  ެގދިވެހިރާއްޖެއިން ފ ރަިއެގން ސްރީލަންކާ  ،އްޖެއާއިމި ހ ންނަނީ ދިވެހިރާ

ގ ޖ ރާތ ން   ،ދެންނެވިހެންޑ  މިހިސާބ ން އަޅ ަގނ  ޕާކިސްތަނާ ؛ދިވެހިން ވަރަށް ފަރިތަވާނެ. ައދި ގ ޖ ރާތ ން ފ ރަިއެގން

އޮމާނާ ނ ވަތަ  މަސްކަޓަށް  އެޙައަރަބި ސަރަ  ،ހިސާބަށް  ފ ރައިެގން  ހަމަ  ދާން ވެސް  ެއ   އްއްދަށް  ހ ންނަނީ  މިނެއް 
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މ ދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮމާނަށް  ފަރިތަ.  ވަރަށް  ދިވެހިން  އެހެންވީާމ،  ވެސް.  ކަރައަށް   ،ދޭތެރޭަގއި    ކަރައަށް އަރަބި  ،އެ 

މީޓަރ  ސަރަހައްދެއް ހ ރަސްކޮށްފައި ޕެޓްރާއަށް ނ ަވތަ  ކިލޯ  2000އްދ ން ޔަމަނ ެގ ތެރެއިން  ޙަ އެތާނެގ ސަރަ  ެގންޮގސް

ހިސާބ ން   އެ  އިރީއަށް ބާލަރ ެގ އެލެްގޒެންޑަޞްެގންޮގސް ނ ވަތަ މި  އަށްކިޔާ ާގޒާ   އެއަޅ ަގނޑ މެން   ؛މިހާރ  އެހެރަ ގާޒާ

ޚާއްޞަކޮށް    ،ދ ަގއިއްޙަވިޔަފާރިކ ރ މަށް ޓަކައި އޭޝިއާ ސަރަ  ގައިފަތ ރ ދަތ ރ   ެގންދޭ. އެހެންވީމާ،  ށްސާބަހި  ޔޫރަޕާ

  ސަރވޭެގ ތެރޭަގއި މީަގއި އެބަ   ފިކްްގރަހައިޑްރޯ   އިންޑިއާ ކަނޑ ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިން ވިޔަފާރި މ ދާ އަދި މީެގތެރޭަގއ

އިްއޒަތް  ނަކަތްނެވި  ،މޫސ މާއި  ،ބ ނޭ ޮއވޭ.  ޗާޓެއް  ރައީސްކިޔާ  ނެވި ؛ތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ކަތްނައެ  މި   ،ޗާޓަކީ 

ެގ ޑޭޓާ.  އަހަރ   10000އަހަރ ެގ ޑޭޓާ ެއއީ.    10000ރައްޔިތ ން ާގތްަގނޑަކަށް  ދިޔަ  ަގއި ދިރިއ ޅެމ ންޖޭރާއް  ،މާލޭގައި

ޅ ނ  ރައްޔިތ ން.  މި އިންޑިއާ ކަނޑ ަގއި އ   ،ހ ރި ރައްކާކޮށްފައި ދިވެހިން  ވެސް ިގނަ ޒަމާނެްއެގ ޑޭޓާ އެބަ  އެއަށްވ ރެ

ހެދިޔަސް  ވައްތަރ ެގ ހިސާބ ހ ރި. ައޅ ަގނޑ މެން ޖޯމެޓްރީއާއި އެކި ވައްތަރ   އަދި ެއއާެއއްކޮށް ހިސާބ  ޢިލްމ  ވެސް އެބަ

އަހަރ  ކ ރީަގއި މި ދައްކާ ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް ެއކިެއކި ސީކ އެންސްތަކ ަގއި ނ ވަތަ    700  ،ހިސާބަށް ޮގއްސަ  ރޯމަނ ންނާ

އެްއޗެހި    ނާރެސްވާ މި ހ ރިހާ ހިސާބ ތަކަކާމި ކިޔާ ގ ދ ރަތާއި އެއްމެން  ސީކ ެއންސޭ އަޅ ަގނޑ ޗީ  ސް ފެބ ނާމެތަމެޓިކް

ދިވެހިންނަކީ.    ނެ ބަެއއްދާޅަކ   ،އެއީ   އްދ ަގއި ހަދާފަ. އެހެންވީމާ، އޭރ ަގއި ތިބި ނެވިންނާއި މާލިމީންނާޙަމި ސަރަ  ހ ރީ

އަޅ ަގނޑަކަށް ޒަމާނ ަގއި  މި  ައނެއްކާއެކަމަކ ،  މިހާރ   މި ނޭނޭގ  އެހެ  ެވސް  ޒަމާނަކަށްއ ޅެނީ  ބޯދާ  ޒަމާނަކަށް   ން 

.  ވަރަށް އ ފާވި  ،ވަރަށް އ ފާވި  .ޮގތ ން. ވަރަށް ހިތާމަކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ދ ނިޔޭެގ ކަންތައް ހ ރި  ކަން،ދާން

ހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑަށް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ހީކ ރީ ވަރަށް ތަހ ޒީބ  ޒަމާނަކަށް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މި އާދެވ ނީ. އެ

ބަލައިލީމާ  ހިތަށްއަރަނީ ވަދެ  އަނެއްކާ   ،ލައިބްރަރީއަށް  ދާންއ ޅެނީބާއޭ   10000ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަހަތަށް  އަހަރ  

ހ ރި ކަންތައްތައް  ޔޫނިއަނެ   ދ ނިޔޭެގ  ޔޫނިއަންަގއި  ޔޫރަޕިައން  އެއީ  މިހާރ .  އެންމެންޮގތ ން  ހ ރިހާ  އ ފެދިއްޖެ.    އް 

  މ ޢާމަލާތ ކ ރެވޭ. ކ ރީަގއި ނެވި ޗާޓ  ހަދައިެގން އަހަރަކ  އެއް   ނެޓ  ވަސީލަތ ން ެއްއ ބަޔަކ  އަނެއް ބަޔަކާރއިންޓަ

އެްއޗެހި   މަހ ން ެއއް މަހ . ެއހާވަރަށް ޚަބަރ ތަކާ  6ފަހަރ  ނޫނީ ސިޓީއެއް ނ ލިބޭ. މާލެއަށް ޚަބަރެއް އަންނަނީ ވެސް  

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިތާނަގއި އިނދެފައި ފޮނ ވޭ   ؛ ފޯނ ގައިށްގ ތ  ވަގ ތ ން ަވގ ތަވަ  އޭރ  ދ ރ . އެހެންނަމަވެސް، މި

ތަހ ޒީބ  ޒަމާނެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން   ،ތަރައްޤީ  ،ދ ނިޔޭެގ ރައީސ ންނަށް މެސެޖ ކ ރެވޭ. އެހާ އެޑްވާންސް ޒަމާނެއްަގއި 

ެއއްކަލަ ހިސާބައަނެއްކާ  ؛ދ ނިޔޭެގ ެއއް ބަޔަކ  އަނެއް ބަޔަކަށް   މިހާރ  ހަނގ ރާމަކޮށް ދަނީ. ހަމައެކަނި    މި  ށްވެސް 

ވިސްނ ން. ރައީސް   ތަރައްޤީނ ވީ  ތެރެއިން ތި ؛ިއްއޒަތްތެރި  ޖަދަލ ެގ  ެއ  ވެސް  ޖަދަލ ކޮށްފައި  ޒ ވާބ ކޮށް  މާމެން 

މިއީ  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ބ ނެވޭނެ  ހޯދާކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނގ ނ . އެހެންވީމާ،   ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި ޞ ލްޙަ 

. ދ ނިޔޭެގ ދަނީ. ވަރަށް ހިތާމަހ ރި ކަމެއް  ތަހ ޒީބ  ޒަމާނެކޭ. އަނެްއކާ ެވސް ނާތަހ ޒީބ  ޒަމާނަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދާން މި

ލާފައި އަދި ައނެއް ރަސްެގފާނ  ެގންޮގސް  އިވެސް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަސްކަލެއްެގ ދެ ލޯ އ ފ ރަ ކާ ހަނގ ރާމަކ ރަނީ އަނެއް 
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އިންޑިާއ ކަނޑ ެގ މި ޗާޓ ތައް ހެދި  ؛ތައް ހެދިޗާޓ މި   ؛ޚ ރީއޮތީ. މީެގ ތާ  ކަނޑ ފައްތާފައި އޮތް ޒަމާނެްއ ވެސް މި

ރަސްކަ އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެގންޮގސް  ؛އްލެ ދ ވަސްވަރަކީ  ދެލޯ  ރަސްކަލެއްެގ  އެއް  އިނޭގތޯ.  ނިންމާލަނީ  މި  ؛މި 

ބަހައްޓާފައި އަނެއް ރަސްެގފާނ  ެގންޮގސް   ސާބ ަގނޑެއްަގއިރި އެހެން ހި ނިންމާލަނީ. ދެ ލޯ ނަާގފައި ެގންޮގސް މިތާ ކައި

އަހަރ  ވެރިކަންކ ރި. އެހެންވީމާ،    194  ންކަނޑ ފެއްތީ. އެ ދޭތެރެއިން ދޮންބަންޑާރައިން ވެރިކަެމއް ހިންީގ. ހ ރާ ދަރިކޮޅ 

މަޖިލީހަށް   ، ތަނަށް  ެވެގންއ ޅޭ ޮގތަކީ، މި  ނޫން. ހަމައެކަނި  ވަރަށް އެނޭގ. ދިވެހިންނަކީ ނާތަހ ޒީބ  ބައެއް  ދިވެހި ތާރީޚ 

ދޭ މި ެއއްޗެްއސެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އިއަިއއްސަކާ މި ޑޭޓާތަކާއި މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް ނ ބަލައޭ. ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ނ ކިޔަވަ 

ވައި މި އ ޅެނީ  މީތި ޮގއޭތި  ، ކަށް އިންޑިއާ އައ ޓޭ ޮގވައި ޔަސަރވޭއޭ ބ ނީމާ ކ އްލި   ފިކްްގރަހަިއޑްރޯމިއީ މައްސަލައަކީ.  

އަރާ. އަނެްއކާ ައނެއް ރަސްެގފާނ  ދެ ލޯ އ ފ ރާލަންބާއޭ މި އ ޅެނީ. ނ ބަލައޭ.    ކިހިނެއްެވެގންބާއޭ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް އެބަ

 ..ކީ ެވސް ނޫނޭ. މިތާ އައިސް ހަމަ.ނީލައިބްރަރީއަކަށް ވަންނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 !އްވާރ  ނިންމާލަމިހާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

އަދި ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް   ،ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މި ކ ރައްވާ މަސައްކަތަށް  ،ސަރވޭ  ފިކްްގރަހައިޑްރޯ އަޅ ަގނޑ   

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނެވި ޗާޓ ތައް ހެދ މާއި ައދި    ،ސަބަބ ންމީެގ  .  ެވެގންދާނެމ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ކަންކަމެއް ފަހި

ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ   ން.ވެސް ދ ނިޔޭެގ އެހެން ރަްއޔިތ ންނަށް ކިޔަވައިދޭއިތ ރ ން މާލިމީންނާއި މި ކަންތައްތައް އަނެއްކާ އޭގެ 

ދ ނިޔޭގަ  ދިވެހިރާއްޖެއޭ  ޓީޗަރ ންނޭ.  އެހެންވީ   އިދ ނިޔޭެގ  މިއޮތޯ.  ޤައ މަކަށް  ދޮށީ  ދިވެހިންއެންމެ  އިްއޒަތްތެރި   ،މާ، 

މި    ހެންގައިެވސް ކ ރީ ޒަމާނ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ދ ނިޔޭެގ ކަންކޮޅ ތަކަށް އަނެއްކާ   ،ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން

އ ފަންވެެގންދާނެ ސަބަބ ން  މީެގ  ވެސް  މަރ ކަޒ ތައް  އ ނަގންނައިދޭ  ކިޔަަވއިދީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މަށްކަ  މަޢ ލޫމާތ ތައް   .

 އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް
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ން ފެންނާކަށް ނެތް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެގ ޕޯޓަލ   ިމ ރިޕޯޓ   ،ެއއް ކަމަކަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ނޭގ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް،  އެހެންނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓ ަގިއ މި ވާ ކަންތައްތަކަކީ މިީއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

ގާއިމ  މި ކ ރަނީ ފިކް ސަރވިސްެގ ނަމ ަގއި އިދާރާެއއް  ޑިވްސް ހައިޑްރޯްގރަލަން. މޯލްޕޯޓަލ ަގއި ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާ

 .އިނޭގތޯ. މިއީ ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި އެްގރީމަންޓެްއެގ ތެރެއިން..

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 ކަަމށް. އެހެންނަމަވެސް، އިދާރީޕޯޓަލްަގއި ނެތް    ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެންމެ ފާހަަގކ ރެްއވި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

  ެގ ަގއި މި. މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙްިއނޭ ޕޯޓަލް  މޭޒ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ އެބަ

 ނިޒާމީ މައްސަލަ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް

  ަގއި ތެދ ވެަވޑަިއެގން ހ ރެ ހެއްދެވީމާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ބޮޑ  ދޮެގއް މަޖިލީހ ެގ ފްލޯ

އޮތް.   އެކަްއޗަކ ން ފެންނަން އެބަ  ެއީއ ހަމަ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް  ،އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ

، މިހާ ދ ވަސްވާއިރ   މަނިކ ފާނަށް ދެން ފަހަރެއްަގއި ކ ޅެން ނޭނގ ނީމާ  . އެއޮތް  ން އެބަހަމަ އެ ރިޕޯޓ  ވެސް ފެންނަ 

 . .މަޖިލީހ ަގއި އ ޅޭއިރ .

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ަގއި ފެންނަން ހ ރި ކަމަށް އިދާރީ ޕޯޓަލް   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން

ދެްއވިްއޔާ ފެންނާނެހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ. ނައިފަރ   ބަ ވިދާޅ ވޭ. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ބައްލަވާލަމޭޒ ން އެ

  ! ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

މި ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހީވަނީ  ައޅ ަގނޑަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ބޮޑަށް  އިހަށް    ވަރަށް  ހިސާބ ން 

ކޮންމެމެދ ކަނޑާ އިދާރީ  އަޅ ަގނޑަށް    ލަންޖެހޭނީ.  ޕޯޓަލ ން  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރިޕޯޓ   މި  ަވޑަިއެގން  ބޭފ ޅަކ   ެވސް 

. އެހެންނަމަވެސް، ޕޯޓަލ ން އެ ފައިލ  ޑަށް ެއބަ ފެނޭ އެ ފައިލްދައްކާލަދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ  އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނ
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އްލ ކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ . އޭެގފަހ ން  ހަނ ހ ޅ ވޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ކަންތައް  

 އަޅ ަގނޑ  މި ބަހ ސްަގއި ކ ރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

  

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ށްއާދެ! ދެން ފަހ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވާނަން ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ 

 .  ށްމާވަށ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަ ،ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 

 ވ ން:ވާހަކަދެއްކެ  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

ރައީސް ކޮންމެ   ؛އިްއޒަތްތެރި  ލިބޭ  ވާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޚިލާފ ކަމަށް  ޤާނޫނ އަސާސީއާ  އެއްބަސްވ ން  ހަިއޑްރޯްގރަފީ 

ދައްކާފައި  އިންޑިާއއަށް މި   ،ފ ރ ޞަތެއްަގއި  ކ ރެހ ންތަކެއް  ހ ރިހާ  ކަނޑ ެގ  އަޑިއާއި  ކަނޑ ެގ  ރާއްޖޭެގ  ވާހަކަ.  ެއ 

 ެގ ހ ރިހާ މިފަދަ...   ލާފަ. ރާއްޖޭއިސަރ ކާރ ން ވަނީ ިވއްކަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލެއްވ ން އެދެން. އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 .  އެއްޙަސަން އަޙްމަދ ެގ ނިޒާމީ މަްއސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙަސަން އަޙްމަދ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނއްބަރ  

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ މި ނެީގ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ހޮވާފައި އޮތް ރައްޔިތ ންެގ  

ރީތިކޮށް   ކަންކަން  ހ ންނަ  ކ ރެވެން  ހިންގ މަށް  ސަރ ކާރެއް  ނ ވަތަ  ހިންގ މަށް  ދައ ލަތެއް  ޤައ މެއްެގ  މަޖިލިސް. 

އަދި އެއިން ކ ރެވޭ ކޮންެމ   ،އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ޕޯޓަލްތަކަށް ލެވި  ،މަޝްވަރާކ ރެވި، ކޮމިޓީތަކ ން ނިންމި

ކޮށް ހ ރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި ައއިސް ރިޕޯޓ   ނޭގ ޮގތަށް މި މަޖިލީހ ން އިޢ ލާންކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ

 ދެން އެއާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ބޭނ މަކަށް ޓަކައި ދިެވހި ޤައ މ  ފ ނޑ ފ ނޑ ކ ރާކަށް   ،ށަހެޅ ނީމާހެދި، އެ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ 

އެ އަޅ ަގނޑަށް  މިކަން،  ވެސް  ރިޔާސަތ ން  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނ ވާނެ. ނ ވާނެ  ެވސް  ހ ރަސްއަޅައިެގން  އެ  ނޭގ 

ކޮ މިއިން  އަޅ ަގނޑ ން އެހެންނަމަވެސް،  ޖަދަލ ކޮށްފައި  ކަމެއްަގއި  ވަންޏާމެ  ކަމަށް  އޮޅ ަވއިލެވޭ  ރައްޔިތ ންނަށް    މެން 

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑ ، ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑ  ނިކަެމތިކަމެއް ެއއީ.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

ެގ ވެރިކަމަށް ައންނަންވެެގން ވެރިކަން ކޮންމެ ޮގތަކަށް ވެސް ހޯދަން މަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭެގ    2018އާދެ!  

ކަނޑ  އަޑީެގ ޗާޓ ތައް ކ ރަހައި އެހެން ބަޔަކަށް އޭެގ    ،ސިއްރ ތަކެއް ހިމެނޭ ޮގތަށް ހައިޑްރޯްގރަފީކަނޑ  އަޑީެގ ހ ރިހާ  

ކޮންޓްރޯލް ނޯންނަ ޮގތަށް އ ފެދިފައި މި އޮތް އެއްބަސްވ ންތައް ޚ ދ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް، ދިވެހި ދައ ލަތަށް  

ޮގތަށް އ ފެދިފައި މި އޮތް ހައިޑްރޯްގރަފީެގ ެއއްބަސްވ މ ަގިއ    ވެސް މީެގ ކޮންޓްރޯލް، އެްއެވސް ކޮންޓްރޯލެއް ނޯންނަ

 ސޮއިކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފަށް..... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އާދެ! އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ؛ މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ 

 

 ސަލަ( )ނިޒާމީ މައް

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނއްބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

އެ ބ ނާ ހ ރިހާ ކަމެއް   ،އެ ބ ނާ އެްގރީމަންޓ ތަކެއް ެވސް  ،ލަންއަޅ ަގނޑ  ރިޔާސަތަށް ދަންނަވާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

.އެމ ން ވެރިކަންކ ރިއިރ  ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ދައ ލަތ ެގ، ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާަގއި ޕީ.ޕީ  ފޮޓޯތަކ ން ވެސް ޭއރ ެގ  ،ކޮށްފައި

ެގންދިޔަ ހައިމާކ ެގ އެތެރެއަށް އެރިެގން ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން މިއަދ  އެ ވާހަކަ  އޭަގއި ސޮިއކޮށްފައި ވެސް ޮއތީ. ހިއްކަން  

ކަވަނީ. ދެން ކޮން  އެ ދައްކަވަނީ. އެ ކޮމިޓީަގއި ވެސް އަދި އިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް މިއަދ  އެ ވާހަކަފ ޅ  އެ ދައް

 އެހެރީ ފޮޓޯތައް..  ؛ވާލ ެމއްއޮޅ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . އެއް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 
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 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

 ،އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ވެސް   ހައިޑްރޯްގރަފިކް ސަރވޭެގ ނެވި ޗާޓާިއ، މީަގއި ެއބަ  ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އިޙ ތިރާމާެއކ  އެދެން

މި ހ ރިހާ   އި،ދިޔަވަރަށް ައންނަ ބަދަލ ތަކާ ކަނޑ  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ނިޔަމިކަމާއި، ނެވި ޗާޓާއި، ޮއއިވަރާއި

ފަހަރަށް އޮވޭ މ އްދަތ  ެއކްސްކްލޫސިވް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޓޭމްޕ    ބައެއް  ޔަކަށްކ ރަހާފައި އެ ޗާޓ  ކ ރެހި ބަކަމަކީ ޗާޓ   

ވެސް ޮއވޭ އިނިގރޭސި ރާނީ ވެސް ޕްރިންޓ ކޮށްފައި ވަކި ދ ވަހަކަށް. ކ ރޭ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް. އެކަމަކ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މ  ވެސް  ޢާން   ކޯއްޗެއްކަން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ރިޔާސަތ ން ވެސް ނ ވަތަ އަމީންހަިއޑްރޯްގރަފީއަކީ  ޗާޓެއް ހަދަިއެގން

ރ ނ ަގއި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮށްފައި އޮތް  ަގވަނަ    17ހ ރި.    ޖެހިއްޖެހެން. މި ލައިބްރަރީަގއި އެބަމި ކިޔައިދޭން

 ސް. އެހެންވީމާ...ރ ނ ަގއި ވެސް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ަގވަނަ   17ކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހައިޑްރޯްގރަފީ ވިދާޅ ެވއްޖެ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ތާރީޚީ    ޝ ކ ރިއްޔާ  އަދި 

ޒަތްތެރި މެންބަރ   މިތާނަގއި ތި މަސަްއކަތް ކ ރައްވާފައި އޮތް ޮގތް. މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއް  ، ޮގތ ން ތި ކަންތައް އޮތް ޮގތް

 މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން އެދެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

ހަމަެއކަނި. މީެގ    ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހައިޑްރޯްގރަފީެގ ެއއްބަސްވ ން ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ ވަނީ އެކަންޏެއް ނޫން

ދިވެހި   ،ތިޞާދީ ކ ރިމަަގށް އިންތިހާއަށް ބޮޑެތި ނ ރައްކާތައް ކ ރިމަތިވަމ ން އެބަދޭ. ރާއްޖޭެގސަބަބ ން ރާއްޖޭެގ އިޤ 

މި އެއްބަސްވ މ ެގ ތެރޭަގިއ މި ހަދާ ކ ރެހ ންތަްއ   ؛މި ެއއްބަސްވ ން ިވއްކަން ވެސް   ދައ ލަތ ެގ ީމެގ ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް.

ހަމަެއކަނި ިވއްކ ން އެކަންޏެއް ނޫން. ިވއްކާފައި ޭއެގ އެންމެ ބޮޑ  ޕަސެންޓޭޖެއް ިމ ދަނީ އިންޑިއާ ސަރ ކާރަށް.  ؛ ވިްއކ މ ެގ

މި ލިބެނީ. އަދި ވިްއކ މ ެގ ކޮންޓްރޯލް ވެސް އަދި ެއއަށް ބަހެްއ   35ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ަގއި % 

ެއކ އެކީަގއި ކަނޑ އަޑީެގ އަދި ކަނޑ ެގ ެއއްެވސް ސިއްރެއް، ނެތް. ެއއާ  ށްބ ނ މ ެގ ކޮންޓްރޯލް ެވސް ދިވެހި ދައ ލަތަކަ

ރާއްޖޭަގއި   ؛މި ކ ރެހ މ ެގ ތެރެއިން ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީއަކަށް   ،އިޤ ތިޞާދީ ނަފާއެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ވެސް   ،ކ ރެހ މެއް

ވެއްޖެއްޔާ  ބޭނ ންވާ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީައކަށް ވެސް ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތެއް ހޯދަންމިސާލަކަށް ހިންާގ ބޮޑ  މަޝްރޫޢަކަށް

އެ ހ އްދަ ދިނ މ ަގިއ  އް ކަމ ަގއި ިވޔަސް، ިއންޑިއާ ސަރ ކާރ ެގ ހ އްދަ ހޯދަންޖެހޭ.  ލެޒައެއީ ކޮންމެ ދިމާލަކ ން އައި ޕްރޮޕޯ

 ...ބަސް . ދިވެހި ދައ ލަތަށ35ްނަނީ އެންމެ %ންދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބާރެއް ނެތް. ދިވެހި ދައ ލަތަށް މި އޮ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  ވާހަކަފ ޅ   

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހީމް ރަޝީދ އިބްރާމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައި އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނޯންނާނެ. ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މަޖިލީހ ން   ރައްޔިތ ންެގ  ވާނީ  އެްއޗެއް  ސަބަބަކށް  ެއ    ފިްއޔާ.ފާސްކޮށްއެއްވެސް  އޮންނަ ސަރ ކާރަކ ން،  އޭރެްއަގިއ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ    ،ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަން އޮތް ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރ މަކީ އެއީ ކ ދިވެހިރާއްޖެ ހިމާޔަތް  ކ ންސަރ ކާރަ

ޒިންމާއެއް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކ ން ނޯންނާނެ އެއްވެސް ެއްއޗެއް. ިމއަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ ެމން ހެނދ ނ  ވެސް ފާސްކ ރީ 

މ ޢާ ިމކަހަލަ  ރާރ ތަކާގަ   ،ދާތަކާތަކާއިހަބޭރ ެގ  ކޮށްފަ  އެންޑޯސްކ ރަނީ.  ނޯންނާނެ  ކަމެއް  އެހެންވީމާ،  އެއްއެްއވެސް   .

ކަނޑައެޅިެގން އިތ ރ ފ ޅެްއ ެއ ހައްދަވަނީ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތ ންނަށް އޮޅ ވާލ މަކީ އެީއ ޯގހެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 .. ނިޒާމީ ނ ކ ތާއަކަށް ނ ވެދާނެ. އެކަމަކ  އެކަން ކޮށްެގން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވާހަކަފ ޅ ދެްއކެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ދޭންޖެހޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ޙަޤީޤަތާ އޭަގއި  ވަންޏާ  ދެން  ކަމަށް  ހ ރި  ވާހަކަ  ބޭ  ، ޚިލާފ   ލިބިވަޑަިއަގންނަވާ  ފ ރ ޞަތ   ވާހަކަ ދެން  އެ  ފ ޅ ން 

 އީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފ  ވާހަކައެކޭ. ާމވަށ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ާވހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ! ، އެވިދާޅ ވާންވީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ިއސް ވަޒީރަކ  ދެއްކެވި. ހަމަ ހަކަ ސަރ ކާރ ެގ  ފަހ ން އެއިޓް ޑިްގރީ ޗެނަލްެގ ވާ  ދާދި؛ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއެއާ  ބޯޓ ފަހަރާއި  ބަނދަރ ކ ރެވޭ  ރާއްޖޭަގއި  ވާހަކަ  އެކ ،  ރައީސް  ކަންތައްތަކ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިަމަގށް ؛ ވެސް. 

ހ ރި. އެކަން   ސިޔާސީ ވިސްނ ންތައް އެބަ ؛ހ ރި  ރާއްޖޭަގއި މ ހިންމ  މަޝްރޫޢ ތައް ހިންޭގނެ ވިސްނ ން  ،ވިސްނާއިރ  

. އަޅ ަގނޑ  މި އ ފައްދާ ސ ވާލަކީ، މި ދަންނަާވ ވާހަކަައކީ ރައީސް ޔާމީން ދަްއކަވާފަ  އެްމެގ ވެރިކަމ ަގއި ޕީ.ޕީ.ނީ  ވަ

ެގންދާ ކަމަށް އިން މަޝްރޫޢެއް ވެސް އަދި ރާއްޖޭަގއި އެްއވެސް ސަރަޙައްދެްއަގއި ކަނޑ  ހިމެނޭ މަޝްރޫޢެއް ކ ރިއަށް މި

ބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކ ރާނެ. މި ދިރާސާކ ރ މ ެގ ބާރ  މިއަދ  އޮތީ    ރާތަކ ން މިކަމާލް ހ ށަހަޅާ ފަޒަވާންޏާ، ފ ރަތަމަ ޕްރޮޕޯ
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. ެއ ކޮންޓްރޯލް މި ސަރ ކާރ ން ވަނީ އިންޑިއާ ސަރ ކާރަށް ދީފައޭ. ވަރަށް ސާފ ކޮށް އަޅ ަގނޑ   އިންޑިާއ ސަރ ކާރ ަގއޭ 

އެ ދަންނަވަނީ  ތެރެއިން  ވާހަކަ.    މި  އެއްބަސްވ މ ެގ  ހައިޑްރޯްގރަފީ  ކޮންޓްރޯލާމި  ދަންނަވާ  އެމި  އެްއވެސް  އި  އިން 

ެއއްެގ މަޢ ލޫމާތ  ވެސް މި ދެވެނީ އިންޑިާއެގ ރ ހ ން ލިބިެގންނޭ އިްއޒަތްތެރި ހާައކ ރެްއ ެވސް އަދި ސަފ   ،ފޮޅ ވަތެއް ވެސް 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

 .  ެއއްނިޒާމީ މައްސަލަ ،މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް

ލާ ޮގތަށް އިރައްޔިތ ންނަށް ޮއޅ ވަ ހަމަ ސީދާ  ،ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ިމ ނެގީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

މި ޒަމާނަކީ އަޅ ަގނޑ ެމން މޮބައިލ ން ވެސް ހ ރިހާ  ؛ ހަމަ ވަރަށް ސާފ ކޮށް ދޮގ  އެ ހައްދަވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ލެވެން އިލެވޭނެ. މ ޅި ދ ނިޔެ ބަލައިއް، މ ޅި ރާއްޖެ ބަލަރީޢާއިން ހ ރިހާ ތަނެޛަ  ގެ އެްއޗެއް ބެލެންހ ރި ޒަމާން. ސެޓްލައިޓް

ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ކަން ކ ރަްއވާފައި ހ ރި ބޭފ ޅަކ     ެގއޮތް ޒަމާން. ެއވަރ  ޒަމާނެްއަގއި ދާދި ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން 

. ެއއީ ސިކ ނޑީެގ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އެހާ ަގބ  ވާހަކަ، އެހާ އ ނި ވާހަކަ ދެްއކ ން ެއއީ  އިއަރަ

 މައްސަލަެއއް ހ ރި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ، މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދާިއަގންނަނީއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބަލަ

ޚިލާފ  ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ، އެކަން    ޚިލާފަށް ކަމެއް ދާކަމަށް ވަންޏާ. ދެން ޙަޤީޤަތާ  ޚިލާފަށް ނ ވަތަ ާގނޫނާ

މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މާވަށ   ލިބިވަޑައިެގންނެވީމަ.  ފ ރ ޞަތ   ހާމަކޮށްދެއްވާ  ބޭފ ޅ ން  ދެނެވަޑަިއަގންނަާވ 

 އްމަދ  ސަޢީދ . މ ޙަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ފޯނ ން އަދި ޓެކްނޮލޮޖީން ހ ރިހާ ކަމެްއ   ،ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނަނީ  އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ އެ؛ ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ

އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ   ؟ ކަމެއްެގ ކޮންޓްރޯލް މި ދިނީލެވޭ ޒަމާނެއްަގއި ކީއްކ ރަންތޯ އިންޑިއާ ސަރ ކާރަށް މި ހ ރިހާ  އިބަލަ

 މި ދައްކަނީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.   ،މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ހ ރި ހ ރިހާ   އިޖަންަގލިތަކ ަގއި ހ ންނަ އަޑީގަ   ،ވަނަ އަހަރ  ސެޓްލައިޓްތައް ފޮނ ވައިފި 1999؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވަނަ އަހަރ . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ  ައޑީެގ    1990  ،ހ ރިހާ ާގކޮޅެއް ވެސް ސްކޭންކޮށްލާފައި ނެރޭ ވަރަށް  އިމާރާތްތަކާއި

  އިމީަގ  ތެރޭ މިހާރ . ދެން އެވާހަކަ އެ ދަްއކަނީ.  ފަސް މިނެޓ   އެއްކޮށް ސްކޭންކޮށްލާފައި ޕްރިންޓްއައ ޓެއް ނެޭގނެ  ހަސަތަ

ސ ނާމީ ؛އޮިއވަރ   ރަނީބަޔާންކ   މި ިގރިތަކާއި،  އޮިއވަރ ތަކާއި،  ކަނޑ ެގ    ، ާގަގލާއި  އަރާ  ގައިދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކާރ ބާރޫދަސަރަޙައް  ކ ރަން ދިވެހިރާއްޖެދަތ ރ ފަތ ރ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ   ކީ އިންޑިއާ ކަނޑ ަގއި އެންމެ  އޮތް   ބޮޑ  

ިވޔަފާރިއަށް ެގންދާ ިވޔަފާރި މ ދާ ެގންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ން. އެހެންވީާމ، އެ ސަރަޙައްދ . މ ޅި ދ ނިޔޭެގ 

ބޯޓ ތަކަށް ެގއްލ ންވަނީ.    ،ޔޮޓ ތައް އ ރެނީ ؛ދިމާވާ މައްސަލަތައް  ެއއަށް؛ މި ހ ރިހާ ކަމެއް  ، ެގންދާއިރ  އޮންނަ ޔޮޓ ފަހަރާއި

 ... ކ ރަން ކ ރާ ކަމެއްެގއެހެންވެ އެ މަްއސަލަ ހައްލ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ މެންބަރ   .ިއްއޒަތްތެރި  ވެސް   އިއްޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  އާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ. 

ކަންތަްއ    ހަވާލ ކޮށްެގން އެ  ނ ޖެހޭ ވަކި ބަޔަކާމިހާރ  ކޮންމެހެން  .ވަރ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކ ރިއަރާފައި އޮތް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ    ،އޮތީ  ކަންތައް ކޮށްފައި މި  ހ ރި. ދެން މި ސަރ ކާރ ން މި  ބަލާކަށް. ބެލޭނެ ޮގތް އެބަ

ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި    ަގއިޓ  ހެދިއިރ ކަންކަމަށް ފަސޭހަކ ރ މ ެގ ޮގތ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން ެވސް ޗާ  ކަންތައްތަކަށާއި މި

ކަންތައް    އޭރ ަގއި އެ  ،ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކ ރައްވާފައި ިވދާޅ ވި  މާފަންނ  މެދ   ،މެންބަރ 

އޮތް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ބަޔަކ  ކ ރި ކަމ ަގއި ިވޔަސް، ކޮންެމވެސް    ދީފައި އެބަޓީ  ވިއެކްސްކްލޫސި  ކ ރި މީހ ންނަށް
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އަންާގފަ ނެތް  ާގނޫނަކ ން  މިކަން ނ ކ ރާކަށް  ދެން  ކ ރެވޭނީ.  މިކަން  ދަށ ން  މާވަށ  އެއްބަސްވ މެްއެގ  . ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

  ަގއިދަްއކާއިރ    އެމް.ޑީ.ޕީ ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑ  ވާހަކަ ؛މި އެއްބަސްވ ން  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކޮށްފައި މި  މިކަން ކ ރާކަށް މި ސަރ ކާރަކަށް ނ ކެރޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ޗެލެންޖ   !މި އެއްބަސްވ ން ރަްއޔިތ ންނަށް ދައްކާށޭ

ެއއްބަ ހައިޑްރޮްގރަފީ  އ ތ ރ ދަންނަވަނީ  ނ ކެރޭނެ.  ސަރ ކާރަކަށް  މި  ދައްކާކަށް  ރަްއޔިތ ންނަށް  ތިލަފަޅ ެގ  ސްވ ން 

ލާފަިއ  އިއެއްބަސްވ ން ރައްޔިތ ންނަށް ހާމަކ ރާކަށް މި ސަރ ކާރަކަށް ނ ކެރޭނެ. އިންޑިާއއަށް މީެގ ކޮންޓްރޯލް އެއްކޮށް ިވއްކަ 

 ... އެކ  އަޅ ަގނޑ  މިއާހަމަ؛ އޮތް ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  އެއްނިޒާމީ މައްސަލަ ،މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ެއްއޮގތަކަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި    ވެސްއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ހިތާމައާއި ެއކ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާ މި ނެީގ  

ލާނެ ޮގތެްއ  ޓައިފިތ ނައެއް ފަތ ރަިއެގން ވެރިކަން ަވއް  ،ނ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ބޭނ މަކީހަކަ ދައްކާކަށްވާ  އޮޅ ވާލަިއެގން މި

 ... ކެއްފިތ ނަފަސާދަ ފަތ ރައިެގން ވާހަކަތަ  ،ފަތ ރައިެގންނޫން ޮގތެއް ނެތް. އެހެންވެ ފިތ ނަހޯދޭތޯ.  އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޙަޤީޤަތާ މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދައްކަންޏާ  ވާހަކަ  ތިއްބެިވ    ޚިލާފ   އެބަ  ބޭފ ޅ ން  ެއނޭގ  ކަންތއް 

މިތާނަގއި ދޮެގއް ހެދިޔަސް، ތެދެްއ    ، ފ ޅ ންނަށް އިނޭގތޯބޭ   ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި. އެހެންީވމާ، އެކަންތައް އެނޭގނެ އެ

އަޅ ަގނޑަކަށް އެހެންވީމާ،  ނ ވޭ  ހެދިޔަސް.  މާތި  ހިޔެއް  މި؛ އީ  އަޅ ަގނޑަށް  ކ ރިއަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ކަންތައް 

އަދި ާގނޫނ ަގއި ވެސް އޮންނަ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، ާމވަށ  ދާއިރާެގ    ،ެގންދެވޭނީ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ަގއި އޮންނަ ޮގތަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ!  
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ނ ލެވިެގން ވެސް އ ޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރެއިން. ރަީއސް ޞާލިޙަށް ނ ބައި ހ ަވެއއް  އިސަރ ކާރ  ަވއްޓަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ކޮށްދީފަ.  ވަނީ  އެ  ވެސް  މި ؛މިހާރ   ެއއްބަސްވ ން   ައޅ ަގނޑ   ހައިޑްރޯްގރަފީެގ  މި  ؛ދައްކަނީ 

ދަންނަވަނީ. މިކަން   ށް ސާފ  ވާހަކައެއް އަޅ ަގނޑ  މިއެއްބަސްވ ން ސޮިއކޮށްފައި ޮއތީ ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފަށޭ. ވަރަ

ކަށް ޖަވާބ ދޭން ސަރ ކާރަށް ކެރިވަޑައިެގންނ ެގން އަ ރައްޔިތ ންނަށް ހާމަކޮށްދޭން ައޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހެޅި ެއްއވެސް މައްސަލަ

 . ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދީ އެްއވެސް ކަމެއް..؟ ތި އ ޅ ްއވަނީ ކީއްެވެގންތޯއޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . ނިޒާމީ ،ަމނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  !މަޑ ކޮށްލަދެއްވާވާހަކަފ ޅ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މާވަށ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ދެންމެ ވާހަކަދެއްކި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ަމއްސަލައެއް މި ނެގީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އެކަން ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ    ،ކަމަށް. އެހެންނަމަ ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ   ،ެއއްބަސްވ މަކީ ،ވިދާޅ ެވއްޖެ

 ދެކެނީ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ނ ދިނަސް ދެވޭނެ އެ މައްސަލަ އަދި ސަރ ކާރ ން ހާމަކޮށް  ، އާދެ! ާގނޫނާ ޚިލާފ ވިޔަސް، ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ ވިޔަސް 

މ ޙައްމަދ    ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ހ ރި. ކޯޓ ތަކަށް ޮގސްެގން އެ ކަންތައްތަްއ ބެލޭނެ. މާވަށ  ދާއިރާެގ  ތަންތަން އެބަ

 ! ކ ރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވާސަޢީދ  ވާހަކަފ ޅ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މި ސަރ ކާރ ން އިންޑިާއ ސަރ ކާރަށް   ؛ައއިހެވަންެގ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ދެން ހަމަ މިއާއެކ ަގއި ގ ޅިފަިއ އޮތީ

އޮތް  ބ ނަނީޔަީގންކަންދީފައި  އެ  ނ ކ މެ  ވަޒީރ ން  މިއަދ  ސަރ ކާރ   މަޝްރޫޢެ  ،އޮތ މަކ ން  އިތ ރ  އެ  ނ ހިންޭގނޭ.  އް 

ރައީސް ނަޝީދ  އިސްވެ މި ވާހަކަ    ،އެްއވެސް ސަބަބެއް ޮއެވެގނެްއ ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް 

 ގެ ކ ރިން އޮތީ ދައްކާފަ. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢ ތައް އ ތ ރ ަގއި ނ ހިންޭގ ވާހަކަ މިއަދ  ސަރ ކާރ މާ  
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  ، ޮގތާއި  ދިޔައިކަން ހިނގަ   ،ހ ރި ވާހަކަތަކާއި   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކ ރިން ދައްކާފައި  ތެރެއިން ައއިސް މި ވާހަކަދެްއކީމާ

ރާއްޖެ އެތެރެކ ރާ   ؟އެ ބ ނަނީ ކީކޭތޯ  !. ބައްލަވާދޭނަށް މީަގއި މަންޒަރ  ސާފ ވެެގންމިއަދާ ގ ޅ ވާލީމަ އަޅ ަގނޑ ެމން

  އި، ސިޔާދަތާ  އި،ޤައ މެްއެގ އިސްތިޤ ލާލާ؟ ކޮންމެ ތިން ބިހަކ ން ދެ ބިސް އަންނަނީ އިންޑިާއއިންނޭ. މިއީ ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ

ނޫން ދެއްތޯ    އް ، ބޮޑ ހިލައާިއ މިއެއިއެތެރެކ ރާ ބިހާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟މިނިވަންކަމާ ގ ޅ ވަން ިމއީ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ

ައގ  ޮގތަކީ  ،ދައ ލަތެއްެގ  މެޝަރކ ރަންޖެހޭނެ  އަގ   ސިޔާދަތ ެގ  ސޮވް ؟ިއސްތިޤ ލާލ ،  ޤައ މެއް ރާއްޖެއަކީ    ، ރިންގ 

ޤައ މެއް ޮގސް  ،މިނިވަން  ވަޒީރ   ދިފާޢީ  ރާއްޖޭެގ  ޤައ މެއް.  ބައެއް  ،މ ސްތަޤިއްލ   ކ ޑަ  މާ  އި، ކަމާ  އަހަރެމެންނަކީ 

ަގންދީ ހ ވާކޮށްެގން ހ ރެ ޑިފެންސް هللا މިއީ   ؛ހިފިދާނެކަން  އިމި ޤައ މ  ބޭނ ންވެއްޖެްއޔާ ބަޔަކ  އަރަ ެގ  އަހަރެމެން

މިނިސްޓަރަކ  ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. މިއަދ  ސިފައިން ނ ކ މެ، ސިފައިން ނ ކ މެ އޭނަ ބެހޭ ވަޒީފާއިން ދ ރ ކ ރަން،  

މިއަ ރައީސް.  މިއިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ާވހަކައަކީ  ދަ  ދ   އޮތީ  ،ްއކާ  ހަދާފައި  ެއއްބަސްވ ން  ހައިޑްރޯްގރަފީެގ 

   ކީްއވެެގންތޯ... ،ނަމަ ޤާނޫނ އަސާސީއާ އެްއޮގތަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި  މެދ   މާފަންނ   އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން  ވާހަކަފ ޅ   ނިޒާީމ    މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

 މައްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާ

ޖެހޭ.  އެނެގންިއސްތިޤ ލާލޭ ބ ނާއިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ބޯޑަރ     ،ބެހޭ މައްސަލައެްއ މި ނެގީ   ނިޒާމާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބޯޑަރ  ޗާޓ އި ކ ރަހަދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،  ޔޫ.އެންއަށް  އޮތީ  އެ  ހ ށަހެޅީމަ 2010ކ ރަހާފައި  ހ ށަހަޅާފަ.  ަގއި 

ދަްއކަނީ ެއ    ެއ ވާހަކަ އެ  ؛ދެ ބިސް   އި، ޗައިނާއަށް ނ ވަތަ އެހެން ބަޔަކަށް ކަމެްއ ކޮށްދިނ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއ ެއ ބިހޭ ކިޔަ 

 ބިހ ެގ ވާހަކަ... 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

   !މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވާ .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ޝޯ  ފްމީޓަރ ެގ އޮައކަ  10000ފްޝޯ ޕ ލެޓްފޯމ ތަކެއްެގ ވާހަކަ.  ހަމަ މިއާެއކ ަގއި ގ ޅިފައި އޮތީ އޮ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިީއ  ؟ ޕްލެޓ ފޯމ ތަކެއް. ވެރިކަމަށް ޮއތީ ދޮޅ  އަހަރ . މީެގން އެްއެވސް ޕްލެޓްމޯޓެއް ނޭޅިެގން މި އ ޅެނީ ކީްއވެެގންތޯ

ފާހަަގ މި  އަޅ ަގނޑ   ެވސް  މިކަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މި    ،ކޮށްލީވެސް  ވެސް  މިކަން  ނިންމާލަނީ.  މި  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ  

ބޮޑ    ،ފާހަަގކޮށްލީ މިލިޓަރީއަށް  ޤައ މެްއެގ  މިލިޓަރީއަށް.  ޤައ މެްއެގ  އޮންނަނީ  މި  ދީފައި  ވެސް  ކޮންޓްރެކްޓް  މީެގ 

ދީފައި އޮ   ،ސަރަޙައްދެއް  އޮއަދި  ނިންމާފައި  ޮގތަށް  ކ ރާ  މިކަން  ނަމ ަގއި  ޕްލެޓްފޯމ ތަކެއްެގ  އިއްޒަތްތެރި  ފްޝޯ  ތީ. 

ވަރަށް އާދަިއެގ ވާހަކައެއް ދަންނަވާފައި އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލާނަން. ޤާނޫނ އަސާސީއާ  ؛ހަިއޑްރޯްގރަފީ ެއއްބަސްވ ން؛ ރައީސް

އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން މިއަދ ން މިއަދަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މިކަން   ،އެްއޮގތަށް ކ ރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ނަމަ

 އިތި ބޭފ ޅ ންެގ ބަހާ@  ދަްއކާށޭ  !ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް މި ޮގވާލަނީ، އ ތ ރ  ތިލަފަޅ ެގ އެއްބަސްވ ން ދައްކާށޭ  ދެއްކ ން.

 މި ދެ އެއްބަސްވ ން...   ،ނަމަ ޢަމަލާ ދިމާވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .    ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ޚިލާފ ވީމާޤާނޫނ އަސާސީޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނާ  ދާން    ާއއި 

މައްސަލައެއް. މިހާރ  ވާހަކަފ ޅ     ބެހޭ  މިހާރ  ނެތް ނިޒާމާއްލ ހޯދޭނެ.  ހަ  އަށްއޮންނަނީ ކޯޓ ތަކަށް. ޮގސްެގން މައްސަލަ

  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ނިންމަވައިފި އެ ބޭފ ޅާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ވަރަށް ހެޔޮފ ޅ  އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެގ ޕޯޓަލ ން މިހާރ  އެބަ ފެނޭ. ހައްދަަވއިދެްއވި    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް މި މައްސަލަ ދާންޖެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް  ؛މި އިދާރާ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ންނަަވން.ކަމަށް ޓަކައި ޝ ކ ރ ދަ

ޮއތީ. މިއީ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަެއއް. މި ަމއްސަލަ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް މި   ނޫން މައްސަލަ ޮގއްސަ މި

ކޮމިޓީއަށް. ކީްއވެެގންތޯ ިމއަދ ެގ ޑިފެންސް    241  ،ިމޓީއަށްކޮ  ެގމަސައްކަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ދާންޖެހޭނީ ޤައ މީ ސަލާމަތ 

 ؟މިނިސްޓަރަށް ފަހަރި ވިދާޅ ާވ ބޭފ ޅެއް މ ޤައްރިރ ކަން ކ ރައްވާ ކޮމިޓީައކަށް މި މައްސަލަ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ދާންވީ

  .. ނޫންތޯ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހ އްޓެއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ެއއްޮގތަކަށް ވެސް ފަހަރި ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޮގތަކަށް ނޫން. މިތާަގިއ    ،މިތާަގިއ  ޅިޔަނ  

ބަލާ ކޮމިޓީ.   ދާންޖެހޭ ކޮމިޓީއަށް ދިޔައީ. އެއީ ސަރ ކާރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރާ މިންވަރ ޮގތ ން    އޮންނަ  ަގއިަގާވއިދ 
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ގޮއްސަ އެ އޮތީ ރަނަގޅ  ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ެގ މިނިސްޓްރީެއއްެގ މަސައްކަތަށް އައި ބަދަލެއް. އެހެންވީމާ،  ސަރ ކާރ 

 ށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. އަޅ ަގނޑަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީ

ކޯޓަށް. އެހެންވެ   ޕްރީމްދާންޖެހެނީ ސ  ،ނަމަ ޤާނޫނ އަސާސީާއ ޚިލާފ ވެއްޖެ އިމިތާ ވާހަކަނ ދައްކަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 .. އްދާއަޅ ަގނޑ  އެދެން ހަމަ ފ ރ ޞަތ . ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ ވީ ކޮން މާ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛އެ މާއްދާެއއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި   ،ެވސް، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިފިން  ނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ 

ކޯޓަށް ދެވޭނެ   އާއި ާގނޫނާ ޚިލާފ ވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ޤާނޫނ އަސާސީ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވއިފިން ؛މެންބަރ 

 ވާހަކަ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމްނައިފަ

ރ ނަށް. ެއވޭލާ  ަގވަނަ    21ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވަޑަިއަގންނަވަންެވއްޖެ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރަނަގޅަށް    2  ެގވަނަ މާއްދާެގ )ފ(  115މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ؛ޒަމާނ ން ނ ކ ންނަވަންވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވިދާޅ ވޭ  !ވިދާޅ ވޭ  ބައިނަލްއަ  !ރަނަގޅަށް  ޤައ މ ތަކާއި  ބޭރ   އޮންނަނީ،  މި  ޖަމ ޢިއްޔާތަކާގ  މީަގއި  އެކ    ވާމީ 

ލަންޖެހޭ ބާވަތ ެގ  ލްތިޒާމެއް އ ފ އިދާތަކާއި ެއއްބަސްވ ންތަކ ެގ ތެރެިއން ރައްޔިތ ން އެްއވެސް  ހަޢާދިވެހިރާއްޖެއިން ވާ މ 

ކ ރ މަށް. ކޮން ގ ދާތަކާއި އެނޫން ވެސް އެއްބަސްވ ންތަކ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ މާއެކ  ސޮއިކޮށް ތަސްދީހަމ ޢާ

އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަކ ން ނޯންނާނެ ރ ހ ންދީފައެއް،  ؟ރީމަންޓަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދިނީގް ރ ހ މެއްތޯ ހައިޑްރޯްގރަފީ އެ 

އެްގރީމަންޓަކީ.  އިްއޒަ ހަިއޑްރޯްގރަފީ  ނޫނޭ  އެްގރީމަންޓެއް  ެގނެވ ނ   ހިސާބަށް  މަޖިލީހާ  މި  ރައީސް.  ތްތެރި 

ސޮއިކޮށްލަިއެގން ބޭނ ންފ ޅ ވީމަ  ދަންނަވަނީ ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މި  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ،އެހެންވެެގން  ދިވެހި 

ެއްގރީމަންޓެ ޗަށް ތަރ ތީބ ކ ރެވޭ ކޮންެމ ކަމެއް ބާޠިލ ވެެގންނޫންތޯ  . އެ އެްގރީމަންޓ ެގ މައްކޭޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ  

 މިއީ ދިވެހި...  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ،ދާނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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. ންން އެދެ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  

   އް.މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ މައްސަލައެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

  .ބޯޓ ތަކަށް ިވއްކާލާ، މަސްއި ރަީއސް ޔާމީން އާންމ ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ  ިވއްކާލަ   ،ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެީގ  ނިޒާމާ

ކަނޑ ދަތ ރ ކ ރ މަށް    ަގއިފ ކ ރަްއވާ! ައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ފާހަަގކ ރަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ އެހެންވީމާ، މީަގއި މާ

  ،ޮގތަކީ   މިކަން ނ ކޮށް އޮތީ. މިކަން ކ ރީމަ ވާ  ،ފޯރ ކޮށްދިނ މާ  މަޢ ލޫމާތާ  އިރައްކާތެރިކަމާ   ިއ،ސަލާމަތާ ؛ބޭނ ންވާ ނިޔަމި

ކ ރައްވާތި! އެ ބޯޓ ތަކަކަށް ވިއްކައެއްނ ލެވޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑެއް. މިއީ އެންމެ ފ މާ ؛ދެނެއް ވިްއކަެއއް  ޗައިނާއަކަށް

 . ދިވެހިރާއްޖެ މި ޗާޓ ތައް ކ ރަހަނީ އަލ ން. އެހެންވީމާ... ކީބޮޑ  މައްސަލައަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ  ، ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒައިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ

 މައްސަލަެއއް.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙްމާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރައީސް ރައީސް ؛އިްއޒަތްތެރި  ވިދާޅ ދެއްަވއިފި  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަ  ،ތަކ ރާރ ކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ށްިއްއޒަތްތެރި 

ޚިލާފ ީވއޭ   އާޤާނޫނ އަސާސީ ޤާނޫނ އަސާސީއާ  އެހެންވީމާ،  ތާކަށްކަން.  ކޮން  ދާންޖެހޭނީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޚިލާފ ެވއްޖެ 

އަ ވިދާޅ ެވއްޖެ  ބޭފ ޅާ  ެއ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދަްއކަވާއިރ   ރ ނަށް ަގވަނަ    21ޅ ަގނޑ މެން  ކިޔަިއެގން 

 ެވއްޖެ. އަދި.. ވެއްޖެ އިނޭގތޯ. އެ ބޭފ ޅ ން ވަޑައިަގންނަވަންއަންނަންވެއްޖޭ. އެ ބޭފ ޅ ން ައންނަން

 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ެގންދަވާ  ށްއަނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަފ ޅ  ކ ރި
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ޑާންސްކ ރަން. ޤައ މ     ތަކ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބޭފ ޅ ން ހަމަ ރަނަގޅ ވާނީ ހަމަ ލައްޑޫ ކަިއެގން ކަ

މިއީ ަމޖަލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ ؟ ބިހަށް ވިްއކައިލާފަިއ މިއަދ  ކޮން ވާހަކަތަކެއްތޯ ދައްކަން މިތާނަގއި  ކ ނި ދެ

ޔިތ ން އިލްތިޒާމ  އ ފ ލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާ ގ ޅިފައި ހ ރި ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. މިއީ ދިވެހި ރައް

އް ނ ެގނޭ.  ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަކަށް މި މައްސަލައެ

ވަނަ މާއްދާެގ )ފ(ެގ  115ނޫނ ައސާސީެގ  ޤާހޫރިއްޔާ އެ ހ ރީ  މި އެްގރިމެންޓެއް މި މަޖިލީހަކަށް ނ ެގނޭ. ރައީސ ލްޖ މް

ދަންނަވަނީ މި ބޭފ ޅ ންނަށް ރަނަގޅ ވާނީ،  މި ނ ން ވެސް ޚިލާފ ވެވަޑަިއެގން ެއ ހ ންނެވީ. އެހެންވީމާ، ީގހަމަ ޔަ  އަކާދެ

ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަޒ ލ ކ ރިްއޔާ.  މި ޤައ މ ެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި ިމއަދ  މި ރައީސ   ،މި ބޭފ ޅ ންނަށް އެންމެ ރަނަގޅ ވާނީ

މައްސަލަ އަޒ ލ ކ ރ މ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ެގންނަންޖެހޭ  ތަނަށް  ރައީސް  .މި  ހައިޑްރޯްގރަފީ   ؛އިއްޒަތްތެރި 

އެްގރިމަންޓެްއަގއި   ހަތް  ސަރ ކާރ ން  މި  އެްގރިމަންޓެްއ.  ނ ރަްއކާތެރި  އެްގރިމަންޓެްއ.  ނ ރައްކާތެރި  އެްގރިމަންޓަކީ 

 ންޑިާއއާ ެއކީގައި. އޭެގތެރެއިން އެންމެ ނ ރައްކާތެރި އެއް ެއްގރިމަންޓަކީ ހަިއޑްރޯްގރަފީ ެއްގރިމަންޓް.  ސޮއިކ ރި އި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.   .މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ކަދެއްކެވ ން: އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މިހާރ  ކަނޑ  ވިްއކަެއއްނ ލެވޭ ކ ރީަގއި ވިްއކާހެން. މަސްބޯޓ ތައް ކަނޑ  ވިްއކައިލާނެ ޔާމީނ  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިްއޒަތްތެރި    ކަމެއް. މިއީޭއ މައްސަލައަކީއެ    ނ ކ ރެވޭނެ  އަރަފިއްޔާ. މިއީ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަކީ. މި ޗާޓ ކ ރެހީމަ 

 ރައީސް. މި މައްސަލަ... 

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް
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ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަތަކަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އެްއވެސް    ،މި  އެްގރިމަންޓްތަކަކީ  ހ ރި  ގ ޅ ން  ހައިޑްރޯްގރަފީއާ 

ދިޔައީ ؛ސަރ ކާރަކ ން ވެސް  ވެރިކަމެއް  އަހަރ ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ    . ތިރީސް  ދިޔައީ.  ވެސް  ވެރިކަމެްއ  އަހަރ ެގ  ތިރީސް 

 ވެސް ދިޔައީ. ހަމަ މި ހައޮޑްރޯްގރަފީ  ވެރިކަމެްއ ވެސް ޭއެގފަހ ން ދިޔަ ރައީސް ނަޝީދ ެގ. ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރިކަމެއް 

 ،ތަޅަމ ން،  ެގ ކަންތަކ ަގއި ހަމަ ހ ރިހާ ފަހަރެއްަގއި ހ ރިހާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއްއެގ ކޮޓަރިކޮޅ ަގއި ތަޅަމ ންއެްގރިމަންޓ  

އްމަދ  ދިޔައީ އިންޑިއާއިން. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެކެން ރައީސް އިބްރާހީމް މ ޙަތަޅަމ ން  

ްއދާރ ންެގ ޮގތ ަގއި މި ބޭފ ޅ ން ޣަމިއީ  ؛ އްދާރ ވި ވެރިެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޣަޞާލިޙް ފިޔަވައި ޤައ މަށް މި ވަރަށް  

ލިޔެިވެގންދާނީ.  ޣަލިޔެިވެގންދާނީ.   ިމނިސްޓަރ   ޑިފެންސް  މިއަދ   ޮގތ ަގއި  ިމއަދ ެގ  ޣަ އްދާރ ންެގ  ޮގތ ަގއި  އްދާރ ންެގ 

ެވެގންދާނީ  !ވާތިމާފ ކ ރައް  ؛ފެންސްޑި ޝަމާލް  ފަރާތް  ހ ންނެވި  އިސްކޮށް  އެންމެ  ިއއްޒަތްތެރި    .ެއމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ 

ޮގތ ގަ ޣަ؛ ރައީސް ރ ހ މެއް   އި،އްދާރ ންެގ  އެްއވެސް  ރައްޔިތ ންެގ  ދިރާސާކޮށް،  މަްއސަލަތައް  މިފަދަ   މިފަދަ  ނެތި 

 މައްސަލަތައް މިތަނ ން ނިންމާ ބަޔަކ ... 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

  .ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. މަތިވެރި ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ިގރިތަކާިއ ޣަ ފަޅ ތަކާއި  ރާްއޖޭެގ  ލިބ ނީމާ،  ވެރިކަންކ ރަން  އަހަރ ދ ވަހ   ފަސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޖައްބާރ ން  އްދާރ ން، 

ލަން ވެސް ވާނީ ވަކި ވަރަކަށް.  ކަންކަން އޮޅ ވާ؟ މިއަދ  ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީދެން  ބިންތައް ވިްއކައިލާފައި  

މ ަގއި  ަގއި އަދިވެސް އިނޭގތޯ. އެ ވިސްނ 1932ރ ނ ެގ ވާހަކަ. ތި ބޭފ ޅ ން ތި އ ޅެނީ  ަގ  ވަނަ އަދި އެބަ ދައްކާ އެކާވީސް 

ވަނީ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  މިއަދ  ބިނާކ ރެވިފައި މި  ށް ޤައ މ ތަކަ  ،ލާެމހިެގން  ،ތި އ ޅ ްއވަނީ. ގ ޅިެގން

ން ވަކިެވަގނެެގންނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރިޔަކަށް ނ ދެވޭނެ. ެއކަހެރިެވގެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ  ތަރަްއޤީކ ރ މަށް ޓަކައި.  

 ތަންކޮޅެއް ޕްރިޑަކްޓިވް...  ،ތަންކޮޅެއް ޒަމާނީ ވިސްނ މަކ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މައްސަލައެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒާމީ 
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 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  އަޅ  ޣަޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮބަިއކަން  އެއްދާރ ންނަކީ  އެބަ  އަތޮޅ   ؟ ނޫންތޯނޭގަގނޑ މެންނަށް  ފ. 

އްދާރ ން.  ޣަލަން އ ޅ ނީ  ނޫނ އަސާސީ ިވއްކާޤާއްދާރ ން.  ޣައ ޅ ނީ  ންލަމާރާތްތައް ިވއްކާއިއްދާރ ން.  ޣަވިްއކައިލަން އ ޅ ނީ  

 ... އްއްދާރ ންނަކީ. ެއްގރިމަންޓެޣައެއީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނޫން މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ނިޒާމީއަދި    ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ނ ނެންގެވޭނެ   މިހާރ  

އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  މިހާރ  ސިޔާސީ ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ ންތަކ ަގއި އެބަ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް  ؛. މިހާރ  ނިޒާމީެއއްމައްސަލަ

   !ެގންދަވާށް  އަނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މްނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާ

ނ ން ެވސް ވާނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ީގއްދާރ ންެގ ލިސްޓ ަގއި އެންމެ ކ ރީަގއި ޔަ ޣަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

މި ބޭބޭފ ޅ ންެގ   ؛ދީދީ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޝަމާލްއިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ 

ތަކާ ގ ޅ ން ހ ރި މަސައްކަތްތައް މި ތަނ ން ކ ރާ ފަރާތްތައް ވެސް މި  ވިެގންދާނެ. އަދި މި އެްގރިމަންޓ ނަންތައް ލިޔެ

 އްދާރ ންެގ ލިސްޓަށް... ޣަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިްއޒަތްތެރި   ނައިފަރ   ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަންނ   އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  ވާހަކަފ ޅ  

 މެންބަރ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  
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ސަތަކީ. ޚާއްޞަކޮށް ޔާމީންެގ  ރަސީ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ސިޔާ ކް ފިތ ނަ  ،ރަސީ އިނޭގތޯ. ފިތ ނަކްޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ފިތ ނަ

ފިތ ނަ ފިތ ކްސިޔާސަތަކީ  ތެރެއަށްރަސީ.  ރައްޔިތ ން  ހިލައިލައިެގން  ޤައ މ   ތެރެއިން  ވަހ މ ތަްއ    ،ނައެއްެގ  ބޮލަށް 

   . ވައްދައިެގން ފިތ ނަކ ރ ން ފިޔަވައި އިތ ރ  ކަމެއް ނެތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނައިފަރ     ،ޔާލެއް ތި ދެއްަވނީ. ދެން މިހާރ ޚިދެން  .  ންގެވީނެ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން ތިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިފާޢީ މ ޅި   ،މި އިދާރާއާ ެއކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އިންޑިާއެގ ނ ފޫޒ  ވަދެެގންދާ   އިންޑިއާ ވަދެެގންދާ މިންވަރ   ،ސިސްޓަމ ެގ ތެރެއަށް، މ ޅި ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށް އިނޭގތޯ 

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލީމާ  އޮތް ރިޕޯޓ ން އެކަނިހ ށަހެޅިފައި މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިދާރާއާ އެކީަގއި    ،މިންވަރ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  އެނޭގ.  ތަކ ރާރ ކޮށް  ؛ އެބަ  އެްގރިމަންޓެްއ.  ނ ރައްކާތެރި  މިއީ  ެއްގރިމަންޓަކީ  ހައިޑްރޯްގރަފީ 

 ރަީއސް.  މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާ ގ ޅިފައި ހ ރި ެއްގރިމަންޓެއް ިއއްޒަތްތެރި  ނަވަނީ،ދަން  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ނަފާ  މ އްސަނދިކަމ ެގ  ކަނޑ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތް.  އެބަ  އިންތިހާއަށް  މ ްއސަނދިކަން  ކަނޑ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އަޅ ަގނޑަކަށް މި އެްގރިމަންޓަކ ން ނ ފެނޭ. ދިވެހިންނަކަށް މި އެްގރިމަންޓަކާ އެކީަގއި ލިބޭނެ ހަމަ އެއްެވސް ޖާަގެއއް 

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

 . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ޙަސަން ޒަރީރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަމަޟާން މަހ ެގ އޮނަހިރި ރެއެްއަގިއ ދައ ލަތ ެގ މިނިސްޓްރީތަކަށް ވަދެ، ެއްގރިމަންޓްތައް ބަދަލ ކޮށްެގން ދައ ލަތ ގެ 

 މިއަދ  ޑިމޮކްރަސީެގ ހަރ ދަނާ... ،ބަޔަކ ބިންތަކާއި ފަޅ ތަކާ ވިްއކި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ! ލަދެއްވާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ   އޮވޭ.  ޣާިއއްޒަތްތެރި  އެބަ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އި  ނޫނ އަސާސީަގޣާނޫނ އަސާސީެއއް  ކަންކަން 

  އަށާރަވަނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނާގފައި ؛ ޮގތެއް އެބަ ޮއޭވ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ކ ރަްއވަންޖެހޭ

ނޫނ އަސާސީ ބަދަލ ކޮށްފައި  ޤާށްެގން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ، އެ  ނޫނ އަސާސީ ބަދަލ ކޮ، ޤާހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއް އެއީ

ދަންނަވަނީ މި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ެގނެިވެގން.  އެކަމެއް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  މި  މި    ،އޮންނާނީ 

   އ ފ ލަންޖެހޭ ކަމެއްރައްޔިތ ން އެްއވެސް އިލްތިޒާމެއް  ،ޮއތީ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ފ(ެގ ދޭްއަގިއ މ115ިނޫނ އަސާސީެގ  ޤާ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ މައްސަލަެއއް މި މަޖިލީހަށް ެގންނަންޖެހޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަާމ   ،ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ

ނޫނ އަސާސީާއ  ޤާހ ރި މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަކަށް ނާދޭ. އެހެންވީމާ،  ގ ޅ ން

ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް    ، އިދާރާެއކޭ މި ދަންނަވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފ ވީއޭ. މި އިދާރާެއއް ނ އ ފެއްދޭނެ. މިއީ ބާޠިލ ޚިލާ

 ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެއއް މެންބަރަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ ދެވެ . ށްނީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް 

ވާހަކަފ ޅ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަންނ   ފަރާތ ން  ވާހަކަފ ޅ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދެން  ދެއްކެީވ  ދަްއކަަވއިފި. 

އަޅ ަގނޑަކަށް މެންބަރަކަށް  ދެ  އިތ ރ   ދެން  އެހެންވީމާ،  ފަރާތ ން.  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ދެން  ފަރާތ ން،  އެްއ ޕީ.އެން.ސީެގ   

 ފ ރ ޞަތެއް ނޭރ ޭވނެ.  ންޕާޓީއަކ 

 2010/13އެއީ ކޮމެޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން. ާގނޫނ  ނަންބަރ     -7.2ދަނީ    އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި  -{ 7.2} 

ޮގތ ެގ   ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ، ޖ ޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޞް)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ (އަށް އި

މެންބަރ    ިއްއޒަތްތެރި  މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާިއރާެގ  ،ޓީެގ މ ޤައްރިރ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ ކޮމިރިޕޯޓ . މި  

 އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ

ަގއި ބޭއްވި ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ހަތްވަނަ ޖަލްސާަގިއ  2022ފެބްރ ަވރީ    16ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ  

  ، ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ هللا ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން
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ރީ ކޮމިޓީން އަޖ ޑީޝި  ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ،ޞްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ (އަށް އި)ދިވެހިރާއް  13/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ   

މާރިޗ     8ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ބިލ ެގ މަސައްކަތްކ ރ މަށް ކޮމިޓީން ސ ންަގޑިެއްއ ކަނޑަެއޅި. އެީއ    ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ވަނީ. މި ބިލަކީ ވިހެއ މާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ    މިލެވިފައި  ށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ރިޕޯޓ  ނިންމާއަކ ރި  . ެއއަށްވ ރ2022ެ

ކަމ ޔަދަރި ޗ އްޓީއެއް  ލިބިދޭ  މ އްދަތަކަށް  އެކަށީެގންވާ  ޗ އްޓީއަކީ  ލިބިދޭ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ގ ޅިެގން  ލިބ މާ    ަގއިކ  

ޓަކައި  ނަންބަރ     ،ކަނޑައެޅ މަށް  ެގންނަންޖެހޭ   13/ 2010ާގނޫނ   ާގނޫނ (އަށް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދަރިޞްއި ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން  ވިހެއ މާ  ބިލެއް.  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ެގނައ މަށް  ލިބ މާ  ޔަލާޙ ތައް  ކ  

މ އްދަތ    ޗ ްއޓީެގ  ލިބޭ  މ ވައްޒަފ ންނަށް  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  މަސްދ ވަހަށް  ގ ޅިެގން  މާރިޗ     7އިތ ރ ކ ރ މަށް  ހަ 

ލާޙ ކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްެގ  ޞްއި   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ަގާވއިދ   ، ަގއި ސަރ ކާރ ން ނިންމެވ މާ ގ ޅިެގނ2019ް

އ ސޫލ ން   ެއ  ހަމަ  ވެސް  ޗ އްޓީ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ީވހިނދ ،  ހަމަޖައްސައިދީފައި  ޗ އްޓީ  އެފަދައިން  މ ވަްއޒަފ ންނަށް 

ވަނީ. ައޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން   މި  އެްއޮގތަކަށް ކަނޑައެޅ މަށް މި ބިލ  ހ ށަހެޅިފައިވަނީ. އަދި މިޮގތަށް މަސަްއކަތްކޮށްފައި 

އި ެގނައި  ފާސްކޮށްފަިއވަނީޞްބިލަށް  ބިލ   އެކ   އިއްތިފާޤ ން.    ،ލާޙާ  މެންބަރ ންެގ  ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގންނެިވ  ކޮމިޓީއަށް 

 ޢަބްދ ލްޙަކީމްޝަހީމް  هللا މެންބަރ  ޢަބްދ ކަނޑިތީމ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ،ސަރ ކާރ  ފަރާތ ން  ،ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަިއވާ

ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  ޞް)ދިވެހިރާްއޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ (ައށް އި  13/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ ޮގތެއް މަތީން ނިންމަވައިދެްއވ މަށް މި ރިޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. އަދި 

ލި ބިލ  ވެސް ހިެމނިފައިވާނެ. އަދި ރައްޔިތ ންެގ ލާޙ ތަކާ އެކ ަގިއ އެކ ލަވާޞްމި ބިލަށް ެގނެވ ނ  އި  ރިޕޯޓާ އެކ ގައި

ވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް    ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ  ވެސް މި ރިޕޯޓާ އެކ ގައި  ތްމަޖިލީހ ެގ އެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ހާޒިރ ވެަވޑަިއަގ

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ަގޑިއިރ .   އެއް  ޖ މ ލަ  ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ  ބަހ ސްކ ރ މަށް  ރިޕޯޓަށް  މި  އާދެ!  މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

  43މިނެޓާިއ    3ޖ މ ހޫރީ ޕާޓީއަށް    .ސިކ ންތ   15މިނެޓާއި    5ޕީ.ޕީ.އެމަށް    .ސިކ ންތ   46މިނެޓާއި    35އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  

  3އެމް.ޑީ.އޭއަށް    .ސިކ ންތ   43މިނެޓާއި    3  އެމް.އެމް.ޕީއަށް  .ސިކ ންތ   43މިނެޓާއި    3ޕީ.އެން.ސީއަށް    .ސިކ ންތ 

މެންބަރަކަށް ވެސް    .ސިކ ންތ   11މިނެޓާއި   ކޮންމެ  ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއނ ަގންނަވާ  މި ސި  57ވަކި  ކ ންތ . 

. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   ންއަރ ވަދައްކަވަން ެއދިވަޑައިަގންވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ،މި އަރ ވަނީ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ރިޕޯޓަށް    ެގލާޙ ޞްވާ އި  މި  ހ ށަހެޅިފައި  ؛ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ެގ ާގނޫނަށް މި ެގނެވ ނ 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.    ކ ރިން ވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. މިއީ މާ

ކޯޓ ތަކ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ފަނޑިޔާރ ން ވެސް މީެގތެރޭަގއި ހަމަ   މ ވަްއޒަފ ންނެކޭ ވެސް ެއއްޮގތަށް  ސިވިލް ސަރިވސް

ލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ައއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޞްކޯޓ ތައް އި؛ ހިމެނިެގންދިޔ މަކީ ހަމަ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކަެމއް ކަމެްއ  ލާޙ ކ ރަން އައީ ކޮންޞްދަްއކަމ ން އައީ. އެހެންނަމަވެސް، އި   ނ ން ވެސް އެ ވާހަކަތައްީގސަރ ކާރ ން ޔަ

ލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެންމެ ބާރަށް ދެއްކި ޞްނ ން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ޭގ އިީގޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގ. ޔަނ އަޅ ަގ

ޖޭ.އެސް.ސީެގ    ،ވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮްމޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ ން. އެހެންނަމަ  ،ވާހަކަައކީ

ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އެްއވެސް މަސައްކަތެްއ މިހާތަނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ   

ދ  ފ އްދ މަށް ޓަކައި،  އ ވަ  ނ ކ ރައްާވކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ވަ  އެ  ޓަކައިއ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ފ އްދ މަށް  އަޙްމަދ  ގީ ޔަ   ،ދ   މެންބަރަކ   ިއްއޒަތްތެރި  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ވެސް  ނ ން 

، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެ ފަހަރ  ވެއްޖެ މިހާރ  ޖޭ.އެސް.ސީެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލ ކ ރ މަށް ޠާރިޤް

ދޭ. އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ    ތަކެއް ކ ރެވެމ ން އެބަމަސައްކަތް  ތަނަށް ހ ށަހަޅާފަ. މިހާރ  ދެވަނަ ހ ށަހެޅ މ ެގ  މިޓަކައި  

ެގ ެއ  އަޙްމަދ  ޠާރިޤް  ،ށްޙަލާޞް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވާ ބޭފ ޅ ން މި އި

ރައީސް   އި ތާއީދ ކ ރަްއވަ  އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް.  ނިންމަވާނެ  ެއކަންތައްތަްއ  ކަންކަން ؛ ެއޮގތަށް 

ޤައ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ބާއްވަން. މީެގ ހަމަ ކ ޑަ އިރ ކޮޅެއް ކ ރިން    ،ލާޙ ކ ރާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ޤައ މ ޞްއި

މި  ހިސާބަށް  އެ   އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ހަިއޑްރޯްގރަފީެގ  ވާހަކަ  އައީ  އެްގރިމަންޓެްއެގ  ނ ރައްކާތެރި  ވާހަކަ.  ްގރިމަންޓެއްެގ 

ނޫނ ައސާސީއާ ޚިލާފ  އެްގރިމަންޓެްއ. އެ އެްގރިމަންޓ ެގ މައްޗަށް  ޤާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ދިވެހި ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  

މަސަްއކަތަކީ ކޮންމެ  ކަމަކީ   ،ތަރ ތީބ ކ ރެވޭ  ބާޠިލ   ،ކޮންމެ  ެއއީ  އިދާރާއަކީ  އެީއ  ިއދާ  ކޮންމެ  ވެެގންދާނީ.  ރާއަކަށް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމަށް ހިތްވަރ ދޭ ބަޔަކީ ކަންކަން ކ ރ މަށް    މި  ،ވ ޖޫދ ެވެގންދާނެ އިދާރާައކަށް ވެެގންނ ވާނެ 

ންތައްތަކަށް ހިތްވަރ ދޭ ބަޔަކީ ކަ  މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭ މިނިވަންކަމާ ގ ޅ ން ހ ރި މައްސަލަތައް މި މައްސަލަތަކަކީ. މިއި  ޓަކަ

ތާރީޚ ަގއި ލިޔެވިެގންދާނެ ބަެއއް. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ލިޔެވިެގންދާނީ އެ ލިސްޓ ގައި.  ޣަ ޮގތ ަގއި ދިވެހި  އްދާރ ންެގ 

ލިސްޓ ަގއި   އެމިއަދ ެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  އެ ލިސްޓ ަގއި ލިޔެިވެގންދާނެ. މިއަދ ެގ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް  

މި ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަަވއިލާލިޔެިވެގންދާނެ  ވާހަކަ  ކ ރި  ފައި  އަނެއްކާވެސް  ރިޕޯޓާ  ށްދެވޭތޯ  އައަޅ ަގނޑ  

 މަސައްކަތްކ ރާނަން ިއއްޒަތްތެރި...
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރިޕޯޓ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ާގނޫނަށް   ރައީސްފަނޑިޔާރ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ލައްކަ    ،ވާހަކަދައްކާއިރ   ފެނިއްޖެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަނޑިޔާރ ން 

ހިނާގ ކަންތައްތައް  ކޯޓ ތަކ ަގއި  ފަނޑިޔާރ ން.  އެ  ވައްތަރ ެގ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  މި ޮގތް  ިމއަދ   ނޭގ. 

އި  ފަނޑިޔާރ ޭގ  ކަމަށްޞްސަރ ކާރަށް  އޮންނަނީ  ލާޙ ކ ރ ން  މި  ހިފަރައީ   ،ވެފައި  ޔާީމން  ހައްޔަރ ކ ރެވ ނީާމ އި  ސް 

ކޯޓަކ ން ހ ކ ންޖަހާ ފަނޑިޔާރަކީ އެއީ އެންމެ އެންމެ އިންސާފ ވެރި  ށް  ލާޙ ކ ރެވ ނީ. ރައީސް ޔާމީނަޞްފަނޑިޔާރ ޭގ އި

ތަން އަޅ ަގނޑ މެނނަށް މި   ފަނޑިޔާރ ެގ ޮގތ ަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެއްކ މަށް މި ސަރ ކާރ  މަސައްކަތްކ ރާ

ނ ފޫޒ ނ ފޯރ ވާ ތަނެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ކޯޓ ތަކަށް މި ސަރ ކާރ ން އެބަ ؛ ނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްފެން

ފަނޑިޔާރ  ފޯރ ވި  ނ ފޫޒ   މައްސަލަިއަގއި  ޔާމީންެގ  ރައީސް  ފޯރ ވާ.  ޔާމީނ ެގ   ؛ނ ފޫޒ   ރައީސް  މާފ ކ ރައްވާތި! 

ހ ކ ންޖެހި ފަނޑިޔާރ  މިއަދ  އެހެރީ ދަށ  ކޯޓ ން ހ ކ ންޖެހި ކަމަށް މައްސަލަިއަގއި ސަރ ކާރ ން ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަިއެގން  

ލާޙ ކ ރ މަށް  ޞްޓަކައި މިއަދ  ސ ޕްރީމ  ކޯޓަށް ލާފައި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދ  ޝަރ ޢީ ނިޒާމ  އި

ނޫނޭ މި ވާހަކަތައް މި ދަްއކަނީކީ. މިއަދ   ކ ރާ މަސައްކަތްތައް. މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  އެކަންޏެްއ  މި  ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން  

ތެރިކަމެްއ  ޞްލާޚްއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ ބޭބޭފ ޅ ން އެ ވާހަކަތައް އެބަ ދަްއކާ. މި ސަރ ކާރ ެގ އެްއވެސް އި

މި ޤައ މ ެގ  ؛ އީސްއަޅ ަގނޑ މެން ެއކަނި ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރ ރަ ،މިއީ  ކަންކަންކ ރ މ ަގއި ނެތް ވާހަކަ 

، އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމަންޖެހޭ  އްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ނަަގންޖެހޭ ވަރަށް މ ހިންމ ، ވަރަށް މ ހިންމ ހަކަންކަން  

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ހ ރޭ.  އެބަ  ނިންމ ންތަކެއް  މ ހިންމ   އ ޅެނީ؛ ވަރަށް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ތިޞާދީ ޮގތ ން ިވޔަސް، މިނިވަންކަމާ އެކީަގއި ެއްއވެސް ޮގތަކަށް ތެދ ނ ވެެގން މި އ ޅެނީ. އެއީ އިޤ ހަމައިސްކޮޅަށް  

ހ ރި  ހަދާފައި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ތެދ ވެިވެގން  ހަމައިސްކޮޅަށް  އ ޅެނީ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވިޔަސް  ކަމ ަގއި 

ތައް.  ކަމަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން މަހ ރޫމް އެބަ ކ ރ ވާ މި ެއްގރިމަންޓ ތަކެއް. މި ހ ރިހާއެްގރިމަންޓްތަކަކީ ކަޅ  އެްގރިމަންޓ 

ޓެރި އިންޑިއާާއ ެއކީަގިއ  އްިގނަ ބަޔަކާ ެއއްކޮށެއް ނޫނޭ. އިންޑިާއއާ އެކީގައި. ައވަ  ހ ރީ މާ  އެްގރިމަންޓްތަްއ ހަދާފައި

އަ  ހަދާފައި ނޭނޭގ.  އަޑިެއއް  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ެއްގރިަމންޓްތަކެއް  ކަޅ   އެ  ހ ރި  ނޭނޭގ  ޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ެއްގރިމަންޓ އެްގރިމަންޓ  ބަެއއް  އެނެގނީ. ތަކެއް.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޢ ލޫމާތ ތައް  ހ ރި  އޭަގއި  ލީކ ވެެގން  ތައް 

ބިރ ން ފިއްކަނޑައިެގންދާވަރ ވޭ. އޭެގ ެއްގރިމަންޓެއް މީެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ،  ބަލައިލާއިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ެގ ނަމ ަގއި މި އިދާރާ  ސަރވިސް   ވ ޖޫދ ވާ އިދާރާެއއް ހައިޑްރޯްގރަފިކް  ،އޭެގ އެްގރިމަންޓެްއެގ ތެރެއިން އ ފެދޭ ؛ބަށްހިސާ
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ިމީއ ނ ރައްކާތެރި ެއްގރިމަންޓެކޭ ިމ ދަންނަވަނީ؛ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ،  މި އަންނަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ދިޔައީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ  ކ ރެހ މ ެގ ނަމ ަގއި ިމ    ަގނޑ މެންެގ އަތ ން ބީވެެގން އެކަނޑ ެގ މ ްއސަނދިކަން އަޅ  

 ، ތަންފީޛ ެވެގންދާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ތަނ ގައި  އޮތީ. އިންޑިާއެގ ސެކިއ ރިޓީ ޕޮލިސީ މި  އެްގރިމަންޓް ހަދާފައި މި

ކ ރީމާ މި ބ ނަނީ ތިން ބިހ ން ދެ ބިސް އަޅ ަގނޑ   ދަނީ. މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ސ ވާލ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިނިވަންކަން މި

އެއީ ވެސް ކ ނި ދެ ބިސް. ކ ނި ދެ ބިހަށް ޤައ މ  ިވއްކާލަިއެގން ހ ރި   ؛ެގންނަންޖެހެނީ އިންޑިާއއިންނޭ. ދެ ބިހަށް

 ރ ދޭން މިޑިފެންސް މިނިސްޓަރެއް މިއަދ  މި ތަނ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނާ އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިތ ންނަށް ޯއޑަ

ރައީސް.   އިއްޒަތްތެރި  ބާރ ހ ރީ  ދިފާޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސިޔާސީ  ގައިމިހާބޮޑަށް  ކ ލަޖެހިެގން،  ކ ލަޖެހިެގން  ސިޔާސީ 

ސަރ ކާރ ން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ސިޔާސީ މަންފާ ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކ ރި ދިފާޢީ ވ ޒާރާެގ މިނިސްޓަރެއް  

 ބާރ ެގ ލީޑަރޝިޕެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން މިހާވަރަށް ސިޔާސީެވެގން މަސައްކަތްކ ރި  އަދި ދިފާޢީ  ،ވެސް ނެތް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ހ ރި އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި  ؛ިމއީ ބިރ ވެރި   .ިމއީ ބިރ ވެރިކަމެއް ؛ލީޑަރޝިޕެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހަރ ކ ރެިވފަ އެްއޗެހި  ރައީސް  .ރާޑަރ ތަކާ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެއިއްޒަތްތެރި  އެްގރިމަންޓަކީ    ،ށް  ތިލަފަޅ ެގ  އ ތ ރ  

ައއިއްސަ އެްގރިމަންޓ   މީެގތެރެއިން  ހަތް  ެއްގރިމަންޓް.  އެއް  އ ތ ރ އޮތް  ެއްގރިމަންޓް  އެއް  ތެރެއިން  ތިލަފަޅ ެގ  ެގ 

 ތްތެރި ރައީސް.  ދިވެހި ރައްޔިތަކ  ނެތް އިްއޒަ ރައްޔިތަކ ، އެްގރިމަންޓަކީ. އެ ެއްގރިމަންޓް ދ ށް އެއްެވސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ނަނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. މަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙްމަދ  ހާރޫންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަނަމަ

ވާހަކަދައްކަވާޝ ކ ރިއްޔާ   މިހާރ   ރައީސް.  ވާހަކަ  ިއްއޒަތްތެރި  އެ  މެންބަރ   އަޅ ަގނޑަކަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކަވަނީކީ 

ހެނެއް. މީެގކ ރިން ދިޔަ ރިޕޯޓަކަށް އެ ވާހަކަދައްކަވަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން  ށްހިއެއްނ ވޭ ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަ

 ފާހަަގކޮށްލީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރިޕޯޓާ ގ ޅ ވަިއެގން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ ،ޝ ކ ރިއްޔާ. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ވާހަކަދަްއކާއިރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމ ެގ ވާހަކަ ނ ދައްކާ  

ހިއެ  ދެްއކޭނެހެނެއަޅ ަގނޑަކަށް  ވާހަކަ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ެވސްއް.  އްނ ވޭ  ެވސް   ،ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ފަނޑިޔާރ ންނަށް 

ނީ މި ޤައ މ  މިނިވަން ޤައ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ޮއެވެގން އިްއޒަތްތެރި  ތަނ ަގއި ޝަރީޢަތްކ ރަން ތިބެވޭ  އެކީަގއި މި  މިނިވަންކަމާ

ަމގ ތައް މިހާރ  އެބަ ބަނަެވއޭ. މި ޤައ މ ެގ ކަނޑ ތައް އެބަ ބަނަެވއޭ.  މި ޤައ މ ެގ    ،ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަަވނީ

އެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ޤައ މ ެގ ޖައްވ  އެބަ ބަނަެވއޭ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދެ ލޯ ހ ޅ ވަިއެގން ބަލަން ތިބެފައި ބަ   މި

ޖެހޭ. ދިވެހި ލޭ    ިމއާ ދެކޮޅަށް ތެދ ވަން އެބަހިތާމަކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ    ވާތީދަްއކަފ ޅ މި ވާހަކަ

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ  މި އެްގރިމެންޓަކާ ދެކޮޅަށް ތެދ ވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީޔަހިނާގ ކޮންމެ ދަރި

ންނާނެ އޮ  ޅެއްއަދި ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮ  .އަޅ ަގނޑަށް ައޅ ަގނޑ ެގ ޕާޓީެގ ވަގ ތ  އޮންނާނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

މިއަދ     ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ 

ތަކ ރާރ ކޮށް މިދަންނަވަނީ   ،ތައް އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީއެްގރިމެންޓ އެކީަގއި މިހިރަ    ދިވެހިރާއްޖެ އިންޑިއާ ސަރ ކާރާ

އެބަެއްގރިމެންޓ އެ    !ހާމަކ ރާށޭ  !ދައްކާށޭ ހާމަކ ރާށޭ  ތަކ ަގއި  ކަންތައްތައް  އެ  ކަންތައްތައް.  ނ ރައްކާތެރި   !ހ އްޓޭ 

 ... ކީްއވެެގންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ށް ލިބިފައިާވ ވަގ ތ   ޕީ.ޕީ.އެމަ ؛ރި މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިްއޒަތްތެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  

   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން.، ދެވިއްޖެ. އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ޮގތ ަގިއ   ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެވސް އާދެ!  ަގވާއިދ   މަޖިލީހ ެގ 

ަމޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ވެސް    ،ނ ދޭނެ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމންނާ ހިސާބަށް މި ެގނެވ ނ  މައްސަލަ. އެހެން މިދެންނެވީތަން

އަދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ  މަސްއޫލިްއޔަތ   ސަރ ކާރ     ،އޮތީ  މި މެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާއި ގ ޅ ންހ ރި ކަ  ،ތްއޮ  އެބަ

މަސްލަހަތ    އިންނަވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ފަހަރި ވިދާޅ ވާ ބޭފ ޅެްއ.  އެ ކޮމިޓީެގ މ ޤަްއރިރަކަށް މި  ށް،ކޮމިޓީއަ

މި ފ ށ އަރާ  އެބަ  ކަމަކަށް  ސަލާމަތާ  .ކަމ ގައިފ ރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޮޑ   މިއީ  އޮތް  މައްސަލަެއއް.  ގ ޅ ން  ސިންާގ 

ިމ ސަރ ކާރ   ޤާނޫނ އަސާސީއާ ބޮޑ ޚިލާފަށް  އޮތް  ކޮށްފަިއ  ޖަރީމާެއއްން  ޖަރީމާއެއް.   ،ސިންާގހާ  އޮތް  ެއ   ހިންާގފައި 

އެހެންވީމާ،  .  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ފަހަރި ިވދާޅ ވާ ބޭފ ޅަކާ   ،ނީވ ކަންތައްތަކ ެގ ރިޕޯޓ  ހެދ މަށް ޓަކައި މި ހަވާލ ކ ރެ 
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ދިވެހި    .ވީކ ރައްވަންތަނ ން ބޭރ   މި ރިޕޯޓ  މި   ވެސް މި ބޭފ ޅ ން ތެދ ވަޑަިއެގން  އެ ކަންތައް ރަޖިސްޓަރކ ރަމ ން މިއަދ 

 ... ޤައ މަށް ހެޔޮއެދިަވޑަިއަގންނަާވ ކަމަށް ވަންޏާ މި ރިޕޯޓ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ިއބްރާހީމް ރަޝީދ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ވަގ ތ  އޮތީކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ލެވީ އިނޭގތޯ.  ވާހަކަދެްއކީކީ ނޫން. ހަޅޭއް ؛ައޅ ަގނޑ  ކ ޑަކޮށް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދެންމެ ެއ    ،އަޅ ަގނޑަށް އަނެްއކާ ހިތަށް ވަންނަނީ ވެސްެއއީ  އެބަ މިހާރ .    ކ ޑަކ ޑަކޮށް ބޮލަށް ޮގތްވޭލެވީމަ  ހަޅޭއް

  . ކީ ނޫންޚާއްޞަކޮށް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެްއކީ  ،ދެއްކެވި ވާހަކަ އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން

ކ ރީަގިއ މާލޭަގއި    ،  ރައީސްހިތަށް ވަންނަނީ ިއއްޒަތްތެރި ށް ޮގތް ވާން ފަށައިފި.  ކ ޑަކޮ  . އެހެންވީމާ، ބޮލަށް ލެވީހަޅޭއް

 ދޭތެރެއިންދޭތެރެ  ެއކި ކަންކަންމަތީަގއި   މާލޭ  ހިސާބ ަގނޑ ަގއި   އެ  80،  1970،  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑައިރ  ާގތްަގނޑަކަށް  

 ވަރަށް ިގނަ...  ޕޮލިޓިކްސްއޭ ބ ނީމާ ކަނޑިކި  ،އެއަށް ކިޔަނީއިނޭގތޯ.  ކަނޑިކި ޕޮލިޓިކްސް  ،ނެޒ ވާބ ކ ރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  ގ ޅިެގން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ފައްޓަވާ މި ރިޕޯޓާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ން  މ ފަނޑިޔާރ ން ވިހެއ  ؛ކޮމިޓީ އިޞްލާޙ   ،ތީ އޮ  މި ރިޕޯޓ ަގއި މި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ރިޕޯޓާ  އާދެ!

  ،ދަންނަވާފައި އޮންނާނެދެން އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ވަހ ަގއި ެވސް  .  ނާޔަތްތައްއިފެށިެގން ލިބޭ  ލިބ މ ން  ނ ވަތަ ދަރިޔަކ   

ރާއްޖޭގައި އޮންނަ  މި  ރައްޔިތަކަށް  ކޮންމެ  ނެތް.  ކަމެއް  ކިޔާނެ  ސަރ ކާރީ ގ އްހަ  ފަނޑިޔާރެކޭ  ނ ވަތަ  ޮއވޭ    ތަކެއް 

އެ ިއދާރާ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތޭ އެ އިދާރާެގ ހ ރިހާ އެންމެނަށް ،  މި އިދާރާވިހެއީމާ    ،އިދާރާެއއްަގއި މަސަްއކަތްކ ރީމާ 

   ...އެއް ހަމަެއއްަގއި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އަޙްމަދ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގނައިފަރ     !އްވާވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަމެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ  

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް. ޝިޔާމް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ބަސްފ ޅަކީ،  ެއ ބޭނ ންކ ރެއްވި    ަގއިމި ތަނ ަގއި ދެކެވ ނ  ވާހަކަެއއް ދެރަކޮށްލ މ   . ދެންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ައންހެން ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ދެރަވަރ  އެ ކ ރެއްވީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ   ،އީ ކަނޑިކި ޕޮލިޓިކްސް އެ

 . ދަންނަވާލީ އަޅ ަގނޑ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ހ ރިހާ ޖެންޑަރއަކަށް    ،ވާހަކަފ ޅ ދައްކަާވއިރ   ވެސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގއާދެ!    ދެން.ވާ ޮގތަށް ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން އެ ތިރާމ ހ ވެސް އި

 ! ޅ  ކ ރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވާވާހަކަފ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ދެވަނަ  މ ޅި ދ ނިޔެ    ގައިސ ވާސްޓިކާ ޕޮލިސީ  އެއީ.  ފިތ ނަ ޕޮލިސީ  ،ސ ވާސްޓިކާ ޕޮލިސީ އިނޭގތޯ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެން ދިވެހިބަހ ން އެބަ ެގންނަންޖެހޭ ދިވެހިބަހ ެގ    ،ިއނޭގތޯ  ސީރޮކްފިތ ނަ ހަދާލީ.  ބޮޑ  ހަނގ ރާމަިއެގ އެްއކޮށް ައޅިއަށް

ޙަޤީޤަތ ަގއި   ؛ކަންތައްހިންާގ    މި  ކްރޮޓ ންފިތ ނަ  ،ކްރޮސީފިތ ނަ  އިނޭގތޯ.  ކްރޮޓަސްކްރޮސީ. ފިތ ނަފިތ ނަ  ންއެކެޑަމީ

ބަޔަކ  އަނެްއ    ެއއް  އެްއކޮށް  ތިރާމާހ އިނިޒާމ ން    ކ ރާއިރ ަގއި ޑިމޮކްރަސީެގޤައ މެްއަގއި ވެރިކަން   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މިއަދ  އަޅ ަގނޑަށް    ،އެހެންނަމަވެސްއޮންނަ ތަނެއް މި ތަނަކީ.  ބަޔަކަށް ޖަދަލ ކޮށް ބަހ ސްކޮށްެގން ކަންކަން ކ ރަން  

ން  އެ ބީދާއި  ،ޖަހާފައި ޒ ވާބ ކ ރާ ވާހަކަ އަރ ވާ  އޭ،ކ ރެކ ރީ ޒަމާނ ަގއި ޒ ވާބ  ،  އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވީ  ،ދަނީ  ފެނިެގން މި

ޮގސް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ނިކ މެވޭނެ އ ފައްދަިއެގންނ ފިލާނެ. ފިތ ނަމެއް  ރައްޔިތ ންނަކަށް ކަމެއް ޮއޅ   ކަން ކ ރީމަމި

ވެސް   މިހާރ   ؛އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަން އ ޅޭ  ،އޮންނަނީ  މީަގއި މިމިސްރާބަކަށް ނ ނިކ މެވޭނެ.    ،ހިސާބަކަށް  ސ ލްޙަވެރި

އޮ ކ ރިމަތީަގއި  ބިލ ެގ  ބަހ ސަކީމި  ލިބޭ  ،ތް  ދަރިޔަކ   ނ ވަތަ  ވިހެވ މ ން  އޭނައަށް   ފަނޑިޔާރ ން  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން 

ދެއްަގިއ  ގ ސަމިހާ މާތް މަ  ، ރިޕޯޓެއް ހ ށަހެޅީ. އެހެންވީމާ  ނާޔަތެއް ލިބޭނެ މ އްދަތެއް އަޅ ަގނޑ މެން ކަނޑަައޅާފައިއި

މިކަމ ެގ ތެރޭަގިއ  ންނަށް ވެސް  ފިރިހެނ އަދި  ހ ރިހާ އަންހެން ކަނބަލ ންނަށް ވެސް    .ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން މި
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ދަކަށް  އ އެއީ އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ރިޔާސީ ވަ   ،ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި  ވަރ ލ އި ޮގތްތަކެއް ވިހަިއެގން އ ޅޭ ދ ވަސް

މިއަދ  ހަމަ ،  އެހެންނަމަވެސް  ނީ.ެވެގން މަސަްއކަތްކ ރަވަންކަށް އަޅ  ޔަމިކަން ހަމަައވަހަށް  އެކަން ނިންމާފައި    ،ވ މާއި

 ފިތ ނަ  ،އ ފެއްދ ންހަކަތަކ ަގއި ވެސް ފިތ ނައެ ވާ ؛ސަރވޭ ވެސްހަިއޑްރޯްގރަފިކް    ،އީދިޔަ   އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން މި

ނޫން ކަމެއް  ކ ރާ  ޤައ މެްއަގއި  އެްއވެސް  ދ ނިޔޭެގ  އެީއ  އ ފަ  ، ޕްރޮމޯޓ ކ ރ ން.  ޤައ މެްއެގ  ިއެގއްދަފިތ ނަވެރިކަން  ން 

ރައީސް   ކ ރ މަކީބައިބައި  މ ޖ ތަމަޢ  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެ   ެއއީ  ،ެވސް  ނޫން.ރަނަގޅ   ރައީސް  އް  މިހާރ  ؛ ިއއްޒަތްތެރި 

ންސް އިނޭގތޯ. އިނިގރޭސި ބަހ ން ބ ނާ ނަމަ، ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން  ފާދަރ އޮފް ިއްގނޮރެ  ،މިސާލަކަށް އޮންނާނެ

މ ރ ބ ނި  އަ  ،ފޮތްތައް ކިޔާއިރ  ފެންނާނެ  ،ދެން ާއންމ ކޮށް ކިޔާނެރ އޮފް ިއްގނޮރެންސް.  ފާދަ  .އެނޭގނެ ކަންނޭނެގ

 ފާދަރ އޮފް އިްގނޮރެންސޭ ެގ ވާހަކަ. އޭނަ  ލ އެއީ އަބޫޖަހ   . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ،ޝާމްހި  އަމ ރ ބ ނ .  ޝާމެއްެގ ވާހަކަހ 

ކޮންޮގތަކަށްތޯ  ،ކިޔަނީ ޖާހިލ ީވ  ކަންކަން   އޭނަ  އެނޭގ  ކަނޑައެޅިެގން  ކ ރަންޖެހޭ.  އެބަ  ސ ވާލ    ؛އަޅ ަގނޑ  

ފިތ ނަ ވެސް  މައްކާަގއި؛ މިދެންނެވިހެން  ޒަމާނ ަގއި  ރަސޫލ   ފިތ ނަ  ވެސް  ބަޔަކަށް  އަނެްއ    ،އ ފައްދަންެއއްބަޔަކ  

ރައީސް ފޮތަކ ން ؛އިްއޒަތްތެރި  ކިޔާލި  ހަނދާންވޭ  އޭރ ަގ  ،އަޅ ަގނޑ   އި  އިމައްކާަގއި  ސްލާމ ންނަށް  މ ޝްރިކ ން 

ވަރަށް ިގނަ    ށްޙާބ  ބޭކަލ ން ޚަބ ޝްކަރަޔަޞްއަދިޔަ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަކައި  އިން  ެއ އަނިޔާ  ،ކ ރަމ ންދިޔަ އަނިޔާ 

ހިސާބ ން މިދެންނެވި   ޝްރިބަކަށް އަދި ހިޖ ރައެއް ނ ކ ރޭ. އެޔަ  ،އޭރ ަގއި އަދި މަދީނާއަކަށް  .ކ ރެއްވިބޭބޭފ ޅ ން ހިޖ ރަ

ޖާހިލޭ. އައްޕަ  ،އަނެއްހެން ބ ނާ ކަމަށް ވަންޏާ  ،ބ ނީމާފާދަރ އޮފް އިްގނޮރެންސޭ  ފަހ ން  ދެން   ؛ޝާމްހ   އަމ ރ ބ ނ  ؛ރ އަމ 

ތީ  ކ ރ މަ  ޝީނަޖާ  !ތިމަންނައާ ހަވާލ ކ ރާށޭ  !އިސްލާމ ން ހަވާލ ކ ރާށޭ  ބ ނަނީ،  ޚަބ ޝްކަރަޔަ ގޮއްސަ މި   ދަނީޖާހިލ އައްޕަ

  .ކިންްގޑޮެމއްކްރިސްޓިއަން ބޮޑ     ނަޖާޝީއަކީއެއީ    .ހަމަ އެކަހަލަ ފިތ ނައެއް ފަތ ރަނީ ؛އެ ފެތ ރި ފިތ ނަ  ހ ރެެގން

ހިމާޔަތަށް ދިޔައީ ފާދަރ އޮފް   ،ވެސް އެ ވާހަކަ ކިޔާނެ. އެހެންވީމާ  ސިޔަރ ތ ގައި  .ދިންހިމާޔަތް  .ހ ރިހާ މ ސްލިމ ން 

އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ މަޤާމ   މިއަދ   ޚާއްޞަކޮށް    އ ޅެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ވެެގން. ޕީ.ޕީ.އެމް  މިހާރ  މި   އަށްންސް އިްގނޮރެ

 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؛އިސްލާމްދީނ ަގއި .  ޝާމްހ   އަމްރ ބ ނ   ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ތަން  ހޯދާ

ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ     ހ ންނަފޮތ ަގިއ ލިޔެފައި  ތްފޮ؟ އަނެްއކާ މި ކިޔެނީ  ައޅ ަގނޑަށް ރަނަގޅަށްތޯ  .ބ ނަނީ  ޝާމޭހި  ބ ނ ރ އަމް

މި   އަޅ ަގނޑ ޮގތަށް    ހ ންނަފޮތ ަގިއ  ފޮތް  ،ލައިބްރަރީަގިއ ފެންނަ ޮގތަށް.  ލައިބްރަރީ ކ ށްެވރިވާނީ މިހާރ .  ޔަނީކި  މި

ވެސް ފިތ ނަވެރިކަމ ެގ ސަބަބ ން    ަމއްކާަގއި  ؛ފިތ ނަވެރިކަން  ،ންސް ކަންތަކ ަގއި ފާދަރ އޮފް އިްގނޮރެ  ދެން މިކިޔަނީ.  

މ ޝްރިކ ންެގ    އި ެވސްރިތި ރަސޫލާ ސ ވަރ ެގ ަވޑަިއަގތ މަށްފަހ  ވެސް ަމްއކާގަ ކީ  .ހިނިގ ހަނގ ރާމަތަކަކާ އެްއޗެހި ހިނީގ

ފިތ ނަ ބީދާއި  ިއ،އ ފައްދަތެރޭަގއި  އެ  ހަމަ އެ   އެންމެ   ންހަމަ  ޚަލީފާއެއް ޝަހީދ ކޮށްލީ  އ އްމަތ ެގ  މި  ޮގސް  ފަހ ން 

މ ޅި ދ ނިޔެއަށް  ،  ޅ ަގނޑ މެންނަކީއަ  .ޤައ މެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ މ ސްލިމ   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މާ. އެހެންވީއިންފިތ ނަ

އޮތީ މިހާރ    އެޓޭ ވެސް  ހޯމްސް  ނެ ޮގތަށްފެތ ރޭދ ނިޔެއަށް    މ ޅި  ،ފެތ ރޭނެިއސްލާމްދީން   ؛ނަމޫނާ ޤައ މަކަށް ވާން
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ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައި    ންކ ރ މަށްލާސް އިއަންނަ ހ ރިހާ އެންމެންހޯމްސްޓޭއަށް  .  ތަޢާރ ފ ކޮށްފަ

 އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ... މި ރިޕޯޓ ެގ ވާހަކަފ ޅ  ވިދާޅ ވެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން މި  ؛ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް ދަރިޔަކ  ލިބ މ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދަރިޔަކ  ލިބޭ

އަސްލ  އަބޫޖަހ ލަށް   ،ބ ނަނީ  ންސޭ މިފާދަރ އޮފް އިްގނޮރެ  .ކޮށްދެވޭނީ ވެސް ފިތ ނަވެރިކަން މި ޤައ މ ން ދ އްވާލައިެގން

ޖާހިލ  ކ ރި ކަންތަްއ  ފަތ ރާތީ. އައްޕަކީ އެކަހަލަ ފިތ ނަ  ޖާހިލޭައއްޕަ  ޝާމް.ހ   ރ ބ ނ އަމްއޭނަެގ ނަމަކީ   ؛އަބޫޖަހ ލ   ކިޔަނީ

 ޖާހިލ  އެހެރީ މަގ މަތީގައި... އައްޕަ ސް ކ ރާކަށް މިހާރ .ތަނަށް އައި ނ ޖެހޭ މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާދެން.  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  ،މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް

 ން އޮތްޮގތ ން ކޮމިޓީ  ޝަރީއާ ބެހޭޖ ޑީ  ،ވަނީ  ހ ށަހެޅިފައި މި،  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ނެީގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މ ޅި ،  ފިތ ނަކޮށް  ،ޤައ މ  ފަސާދަކޮށް  ،އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހަނދ މަފ ޅެއް ނެތް ކަންނޭނގެ .  ރިޕޯޓެއް

ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތެރި   .ދެއްވީހަނދ މަކޮށްލައެކަން .  އިސްވެ ތިއްބަަވއިެގން ،ހަނދާނެއްހަރ މ ދާތައް އަންދާލި  ެގޤައ މ 

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ދެއްވާމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އަބޫޖަހ ލ  ައއީ  ؛ޝާމް ވެސްހ   ރ ބ ނ އަމް  !ޖާހިލަށް ނ ވާށޭައއްޕަ   ،އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީ 

ފިތ ނަކ ރާތީއޭ އިސްލާމީ  އިސްލާމީ    ،އެހެންީވމާ.  އޭނަ  ތިބެންޖެހޭ  މ ޖ ތަމަޢެއ އްމަތެްއަގިއ،  އަޅ ަގނޑ މެން  އްަގއި 

މި   .ފަހަރ   ޖެހޭ ބައެއް   ހަކަށް ވެސް ވާން އެބައިއަޅ ަގނޑ  ޝަ  ، ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  ޮގތަކީ ވާ  މިހާރ  މި؛ ށްއަޚ ލާޤަ

 ،އެއްޗެއް ކަމަށް އެ ބ ނަނީ  ބޯދާ އެއީ  ކީރިތި ޤ ރ އާނ   ކަނޑަެއޅިެގން    ،އަނެއްކާ އެ ބ ނަނީ ؛އިސްލާމްދީން  މީހ ންނަށް

  އީ ހ ރިހާ ޒަމާނަކަށް ފޮނ އްވެވިއެ ؟ވާނީބޯދާކިހިނެއްތޯ  .  އަޅ ަގނޑ  މި ދަްއކަނީ އިސްލާމީ ތާރީޚ ެގ ވާހަކަ  ؛މާ ކ ރީެގ

  ...ވީހ ރިހާ އ އްމަތަކަށް ފޮނ އް .ހ ރިހާ ޤައ މަކަށް ފޮނ އްވީ. ދީނެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ާމވަށ  ދާއިރާެގ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 ށް.މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މި  ށްދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަ އަށް،  13/ 2010އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ  

ވިހެމ ެގ ތެރެއިން އަންނަ ޗ އްޓީ ހަމަ ދިނ މަކީ  ،  ލަ ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ތާއީދ  މި ކ ރަނީެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް ޖ މ 

ލަކޮށް  މ ޅި ޖ މ   ،މި އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރ ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   އިނޭގތޯ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނެވޭ ކ ރިއެރ މަކަށް ވާނެތީ

އަޅ ަގނޑ މެން އިރ އިރ ކޮޅާ    . ވަނީ ސެޕަރޭޝަންސް އޮފް ޕަވަރ ނ ަވތަ ބާރ ތައް ވަކިވެފަިއ އޮތީ  ކަށް މި ައސާސަމީެގ  

ކާ އެްއކޮށް ލިބިެގން މި މެންބަރ ންެގ މެޖޯރިޓީއަ  65ސަރ ކާރަށް    ،ދޭއިރ ގައި.  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ރިފަރެންސް މި ދެނީ

ފ ރ ޞަތެްއތޯ ކޮންކަހަލ  ރައީސް ؟ދިޔައީ  ވާހަކައަކާ  ؛އިއްޒަތްތެރި  ދިމަެއއް  ، އި އަޑަކާ  އި،ދެއްކި  ނ ވޭ.  ވީޑިއޯއަކާ 

ކ ރާ ވާހަކަ.  އަޅ ަގނޑ  ދެ މިސާލެއް ދީފާނަން. އޭ.ސީ.ސީެގ ވާހަކަ މިނިވަން މ އައްސަސާއެްއެގ ބޯޑ  ވަކި  ،ފ ރަތަމައިނ ން

  .ޖެއްސެވީއެއަށް ޖޯކ   ،ސ ވާލ ކ ރީމަ ިވދާޅ ވީ  ކޮބައިތޯ ރައީސާ ހެނދ ނ  އެމެރިކާަގއި ެއކަން ކ ރާ ޮގތަކީ  އަޅ ަގނޑ މެން

އޮފް ޕަވަރަގއި މި މަޖިލިސް ބޭނ ންވި ކޮންމެ ަވގ ތެްއަގއި މިނިވަން މ އައްސަސާެގ    ސެޕަރޭޝަން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެ   ؟ސަސާެގ ބޮޑ ތަކަށް އެނެގންޏާ ެއ މީހ ންނަށް ކޮން މިނިވަންކަމެއްތޯ އޮތީއެ މ ައއް  ންކަކ ރާ ބޯޑ ތައް ެގނެސް ވަކި

ކ ރާނޭ ބެންޗެްއ  ޕްރޮސިކިއ ޓް   ،ކ ރާނެ މައްސަލައެއް އ ޅެންޏާކަން ކ ރަންޏާ ޕްރޮސިކިއ ޓް ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ. އެ

އެކަން ކ ރާ    ތަކ ގައިއެއީއޭ ތަހ ޒީބ  މ ޖ ތަމަޢ   .ނީދޭންޖެހޭ  ނ ވަތަ ކޮމިޓީެއއް އ ފައްދަވާފައި އެ މީހ ންނަށޭ އެ ޓާސްކ 

އޮވެ  ވާހަކައެއް  އ ފ ލަންޖެހޭ  އިލްތިޒާމ   ރައްޔިތ ން  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  އެއްބަސްވ މެްއަގިއ    ، ްއޔާޖެއްޮގތަކީ.  އެފަދަ 
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ތިލަފަޅ ެގ  އ ތ ރ އެކަން ކ ރަންވާނީ.    ރައްޔިތ ންެގ މި މަޖިލިސްެގ ބަހެއް ހޯދާފައޭ ؛ސޮއިކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ މި މަޖިލިސް

 އެއްބަސްވ މާއި އަދި.... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި މަނަދޫ ދާއިރާެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަޙްމަދ  ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ދަނީކީއެއް. ހ ށަހެޅިފަިއ ޟޫޢަކަށް ނޫން މިހާރ ވެސް ކ ރިއަށް  އ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މަ

.  ތަފާތ  ވާހަކައެއް   މ ޅިން އެ ދައްކަނީ  ،ނާޔަތްތަކެއްެގ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސްއިދޭ    ކޯޓ ތަކ ަގއި ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ،އޮތީ

ވާހަކަ  އެ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަދައްކަންޏާ  ނ.  އެ  އޮތް    ދެއްކިދާނެ.  ފަރެްއ   ވިހަފަރ އަތޮޅ ަގިއ  ކިޔާ 

ދެން   .ދެބައި މީހ ންނަށް ދީފަހ ރީ  ރަށެއް  . ހ ރިހާ ފަޅ އަޅ ަގނޑ މެން އިހަށް ދ ވަހ  ބެލިއިރ ަގއި އޮތީ ބަޔަކަށް ދީފަ

 .ނ ދޭދެއްކީމަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަމަކ   މި ވާހަކައައިސް މިތާނަގއި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ . ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަާވއިރ  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ     ،ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން   ޝ ކ ރިއްޔާ  ގ ޅ ވަިއެގން  ރިޕޯޓާ  މި 

 !ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާެމންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ާމވަށ  ދާއިރާެގ ! ކ ރިއަށް ެގންދަވާށޭ. އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 ؛ާގނޫނ   ،ގ ޅ ަވިއެގންހެން  ހީވަނީ އަޅ ަގނޑަށް ހިވަނީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޕޯޓާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑަށް  

ސެޕަރޭޝަން  އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ މީެގ އެތެރެއަށް ފީނާއިރ ަގއި    މީެގ  . ފަނޑިޔާރ ންެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ

ރިފްލެކްޓ   ޕަވަރއަށް  ރަީއސް  .ކ ރެވޭއޮފް  ެއއްބަސްވ މާއި  އަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި  އ ތ ރ ތިލަފަޅ ެގ  ދަްއކަނީ  މި   

ރައްޔިތ ން އިލްތިޒާމ  އ ފ ލަންޖެހޭ ކަމެްއ   ،ީމަގއި އެބަ ބ ނެއޭ  .ޚިލާފޭ  ސީއާއެއްބަސްވ ން ޤާނޫނ އަސާ  ހައިޑްރޯްގރަފީ

ޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ކަމެއް ނ ކ ރެއޭ އިއް   .އޭތި ފާސްކ ރަންޖެހޭނޭ  މި މަޖިލީހ ން  ،އްޔާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ންވެއްޖެ 

ޖައްސަން  ކަށް ދެކޮޅ އޭެގ ޖަސްޓިފިކޭޝަނަ  .އޮތީ  ލާފައި ތިއި ެގއްލ ވަ  ނިޓީސޮވަރިރާއްޖޭެގ   ؛ދެން ޤައ މ ެގ މިނިވަންކަން 

މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވަނީ  ޢީދިފާ   ،ޑިފެންސް  މި  ވަޒީރ   ފެންނަނީ  ތިން  ކަމަނާއަށް  އެ  ވާހަކަ.  ބިހ ެގ  ދެ    ، ބިހ ން 
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ވާނަމަ  ތިން ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ   ކަމަށް  ބިހާ  ދެ  ކަމަނާ  ، ބިހާއި  ދަްއކަނީކ ފޫހަމަ  އެ  މި  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ    .ނ ވާ 

ފަހަ ތިތްމަނިކ ފާނ   ކ ރާށޭ  ތިރާމ ހ ެއއަށް އި  .ހ ދ ެގ  އިރަތާއި ފެއްސާ   ،ންކީ ދިވެހި ނިޝާޔަދިދަ ؛ދިދަހިރަ  ޕ ޅ ަގއި 

 އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވަނީ. ސެޕަރޭޝަންސް އޮފް ޕަވަރައކީ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  އި ؛އިްއޒަތްތެރި  ދެން ތިރާމ ހ އެއަށް  ނެތް.  ފާހަަގކ ރެވިފައެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އ ޅޭ  ބަޔަކ   ނ ކ ރާ 

  ، ވެސް ދަންނަވައިފިން  ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރިން  .ރި މެންބަރ  ވަރަށް ޖަޒ ބާތ ަގއި ތި ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަނީއިްއޒަތްތެ

އޮތޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދާންޖެހޭ ތަނެއް. އެއީ ކޯޓ .   ޚިލާފަށް މީހަކ  ކަމެއް ކ ރީމާ އެބަ  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ާގނޫނާ

ޖެހޭނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ   ްއ ލިބޭނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަންއްލެހައޭެގ    އެހެންވީމާ، އެ ތަނަށް ދިޔައިމާ

   !ކ ރިއަށް ެގންދަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އެތާނަގއި    ސީ ހިތަށްއެރީމާ.ޖޭ.އެސް   ،ކ ރަނީ ެއ ބެންޗ ތައް ވަކިއެ ވާހަކަތާ އަޅ ަގނޑ  މި ދަްއކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

އެ މަނިކ ފާނ ެގ    އިއެ މަނިކ ފާނާ؟ ކަމެއްހޭ އޮތީވެސް ރައީސް ނަޝީދ  އިންނަވަިއެގން ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ކޮން މިނިވަން

ޖަޒ ބާތ  ދެން ކިޔ ްއވަންވީ.  ؟ ކަމެއްތޯ އޮތީކޮން މިނިވަން   ެގނެއްސަ އެތާ ބޭތިއްބީމާލީަގލް ޓީމާިއ ދެން ތިބި ބަޔަކާ

ކ ރާށޭ. މީަގއި ލިޔެފައި ހ ރި އެއްޗެހިތަކެްއެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ތިރާމ ހ ދިދަ ބ ނެދެނީ މި ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިހިރަ  ތި

ނޫން  އެ  ،ބ ނެފައި އޮއްވާ   އިެގންނޭ އޭަގއި ސޮއިކ ރަންޖެހެނީމިތާ މި ރައްޔިތ ންެގ ބޮޑ  މަޖިލީހަށް ެގނަސް ހ އްދަ ހޯދަ

ކ ރީމާ އެކަން  ލާޒިމ  ޖޭ ރާއް  ޮގތަކަށް  ބާރާއި  ދިފާއީ  ވަކިެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިނިސްޓަރ  ކ ރަ ވާނެ  .ޑިފެންސް  ން 

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ ވާ ކޮންމެ މީހަކަށް އަދަބ  ލިބެންޖެހޭ.  .އެބަ  ކެރެންޖެހޭ  ން.ކ ރަވަކި

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ޖީބ ަގއި މި ސަރ ކާރ  ޮއވެެގން   ؟މައްސަލަ ކީްއެވެގންތޯ ނ ބެލެންވީ  .އަހަރ  އޮތީ  ސަރ ކާރަށް ދޮޅ 

ބަލަނީ މައްސަލަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގ ޓަ ؟ކިހިނެއްތޯ  އޮތީ  އޮތީ.  ބޯޓެޓަގ   .ބޯޓެއްަގއި  ްއަގއި 

ދ އްވަން   ބޯޓ ަގއިޓަގ  ހިފައިެގން  ހ ންާގނ   ޭއެގ  އޮެވެގން  ެއްގޒެކްޓިވް  ތެރެއިން  ބާރ ެގ  ކޮން   ްއޔާވެއްޖެތިން  ދެން 

ޖަޒ ބާތ    މިއަށް މަނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވާނީ  ހަކަ މި ދައްކަނީ. ދެންއެ ވާ ؟ތޯ ދައްކަންވީސެޕަރޭޝަން އޮފް ޕަވަރއެްއެގ ވާހަކަ

 ށް ދަްއކާނެ ވާހަކަެއއް ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކަމިއަށް ައޅ ަގނޑ  އިތ ރަ ،ކަމަށް ވަންޏާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ތިނަދޫ  ތިނަދޫ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ސަނީފް. هللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ބްދ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަ

ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް    ،ަގއި  13/ 2010 ާގނޫނ  ނަންބަރ   ށްންނަމެއާދެ! އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިޞްލާ  8 ހ ށަހެޅ މަށްވަނަ  ޮގތ ން    ފަހ ،ޙ   ބެހޭ  ރިޕޯޓާ  އޮތް  ހ ށަހެޅިފައި  ދިރާސާކޮށް  މެން އަޅ ަގނޑ ކޮމިޓީން 

މިއީ  އޮތީ.  މި  ހަމަޖެހިފައި  މ   ވާހަކަދަްއކަން  އިޞްލާޙ ތަކަށް  ވަރަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  އިޞްލާޙ ތަކެއް.  ހިންމ  

ރޫ މަޖިލީހ ެގ  ކ ރީަގއި  ހ ރިހ ވާހަކަދެްއކ މ ެގ  އެްއޗެއް  ޮގބެހޭ    ތާޮގ    ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވޭ.  ލަންނަވާދަތ ން  ން 

އަޅ ަގނޑ މެ ހ ށަހެޅިންޙަޤީޤަތ ަގއި  އިޞްލާޙ ތަްއ  މިފަދަ  އަންނަނީ  ންެގނަށް  އިޞްލާ  ،މި  ޙ ތަކަށް މި 

ޮގތަކަށްކަންވާހަކަދައް  ބީރައްޓެހި  ިއޞްލާޙ ތަކާ  މި  އެްއވެ ،  ާވއިރ ަގއި  އިޞްލާޙ ތަކާ  ޮގތަށްސްމި  ނެތް  ގ ޅ މެއް    ،  

ިގ މެންބަރ ންތަކެއްމަޖިލީހ ެގ  ހަ ؛ނަ  އިންިއރ   މަގައިމ ައޅ ަގނޑ   މިތާ  ވަގ ތ   މި  ކ ރިއަށްދިޔަ    ،ވެސް    3އިސްވެ 

އްޖޭެގ ދިފާޢީ ދިވެހިރާ ،ޮގތަކ ންނެްއ ނޫން. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އޮންނަވާނެ   ގ ޅޭޓާވެސް މި ރިޕޯ ހ ރީ  މެންބަރ ންެގ ވާހަކަ

ަގއި ާގނޫނީ ޮގތ ން ޖިލީހ މަރެއިން އޮންނާނެ. މި  ތެސް  ލިޒިންމާދާރ ކ ރ ވެންޏާ އެކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތް ިމ މަޖިޒީރ   ވަ

ރިޔާސަތ ން އެކަމާ    ،ރިޔާސަތަށް ވެސް އެކަން ރަނަގޅަށް ެއނޭގތީވެ   ،ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ޮގތް ރިޔާސަތަށް ދަންނަވާއިރ 

ސަތ ން  ޔާރި  ،ފަހ މްނ ވާކަން އެނޭގތީ ރިޔާސަތަށް އެކަން އެނޭގތީ  ށްއެ ބޭފ ޅ ންނަށް އޭތި ރަނަގޅަ ؛އެްއޗެއް ނ ބ ނެ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ރ  ހީވޭހަފަ  އް އެ ކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންމެ އަޅ ަގނޑަށް ބައިންނެވި އެްއޗެކޭ ނ ބ ނެ  

  ، ޅި ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން ވާހަކަދަްއކާއިރ  މ   .ކޯޓ ތަކ ެގ މި ބިލ ެގ އެންމެ ިއސް ފަރާތަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  މާރިޔާދީދީބާއޭ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ތ ަގއި މި ބިލަކީ، މި ެގންނަ އިޞްލާޙަކީސް މިނިސްޓަރ ެގ ވާހަކަ ދައްކަވާތީވެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަޑިފެން

ޮގތްޞަޚާއް  ؛ކޯޓ ތަކ ެގ ވާންޖެހޭ  އެކަން  ކޮންމެހެން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އަންހެން  ސިވި  ކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއީ  ލް  މެ. 

އްޓީާއ ގ ޅިެގން  ޗ  ވަްއޒަފަކަށް ވިހެއ މ ެގ   ކޮންމެ އަންހެން މ ސްެގވިއްޖެ. ސިވިލް ސަރވިެގނެސަރވިސްެގ ާގނޫނަށް ބަދަލ 

ާގނޫނަކަށްލިބޭމަސްދ ވަސް    6 ވަކި  ާގނޫނަކީ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ާގނޫނ ަގއި  ފަނޑިޔާރ   ، ވީމާ  .  ންެގ 

ކ އެއްހަމަ މ ައއްސަސާތަކ ަގއިއެއް    ، ޓަކައި ރ މަށް  ެއއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަންތައްތަްއ  އްޓީޗ   އ ސޫލަކ ން  ދިނ މ ެގ 

ޖެހޭތީ މިކަން ެގންނަން  ،ސް ލިބ މަށް ޓަކައިވެއެ ބޭފ ޅ ންނަށް    ނ ންނަށް މި ދިން ލ އިހެއަން،  އިހަމަޖެއްސ މަށް ޓަކަ

ެގ  މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން   ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީނާފަ.  މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިކަން މި އޮތީ ހިމަ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީން

ވަރަ ހޯދަމ ންދާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަރ ކާރ ން  ލ   ށްމި  އެހެންބޮޑ   ފަސޭހައެކޭ.  ބޮޑ   ވަރަށް   މެޔަކާއި 

ފެމިލީ މިފަދަ ލ އި ެގންނައިރ ަގިއ ދެން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަްއ ވެސް. އެއީ ިމއަދ     ،ންޖެހޭލައަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާ



2220 މާރިޗ  2          ޖަލްސާ                               ވަނަ   31ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

72 

 

، މީހ ންެގ އަދަދ   ނޫނީ ޖ މ ލަ  ،ކޯޓ  ކަހަލަ ބައެއް ކޯޓ ތަކަކީ ޭއަގއި އަންހެން ފަނޑިޔާރ ންެގ މެޖޯރިޓީ ބޮޑ ވަމ ން އަންނަ

ކޯޓ ފަނޑި އަންނަ  ިގނަވަމ ން  އަދަދ   ކޯޓ ތަކ ޔާރ ންެގ  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަންހެނ ން ތަކެއް.  ވެސް  ަގއި 

ފަވިހެއ ޖ މ ލަކޮށް    ، ދާއިރ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރަމ ން ިގނަ  މަސައްކަތަށް  ޔާޑިނމ ަގއި  ކޯޓ ތަކ ަގއި  ނޫނިއްޔާ  ރ ންތަކެއް 

މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރާއިރ ަގއި ދެން   އެކަމަށް ވެސް މި ާގނޫނ  ހެދިެގން  ،ތެއް އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ލަފާނެ ހާއިބ ރޫއަރަ

  ވެސް މައްސަލަތައް ލަސްވ މާއި  މިހާރ ރ ޭގަގއި  ޔާދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިކެްއ ހ ންނާނެ. އެއީ  ތަޖެހޭ ކަންތައްންވިސްނަވަ

މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި ނ ހަނ    ،ަމކީ އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިންެގ ތެރޭަގއި ޔ ދިމައްސަލަތައް ދިގ ލަިއެގން

ެގން މިފަދަ ކަންކަން  ޅި އް މި ޗ އްޓީތަކާ ގ  ލިބޭނެ މަެގލ އް ހަކަށް  ތަ ކަންބޮޑ ވ ން އ ފެދިފައިވާ ކަމެއް. އެ ކަންބޮޑ ވ ން

އް. ެގއްހަ  ކަމ ގައި ވިޔަސް މިއީ ލިބެންޖެހޭ  ހ ރި  ބޮޑ ވ ން އެހެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަންންންނަލާއިރ  އޮއިއަތ ރަ

 އިޞްލާޙަކީ  ތްއޮކޮށް މި ެގނެވިފައި  ޖ މ ލައެހެންވީމާ،  އް.  ެގއްހަހޭ  ޖެ ންކޯޓ ތަކ ެގ އަންހެން ފަނޑިޔާރ ންނަށް ވެސް ލިބެ

ދ  ވެސް ކ ރަން. އެާއއެކ   އީ ކ ރަނީ. މިއަށް ހަމަ ތާލ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫހެޔޮ، ވަރަށް  ވަރަށް  

ޖެ ކ  ލިބިއްނޫނީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދަރިޔަ  ،މަސަްއކަތްކ ރާ ފިރިހެން ޤާޟީންނަށް ވެސް އެ ބޭފ ޅ ންެގ އަނބިންއި  ގަ ކޯޓ 

ެގ ޗ އްޓީއެއް ހަމަޖެހިެގން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަޖެހޭ ހ ސްދ ވަމަ  އެއް  ޤާޟީންނަށް ވެސް  ންރިހެފި  ،ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ

މިކަން ައޅ ަގނޑ މެން   ،ހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިތަށް މިކަން ފަރ މާކޮށް މި މަޖިލީ އ ސޫލަކ ން އެހެން މ އަްއސަސާތަކެކޭ ެއްއޮގ

ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ   ށްކަމަ  މެންެގ ވާޖިބެއް އަޅ ަގނޑ ފާސްކޮށްދިނ މަކީ    ޔާރ ންނަށް ޓަކައިފަނޑި  ،ޤާޟީންނަށް ޓަކައި

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޕީ.އެން.ސީެގ ވަގ ތ  ވަނީ ހަމަވެފަ. ދެން    ،މް ޝަރީފްދައިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ށް.  މިރަޢާ މި ޖެހެނީ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަންއެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މިރ ޢާކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ   ހ ށަހެޅެިގންދާއިރ ަގއި އެންމެ  ާގނޫނަށް މިއަދ  އިޞްލާޙެއް  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަނޑިޔާރ ންެގ 

އެއް ހަނދާންކޮށްލަދޭންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތ ން    ،ކަމަކީ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރެއްެގ  ތަމްސީލ ކ ރާ  މަޖިލިސް  ރައްޔިތ ންެގ 

އިނާޔަތާިއ،   އަންނަނީ  ، ާމއިރައްކާތެރިކަ  މާޔަތާއިހިފަނޑިޔާރ ންނަށް  އިތ ރ ކޮށްދެވެން  ކަންކަން  މި  ޗ އްޓީއާ   ،އަދި 

ފަނޑިޔާރ ންެގ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ިވސްނިއްޖެ  ސިކ ނޑިއަށް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ކަމަށް  ވިސްނ މަކ ން  ސިޔާސީ  ދެމ ންދަނީ 

ތެދ މަަގކ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ޢަމަލ ތަކެއް  ކަމަކީ،  ދަންނަވާ  މި  މިހެން  އަޅ ަގނޑ   ބައިވަރ    ނ ހ ންނާނެ.  ކިތަންމެ 
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މިހާރ   ވެސް  އެްއޗެއްސެއް އަދި    ދެވިދާނެ.  އިނާޔަތާއި  ލިބޭ  ރަްއކާތެރިކަމާހިވެސް  ކަންކަމަށް    އި،މާޔަތާިއ،  މި 

ބަލައިލާއިރ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ މައިންބަފައިންެގ އިންޝ އަރެންސް މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިެގން 

އަޅ ަގނޑަކީ  މީހެއް  އެފާސްކ ރި  މައިންބަފައިންނަށާިއ    .  ީމހ ންެގ  އެ  ފަނޑިޔާރ ންނަކީ  ެއކަމަކ   ނ ވި.  ކަމެއް 

އިނާޔަތާއި،    ހަމަަގއިމ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ބޮޑ   މެންބަރ ންނަށްވ ރެ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މި  މާޔަތާއި،  ހިވެސް 

މ ޅި    ލިބޭ ބައެްއ. އަދި ރިޓަޔަރކ ރީމާެއކިެއކި ދައ ލަތ ެގ އެހީަގއި ލިބޭ ހިލޭ އެހީތައް ވެސް    އަދި  އި،ރައްކާތެރިކަމާ 

އެއްޮގތަކަށް ބައެއް.  ލިބޭ  ވެސް  މ ސާރަ  މީހ ންެގ  އެ  ވެސް  އ ޅެނީކީއ މ ރަށް  މި  ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ    ،ެވސް 

ވިހޭމާ ާގނޫނ ަގއި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މި  މިހާރ   ސިވިލް    ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ނޫން.  ވާހަކައެްއ  ނ ލިބޭނެ  މ އްދަތ   ދޭންވާ 

 ެއ މީހ ންނަށް ނޯންނާނެ ވާހަކައެއް ނޫން. އެކަަމކ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނާލަން ގ އް ހަށް އޮންނަ  ންޓ ންނަސަރވަ

ވެސް ސީދާ މަގ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  މިހާހިސާބަށް    ފަނޑިޔާރ ންެގ ޢަމަލ ތައް ހަމަގައިމ   ،ޖެހޭ  އެބަ

ޢަދ ލ ވެރިކަމާއި އިންސާފ ެގ    ،ލާ އެންމެ ވަރ ަގދަ ައޑަކީ އި ގ ގ މައަިއއިރ ަގއި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް މ ޅި މި ޤައ މ ގައި

އިރ ަގއި ކޯޓ ތަކ ަގއި ތިބޭ ފަނޑިޔާރ ންެގ ޢަމަލ ތައް ހ ރީ ސިޔާސީ  ވާހަކަ. ޢަދ ލ ވެރިކަމާއި އިންސާފ ެގ ވާހަކަ ދަްއކާ

ންނެވި ކަމަކީ، އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ޤައ ަމކ . އެހެން އަޅ ަގނޑ  މި ދެ  ވިސްނ މަށްކަން ަގބޫލ ނ ކ ރާ ރައްޔިތަކ  ނޫޅޭނެ މި

ނ ފެނިފައިވާ މީހެްއެގ ހަިއސިްއޔަތ ން   އި ހޯދަ  ،ދ ވަހ  ކޯޓަށް އަޅ ަގނޑ  ހާޒިރ ކޮށްފިމިއީ ޭއެގ ވިކްޓިެމއް. ދާދި ިމދާކަށް

ނެއް ފަނޑިޔާރަކ  އޮޅިެގން. ކ ރެވ ނ  ކަމެއް ހަރާން. ދެވ ނ  ތަނެއް ނެތް. އެކަމ ަގއި އިންސާފ  ހޯދަން އަޅ ަގނޑ  ދާނެ ތަ

ދަންނަާވނީ އަޅ ަގނޑ   އެއާއެްއކޮށް  ހަމަ  އަދި  ނެތް.  ނ ފޫޒ     ،ވެސް  މީހ ންެގ  އެކިއެކި  ޓަކައި  ބޭނ މަށް  އެކިެއކި 

ކޯޓ   ޕާޓީ ؛އަމ ރ ބޭނ ންކޮށްެގން  އޮތްައޅ ަގނޑ ެގ  އަމ ރ    އަށް  އެދެން.  އިތ ރ ކޮށްލަދެއްވ ން  އަޅ ަގނޑަށް  ވަގ ތ ކޮޅ  

އޮތޭ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރަށް އެތައް މިލިއަން    ސ ޕްރީމް ކޯޓ ން އެބަ  ނެރެމ ންދާއިރ ަގއި މިއަދ  ކީްއވެެގންތޯއޭ

މިއަދ  އެކިއެކި ބޭނ މަށް  ؟ހިފެހެއްޓޭނީ ؟ކޮށްފަ. ކާކ ެގ ޕާސްޕޯޓެއްތޯއޭ އޭަގއި ހިފަހައްޓާނީން ކ ހ ރ ފިޔާ ދިނ މަށް ޓަކައި  

ހިފަ ެއއްޗެހި  ޕާސްޕޯޓާ  މީހ ންެގ  ފަރާތ ން ޕާސްޕޯ  ،ހައްޓަމ ންދާއިރ ަގއި ޓަކައި  މީހެއްެގ  ެއ  މީހަކީ  ހިފެހެއްޓޭ  ޓް 

އެތައް   ހަމަގައިމ ޢާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަރާތެއްކަން    އިލާތަކެއް  ބިނާވެފައިވާ  ކަންކަން  ދިރިއ ޅ މ ެގ  ނ ވަތަ  މަންފާ  ެވސް 

ކ  ބ ނެލާއިރަށް ހަމަ މީހަ  އިނ ލަޔަތްކޮށްޢާ ެއއިން ެއއްވެސް ކަމަކަށް ރި  ،ކަނޑައެޅިެގން ދައ ލަތަށް އެނޭގ ހާލަތ ަގއި ވެސް

މީހެއްެގ   ހިފަހައްޓާވެސް  ޕާސްޕޯޓް  އެ  ޕާސްޕޯޓް  އެ  އެކަމަކ   ެއ ހިފަހައްޓަނީ.  ޢަދ ލ ވެރިކަމާއެކ   ވެސް  ހިފެހެއްޓ ން 

ެއ މަންފާ   އިނ ހިފަހައްޓަ  ޔަތްކޮށްލަން.ޢާރިިއ  ދައ ލަތ ން އެބަޖެހޭ ެއއީ ކިހާވަރެްއެގ ކަމެއްތޯ ބަލަ  ، ނަމަ  ކަންކަން ކ ރާ

ލަން. އިޖެހޭ ބަލަކިހާވަރެްއތޯ ވެސް އެބަ  ދަނީހ ރަސްއެޅިެގން  އިންއި ެއއްކަލަ މީހާ ކ ރާ މަސަްއކަތަށް އެ ހޯދ މަށް ޓަކަ

އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ންނަށް ކިތަންމެ ބައިވަރެއް ވެސް ދެިވދާނެ. އެކަމަކ  ދިނީމާ މިކަން މި ކ ރެވެނީ ސިޔާސީ ބޭނ މަށް 

ނަށް ސިޔާސީ ފައިދާ އެ މީހ ން  ،ންނަށް ކޮށްދޭ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަލާފައި ސިޔާސީ ިވސްނ މ ެގ ތެރެއިން އެ މީހ   ، ޓަކައި
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އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މީެގ މަންފާއެއް ނ ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     ހޯދައިދޭ ބައެއްެގ ޮގތ ަގއި ތިބި ކަމަށް ވަންޏާ

ފ ޅ ންެގ ސިކ ނޑީެގ ތެރޭަގއި ޒައްރެްއެގ  އެ ބޭ  ،ލަންއިދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހ ރިހާ ފަނޑިޔާރ ންނަށް ޮގވަ 

ވާނަމަ ވިސްނ ން  ސިޔާސީ  ވެސް  ދޫކޮށްލާފައި  ،މިންވަރ   ޢަދ ލ އިން  ،އެކަން  ގާއިމ ކ ރ މަށް ޞާޤައ މ ަގއި  ފ  

ވޭ. ާގނޫނެއް ނެތިެގން އެ ބޭފ ޅ ންކަށް    ބާރާތެއް އިވަނަ މާއްދާަގިއ ަވރަށް ސާފ     142މަސައްކަތްކ ރާށޭ. ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ށް ޤާނޫނ އަސާސީން  ަގލަތ ންނާނެ. މ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހިންަގން އ ނދަގޫވާނެ އެްއވެސް ކަެމއް ނޯ  އިރާއްޖޭގަ ދިވެހި

ވާ ކ ރ މަކަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަކަށް ާގނޫނެއް ބޭނ ންންކ ހ  ބާރެއް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްޮގތަށް  ތްދީފައި އޮ

ވަރަށް   މިކަން  އެއީކީ.  ނޫން  ެވސް  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ބައެއް  ދަންނަވާނީ  142ސާފ   އަޅ ަގނޑ   މާއްދާިއން.   ؛ވަނަ 

  ، އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވިސްނިަވޑަިއަގނެެގންނ ވާނެ  އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރ ންެގ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރަމ ންދާއިރ ގައި

ފ  ާގއިމ ކ ރ މަށް ޞާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދ ލ އިންމިއީ ތިމަންނަމެންނަށް ސިޔާސީ ވިސްނ މެްއެގ ތެރެއިން ކޮށްދެވޭ ކަެމކޭ.  

މި   ޓަކައި ފަނޑިޔާރ ންނަށް ބޮޑ  އިނާޔަތްތަކެއް ވެސް ދީފައި މި އޮތީ. އަދި އެ މީހ ންނަށް ކ ރާ ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް

ކިތަންމެ. މި އިނާޔަތް ދީެގން ވެސް އެކަން ކ ރެވިއްޖެ އޭއެކަން ކ ރެވިެގންދާ ތަނެއް ނ ފެނެ  ކ ރެވެނީ. ހާ ވެސް  އްޔާ 

 ތްތެރި ރައީސް. ރަނަގޅ . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ނަންބަރ ެގ    3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    87ތްތެރި މެންބަރ . ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ

ޮގތ ެގއެ މާއް  ،ދަށ ން ަގއިވާ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،ންމަތީ  ދާެގ )ށ( 

ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ޢަބްދ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޝަހީމް  ފަނޑިޔާ)  2010/13ާގނޫނ   ންެގ  ރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ތިންވަނަ ކިޔ ން ިއއްވަން. ށް ިއޞްލާޙ (އަާގނޫނ 
 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ގައި.  9:00ހެނދ ނ   ެގާވ ހޯމަ ދ ވަހ   2022މާރިޗ   7އޮންނާނީ   ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއްެގ
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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