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6201/18/30ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 10:33 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 14:02: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މޫސާމަނިކު ރައީސްނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރުން. ިއއްޒަތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ ަވގުތު ޖަލްސާައުށް  މިޖަލްާސގެ ހާޒިރީ. ، 2އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/2އޖ/ ނަންބަރު ންޑާއެޖެ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި އިްޖތިމާޢީ ކޮމި 10:45މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 ގައި.  3ަގއި ޤައުމީ ަތރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11:00ަގއި.  1

ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ  ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބަަދލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. އާއްމު  -{4.2}

هللا ދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީައުށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ ބަ
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ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ އަޙްމަދު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީ 107ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންަކމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 2016ޖޫން  9ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކޮމިޓީގަިއ  ސަލާމަތުގެޤައުމީ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ގަާވއިދުގެ 

އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިީޓއަުށް  އްޗަްނޮގޅީހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަ 

ޓްރީ ޕާލިމެންމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ެއދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޖޫން  9މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  107މުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަ 2016

ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ  އާއްމު އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން  މަރުޒޫޤުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ

ވަނަ ާމއްދާެގ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އެދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ  )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ

ވަނަ މާއްާދގެ  107ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަުމން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 2016ޖޫން  9އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  -5.1

 7، )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވިަފއި ވަނީ

ވަނަ އަހަރުގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހުަށް  2016ަގއި ބޭްއވުނު، 2016ޖޫން 

ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ދިއްޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ
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)ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު( އަުްށ  2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުުތ  2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

 9މިނެޓު  31ަގޑިއިަރުށް. ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1، ހަމަޖެހިފައި ވަނީ

މިނެޓު  3ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  18މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  35މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް 

މިނެޓު.  3ޕާީޓއަަކުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް މިނެޓު. ވަކި  2ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް  59

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު(  2007/5ގާނޫުނ ނަންބަރު މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، 

އަުށް ިއޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހުްސގެ ފުރަތަމަ ފުރުަޞތު އަުޅގަނޑު މި އަުރވަނީ... )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ވިލުފުުށީ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަުށް ބަހުސް 

 ރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ދަންނަވަން. ކު

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މިއަދު މި ހުުށަހެޅުއްިވ، ިސވިލް ސަރިވސް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު މިކަން ދެެކން. އެއީ ކަން ހިނގާފަިއާވ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް

ގޮތަުށް ބަލާއިުރގަިއ، އާދެ ާފިއތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ިސވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަުނގައި އެކި ުމއައްަސސާތަކަުށް، އަދި ެއކި 

ނެއްަގއި މަސައްކަތްކުާރ މިނިސްޓްރީތަކަުށް ކަނޑައަުޅްއވާފައި ތިއްަބވާ ޒިންމާދާރު ވެރިން، ނޫންނަމަ ޕީ.އެސްއަކީ އެ ތަ

މިނިސްޓަރަކާ އެކު ވަރަުށް ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި. އަދި އެކަން ެއގޮތަުށް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ރައްޔިތުންނަުށް ދެމުން އަންނަ އެތައް ޚިދުމަތެްއ ދިނުމުގަިއ ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތވޭ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، ހައުސިްނގ 

މިނިސްޓްރީގައި ކުރިން ހުންެނވި ބޭފުޅަކު ޢަމަލުކުރެްއވި ގޮތުން، އެކަން ވަނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮމިޓީއަކަުށް 

އެ މައްސަލަ ހުުށަހެޅި، އެ މަްއސަލަ ބައްލަވާފަ. ެއއީ ރައްޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން މިނިސްޓަރަުށް 

ްއސުންކުރުމުން. މިކަން ޙައްލުކުރެވޭނީ، ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އުނދަގޫކޮުްށ، ދަތިކޮުށް، ޖެ

ޙަޤީޤަތެއް މިއީ، ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ، ިސިވލް ސަރވިސް ަވޒީފާތަކަކީ ވަކި މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮތުަގއި، 

ބައެއްކަުމގައި ވީނަަމވެސް، މުޅި އެއް މިނިސްޓްރީއެްއެގ،  ވަކި ބޮީޑއެްއގެ ގޮުތގަިއ، ަވިކ ގޮތަކަުށް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ
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އެ މިނިސްޓްރީގައި ިތއްބަވާ ުހރިހާ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަުށް އިރުޝާދުދީ، މި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު މި 

ބޮޑަުށް މުޅި މިނިސްޓްީރ އޮންނަނީ މި ދެންނެވި ގޮތަުށް މި ކަނޑައަުޅްއވާ ޕީ.ެއސްެއއްގެ އަތްމަތީަގއި. އެހެންވީމާ، ވަަރުށް 

ހިންގުމުގެ ދައުރު އެ ބޭފުޅެްއގެ އަތްމައްޗަުށް މި އޮންނަނީ މި ގާނޫނުން ދޫކޮުށްލެވިފަ. މިހެން އޮންނައިރުަގއި މިނިސްޓަރު 

އަންަގވާ ކަންތައްަތއް ވެސް އޭގެ ދަުށުން ތިބޭ މީހުންނާ ހަވާލުކޮުްށގެން މި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮުށް ގެންދިއުމަުށް ޓަކަިއ 

ސްެއްއގެ އެހީތެރިކަން ވަަރުށް ބޮޑަުށް ބޭނުންވޭ. އޭނަ މިނިސްޓަރާ ދެކޮޅަުށް، ނޫންނަމަ އެއިރެްއގައި އޮންނަ ވެިރކަމަކާ ޕީ.އެ

ދެކޮޅު މީހަކަުށް ެވއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަްތދިނުމުގައި މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަުށް ދަތި އުނދަގޫކުުރާވ 

ުށް ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ފެނިފަިއ އޮތް ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު އައުމަުށްފަހުގައި މަންޒަރަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި  56ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި މި ބުނަނީ މިކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް. އަިދ ހަމަ  55މީގައި މި ބުނަނީ، 

ކީ އިރުޝާުދގެ މަތީންނޭ. އެއީ މިނިސްޓަަރކީ ެއ މިހާރު މި ބުނަނީ، މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތީންނޭ. މީގެ މާނައަ

މިނިސްޓްރީގައި ހުންނަ އެންމެ އިސް ވެިރޔާ ތަނާ ހަވާުލވެ. ެއހެންވީމާ، މިނިސްޓަރަކާ ނުގުޅި ޕީ.އެސް މަސަްއކަތްކުރަްނ 

. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ތަނުގެ ނަތީޖާ ފެނިގެންނެއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް މުހިްއމު ކަމެއް

ކުރިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ފެނިގެންދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަވަމުްނ 

ގެންދަވާ ފަރާތަކީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްަކތްތައް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް 

ުށް ޕީ.އެސް ދަތިކުަރމުންގެންދިޔަ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަުކަގއި ފަުށަން ހުރި އެތައް މަޝްރޫޢުތަެކްއ ވަރަުށް ބޮޑަ

ލަސްވެގެންދޭ. އަދި ހަމަ އިާދރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެތަްއ ބައިވަރު ކަންތައްތަކަުށް ހުރަްސއެޅިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ 

ނޑު މިކަން ދެކެން. އަދި މިގޮތަުށް މިކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަީކ، މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުަގއި އޭރުަގއި ތިބޭ މީހުންެގ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ވަިކވަރަކަުށް ވުރެ މަްއޗަުށް ގޮްއސި ކަމަުްށ 

މެހެން ބަދަލެއް ގެންނަްނޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. ިސވިލް ވަންޏާ ވެސް މި މައްސަލަ މިެހން ދިމާވާނެ. މިއީކީ ގާނޫނަކުން ކޮން

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުަރއްވަްނޖެހޭނެ، ތިމަންނާމެން މަޤާމުތަކަުށް ޢައްންކުރާ ބޭފުޅުންނަކީ 

ދެންނެވި ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާ ގޮސްަފއި ހުރި މީހަކަުށް ވެގެންނުވާެނކަން. އަުޅަގނޑު ކުރިން މި 

މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވި ޝަރީފް ކިޔާ ބޭފުޅަކު، ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި 

ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުންނެވީ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަުށް ހުންނެވީ. ހަމަ ޖެހިގެން ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރަުށް އޭނަ 

ނަގެ ފަރާތުން އަންނާނެ އުނދަގުލާއި ުދއްތުރާ ެއއީ ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި ޕީ.އެސްައކަުށް ބަދަލުކުރީމާ އޭ 

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވަޒަންކުަރްއަވންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެއީ ކަނޑަެއޅިގެން އެކަން ނުކުެރވޭނެކަން، ރަނގަޅު ގޮުތގައި ނުދާނެކަން. 

ވީ ަވކި ފަރާތަކަުށް ނުޖެހި، އެ މީހެްއގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ރަނގަޅު؛ ރަނގަޅު މީހަކު ހުެރދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ެދންނެ

ރަނގަޅަުށް އަދާކުރާ ނަމަ މިައދު މި ގާނޫނުތަކަުށް މިގޮތަުށް ބަދަލުގެންނާކަުށެއް ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ހުރިހާ 

މަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން. ކަމެއް ވެސް މިގޮތަުްށ ބަދަލުުކރަން މި ޖެހެނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ަބއެއް ބޭފުޅުްނގެ ޢަ
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ތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ މިސާލަކަުށް، މިއަދު އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަުށް ޮބޑެ 

ގުިޅގެން ތަންތަން  އެއިރެްއަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކާތުން. ގޮަކއުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި  ކީްއވެގެންތޯ؟

ރެއް އެ ތަންތަުނގަިއ ތަފާުތ ފިކު ނީ މުޅިން ތަފާތު ވިސްނުމެއްަގއި،ކުަރްއވަުލގައި ަމސައްކަތްތަރައްޤީކުރުމުގެ ބަދަ

ނުގެެނވޭނެ.  ތަރައްޤީެއއް އިރެްއަގއި އޮންަނ ސަރުކާރަކާ ގުިޅގެން ނޫނިްއޔާން ކަމަކުނުދާނެ. އެއަުށަގެންެނވުމަުށް. މިހެ

 ންދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އަންނަ ދު މި ފެނިގެކުން މިއަދިމާއަ ނގޭ. ބަލައިލި ކޮންމެއެ ންނަުށް އެބަ އެކަން ައޅުގަނޑުމެ

ގަބޫލެްއ  މާލެ އަިއ މީހަކު ބުނީ ތިމަންނަ އިްއޔެަގއި ،އަހަރު ކުރިން ާރއްޖެ އައިްސފައި 2ކުރިއެރުމާިއ ތަރައްޤީ. ީމގެ 

 ކީއްވެގެންތޯ؟ ދަނީ.ައންނަމުން މި ބަދަލުތައްކަމަކަުށް. މިހާ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކާއި  ތިމަންނާއަުށް އާދެވުނީ މާލެ ނުކުރަމޭ

ރުކާރުްނ . އެހެންވީމާ، ތަރައްޤީކުެރވޭނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެިއން، ޚާއްޞަކޮުށް ސަނީތަރައްޤީވަމުން މި ދަ

ހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި އެިކއެކި ވުޒާރާަތކުަގިއ ބެ ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އެ ކަންކަމާ ދުމަތްފޯރުކޮުށްދޭ ޚިމި 

ކާރުން މިކަން ކުރާ ކަމަުށް ުށް ަސރުުރކާރަުށް ލިބިގެން. މި ނޫން ގޮތަން ސަފުޅުންގެ އެއްބާރުެލއްވުތްކުަރއްާވ ބޭސައްކަމަ

ގެ ގޮތުންނާއި ޑިޭލވެގެްނދާނެ މި ކަންތައްތަްއ. މީެގ ސަބަބުން ފައިސާ، ލަްސވެ ވެއްެޖއްޔާމުން މި ހިންާގ ޕްޮރޖެކްޓުތައް

ނަންޖެހެނީ، ގެންމާ، ގާނޫނުތަަކުށް އިޞްލާޙުގެއްލުން އިންތިހާ ދަރަޖައަުްށ ބޮޑު. އެހެންވީއެިކއެކި ގޮތްގޮތުން ލިބެމުންދާ 

ުށްފައި ހުންަނ ންނެވި ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރައްވާީތވެ. ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ކޮގެންނަންޖެހެނީ މި ދެގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލު

 ..ކަންކަން. މި ނޫން ގޮތްގޮަތުށް ކަންތައް ކުރާ ކަމަުށް ވަްނޏާ، އެ، ކަންތައްތައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަލިފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް. 

 

 :ެކވުންާވހަކަދެއް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލިފުުށީ

ޚާއްޞަކޮުށް  ،މަހުގެ ަތޙުނިޔާއާއި ެހޔޮ އެދުންތައް ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަުށް ަރީއސް. އާދެ، ރަމަޟާންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ގެެނޭވ ުށް މި ނަަސރވިްސގެ ގާނޫ ިސވިލް ،ދާއިރާެގ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށް. އާެދ، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އަލިފުުށީ

ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހެދުމަުށް އެޅިގެން އަންނަ ބިންގަލެއްގެ ގޮުތަގއި.  ތައް އިތުރަުށް ސިޔާސީޓްރީ އިޞްލާޙަކީ މިހާރު މިނިސް

އެހެން މި ދެންނެވީ، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަކީ މިހާރުެވސް ވަޒީރު ވިދާުޅވީމާ، އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ވަޒީރު ވިދާުޅވާ 

ައންނަ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސިވިލް ސަރވިްސއިން ަވކި ކަންތައްތައް ކޮުށްދެްއވާ ގޮތަުްށ މަސައްކަތްކޮުށްެދއްވަމުން 

ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުތަެކްއގެ މަތީން ވަކި ޝަރުތުތަކަކަުށް ފެތޭ ބަޔަކު ނަގަމުންދަނިކޮުށް ކުއްލިައކަުށް މިނިސްޓަރަުށް 

ުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކު ެއ ތަނަުށް ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި ނޫން ނަމަވެސް، މިނިސްޓަރަ
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ބޭފުޅަކު އެ ތަނަުށް ޢައްޔަްނކުރީމާ އެ ތަން ސިޔާސީެވެގން އެބަދޭ. އެހެން މި ދަންވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ސިވިލް 

ސަރވަންޓުންނަކީ ތަފާތު ެއިކ ފިކުރުގެ މީސްމީހުން އެ ަތނުގައި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާ. އެހެން ދާއިރުަގއި މަޤާމުގެ 

ވެސް އެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު އެ މުވަްއޒަފަކަުށް މާކްސް ދީަފއި އޮންނަ ގޮތްތަެކްއގެ މަްއޗަުށް ކުރިއެރުން މި ލިބެނީ 

ބިނާކޮުށް. އެހެން މިކަން އޮތް ހިނދު، ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ، މިނިސްޓަރު ތަމްސީލުކުރައްވާ ޕާޓީގެ މުަވއްޒަަފކު ނޫން 

ވެރިކަްނ އޮވެދާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލެއް ނުކުރަން ެއގޮތަުށް މުވަްއޒަފަކަުށް އެ މާކްސް ދިުނމުގައި ވެސް އިންސާފު 

އެހެން އޮތް ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ. ހަމަ އޭގެއިތުރުން، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަކީ މިނިސްޓްރީގެ ފައިާސގެ ކަންތައްތަްއ 

ޮސިއ އަޅުްއވަން ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް  ބެލެހެއްޓުމުގައި ފައިނޭންޝަްލ ކޮންޓްރޯލަރެއްގެ ގޮތުަގއި ެވސް މަސައްކަތްކުަރްއވާ،

އެއީ. އެހެން މިކަން އޮތް ހިނދު، މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންެގ ފައިސާއިން މި ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތައް ވެގެން، 

 އަމިއްލަފުޅަުށް ޚުދު ރައީސް ވެސް އެއްބަްސވެަވޑަިއގެންފަިއާވ ހިނދު، އިތުރުަށް އެހެން މުއައްސަާސއަކުން އެކަން ބެލޭނެ

ފަދަ ގޮތަކަުށް ނެތި، ސީދާ ަސރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯްލގެ ދަުށުަގއި ހުންނަ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު އެކަން ކުރަން ދިމާވުަމކީ 

ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއަުށް އިތުރަުށް ހަރާންކޯރުވެ، ަވއްކަންކުރަން ދޮރުހުޅުވިގެންދާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ސިފަކުރަން. 

ރު ތިބި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ވަކިކުރެވޭނީ ކޮން އުސޫލަކުން ކަމެއް މިއިން އެނގޭކަުެށއް ނެތް. ހަމައެއާިއއެުކ، މިހާ

ހަމަ މިނިސްޓަރު ލަފާދެއްވަންވީ؛ އާނ، މީނާ ވަކިކުރަންީވއޭ. ލަފާދެއްވަްނވީ؛ އާނ، ޭއނާ ލާންވީއޭ. އެ ވަރިހަމަ ޯއ 

ރެޓަރީންނަކީ މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުަގއި ވަކި ޝަރުތުތަެކއް ލެވަލް ނެތަސް އިނގޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް، ޕާމަނަންޓް ސެކް

ހުރެގެން ވަރަުށް ހީާވގިކަމާ އެކު މަސައްކަްތކޮުށްދީގެން، ތަން ަތނަކަުށް، މިނިސްޓްރީެއްއގެ ގޮުތގައި ހިންގުމަުށް އެހީތެރިވެދޭ 

ނާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިން ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް، ފެްނވަރެއް ނެތް ބަޔަކު އެތަނަުްށ ވަދެ، އެތާނގެ ސިޔާސީ ެވރިން

ޖަގަހައަކަުށް، ވެރިކަްނކުރާ ބަެއއްގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހައަކަުށް ަތން ހަދައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ މިހާރު މި އޮތް ހާލަތަުށް ވުރެ 

އިތުރަުށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަން ސަރުކާރަުށް މަގުފަހިެވގެންދޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނިކަން ސާފު ކަން ހިނގަމުންދާ 

ވަކި ުމއައްަސސާެއއް ޫނން، ހުރިހާ މުއައްސަާސެއއް ެވރިކަމުގެ ބާުރގެ ތެރޭަގއި. ހަަމއެާއއިެއކު، ުމއައްަސސާތައް  ގޮތް.

ވެސް ސަުރކާރުގެ ބާރުގެ ތެޭރގައި އޮތް ހިނދު، އިތުރަުށް ޭއގެތެރެއަުށް އަތް ބޭނޭލެއް ކުޑަ ކަމަުށް ގަބޫލުކުެރވި، އަިދވެސް 

ވެރިކަމާއި ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކާއި ެއްއގޮތަުށް ހިންގެން އޮތް ދޮރު ބަންދުކުރުމުަށް މިނިސްޓްރީތައް ހަމައެކަނި ިއންސާފު

މިތާނގައި މެޖޯރިޓީ އޮތަތީ އެ ބަދަލު  ،އެ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ،ޓަކައި މި ސަރުކާރުން އިްސނަންގަަވއިގެން މަޖިލީހަުށް

 ،ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ސިފަކުރަން. ހަމައެއާިއއެކު  ރާންޯކރުވުމެއް. ހަގެނައުމަކީ އެއީ ަރއްޔިތުންނަުްށ ވެވޭ ޭބއިންސާފެއް

 ،ޭއގަިއ އެބަ އިތުރަުށް ހާމަކުރެވި  ،ހިނދު އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ މި އިޞްލާޙު މިގޮތަުށް މަޖިލީހުަގއި ގެެނވޭ

އުސޫލުތަކަީކ  ވަިކކުރެވޭނެ ،އޮންނަންޖެހެއޭ ކޮބައިތޯ ޝަުރތުތަކަކީ އެ މަޤާމަުށް ޢައްޔަންުކރެވޭ ބޭފުޅުންގެ. ހަމައެާއިއއެކު 

އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ ނިކަން ރަނގަޅަުށް ހިނގަހިނާގ ހުންނަ މިނިސްޓްރީއެއްަގއި  ،ކޮބައިތޯ ވެސް މީަގއި ހާމަކުެރވި

ތަނުން ވަިކކޮުށްލެވޭެނ  ވީތީ ޭއނަ އެ ޕީ.އެްސއެްއގެ ގޮުތގައި ަމސައްކަތްކުާރ މީހަކަުށް ،ހުރި ތަފާތު ޕާޓީއެއްެގ މީހަކަުށް
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މަނަންްޓ ޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޕާުނވާނެ. އަ ނޫން ގޮަތކަުށް ެއކަން ުކރެވިގެންލުަތކެްއގެ ތެެރއިން ހަމަތަކާއި އުސޫ

ސަރވިސް ކޮމިޝަންަގއި. އެ  ސެކްރެޓަރީން ނުރަނގަުޅވީމާ އޭނާ މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭނެ ޮގތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ސިވިލް 

. އޮތީ އެކަން ހަމަޖެހިފަ  ބޭފުޅާ އެތަނަުށް ޢައްޔަންކުރީމާ އެ ބިލުނަ ޤާއެކަމަުށް އެކަުށޭ ،އުސޫލުގެ ތެރެއިން އޭނާ ދުރުޮކުށް

ގެ ކެމްޕެިއން ޖަގަހައަކަުށް ހެދުމަުށް މި މިނިސްޓްރީތައް ސީދާ ޕީ.ޕީ.އެމް ހިނދު ެވސް ސަރުކާރުން އެހެން އެކަން އޮތް

 ޝުކުިރއްޔާ.ކުރާ މަސައްކަަތކީ ބަލައިގަެނެވނޭ ކަމެއް ނޫން. ދެއްވި ފުުރޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ސަޢުދު ޙުސައިނަުށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިގިނލީ

 ،ދާއިރާގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަުށް ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮެއދުމާއި ތަހުނިޔާ ވިލިނގިލީ ތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

އްޔިތުންނަުށް އަރިްސކުަރން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި، އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެިތ ރަ

ިސވިްލ ސަރވިްސގެ ގާނޫނު( އަުށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  )ދިވެހިާރއްޖޭގެ 2007/5އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށިފައިވާ 

މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، ދިވެިހ 

ސްޓޯއާއި ިސޔާސަުތ ދައުލަތުގެ ކަރާމާތާއި ޝަަރފު، އަދި ިދވެހި ދައުލަުތގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެނިފެ

ތަންފީޒުކުރެްއވުމަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުުމގައި އެންމެ މަތިވެރި، އެންެމ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ 

މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސް. ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްަޒފުންނަކީ އަބަދުވެސް އެއިަރކު 

ކަުށް ވަފާތެރިަކމާ އެީކގައި މަަސއްކަތްކުރުުމަގއި ފުރިހަމައަުށް ެއއްބާރުލުންދީ، އެ މަސަްއކަތުަގއި ލާމަސީލު އޮންނަ ސަރުކާރަ

ނަމޫނާ ބައެއްކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ހަމައެހެްނމެ، އަުޅގަނޑުމެން ުމއައްަސސާތަކަުށް ނަޒަރު ހިންގައިާލއިުރ 

ކުރެްއވި ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވޭ. ިދވެހި ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ފާހަގަ

ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރެްއުވމުގައި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަުތތައް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންާނ 

ަތކުގެ އިދާރީ ވެރިންގެ މި ހުންނަ ބައެއް ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދެއްވުމުަގއި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ބައެއް އޮފީސް

ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެކަުީށގެްނވާ ގޮުތގައި ަބއެއް އިދާރާަތއް ނުހިނގައި މަޑުޖެހިލާފައި ހުންނަކަން އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ 

އްޖޭގަިއ ސް ރާރައްޔިތުން މިހާރު ގަބޫލުކުރަމުންދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ައންނަ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެ

އޭރަކު އެ އޮންނަ ސަރުކާެރއްގެ ިސޔާސަތުތައް ތަންފީުޒކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި އިދާރާަތުކގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުެވ، ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަުށް ރައްޔިތުން ބޭނުްނވާ ޮގތަުށް އެ ޚިދުމަތްތައް ބައްޓަްނކުރެިވގެންދާނެކަމީ ެއއްވެްސ 
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ހަމަެއއާެއކީަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮްނމެ ރަުށަކީ ވެސް އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޝައްެކއް ނެތް ކަމެއް. 

ހިންގުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ގާނޫނެއްގެ ދަުށުން ކައުންސިލުތައް އެކުލެވިަފިއވާ ރަުށްރަުށް ކަމަުށް ވާތީ، ރަުށްރަުށުގެ 

ރަުށްރަުށުގެ ަރއްޔިތުންަނުށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުަގއި އެ  ކައުންސިލުތަުކގެ ެވސް ޒިންާމދާރު ވެރިންނަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެ

އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮުށްދޭ އަާސސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްގެ އެންމެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް ކަމަުށް ވާތީ، މި އިޞްލާުޙގެ ތެރޭަގިއ 

ުއންސިލެއްގެ ލަފާގެ މަތީން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަުށެއްގެ ަކއުްނސިލުތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންަނކީ ވެސް އޭަރކު އެ އޮންނަ ކަ 

އެލް.ޖީ.ޭއއާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްަޔންކުރާ ގޮތެްއގެ މަތީން؛ މި 

އުސޫލުން ިސވިލް ސަރވިސްެގ ޒިންމާދާރު ވެރިން ބަދަލުކުުރމަކީ މި އިޞްލާޙު ނިމިގެްނ އަންނައިރު ިދވެހި ސިވިްލ 

ފުރިހަމަ އިތުރުކަމެއް އަންނާެނ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަުށް ގަބޫލުކުރަން. ސަރވިސް ގާނޫނަުށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުކުަރްއވާފައި އޮންނަ ސަރުކާރަކީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަކަުްށ 

ުކރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ިސވިްލ ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުން. ޙަޤީޤީ ކުލަ ޖެއްސުމަުށް ޓަަކިއ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަެތއް 

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި ސަރުކާރަކީ، ރަީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ފެުށުމާ އެކީގައި ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިްސެގ 

މުންދާ ކަމެއް. މުވަްއޒަފުންނަުށް އެކިއެކި ގޮްތގޮތުން އެިކއެކި ލުއިތައް ލިެބމުންދާކަމީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ގަބޫލުކުރަ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ސަުރކާރުން މަސައްކަްތކުރަމުން މި ގެންދަވަނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ 

މުވަްއޒަފުންނަކީ މިނިވަންކަމާ އެީކގައި މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުެރވިފައި އޮތް މުވަްއޒަފުންތަކެްއގެ ގޮުތގަިއ 

. އެ މުވައްޒަފުްނެގ މުސާރައާއި އިާނޔަތްތަްއ ވެސް އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ ބޮޑުެވގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، ހެދުމަުށް

މުވަްއޒަފުންނަުށް ރައްކާތެރިކަާމއި މުަވއްޒަފުންނަުށް އިތުބާާރ އެީކަގއި، އަމާންކަމާ ެއީކަގއި، މިިނވަންކަމާ ެއީކގައި 

ންމެ މުހިއްމު ކަމަކަުށް ވާީތ، މި ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުެލްއ ޤާއިމުކުރުމަކީ އެ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަާކއި، ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދޭން ބޭނުންވާ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަުކެގ 

ސް ޝައްެކއް ނުކުރަން. އަވަްސ؛ ހަލުވިކަމާ އެީކަގއި އިތުރު ސްޕީޑުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަުށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ެއްއވެ

އެހެންވީމާ، މި ހުުށަހެޅުނު ިއޞްލާޙާ އެްއގޮތަުށް ކައުންސިުލތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިން ެވސް މި އިޞްލާޙާ އެްއގޮތަުްށ 

އެލް.ޖީ.ޭއގެ މަޝްވަރާގެ މަީތން އެއިރެްއގައި އެ އޮންނަ ކައުންސިލަކުން ހުުށަހަޅައިގެން ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތަުށް ސިވިލް 

ނަުށް ބަދަލުެވެގން އައުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ހަމަ އެކަމާ މެދު އިތުރަުށް ސަރވިސް ގާނޫ

ވިސްނާލުން، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ވިސްނާފައި އެ އިޞްލާޙު މީގެތެރޭަގއި ހިމަނައިދެއްވުމަީކ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަުށް ބޮުޑ 

އި ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. ސިިވލް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުން އެދުމެއް. ހަމަެއއާެއކީަގއި ައޅުގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގަ 

އަބަދުވެސް ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުަގއި ފާއިުތވި، މި ގާނޫނު ވުޖޫދަުށް އައުާމއެީކގައި ެއ 

ފުންނަުށް އަޅުގަނޑު މި ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަސަްއަކތަކީ ހަމަ ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް. ެއކަމަުށް ޓަކައި ހުރިހާ މުވަްއޒަ

 ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންަނވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 ބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ިސވިލް ސަރވިްސ ގާނޫނަުށް އިޞްލާެޙއް ގެނަުއމުގައި ިމއީ ައޅުގަނޑުމެްނ 

ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، މި ގާނޫނު އެކުލަަވއިލުމުަގއި ވަރަުށް ުމހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮުްށ، މި 

ނު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ހިމެނޭތީ އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ ކީްއވެގެްނކަން އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫ

މި ގާނޫނު އޭރު ެއގޮތަުށް ލިުޔނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިސވިލް ސަރިވސް ގާނޫނު ވުޖޫަދުށް ގެންނަންޖެހުނީ، ސިޔާސީ 

ޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ އޮންނަ ސިވިލް ސަރވިްސއެއް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޕާޓީތައް ވުޖޫދަުށް އައުމާ ގުޅިެގން ސި

ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަަކއި. އޭެގ މާނައަކީ ިސވިލް ސަރވިްސއަކީ ސަރުކާރުން ބޭރުަގއި އޮންނަ ތަނަކަުށް ވެްސ ެވގެންނުވާނެ. 

ޚިދުމަތް ވަކި ރައްޔިތަކަުށް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތު ތަންފީޒުކޮުށް، ރަްއޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ 

ވަކި ސިާޔސީ ޕާޓީއަކަުށް ތަފާުތކުރުމެއް ނެތި ފޯރުކޮުށްދިނުން، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެްއކިބާެވފައި އޮންނަ ވަކި ފަރާތަކަުްށ 

މަވެސް ހިތާމަޔާ ނުޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސްެއްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކުލަަވއިލާފައި އޮތުމުގެ މަިއގަނޑު ބޭނުމަކީ. އެހެންނަ

އެކު ދަންަނވަންޖެހެނީ، އަުޅގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރި ގޮަތކަުށް ިސވިލް ސަރވިްސގެ ކަްނކަން ގޮްއސައެއް ނެތޭ. އެހެްނވެގެްނ 

މި ބަދަލު މި ތަނަުށް އަންނަންޖެހުނީ ވެސް. ައޅުގަނޑަުށް ހަމަ އެނގޭ ީކއްެވގެންކަން. ެއއީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަކީ 

ނިވަން، މުސްަތޤިއްލު ސަރުކާރެއް ނޫން. އެީއ ސަރުކާރުގެ ބައެއް. އެހެންަނމަވެސް، ސިޔާސީ މީހުންގެ ވެސް ވަކި މި

ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެފައި އޮންނަ، އެހެންނަމަވެސް އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަާތއި މިނިސްޓަރު އަންގާ އެްނގުންތަްއ 

ަވިކ  ،ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި ،ންފީޒުުކރުމުގައިތަ ކުރުމަުށް އޮންނަ ތަެނއް ެއއީ. އެކަަމކުތަންފީޒު

ަވކި ކުަލއަކަުށް، ވަކި ބަަޔކަުށް، ވަކި ފިކުރަކަުށް ތަފާތުނުކޮުށް އެކަން ުކރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީައކަުށް

ކަންކަން ނިންމާއިރު  ހުގެ މެންބަރުން ވެސް މިވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީ

ވަރަުށް ފުންކޮުށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެަބއޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮނުޑަގއި ެއޅިފައި އޮތް ަވރަުށް މުހިއްމު ޤައުމީ ވާޖިބެްއ 

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިވެހި ދައުލަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށް ަވކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަުށް ނުބަލާ އެބައޮތް. ެއއީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ  .ނޫނުތައް ެއކުލަަވއިލުންެއަކމަުށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ގާ، ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ ގޮތަކަުށް 

އޮންނަ ސިޔާީސ ވާދަވެިރކަމާއި، ނަފުރަތާއި، ރުޅިވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެްނ ޤައުމީ މުހިއްމު ކަންތައްަތއް  ތެރޭގައި މި 

ވިއްާޔ މި ޤައުުމެގ ކަންތައްަތއް އެްއގޮތަކަުްށވެްސ ދުވަހަކު ރަނގަުޅވެގެެނއް  ޭއގެ ކުލަޖެހޭ ަކމަުށް ވަނީ  ނިންމުމުގައި
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ނުދާނެ. މިއީ ފުންކޮުށް ވިސްަނންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. 

 ,. ކޮމިީޓގައި މަުރޙަލާގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްއަޅުގަނޑަކަުށް ސީދާ ދަންނަާވކަުށް ނޭނގޭ

ބަހުސްކުރާއިރު ވަރަުށް ފުންޮކުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. ެއއްކަމަކީ، ޕާމަނަންޓް ސެކެރެޓަރީައކީ ސަރުކާުރެގ 

ެވެގނެއް ނުވާނެ. ހަމަ އެފަދަިއން  ސިޔާސަތުތަކާ ދިމާ ފުުުށއަާރ ގޮތަުށް، ެއއާ ދެޮކޅަުށް ަމސައްކަތްކުާރ ބޭފުޅަކަުށް 

ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި ަވކި ސިާޔސީ ިފކުރަކަުށް ބުރަެވ، ސިާޔސީ ަކންކަމުގެ މަްއޗަުށް ސިޔާސަުތ 

މު ވަދެގެން، ިސޔާސީ ކަންކަން ަވދެގެން އޭގެ ނުފޫޒު ފޯރާ ބަޔަކަުށް ވެސް ވެގެންނުވާނެ. މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަުށް މުހިއް

ބެލެންސެއް ޤާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ތަްނފީޒުކުރުމުަގއި ެވސް، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި ެއްއވެސް 

މިނިސްޓްރީއަކުން ވަކި ކުލަައކަުށް، ވަކި ބަޔަކަުްށ، ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަުށް ބުރަވެގެްނ އެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮުށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެ ނިޒާމު ަބްއޓަންވެގެެނއް ވެސް ުނވާނެ. ަހމަ އެފަދައިން މިތާަގއި ަބެއއް  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދެވޭ ގޮތަކަުށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ފަދައިން ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތާއި ދެޮކޅުހަދައި، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް 

ވެސް ސަރުކާުރގެ އިދާާރގެ ހިންގުމުގެ ިސވިލް ސަރވިްސގެ  ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ހުރަސްއަޅާ ބަޔަކަުށް

އިސްވެރިްނ، ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިން ެވގެނެއް ުނވާނެ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ުފންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ނުމުގައި މިދެންނެވި ގޮތަުްށ އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކު މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަްނވާނީ. ަރއްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދި

ވަކި ފަރާތަކަުށްނުޖެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދޭ، ސިޔާސީ ނުފޫޒު ެއއްކިާބވެފައި އޮންނަ، ވަޒީފާ ެގއްލުމުގެ ބިރު ނެތް ބަޔަކަުށް 

ވެގެންުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، ޕީ.އެސް މަޤާމުން ވަިކކުރުމުަގިއ ވެސް ވަިކކުރެވޭނެ ޝަރުުތތަކާއި، އަދި ިސޔާސީ ނުފޫުޒ 

ގެން ެއއް ތަނުން އަނެްއ ތަނަުށް ބަދަލުވެވިގެންުނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަުްށ އޮވެ 

ޓަކައި ަމގުފަހިވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެން ޕީ.އެސް ެވސް ޢައްޔަްނކޮުށް، ވަިކކުރަންވާނީ. މިދެންނެިވ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ަކންކަން ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮެތްއ އޮންނަންވާނީ. މިއީ ވަރަުށް  ގޮތަުށް ބެލެންސެއް ޤާއިމުކޮުްށެގން

މުހިއްމު ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުގެ ުދވަްސވަރު ދިމާވި ެއންމެ ބޮޑު ެއއް ކަމަީކ އަުޅގަނޑު ައޑުއަހާ ގޮތުަގއި، އޭުރ 

. އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާއިން ތިއްބެވި ޒިންމާދާރު ވެރިން ޭއރު އޮތް ސަރުކާރާ ކޯޕްރޭޓުނުުކރުން

ހާސިލުކުރެވޭނެ؛ މިކަމާ ދޭތެރޭ ރިޢާޔަތްކޮުށް، އަުޅގަނޑުމެްނ ވަކި ސިޔާސީ ޕާީޓއެއް ވެިރކަމުގައި އޮތީތީ ހުރަސްއަޅާ 

ރުކާރާ ކޯޕަރޭޓުކޮުްށގެން، ގޮތަކަުށް މިތާގައި ވާހަކަދެްއކުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމަކަުށް ނުވާނެ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ ސަ

 އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ނުޫފޒުން އެްއކިބާެވގެން ތިބެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް
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 ރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަުށާިއ 

ގެެނޭވ އަދި ައޅުގަނޑު ދާއިާރގެ ަރްއޔިތުންނަުށް އަރިސްކުރަން. ހަމައެާއއެކު ިދވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނަުށް މި 

މި ގާޫނނަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވީީތެވ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ، 2007/5އިޞްލާޙު؛ 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ގެނެވޭ ބަދަލު މި ގެނެވެނީ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަުްށ، 

ދާެއއް ނޫނިްއޔާ މަންފާެއއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަަމކަުށް ައޅުގަނުޑ ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ނޫނިއްޔާ ިސޔާސީ ގޮތުން ވަިކ ފައި

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކޮުށް، އަަވސްކުރުމަުށް ޓަކައި 

އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. މި ބަދަލާ ުގޅިގެން ސިވިްލ  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ސަރުާކރުން ގެންނަމުންދާކަން. ހަމަެއއާެއކު

ސަރވިްސގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ޝަރުތުތަކަކަުށް އެްއވެސް ބަަދލެއް ައއިްއސަެއއް ނެތް. އެ 

ތްކަްނ ބޭފުޅުންގެ ޝަރުތުތައް ހަމަ ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫުނގަިއ ކުރީގައި ވެސް އޮތް ގޮތަުްށ އެ ކަންތައްތައް އޮ

އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނަން. މި ގާނޫނަުށް ހަމައެކަނި މި ަބދަލުގެނެވެނީ މިނިސްޓަުރގެ ަލފާ ހޯދާކަން ހަމައެކަނި. ެއ 

ތަންކޮޅު. އެހެންވީާމ، ހަމަ ކުިރއެކޭ ވެސް އެއްފަދައިންމ އެ މީހެއްގެ ގަިއަގއި އެ ހުންނަންޖެހޭ ޤާބިލުކަމަކާއި، ޝަރުތާއި، 

މި ހުރިާހ ކަމެއް ޭއގެތެރޭަގއި ހަމަ ިހމެނޭނެކަން މި ގާނޫނު ިއޞްލާޙުވެގެންާދއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޢިލްމީ ފެންވަރާއި، 

ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ އެްއޮގތަކަުށްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ 

ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި އުފައްދާފަިއވާ މުއައްސަާސއެއް ނޫންކަން  ކުރިއަުރވަިއ، ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ބަަޔކަުށް މަންފާތަކެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތް މި ކުރިއަުށްދާ ގޮތް އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. އެީއ 

ަޒފުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮއްަވވާފަިއވާ މިނިވަން މުައއްސަާސއެްއގެ ބެލުމުގެ ދަުށުން މުަވއް

އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ، ވަކި މިނިސްޓްރީތަެކއްަގއި  މި ތިބޭ ޕާމަނަންޓް 

ސެކްރެޓަރީން، ނޫނިްއޔާ މިިނސްޓްރީއަކަުށް ަޢއްޔަންކޮުށްަފިއ ހުންނަ މީހާ މިނިސްޓްރީގަިއ ހުންނަ މިނިސްޓަރަުށް ވުރެ 

ނަ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ތަން ބަލަން އެ މިނިސްޓްރީގައި ހުންނަ މިނިސްޓަރަކަުށް އެހާ ފަސޭހައެްއ މަތީގައި ހުން

ނުވާނެ. މިނިސްޓަރު އަންގާ އެންގުމާިއ، ނޫނީ މިނިސްޓަރު ދައްކާ މަސަްއކަތް ދަްއކާ ގޮތަުށް، ދަްއކާ މުއްދަތަުްށ 

ަޔވަެޅްއ އެޅެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެެވސް އުސޫަލކުން. ެއގޮތުްނ ތަންފީޒުނުކުރެވެންޏާ އެ މީހަކާ ދޭތެރޭަގއި އެ ފި

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުެރިވގެން ހިނަގއްޖެ، މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފުގެ ވާހަކަފުޅަުށް އަުޅގަނުޑ 

ހަމަ ޮގތްތައް، ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީުދކުރަން. އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާުޅވީ މިކަން އޮންނަންޖެހޭ އުސޫލާއި 

ތަފުޞީލުކޮުށް ވިދާުޅވެދެްއވައިިފ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ މައިގަނޑު ގޮތުަގއި މި ބިލަުށް މި ތާއީދުކުރަނީ މި 

ލީހުގެ ޝަރުތުތަކަުށް ޓަކައި. މިކަން މިހެން އޮތުމަުށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ މަސައްަކތަކީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖި
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މެންބަރުން ވެސް މިކުރާ މަސައްކަތަީކ، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އަވަހަުށް، އެންމެ ރަނަގޅަުށް، ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް. ގާނޫނުތައް ަހދަނީ ވެސް އެކަމަުށް ޓަަކއި. ައދި ދައުލަތުން މި ކުރާ ހުރިހާ 

ނީ މި ނިޔަތުަގއި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމަކީ މި ހުރިހާ މުއައްސަސާއެްއެގ މަސައްކަތެއް މި ކުރަ

އަހަރު ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނު ރަްއޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ  5ޒިންމާއެއް. އެއީ އެ މެނިފެސްޓޯގައި މި ހުންނަނީ 

ކޮުށްިދނުމުގައި ވީހާވެސް އަވަަހކަުށް، ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަުށް އެކަން ޚިދުމަތްތަކުގެ ހުރިހާ ތަފުޞީލެއް. އެ ޚިދުމަތް ފޯރު

ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އެ މަނިުކފާނަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮުށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެ ރައީަސކު 

މާ، އެކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމުަގއި ހުއްޓަސް މިކަން ދާނީ މިގޮތަުށް. މި ނިޒާމު މިގޮތަުށް ދާންޖެހޭނެ. އެހެންވީ

މި ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކުންފުނިތައް ެވސް، ިމދެންނެވި އުސޫލުން ހިންގާ 

ކުންފުނިތައް؛ ިސޔާސީ މީހުން ކުންފުނިތަކުގެ މި ތިބެނީ ެވސް. ސިވިލް ސަރވިްސ މީހުނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ 

ފުނިތައް ވެސް ހަމަ ވަަރުށް ރަނގަޅަުށް ހިނގާ ކުންފުނިތައް އެބަހުރޭ. ވަކި ޕާީޓއަކަުްށ، ަވކި ސިާޔސީ ފިކުރުތަްއ ކުން

ތަފާތުނުކުރާކަން އަޅުގަނޑުެމން އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ތަންތަން އެބަހުރި. މިސާލެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފާނަން. 

ލާނެ ކޮން ޕާޓީއެއްތޯ. ާޖގަ އޮތް މިންވަަރކުން ލިބޭނެ. ޖާގަ ނެތިއްާޔ މޯލްޑިވިއަްނގެ ޓިކެެޓއް ގަންނަންދާއިރު ނުބަ

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ މީހާއަުށް ވެސް ނުލިބޭނެ ޖާގަެއއް. މަުޑކުރަންޖެހޭނީ. ވެއިޓިންގ ލިްސޓުގައި އޮންނަންޖެހޭނީ. ޖާގަ 

ން އަނެއްކާ އަުގގެ ތަފާތެއް ެވސް ނޯވޭ. އޮތިްއޔާ ލިބޭނެ އިދިޮކޅު ޕާީޓގެ މީހުންނަުށް ވެސް. އެހެްނވީމާ، މި އުސޫލުން. ދެ

ވަކި ޕާޓީެއއްގެ މީހެއް ވީމާ ައގު ހެޔޮވެފައި ވަކި ޕާޓީގެ މީހެއް ވީމަ އަގު ބޮުޑކޮުށްފައި ެވސް ނަހަދާ. އެއީ އުސޫލުތަކެްއ 

ބަެއއް ފަހަރު  ކަނޑައެިޅގެން ަގވާއިެދްއގެ ދަުށުން އެކަމެއް ކުރަންޏާ އެއްެވސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް،

މި މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަުށް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ނަމަވެސް، އަިދ އެހެން ބޭފުޅުން ނަމަވެސް 

ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ނުފޫެޒްއގެ، ނޫނީ ަވކި ޕާޓީެއއްގެ ުނފޫޒެްއގައި ޖެހިގެން މަސަްއކަްތކުރުމަކީ ެއއީ އެ ބޭފުޅުންެގ 

ކަމެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭނީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ މައްޗަުށް ކުރަންޖެހޭ 

ގޮތަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފަރާތުން އެ މުއައްސަސާެއއް ހިންގަން، ނޫނިއްޔާ އެ ވުޒާާރެއއް ހިންގަން ހުންނަ ވަޒީރަުކ 

ތް ފޯރުކޮުްށދޭން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ. ރައްޔިތުންނަުށް ދަތިކުރަްނ އަންގާ އެންގުމާ ެއއްގޮތަުށް ަރއްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަ

މަސައްކަތްކުރަންޏާ ބަދަލުތަްއ ގެންނަން އެބަޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލު ިމ ގެެނވެނީ. މިއީ އަުޅގަނުޑ 

ުޑަގއި ނީ ވީހާވެސް ބާރު ސްޕީކުރަޑުމެންގެ މި ސަރުކާރު މަސައްކަތް އް. އަުޅގަނރާ ބަދަލެފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކު

، ދޭން. ދެ ސިލިންޑަރުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް

ައވަސް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް  ،ުދވެލި ބާރު ،މި ބަދަލުކުރަނީ ސްޕީުޑ ބާރު .ުކރަނީއަޅުގަނޑުމެން މި މަސަްއކަތް

 ން ފެުށިގެން އަްއޑޫ ސިޓީ ފޭޫދއާ ދަނީ ރޮކެޓު ސްޕީުޑގައި. އެކަްނ ފެންނާނެ ހއ. ތުރާކުނު ސަުރކާރުން މި ޓަކައި. މި

 ހަމައަުށް ދިޔަޔަސް. ކޮންމެ މަސައްކަެތއް ިވޔަސް. އިަހކަުށްދުވަހު އަްއޑޫ ސިޓީ ފޭދޫަގއި ޮބޑުސިންގާ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  މި އަރުވަނީ ރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޒަފުން ސަރުކާރުގެ ނޫނިްއޔާ ޚާއްޞަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ުމވައް 

އެހެްނވެގެން ގާޫނނަުށް ގެންނަ ބަދަލެއްތޯ މިއީ؟ ؟ ގޮތެްއގައި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޖަލްސާތަކަުށް ފޮނުވަން މަޖުބޫކުރެވޭލެއް ކުޑައީތޯ

ސާތަކުަށް ކުގައި މަަސއްކަްތުކރާ ފަރާތްތައް ޖަލްތަރޭޝަންޕަިސިވލް ސަރވަންޓުންނާއި އަދި ކޯ  ގެ ޖަލްސާތަކަުށްޕީ.ޕީ.އެމް

ދިއުމަުށް މަޖުބޫރުކޮުށް، މެމޯތައް ފޮނުވަމުންދާދިއުން، އަދިެވްސ އެ ނުފޫޒު ހިންގޭލެއް ކުަޑީއތޯ؟ އެހެންވެގެން ގާނޫނުަށް 

ގެންނަ ބަދަލަކީތޯ؟ ސިވިލް ސަރވިްސއެްއގެ ބޭނުމަކީ އަދި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ މަޞްލަޙަތުން 

ަސްއކަތްކުރާ ބަަޔކަުށް ވުން. ވަިކ ނުފޫޒަކަުށް ތަބާވާ ަބޔަކަުށް ުނވުން. އަދި ހަމަެއއާެއުކގައި އެކަހެރިެވގެްނވާ ގޮތަުށް މަ

ވަކި ފަރާެތއްގެ ރުހުން ހޯދަން އުޅޭ ބަަޔކަުށް ުނވުން. މި އަާސސް މި ފުނޑާލަނީ މި ތަނަުށް ކޯޑިނޭޓަރުން، ޕާމަންނަންްޓ 

ޑިނޭަޓރުން ލައްަވއިގެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ސެކްރެޓަރީންގެ ބަދަލުަގއި ަރީއސް ޔާމީން ފޮނުއްަވވާ ކޯ

މުޅި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމާއި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ޙަޤީޤީ މަްޤޞަދު އެްއކޮުށް މި އޮތް ހަލާކުޮކުށްލަނީ ހީލަތްތެރިކަމާ އެކުަގއި. 

ކުރުމަުށް ފުރުޞަތު ދޭން ތިބެންވީތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން އަިދވެސް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރސީަގއި މިިހރަ އުސޫލުތަްއ ހަލާކު

ހަމަ ވަރިހަމަކޮުށްލައިގެން ތިެބންވީތޯ؟ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން ދާދި ފަހުން ބަލައިފިން، އަުޑއަހައިފީމު، 

ްސ ވަރަކަުށް ުމވަްއޒަފުން ަވޒީފާިއން ވަިކކުރުމަުށް ރައީްސ ޔާމީްނ މަޖުބޫރުކުރައްވަނީ. ރައީ 79ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 

ޔާމީން. އަދި އެކަމަުށް ހަޅުތާލުކުރި ފަރާތްތައް ފިޔަވަޅު؛ އެ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި ފިޔަވަުޅއަޅާނެކަުމގެ އިންޒާރު. 

ހަޅުތާލުކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސން ދެވިފަިއވާ، ަވޒީފާ އަދާުކރާ ފަރާތްތަކަުށް ދީފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު ޙައްޤު. ެއކަން، ެއ 

ރާތަކުން ހީނުކުރާ ކަހަލަ ފިަޔވަޅުތަްއ އަޅާެނކަމުގެ އިންޒާުރ ދެއްވާަފއި ވަނީ. މިކަމުަގިއ ޙައްޤު ބޭނުންކޮުށްފިއްާޔ އެ ފަ 

އެ އޮފީހުގެ، މިނިސްޓްރީގެ ާޕމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވަކިެވަވޑަިއގަތީ މި ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމުރު ހިންގެވީތީވެާއއި، އަދި 

ނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ފަހަރުގަިއ ވެދާނެ މި ދެމެދުަށް ހުރި ނުޙައްޤުން އެ ބޭފުޅުން ވަކިުކރާތީވެ. އެހެންވީމާ، އެ ޕާމަ

ހުރަހަކަުށް. އެ ސަބަބާ ހުރެގެން މި ގާނޫނަުށް ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަުށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ. ވަރަުްށ 

އިން ަނއްތާލަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކަެމއް. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މުޅި ޑިމޮކްރެޓިކްެގ ހުރިހާ ހަމަތަކެްއ ރާއްޖެ

ތަން. ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރުަތއް ކަނުޑވާލަމުންދާ ތަން. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރު މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގައި އިންނަ 

މޭޒަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލައިފި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ޖެއްސުްނކުރަމުންކުރަމުން ގޮސް، މާލެ ސިޓީއާއި ހަމަ އެާއއެުކަގއި 
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ީޓގެ މޭޔަރުންގެ ުމސާރަ ޑެސްކު އޮފިސަރެްއގެ މުސާރައަުށް ކުަޑކޮުށްލާފަ. ޖެްއސުންކުރަމުން ގޮސް. ެޑސްކު އަްއޑޫ ސި

އޮފިސަރެްއގެ މުސާރައާ ެއއްވަުރކޮުށްލާފައި، ރަްއޔިތުން؛ އެންމެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުން ރައްޔިތުން ވޯޓުދީގެން 

ަނގަމުން، ޑިމޮކްރެިޓކް ުއސޫލުތައް ހަލާކުކުރަމުން، ފުނޑަމުން،  އިންތިޚާބުކޮުށްފައި ތިބޭ ބޭބޭފުުޅން މި ދެ ސިޓީގެ. ބާރުތައް

ދިރުވަމުން މި އޮތް ދަނީ. ކަދުރުތައް ވެސް ދިރުވަމުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިފަދަ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ 

ޓަނު ފިނޭންސް  10ވެސް،  ދިމާކޮުށް ސަޢޫދީން އަޅުގަނޑުެމން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އަބަުދވެސް ފޮނުވަމުންދާ ކަދުރުކޮޅު

މިނިސްޓްރީއަުށް ސިޓީެއއް ފޮނުވަިއގެން ގެންަނވާފައި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްަތކުގެ ަޖަގހައިގެ ތެރޭަގއި ިއްއޒަތްތެރި 

ެގ ރައީސް. މެޑަމްގެ އޮފީހުން ހަދިޔާކުރާ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ެއ އޮތް ބައްސަވަނީ. މުޅި ހުރިހާ ގޮތްތަކަކުން ދިވެހިރާއްޖޭ 

ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އެއްެވއުޅުމުގެ މިނިަވންކަން؛ އެއްުނެވވޭނެ ކަމަުށް 

ފާޅުގަިއ، ބޮޑެތި ޕްޮރގްރާމުތަާކއި ީޓވީތަުކގައި ަލއިްވކޮުށް ފާުޅގަިއ، ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ެއކެއް ނުވެވޭނޭ. އެ އޮތް ނަގާލަނީ. 

ބެހޭނޭ. ބެނާއެއް ވެސް ނުދެމޭނޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ނިކަން ބައްލަވާ! އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ލީފްލެޓެއް ވެސް ނު

މި ސަރުކާރުން މި ކުރާ ވައްަކމުގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ޖަލަުށް ފޮނުވާނަމޭ. ޖިނާޢީ ކުުށަކަުށް ހަދާނަމޭ މަދަނީ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ 

ޓިކް ހުރިހާ ުއސޫލުތަކެއް މިވެރިން އަިއސް މި އޮތް ހަލާކުކޮުށްލަމުންދަނީ. އޮތް މައްސަލަެއއް. ޑެފަރމޭޝަން. މުޅި ޑިމޮކްރެ

އަޅުގަނޑުމެން އަދިެވސް ހަމަ ނިދާފައިތޯ ތިބެންވީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން؟ މި ެވރިކަން ބަދަލުކޮުށްގެން ނޫނީ 

ކުރުން މަތީގައި ތިބޭނަން. އަޅުގަނޑުމެްނ  ދިވެހިރާއްޖެ އަތުލެވޭކަުށް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި މަސައްކަތް

މިފަދަ އަނިޔާވެރި ރޯމާދުވާލުަގއި ނުބައި ޙުކުމްތައް ކުރަމުން، ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަމުން، ފާޅުގަިއ، ރަމަޟާން މަހުގައި 

މީހެއްކަމުަގިއ ފާޅުގައި އިންސާފުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތް ޝަރީޢަތްތައް ެއކި ފަރާތްތަކަުށް ހިންގައި، ކޮންމެ ކަމެއް ކުރި 

ވީނަމަވެސް ޝަރީޢަތެއް ހިްނަގންވާނީ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކާއި އިންސާނީ ބުއްދި ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަުކގެ 

މަތީން. ގާނޫނުގައި ަބޔާންޮކުށްފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންޮކުށްފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން. 

ކުރާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަުކގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަުށް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު

ޝަރީޢަތްކުރެވެންވާނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ނުފެނޭ. މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އަންަގވާ ގޮތަުށް ޝަރީޢަތްތައް ވެސް 

މުން، ގޮުށްމުުށުެގ ތެރެއަުށް ލަމުންދާ ތަން ހިންގަމުންދަނީ. ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ބާރު މި ސަރުކާރުން ކަނޑާލަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަވި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މިހާހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ވަގުުތ ހަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މި ސައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

 އި ދުންތައް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެހަގެ ހެޔޮ އެރަީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ަރމަޟާން މަހުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަުށާއި އަދި ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ، ދެްއވަދޫ އަދި ކޮނޑޭގެ އެންމެހައި ލޮުބވެތި 

ރެވެމުންދާ ބިލާ ރައްޔިތުންނަުށް އަރިްސކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ދެއްކުނު، ބަހުސްކު

ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުށް ރަނގަޅު ާވހަކަފުޅެއް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ޝަރީފް ވިދާޅުެވއްޖެ. އަދި މި ބިލަުށް ތާއީދުކޮުށް އެ މަނިކުފާނު، އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މް ޝަރީފް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވަރަުށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިބްރާހީ

ޝުކުރުވެިރވަން. ތެދެއްމެ، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭ 

ރުން. މި ގާނޫނުގަިއ މި ގެެނުވނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް މި ޚިދުމަތްތަކުގެ ސްޕީޑު ައވަސްކު 

އޮތީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރުގެ ދަުށުން، މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަުށުން ކަންތައްތަްއ 

ތަނެއްެގ، ެއްއވެސް މިިނސްޓްރީއެްއަގއި މަސަްއކަތެއް ކުރުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެްއވެސް ވުޒާާރއެްއެގ، ެއްއެވސް 

ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް، ސަރުކާރުން މި ޑެލިވަރކޮުށްދޭ ކަންތައްަތއް ެއންމެ އެކަުށީގެންވާ ގޮުތަގއި 

ކަމުގައި ިވޔަސް  ކޮުށްދެވޭނީ އެ ތަނުގައި މަަސއްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނަީކ، އަދި ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ހުރި ބޭފުޅެއް

ވަޒީުރގެ އިރުޝާދު ލިިބގެން މަސައްކަްތކުރާ ބަެއއް ަކމުގައި ެވގެން. އެހެްނވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ިމއަދު 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވެގެްނ އުޅޭ ަމއްސަލަައކީ. ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކޮުްށގެންނުވާނެ، އެްއވެސް މިނިސްޓްީރއެްއގަިއ 

ރިވސް މުަވއްޒަފެއް ކަުމގައި ިވަޔސް، އަދި ސިާޔސީ މަޤާމެްއަގއި ހުންނެވި ބޭފުެޅއް ކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަ

ވިޔަސް އެ ުވޒާރާެއއްގެ އެންމެ އިސްކޮުށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެްއެގ، ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަުށް ޓަކައި ހުންނަާވ 

ނިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރައްޔިުތންނަުށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ބޭފުޅެއްގެ އިރުޝާދާ ެއްއގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކޮުށްގެން ނޫ

ފޯރުކޮުށްދެވިދާނެ ކަމަކަުށް. މިނޫން ގޮތަކަުށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަގައިމުވެސް ައޅުގަނަޑކަުށް ނުއެއް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އި

މި ހުުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ، ޙަޤީަޤތުގައި ަރއްޔިތުންނަުށް މިއަދު ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. ބައެްއ މިނިސްޓްރީތަކުގައި ވަރަުްށ 

ްނގެ ފަރާތުން މުހިއްމު މަސައްކަތްތަްއ ހުްއޓިފައި އެބަހުރި އެ މިނިްސޓްރީގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ަބެއއް މުަވއްޒަފު

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ސްޕީޑުަގއި ކަންތައްަތއް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން. މިއީ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ސަރުކާރުގެ ޑެލިވަރކޮުށްދެމުން އަންނަ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މި އަންނަނީ ވަރަުްށ 

އަންނަނީ.  ތަްއ ެޑލިވަރކުރަމުން މިަރއްޖޭގެ އެަތންމިތަނުގައި ޕްރޮޖެކްޓު، ރަުްށ ސްޕީޑެްއަގއިެއކު ވަރަުށް ބާ ހަލުވިކަމާ

ކުރަން ހުންނަ ކަންތައްތައް ުކރުމުގައި ސަުރކާރުގެ އެިކއެކި މުއައްސަސާަތކުގެ ތެެރއިްނ އެހެންނަމަވެސް، ރަުށްރަުުށގައި 

އޮންނަނީ އެ މުއައްަސސާތަުކގައި  ބިނާވެފައި މި ުްށދިނުމާކުރަން ހުންނަ ކަންތައްތައް އަވަްސކޮުށްދިނުމާއި، ލަްސކޮ
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މަސައްކަތްކުާރ ބޭފުޅުންނަުށް. މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ކުރަްއވާ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ބަެއއް އިދާރާތަުކގެ  އޮތީ ސަުރކާރުގެ މިކަހަލަ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް މި ،ައންނަނީ މިއަދު ފާހަގަކުރެވެމުން މި

ކޮުށްފައި ތިބި ން. ޚުދު، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަުށްފުުށުގައި އަުޅގަނޑުެމން އިންތިޚާބުތެރޭގައި ހިމެނެމުން އަންނަކަ

ފުން ކައުންސިލު ކަހަލަ ކަންަތއްތަކަުށް ހުރަސްއަަޅއި، ެއކިެއކި މުވަްއޒައަންގާލީަމ ވެސް ބައެއް  ކައުންސިލަރުންނަުށް

ވެސް ބައެއް ަކއުންސިލުތަކުަގިއ  ތް އެބަ ުކރޭ. ކައުންސިލުގެ ރަީއސް ވަކި ކަމަކަުށް ކޮުށްދޭން އެދުނީމައިދާރާަގއި މަސައްކަ

އް އެބަ ފެނޭ. ކަންތައްތަކަުށް ހުރަސްއަޅާ ކަންތައްަތއް އެަބ ެގ ފަރާތުން މިފަދަ ކަންތައްތައިދާރާގެ ބަެއއް މުަވއްޒަފުން

ގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަކެްއ އަޅު  ،ފެނޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން

އޮތީ  ބުކޮުށްފައި މިުޅގަނޑުމެންގެ ަކއުންސިލު އިންތިޚާއަ ،ނިޒާމު ބައްޓަންކުރެވިަފއި މި އޮތީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި

އޮތީ ވެްސ  ރވިސް ވެްސ އުފައްދާފައި މިއަދި ސިވިލް ސަ ،އަދި ސިޔާސީ މަޤާމުަތކަުށް މީހުން މި ލަނީ ވެސް ،ވެސް

ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި. ރައްޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދިނުމުަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ކުރަން 

ތަްއ ިނޒާމެްއގައި ހުރި މައްސަލަވެސް އެ  ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް ލަސްވެގެން އަންނަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅަކީ ހަމަަގއިމު

އަުްށ ރާނެ ކަންތައްތަެކއް. އެމް.ޑީ.ޕީއްލުކުރުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުޙަ

އެިކއެކި ސަުރކާުރެގ  ؛ރަްއޔިތުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު  މިއީ ،ނިސްބަތްވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ިވދާޅުވެއްޖެ

ފޯރުވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންެގ  ޓަކައި ކުރާ ކަމެކޭ. މިއީ ނުފޫޒު ްއޒަފުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމުަށް ވަޒީާފއަދާކުރާ މުވަ

ކަމަުށް ވަންާޏ  ދާސްޕީޑު ލަސްވަމުންތަންކޮެޅއް  އި އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެްއގައި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމަުށް ޓަކަ

ަކމުގައި ިވޔަސް، އެއީ ގާނޫނު އް އެއީ ނުފޫޒެ ؛ ކާރުން ކުރަންެޖހޭ ސްޕީޑުސަރު ،އެ ކަންތައްަތއް ހަލުވިކުރުމަުްށ ޓަކައި

ެއއް ގޮތެއް.  ކަމުަގއި ވިޔަސް ެއކަން ކުރާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އޮތީ ލާޙުކޮުްށގެން ައޅުގަނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްއިޞް

ަދއުރުެގ ތެރޭަގިއ އަހަރުގެ  5ޖިލީހުގެ މި ންެގ މަރައްޔިތު ގެައޅުގަނޑުމެންނޫނީ ، ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އަހަރު 5އެއީ މި 

ުށްދިނުމަުށް ޓަަކއި އެ ަކންތައް ކޮ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ގާނޫނީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކޮުށްދިނުން. މި

އެްއވެސް  ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިާރަގިއ ހަމަގައިމު، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ  ުށް އަުޅގަނުޑމެން މިމިސްރާބާ ދިމާއަ

 އެއީ ،ނުވާނެ އެ ރައްޔިތަކު ބޭނުންވާ އެ ރަުށެއްގެ ތަރައްީޤެގ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ރަުށެއްގެ ރަްއޔިތަކު ބޭނުމެއް 

ކަމުަގއި އި ވިަޔސް، ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީކަމުގައި ވިޔަްސ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީކަމުގައެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެެރއިން ، ސް، ހެްލތު މިނިސްޓްރީކަމުގައި ވިަޔސްކަމުގައި ިވޔަސްޓްރީިމނި އަދި އެިޑޔުކޭޝަން ،ވިޔަސް 

އެ މަސައްކަތް ހަުލވިކުރުމަުށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެޭހ ، ލަސްެވގެންދާކަުށެއް. އެހެްނވީމާ ންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަ

އޮތީ ވަރަުށް ުކޑަުކޑަ ބަދަެލއް. އެއީ ހަމަ މިނިސްޓަުރގެ  ަފއި މިގެނެވި ްއކަތް މި ކުރަނީ. މި ގާނޫނަުށްގާނޫނީ ެއކިެއކި މަސަ

އިރުޝާދުގެ ދަުށުން ކަންތައްތައް ކުރުން. އިރުޝާދުގެ މަތީން ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ެއއްެވސް މީހަކު އެ މުއައްސަާސ 

ކަުމގަިއ  ެއއްޓް ސެކްރެޓަރީމަނަންއަދި ޕާ، ތެރޭގައި ނުހުންނާނެ. އެީއ ިސވިލް ސަރިވސް މުަވއްޒަފެއް ކަމުގައި ިވޔަސް
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ކަމެއް ން ކުރާ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީްނ ތެރޭ، ވުރެ މަީތ މަޤާމެއްގައި ހުރި ބޭފުެޅއް ަކމުގައި ވިޔަސް  އަދި އެއަުށް ،ވިޔަސް 

ުށް އަުޅގަނޑުމެން މިސްރާބު ކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަާޔިއ އިރުޝާދާ ެއްއގޮތަުށް. އެހެްނވީމާ، އެ ކަންތައްަތކާއި ދިާމއަ 

ގޮތުަގއި މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ.  އޮތީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ފައި މިޖަހާ

އުން. ދިމަތްތައް އަވަްސވެގެން ނިމިގެންއަޅުގަނޑުމެން މީގެ ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެން އަންނާނީ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ޚިދު

ދިއުން. އެނޫްނ އި، ހޮސްޕިޓަލުތައް އަވަްސެވގެންހެދިފައި ހުރި ސްކޫލުތަކާއި، ބަނދަރުތަކާނުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްފުުށުަގއި 

އަިދ ޚުދު ސިވިްލ ސަރވިސްެގ  ،އެހެން ެއއްެވސް ކަެމއްެގ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުށްފަިއ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް

ނީ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ތިޚާބުުކރަންއަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް އި ،މުވަްއޒަފުންނަުށް ވެސް މުާސރަ ދީފައި

 ޚިދުމަތްތައް އަވަްސކުރުމަުށް ޓަކައި. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިނބިދޫ އަުރވަނީ  ތު މިސަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ރިޔާޟަުށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ިސވިލް ސަރިވސްގެ ޚިދުމަތަކީ ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި `. 

ވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، ެއއީ ދި

އޮންނަ ކޮމިޝަނެްއ ކަމުަގއި. ހަމަ އެ ކޮމިޝަްނގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުަގއި ިތއްބަާވ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަކީ 

، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ސިޔާސީ އެޖެންާޑއެއް ހިންގުަމުށް ވުރެ ރައްޔިތުންނަުށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަުށް

އަވަްސކުރުމަުށް މަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭނެ ބައެއް. މި ބިލު ުހުށަހަޅާފައި އޮްތއިރުަގއި ސަަބބުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ެއއްެވސް 

ބިނާކުރަނިވި ސަބަބެއް އަުޅގަނޑަކަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް މީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތް މިހާރަުށް ވުރެ އަވަސްވާެނ 

ަގނޑަުށް ފެންނަނީ މިއީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުަގއި. ިސާޔސީ ގޮތުން، ސިޔާސީ ނުފޫޒު ކަމަކަުށް. ޭއގެ ބަދަުލގައި އަޅު 

ބޭނުންކޮުށްގެން ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ މެޝިން ބޭނުންކުރަން ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ހުުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި. ައޅުގަނުޑ 

ރުގައި ބަެއއް މިނިސްޓްރީތަުކެގ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ، ބަެއއް ބޭފުޅުން ދެންމެ ވާހަކަދެއްކެިވއި 

ސަބަބުން އެ މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވަމުންދާ ވާހަކަ ާފހަގަކުރަްއަވއިފި. އަުޅގަނޑު 

ތަުށް ޢަމަލުކުރާ ޕާމަނަންްޓ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިސވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މަްސއޫލިއްޔަތުތަެކއް ވެސް އެބަ އޮްތ. އެގޮ

ސެކްރެޓަރީންނާ ދޭތެރޭގައި މައްސަލަ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެ. އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަކީ މިނިސްޓަރުންގެ ރުހުމާއެކު ޢައްޔަންކުރާ މީހުންނަުށް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި، 
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ްއކަތް މިހާރަުށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި ހުރި ނިޒާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ކޮމިޝަންގެ މަސަ

ބަދަލުތައް ގެނައުން މާ ރަނގަުޅވާނޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ެއއްވެސް ހާލެއްަގއި މި ހުުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ހުުށަހެޅުްއވުމަުށް 

. އަދި ހަމައެއާއެއްކޮުށް ައުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ހުުށަހެޅިފައި ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަަވން

އޮތް ބިލު ގާނޫނަކަުށް ބަދަލުވެްއޖެ ނަމަ، ވަރަުށް ކަންބޮުޑވާ ަމއްސަލަެއއް ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ އޮތް. 

ހުރިހާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޢައްޔަންކުާރ  ފަހަރެއްގައި ހަމަ ކުއްިލއަކަުށް މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން އަލުން

ގޮތަުށް ވެސް ސަރުކާރުން ނިްނމަވައިފާނެ. މިހެން މި ދެންނެވީ މީގެކުރިން ވެސް ހަމަ މި މަޖިލީހުން ގާނޫނަކަުށް ގެނައި 

ުކ ވެްސ މަޤާމުން ވަިކކޮުށް، ކުޑަ ބަދަލެްއގެ ސަބަބުން، ަބދަލަކަުށް ފަހު ޤާނޫނުއަސާސީްނ ޢައްޔަންކޮުށްަފއި ހުރި މީހަ

އެހެން މީހަކު ެއ މަޤާމަުށް ޢައްޔަންކޮުށްަފއި ވަނީ. ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، 

މިހާރު މި ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މި ވަގުތު ތިބި ހުރިހާ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަޤާމު ގެއްލި، އަލުން މަޤާމު 

މިނިސްޓްރީތަކަުށް މިނިސްޓަރުން ރުހުންދޭ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޢައްޔަންކުރާ ޮގތަުށް ހަމަޖައްސައިފިއްޔާ މިއީ  ހުރިހާ

އަނެއްާކވެސް މި ޤައުުމގައި ަވރަުށް ޕްރޮފެޝަނަލް، ޚިދުމަތްތެރި، ކިަޔވަިއގެން ތިބި އެަތއް ބަޔަކު ަވޒީފާއިން ގެއްލިދާނެ 

ވާތީ ައޅުގަނޑު މި ވާަހކަ ވެސް ފާހަަގކުރަން. މި މައްަސލައާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިީޓަގއި  ކަމުގެ ބިރު އޮތް މައްސަަލއަަކުށް

އިތުރަުށް ބަހުސްކޮުށް މަޝްވަާރކުރަމުންދާއިރުަގއި ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން ޤައުމާ ދޭތެޭރގަިއ ވިސްނަިއގެން، މި ަޤއުމުެގ 

ތްތަކެއް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ ިވސްނުމުގައި މަަސއްކަްތކޮުށްގެްނ ހަމަޖެހުމަުށް ވިސްނައިގެން، މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަ

މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި މަޝްވަރާކުެރއްވުމަުށް. ައޅުގަނުޑ ހަމައެއާއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްހުން  ކޮންމެ މަޤާމަކަުށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރި ކަމުގައި ިވޔަސް، އެ ޢައްޔަންކުރާ މީހެއްގެ މުސާަރއަކީ 

މި ޤައުމުގެ، މި ދައުލަތުެގ ޚަޒާނާއިން ދޭ ފައިސާ. އެއްވެސް ހާލެްއަގއި އެއިެރްއަގއި އޮންނަ ސަރުކާރެްއގަިއ، 

ސަރުކާރެްއގެ ރަީއސްކަމުެގ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުަޅކު ެދއްވާ މުސާަރއެްއ ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުން، ކޮންމެ 

އަދާކުރާ މީހެްއގެ ެވސް އެބަ އޮތް ަޙއްޤެއް. އެ ީމހާ ވަޒީފާަގއި ބިުރވެރިކަމެއް ެނތި އޭނާއާ ހަވާުލވެފައި އޮްތ  ވަޒީާފއެއް

މަސްއޫލިއްޔަުތ ފުރިހަމައަުށް ައދާކުރުމުގެ ޙައްުޤ އޮންނަންޖެހޭ. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޓްީވޓަކުްނ 

ޅުން ވަކިކުރާ ވާހަކަ. އެަތްއ ޤާބިލު، ތަމްރީންތަކެއް ލިބިފައި ހުރި، ކިޔަަވއިގެން ތިބި، އެިކއެކި މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ބޭފު

އަދި ދައުލަތުން ބައެއް ފަހަރަުށް ޚަރަދުކޮުށްގެން ކިަޔވާފައި ތިބި މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ވެސް ަވޒީފާ ެގއްލިގެން ިމ 

ހުންނަ މީހާއަުށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ އޭނައަކީ، ކޮަބއިކަން އޭަނ  ދަނީ ޓްވީޓަކުން. މިކަން އެބަ ޙައްލުވާންޖެހޭ. މަޤާމުގައި

ލިބެންޖެހޭ އޭނަ ވަޒީފާ ދޫކޮުށް ވަިކެވގެން މާދަމާ އެހެން  އެ މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭނެ ުއސޫލުތަކަކީ. އެ މީހަކަުށް ަވުގތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ  ،ްނގެ ޙަްއޤު. އެހެްނވީމާ، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެއިމަކަުށް އެހެން މަގުމަތިވާއިރުގަމަޤާ

 މީހަކަުށް ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅުމުގެ ަޙއްޤު އެބަ އޮތް. ިމއީ ކޮިމޓީގައި މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ބަހުްސކުރާއިުރގައި ވިސްނަންޖެހޭނެ

 މުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ން ކަކަކަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިލަންދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުަށް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

 އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް އަުޅގަނޑު މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި، އާދެ ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އެއާއެީކގައި މުިޅ  ނިޔާ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރެގ އެންމެހައި ލޮބުވެރި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަުށް އަރިސްކުރަން. އަދި ހަމަތަހު

ނިޔާ ަރއްދުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ތަހު ހެޔޮއެދުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަުށް ެވސް ހަމަ މި

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މަޑުމޮޅިކަމެްއގައި ތިެބގެން ނަމަެވސް މި ބަހުސްކުރެވޭ ބިލަީކ ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ ޒާތުަގއި 

 2007/5ނަންބަރު ދެކެން. ގާނޫނު  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު

މިއަދު ަރއްޔިތުންނަުށް  ުްށ މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ)ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްެގ ގާނޫނު( އަ

 ގައި ކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެޅޭ ވަރަުށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެްއގެ އަވަސް ސްޕީޑު ދިނުމުގައި ކަންކަން ޚިދުމަތް

ގެ އިްއޒަތްތެިރ އެކަމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ިމ ބިލު ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ ދިއްދޫ ދާއިރާ، . އާދެ ގޮތުަގއި ެވގެންދާނޭ

ލަޠީފް މުޙައްމަދަުށް ހަމަ ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް މިތާ ތެުދވެަވޑަިއގެްނ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ދެންނެވުމަކީ އަުޅގަނުޑ ކަމަުށް ދަންނަވާ ވާންކޮުށްދީފައިމި ބިލުން ބަޔާ، ދައްކަވަނީ މިއީ ިސޔާސީ ހޮރެއް ކޮންނަ ވާހަކަ

ންނަކީ އެްއވެސް ސިޔާީސ ސެކްރެޓަރީޕާމަނަންޓް   ވިާދޅުވަނީ ކުާރ ކަމެއް. އާދެ، ޮކންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް މި ުށްވެރިކު

ޢަމަލުކުރުމުގަިއ  ،އި ނޫނީ ކަްނކުރުމުގަ ،ވަކި މީހަކަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ތަފާތުެވގެން ،ފިކުރެއްގެ ބަަޔކަުށް ސަޕޯޓްކޮުށް 

ނަވާއިރުަގއި އަދި އުސޫލަކީ ވެސް ަތފާތުވެގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުަށް. އެހެން ދަން  ،ކަމަުށާއި ތަފާތުވެގެްނވާނެ މީހެއް ނޫން 

އޮތް ސަުރކާރަީކ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެންެވްއޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަދު އުެފދިފައި މިއި ލާނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއި

 ނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ވެރިަކން މިއަދު ވެސް ކުރަމުން މި  ޕާޓީ ޑިމޮކްރަޓިކްދިވެހިރާއްޭޖގައި މަލްޓި ވެސް 

އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުއފެދިފައި އޮތް ސިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕާޓީން ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ދެންނެވިދާނެ. 

ދިވެހި  ،ގެ މައްޗަުށް ާލޒިމްެވގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުރި ކަންތައްތައްއެހެންވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަދު ސަރުކާރު

އުސޫލީ ހަމަތަުކގެ ތެރެއިން އެ ކަންަތއްތަްއ  ކައި މިއަދުގެ ވަސީލަާތއިރައްޔިތުން އެދޭ ކަންތައްަތއް ހާސިލުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަ

އަކަުްށ މަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޕާޏާ މީގެ ކުރީަގއި ހިސާބަުށް ޑެިލަވރކޮުށްދިނުން. އެހެންެވއްޖެ ަކމަުށް ވަން ރައްޔިތުންނާ

ކަނަޑއަުޅއްވާަފއި  ،ނޫނީ މިނިސްޓްރީގައި ުހންނަވާ ،ގޮތަުށް ނުހިފޭއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އެ 

އަުށް އަުޅގަނޑަުްށ ކަ އެ ބޭފުޅުން އެ ަދއްަކވާ ވާހަ ނުިވޔަސް ވެސްިކޔަމަން ހުންނަވާ މިނިސްޓަރަކު ކުރައްަވވާ އަމުރުތަކަކަުށް
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ހުރެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ދޫފުޅުން މިއަދު މި ވިދާޅުވަނީ އެްއެވސް ފަރާތަކަުށް ތަފާތުވުމެއް  ތަފާތު ޚިޔާލަކަުށް ދެވެނީ މި ސަބަބާ

ނެތި، ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހަމަހަމަވެގެން ވާންވާނޭ ރައްޔިތުންނަުށް. އެެހންވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެީއ 

 ނުވާ މީހެއް ކަމުަގއިސްޓަރުގެ އަމުރުތަކަުށް ިކޔަމަންއެ  ވުޒާާރއެްއަގއި ހުންނަާވ މިނި ،ނުމެއް ނުހިފޭ ކަމަުށް ވިޔަސް ބޭ

ެއއްގެ ނަުމގައި ަދއުލަތުގެ ަޚޒާނާއިން މުސާރަ މަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޕާ ،ިސވިލް ސަރިވސްގެ މަޤާމުގައި ވެސް  ވިޔަސް

ރައީސް އެބަޖެހޭ ދެކޮޅުަށް  އިްއޒަތްެތރިއިުރަގއި ވީތޯއޭ؟ ވާަހކަެއއް ދައްކާބަހައްޓަވަން ދެއްަވވާފައި ހަމަ  އެ ބޭފުޅަކު ވެސް 

ގޮުށެއް ޖެހޭނީ ދެކޮޅު ގެނެސް ކައިރިކޮުްށގެން. އެހެްނވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަުށް  އި ވެސް ވިސްނާލަން. ެއއްެޗއްގަ 

ިއ ންމެ ރަނގަޅު ގޮތަުށް ވިްސނުން ބައްޓަންކޮުށްގެން. މީގަ އޮންނަ އެ އި ދިނުމުގައި ވެސް ކަންކުރެވޭނީ ޭއގަ ޚިދުމަތެއް

މިއީ ަރއްޔިތުްނެގ  އޮތް ސަރުކާަރކީ މިއަދު ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުފެދިފައި މިގަ

ދަނީ  ވެރިަކން މިއަދު ކުރަމުން މި އަދި ސަރުކާެރއް ނޫނީ .ެއީކގައި ުއފެދިފައި އޮތް ސަރުކާެރއްކަން ތިރާމާލޯތްބާއި އިޙް

، އްޔާ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަްނވީވެއްޖެ ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި އޮތް ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުްނަކން. އެހެން

ނޫނީ ، ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ ެއ ޕާޓީއަކުން ިދވެހި ރަްއިޔތުންނަުށް ވިއްކާަފއިސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން ވެރިކަްނ 

ކުރަްނ ތަންފީޒުނޫނީ މެނިފެސްޓޯތަކެއް ހިއްޕަަވިއގެން އައިސް އެ މެނިފެނސްޓޯގައި ހުރި ކަންތައްތައް  ،ަލްއވަވާަފއިވިދާޅުވެ

 ކެނޑިޑޭޓް  އެ ޕާީޓއަކުން ނިކުންނެވި ،އަދި ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުަރއްަވވަނީ ،ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ

ހިސާބަުށް ގެނެސްދިނުމުގެ  ެއ ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނާ  ގޮްސގެންުށް އެ ކަމުވަނީ ރަްއޔިުތންނަޢައްޔަންކުަރއްވަ 

ނޫނީ އެ  ،ްއޔާ ެއ އުފެޭދ ސަރުކާރަކަުށް އެހެންެވއްޖެ ކަމަުްށ ވާީތ.ނޫނީ ލިބިދާނެަކމުގެ ުއއްމީދުަގއި  ،އުއްމީދުަގއި

އުލު ބައްޓަްނކުރުމަކީ ގޮތެއް ެއ މާޙަ ކަންކަން ކުެރވޭނޭ ވަލިްއޔުލްއަމްރަކަުށް ހަމަޖެހިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުަޅކަުށް އެ 

ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ ސަރުކާރާ ހަވާލުވެލަްއވާ ބޭފުޅުްނގެ ޒިންމާއެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ެދެކން. އެީއ ރަްއޔިތުން ކުިރ 

ބަުށް ުތން ދާން ބޭނުންވާ ހިސާގޮތް. ަރއްޔިތުން ހޯދަން އެދޭ ދުވަސް. ަރއްޔި އުއްމީދު. އެއީ ަރއްޔިތުން ދެެކން ބޭނުންވާ

ހިސާބަުށް ދިޔުމަުށް ޓަކައި ެއ  އެ ،ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީނޫނީ ، މަުށް ޓަކައި އެ ައއްލަން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީދިއު

ން. މަގުފަހިކުރުމަކީ މިއަދު ކޮްނމެގޮތެްއވިޔަސް ސަރުކާރަުށް ލާޒިމްެވގެންވާނެ ކަެމއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ެދކެ

ނޫނީ ިމ  ،އިުރަގއި މިއީ ހަމަެއކަނި ރައްޔިތުންނަުށް ހުރި ބިރުވެިރކަމެއްގެ ގޮުތގައި ދައްކާ އްާޔ، ވާހަކަަތކެއްއެހެންވެއްޖެ 

މަނަންޓް ޕާގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ މުއައްސަާސތަކުަގއި ތިއްބެވި 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިގޮތުަގއި ވާހަކަ ބަެއއް  ުށް ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންގެންނަކީ އަނެްއކާ ެގއަސެކްރެޓަރީ

 ދަކީ. ކުރަން މި ނޫން އަސްލު މީގެ މަޤްޞަ ދެއްކެވީމާ ެއއީ އަުޅގަނޑަުށް ތަންކޮޅެއް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ަސބަބެއް. ެއއީކީ

ކުރުމަުށް ޓަކައި،  ންއެ ކަންކަ ،ގެނެވޭާހ ވެސް ބަދަލަކީ ޒަމާނާ އެއްޮގތަުށް ހާލަތު ހޯދުމުަށް ޓަކައި ،އުޅޭހާ ވެސް ކަމަކީ 

ކުރެވޭެނ ތައް، ކައިރި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކާއި ފަހިާވނެ ގޮތް ،ނުމަުށް ޓަކައި ދިހިސާބަުށް ކަންތައްތައް ޑެލިވަރކޮުށް ރައްޔިތުންނާ
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 އްޔާ މި ަކންކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށްއެހެންވެއްޖެ ގޮތްތައް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ެގނެވޭހާ ވެސް އިޞްލާޙުަތއް މިއީ. 

 .ގޮތަުށް.. ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ބިުރވެިރކަން ނޫފެދޭ ،ިއގެން މިގޮތަުށް ާވހަކަފުޅުތައް ބައްޓަންކުރުަމކީވިސްނަާވވަޑަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ އި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ުށް.ޢަރިފާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބާދީ އަުޅގަނޑު ާދއިރާެގ މަހުގެ ތަހުނިޔާއާިއ މުބާރިކު އްޒަތްތެރ ަރީއސް. އާދެ! ބަރަކާތްތެރި ރަަމޟާންޝުކުރިއްާޔ އި 

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަުށް އަރިސްކުރަން. އާދެ! މިއަދު  އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށާއި ައދި އާއްމުކޮުށް މުޅި ދިވެހި އެންމެހައި

ލާޙުގެ މަްއޗަުށް ބިނާވެަފއި ލެވިފައިާވ އިޞްާލޙަކީ އެންމެ އާދަިއގެ ދެ ިއޞްމެންގެ ކުރިމަްއޗަުށް މި ހުުށަހަޅާއަޅުގަނޑު

ގެން އެބަދޭ. ސިވިލް ފެނި މު އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށްިވޔަސް ވަރަުށް މާނަފުން ވަރަުށް މުހިއް ކަމުަގއިއޮތް

 ނަކީ އެ ންމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޕާުނވަތަ  ،އެންމެ މުހިންމު މަޤާމު އަދާކުރަމުންދާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އިސަރވިްސގަ

ހިސާބަުށް ގެނެސްދިނުމަުށް  އެ މެނިފެސްޓޯއެއް ރައްޔިތުްނނާުނވަތަ  ،އިރެްއގައި އެ އޮންނަ ސަރުކާެރއްގެ ވިސްނުމާއި ިފކުރު

 އެ ފަރާތަކީ އެ  ،ހީތެރިވެދޭން ިސވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނާއެުކ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަުށް ވީހިނދުޓަކައި އެ

މަުށް ރައްޔިތުްނެގ އެ ސަުރކާރެއް ައއު ،ނަމަ ވަނީ ކަމުަގއިދިކޮޅަުށް މަސަްއކަތްކުރާ ބަެއއްއޮތް ސަރުކާރާ ދިމާ އިއިރެްއގައި 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަމަކަުށް ނުވާނެ. ބައެއް އި ކުރުމަކީ ފަސޭހަންފީޒުކުރިމަތީގައި ހުުށަހަޅާލި މެނިފެސްޓޯ ތަ

ުރ އަހަރާއި ަބއިެގ ތެރޭަގއި މި ސަރުކާ  ވީ ދެ މިކަހަލަ ތަޖުރިބާތަކެއް މިައޅުަގނޑުމެންނަުށް  ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ  ،ނަމަ ވަނީ . އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ހުރި ކަމަުށްކުރަންޖެހިފަތެރެއިން ވެްސ ވަނީ ތަޖުރިބާ 

ކުރުމުގެ ެއއް ަވކިމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީޕާކުރެވުނު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ސިިވލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ

. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާަލތަކަުށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ ލަތަކަުށް މި ޤައުމު ވަނީ ޮގސްފަކުރަންޖެހުނު ހާ ތަެކއްމަސައްކަތް

އަޅުގަނުޑމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް  ކަމަުށް ވަންޏާ، ފިދާން ފަުށައި ތައްގެ މަސައްކަތްންމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޕާގައި ތެރޭ

 މިއީ ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޮގސްދާނެ.ދުމަތްތައް ހުއްޓިގެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދޭންުހރި ޚި

ރަްއޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެންމެ އެދެވޭ  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިްނމާއެއްތިބެ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނަުށް ވެ

އެ  ޙު ެގންނަންޖެހޭ ކަމަުށް ވަންޏާގޮތެްއގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ދެޭވނެ ގޮތަކަުށް އެ ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާ

އަދު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން އަދި ރައީސް ގޮުތގައި އެ ވަުގތު ޖެހިއްޖެ. މި އިޞްލާޙު ގެންނަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ަގއި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މާލޭެގ ޕީޑުހަލުވި ސް ،ޔާމީން މި ގެންދަވަނީ ވަރަުށް ބާރުهللا ޢަބްދު
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ިވޔަްސ  އިކަމުގަސް މި ފެންނަނީ ތަރައްޤީ. އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮންމެ ރަުށަކުން ބަލައިލިިވޔަ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ބަލައިލިކަމުގައި

ފެންނަނީ ތަރައްޤީ. މި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކައި އިދިކޮޅު ފަރާްތތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި  މި

އް. ސިޔާސީ ގޮތުން ތިބެގެން ބޮޑެތި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާކަމީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެ

ާރއްޖޭގެ  ،ދުވަނީ ގޮތުން ގެއްލުންދީރާއްޖެއަުށް ޢު، އް ބަޔަުކ އެްއވެގެން ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ތިބެވެފައި ތިބި އެތަ ފެއިލް

އަުޅގަނޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިިސްއޔަތުން ކުުށްވެރިކުރަން. މިފަދަ  ތައްތަރައްޤީ ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި މިކުރާ މަސައްކަތް

އެީކގަިއ ވަރަުށް  ވަރަުްށ ކުޅަދާނަކަމާ އި ގަނޑުމެްނގެ ސިވިލް ސަރވިްސގައަޅު  ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވެމުންާދ ހިނދު

ގައި މަަސއްކަްތކުރަމުންދާ އާދައިގެ ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންތަެކއް ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކަިއ ބަެއއް ސިިވްލ ޤައުމީ ރޫހު

ަތކެްއ އެބަޖެހޭ ހަދަން. އެ ކަމަުްށ އެ ކުރާ މަަސއްކަްތތައް އެ ުހއްުޓވޭނެ ގޮތް ންމަނަންޓް ސެްކރެޓަރީޕާސަރވިްސގެ 

ދެްއވީތީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ުށަަހޅައިޓަކައި އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަުްށ ބޮޑަުށް މި އިޞްލާޙަުށް ތާީއދުކުރަން. މި އިޞްލާޙު ހު

ޠީފަުށް ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ލަދިއްދޫ 

އްޒަފުންތަެކއް. ިސވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުންނަކީ މުިޅ ސަރުކާުރގެ ތެޭރގައި އެުކލެވިފަިއވާ މުވަ  ،ޤީޤަތަކީޙަ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން މުވަްއޒަފުންތަކެއް ކަނޑާލަން  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަުކރެއްވި އި

 ،ުށް ހުންނަވައިގެން އޮތް ރަމަޟާން ރޯދަމަހު ރޯދައަ މި .ވާހަކަ. ހަމަ ދިމާ ދޮެގއް މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންގި

ނުވާ މަިޖލީހެއްގެ ގޮތުަގއި ގާނޫނުަގއި ވިަޔސް ކުުްށވެރި ކަމުގައިލީހަީކ ކޮންމެ ވާހަަކއެއް ެދއްކި ގަނޑުމެންގެ މި މަޖިއަޅު

ން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ހެއްދެވި ފަރާތުން ހަމަ ޔަޤީނު ،އޮތް ކަމަުށް ިވޔަސް

ައުޅގަނޑުމެންނަުށް އޭގެ އަދަބު  ސް ޢަމަލުތަކުގެ ހިސާބު ބައްލަވައިައުޅގަނޑުމެން ކުރާ ގޯ ،ދައްކާ ދޮގު ވާހަކަތަާކއި

ނަކަުށް ހާތަެއއްވެްސ ހާލެްއގަިއ ރައީސް ޔާމީން ވަކި މިިނސްޓްރީއެްއގެ ަވކި މުަވއްޒަަފކު ކަނޑާލަްނ މި .ދެއްވާނެ

އެީކގައި އެ މުަވްއޒަފުންތަކަުށް  ސަރުކާުރގެ އޮިނަގނޑުތަކަުށް އެ އަންނަ ބަދަލާެއއް ނޯންނާނެ. ހަމަެއއާެއކީަގއި، އަންގާފަ

ވެސް ކުިރއަުށް ގެންދާނީ. މި  ގޮތަކަުށް ިމ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ކަެމއް އެހެން ދިމަދިމާލުން ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވގެންދާ

ފަހަރު އަުޅގަނޑަުށް މި ފުރުަޞުތ  އްޔިަތކަުށް އަނިާޔވެިރވާނެ ސަރުކާެރއް ނޫން. އަިދވެސް ެއއްސަރުކާރަކީ އެްއވެްސ ރަ

 .والس الم عليكمދެއްވީތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު.ރަޝީ މުޙައްމަދު ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ައލިފުުށީ ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

 ަގޑިއިުރގެ ވަގުުތ ޮއތް  1ގަކުެރއްިވ ޖަލްސާ ފައްަޓވަމުން ފާހަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް 

މިނެޓު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ދެއްވީ.  3. ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްެކވީ 3. މަުށްމިނެޓު އޮތް ކަ 14މަުށް. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ކަ ބިލެއް

މު ބިލެްއ، މިހާ މުހިއްގަިޑއިރުގެ  3އްމު ކޮމިޓީން ނުވޭ. އާ ގޮތެއް އަުޅގަނޑަކަުށް ސާފެއް  މިނެޓުަށް ވީ 4ދެން ބާކީ އޮތް 

ފަހުން  ގުޅަިއގެންޙައްޤު ނި އެ ވެސްއެ ތަނުން ދީ، މިެނޓު  14އަުށް ކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީުކޑަ  އެްއަގޑިއިރަުށް އިބިލެއްގަ 

ތަން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އުނިކޮުށްަލއްވާ ުށް ފެންނަނީ އިތުރު ަހތަރު މިނެޓުއަނެއްކާ ިރޔާސަތުން ވެސް ައޅުގަނޑަ

 .ޝުކުރިއްޔާ .ސާފުކޮުށްދިނުން އެެދން ގޮެތއް ިދޔައެހެންވީމާ، ެއކަން ހިނގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ާއއްމު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތީ  ނިޒާމާ

ގަިޑިއރަުށް ކުޑަކުރަން. އެ ލިޔުން ައޅުގަނޑު އަތުަގއި އެބަ އޮތް.  1ރަމަޟާން މަހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރޭގައި ބަހުސްތައް 

 ނަުށްއަރުވަން. ައޅުގަނޑުމެން މިނެޓު 5ންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ދެން އެމް.ޑީ.ޕީން ކަނޑައަާޅފައި އޮތީ ކޮ

މިނެޓު އަރުވަމުން  5އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަުށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް  ،ކަނޑައަުޅްއވާފައި

ޔާްޒ ފަހުމީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތި ފަހުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި  ގެންދިޔައީ. އެހެްނވެގެން ވަގުުތ ހަމަވީ އެންމެ މި

މިެނޓު އަުރވާ ކަމަުށް ވަނީ ވިްއޔާ  5ގޮތުން މެންބަރަކަުށް  . އަުޅގަނުޑގެ ހިސާބުތައް ދަްއކާވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި ނިންމެވީމަ

ުށް ފަހަރެއްަގިއ ހުންނާނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ ޓާ ހަމައަުށް ޮގއްސަމިނެ 15ދައްަކވާއިރު ފުޅުމެންބަރުން ވާހަކަ 3

ެއ  ،އޮޅިަވޑަިއގެންފައި ޮއވެދާނެތީެވ މިކަމަުށް ސަމާލުވެ ދަންނަާވލީ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

އިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ  ދިނީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމެންބަރަުށް އެކަން އޮޅުންފިލުވައި އިްއޒަތްތެރި

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ،އަުށްބްރާހީމްދީދީއި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލަުށް  ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނަުށް، 2007/5މި ބިލަުށް، ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވިދާުޅިވ  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އިްއޒަތްތެރިއަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތު މި ހޯދީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންެގ ބައެއް 

ެގ ފުކޮުށްދިނުމުގޮތަުށް ވިދާުޅވެަފއި އޮތީމަ ައޅުގަނޑު ހަމަ އެ ނުކުތާތައް ސާ ބައެއް ނުކުތާަތއް ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅުންއަރާ

 މެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ކޮން، ުކރާ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާުރން އަބަދުވެސް ޚިދުމަތްދެނީނިޔަތުގަިއ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ދިޔަސް ހޯދާނީ. ޚިދުމަތްދޭނީ ރައްޔިތުންނަުށް. ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދީގެން ސަރުކާރަުށް ތާއީދު ހޯ

އޮންނަ ޕާޓީައކީ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިްނގާ ޕާޓީ.  ޕާޓީަތއް ުހންނައިރު އިދިޮކޅު ޕާީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި މި ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި
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. ވެރިކަންކުރާ ހިންގާ އެއް އިދިޮކުޅގައި އޮތަސް އެ ޕާޓީައކުން ައބަދުވެސް ހިންގާނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްއެއީ ކޮންމެ ޕާޓީ

ސަރުކާރުން  ގެޔާމީންهللا ކުރާނީ ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދޭން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ރައީސް ޢަބްދުއްކަތްޕާޓީން މަސަ

ބައި ތެރޭގައި  އިއަހަރާ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް މި ދެސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހިންާގނެ. މި ސަރުކާރުން އެއްެވސް 

އިދިކޮުޅ ޕާޓީން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެސް ފެންނަީނ  ،ނިމިގެންދިޔައިރު ހިންގާަފއެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ސަރުކާރު  ،ންތަން. މިތަންކޮޅު އަޅުގަނޑު ަރއްިޔތުންނަުށް ހާމަކޮުށްދޭން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ

ހިންގާ ޕާޓީން އަބަދުވެްސ ަރއްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވަނީ. އެ ޚިދުމަތް ފޯރުޮކުށްދީގެން ރައްޔިތުްނގެ ތާއީދު 

އަންނަން  ބުަރއިގެން ެވރިކަމަުށް އަނބުރާފާޑުފާޑުގެ ގޭްސ އަނ، ހޯދަން ބޭނުންވަނީ. ސިޔާީސ ހަރަކާތް ހިންގަިއގެން

މު ޕޮއިންޓެއް. ަސރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން ބާއްާވ ޕާޓީން. އެހެންވީާމ، މިއީ މުހިއް ސް އިދިކޮޅުުދވެމަސައްކަތްކުރާނީ އަބަ

ޕޯެޓްއ ެވސް ޖަލްސާއެއް މި ާބއްވަނީ އެއަރމި ސަރުކާރުން އަބަދު !. ބަލަގަޓު ފޮނުަވއޯޖަލްސާތަކަުށް މީހުން ގެންނަން ޗި

ނޫނީ ރަުށަުށް ފެންދިނުމަުށް ޓަކައި.  ން، ނޫނީ ނަރުދަމާ އަޅަން.ރު ހަދަރަުށެއްގެ ބަނދަ ެއއަރޕޯެޓއް ބިނާކުަރން، ހިއްކަން،

 މިަކން ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށް، މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުަށް ޓަކައި އެކަންކަމާ ގުޅޭ  ،މިކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި 

ވަތު ިމ އެ ދަޢު ވިލް ސަރވިްސ މީހުންނަުށް ވެސް ދަޢުވަތު އެުރވެންޖެހޭނެ.ކުރާ ސިމުއައްސަސާަތކުަގއި މަސަްއަކތް

ޕޯާޓ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުށް ގިނަ އއެއަ  އިރުޕޯޓް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާ ނޫނީ އެއަރ، ޕޯްޓ ހަދަންފޮނުވީ. އެއަރ ސަރުކާރުން

ކޮން ފެންވަރެއްގައި ހަދާ  ޖެހޭ އެބަ  ކުރާ މުވަްއޒަުފންނަުށް އެނގެންތުތައް އެއަރޕޯޓްގަިއ މަސައްކަތްމަޢުލޫމާ

 ،މީހުން ގެންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ވަުތ އަުރވަންޖެހޭނެ. އެއެ މުަވއްޒަފުންނަުށް ދަޢު ންވީމާ،ޕޯެޓއްކަން. އެހެއެއަރ

 އެމް.ޑީ.ޕީން ބާްއވާ ޖަލްސާއަުކން އެކަހަލަ ކަމެއް ނޫނޭ މި ކުރަނީ. ސަރުކާރު ަވއްޓާލަްނ ކުރާ މަސައްކަެތއްަގއި އެ 

ނުވޭ. މި ސަރުކާރުން ސިާޔސީ ގޮތުން ބަިއވެރިގަިއ ނުޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން ިސޔާސީ ހަަރކާތެއް މީހުން ބައިވެިރވާކަުށް

ވެސް ނުދުއްވާނެ. މިހާތަނަުށް ދުއްވާފައެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮނޑި ރޭހެއް

ން ސިޔާސީ ގޮތު ،. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރަުށްވެސްސިާޔސީ ގޮތުންތަން  އިދިކޮޅު ޕާޓީން ގޮނޑި ރޭސް ވެސް ހިންގާ

މެއް ނެތް. މި ސަރުކާރު މިއީ ަރއްޔިތުންނަުްށ ދައްކާނެ ކަ ވާހަކަ ގެއަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްަތއް ުކރެއޭ ިކޔަިއގެން ފާޑުފާޑު 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުަށް ޓަކައި މިހާތަނަުށް ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ. މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު މި ގެންނަނީ ވެސް 

އެ  ގައިރޮކެޓް ސްޕީޑު ކުޮށްދިނުމަުށް ޓަކައި. ގޮނޑި ރޭހެއް ދުއްވަންޖެހުނަސް އަުޅގަނޑުމެންރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ފޯރު

ން އެކަމެއް ނުކުރާނެ. މި ަސރުކާރަކުން ސިޔާސީ ގޮތުން މި ސަރުކާރަކު  ލާނަން. އެހެންނަމަވެސްގޮނޑި ރޭސް ނިންމައި

ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަުށް  ެވސް ނާރާ. މި ސަރުކާރު މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނީ އެެހން ބޭފުޅެއްގެ އުަނގަނޑަުށް ތަެދއް

 ކަމަުށް ނުހެދި، ތަދުނާރާ ކަމަުށް ހެދިގެން... ތަދު އަރާ ތަދެއް އެރިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުުށީ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ުށްނަޝީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުުށީ

އައުމުެގ  ނޫނުއަސާސީރވިސް ގާނޫނަކީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤާރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސިވިލް ސަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ނޫނުއަސާސީ އޮތްއިރު ފާސްކުރެވުނު ގާނޫނެއް. އޭރު އޭގެ ޮމޑެލް ތަްއޔާރުކުެރއްިވ އަހަެރއް ކުރިްނ ނޫ ޤާ އަހަރެއް، ޮދޅު

ިވސްނާލެވިަފއެއް ނެތް. ނުވަތަ ކުަޑކޮުށް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިއައި މޮޑެލްއަުށް ބޭފުޅުން ތައްޔާރުކުރެްއިވއިރުަގއި ފަހުން

ނޫނުއަާސީސ ޤާ ފަހުން، ަގއި އައި 2007ިސވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު  ،އަބަދުވެްސ ވާހަކަދެެކވުނުތަފާތު ކަންނޭނގެ. 

ނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަުްށ ޤާމިހާރުގެ  ،ފަރަގުތައް ަނއްތާލުމަުށާއި ،ފަހުން ެއއައި ބަދަލާ އެްއގޮތްކުރުމަުށާއި  ަގއި އައި 2008

 އެއީ ވަރަުށް ބޮޑު މަސައްކަަތކަުށް ވާތީ އެކަން އަދިވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ބައްޓަްނުކރުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް 

ފަހުން ޕާމަނަންޓް  ލަފާ ހޯދަިއެގންނޭ މީގެ ،ލާފައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީއޮތީ ނުކުެރވި. އެހެން ދަންނަަވއި

ުށް މިހާތަނަުށް ވިސްނިފައި ކުރާނީ. ހަމައެކަނި އެއީ މީގެ މައިަގނޑު ތަންކޮޅަކީ. އަުޅގަނޑުެމންނަސެކްރެޓަރީން ޢައްޔަން

އޮންނަ ގޮތުަގއި އަދި ފެންނަމުންދާ ގޮތުގައި ލަފައަކީ ޭއގެ ޒާުތގައި ލަފާ ރައްދުވާ މީހާ އެ ބަލައިގަތުމާއި ެއ 

އުޅޭ އެްއޗަކީ ލަފާދޭ މީހާ  ުށް ނިކުންަނ ކަމެއް ނޫން. ދަންނަވަން މި ކަބަލައިނުގަތުމުަގއި ެއއްެވސް ނަތީޖާއެއް އިތުރަ

މަލުނުކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އޭގެން ހާސިލުކުރެވޭ ކަެމއް ރައްދުވާ މީހާ އެއާ އެްއގޮތަުްށ ޢަ އެ ،ުށް ވިޔަސްލަފާދިން ކަމަ

ކުާރ ކަތޯ، މަޝްވަރާކޮުްށގެން ޢަްއޔަންކުރާ ވާހަހުމާެއކު ޢަްއޔަންއުޅެނީ ރު ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން ބުނަން މި

ކުާރ ޢައްޔަންއުމުތަކުަގއި ތޯ ވަރަުށް ސާުފކޮުށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ބައެްއ ޤަވާހަކަކުރާ ކަތޯ، ލަފާ ހޯދައިގެން ޢަްއޔަންވާހަ

 ކުރުމަުށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ ަވގުުތ އެ ދާއިރާެއއްގެ ވަޒީރާ ވާހަަކދެއްކުމަކީ ކޮުްށއުޅޭ ކަމަކަުށް ޢަްއޔަންނުވަތަ  ،ވަގުތު 

ނަުށް. އަދި ންމުމުގެ ބާރު އޮންނަންޖެހޭނީ ކޮމިޝައާިޚރުގައި އެތަނަކަުށް ފޮުނވަންޖެހޭ މީހާ ނި ،ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވެ

 ،ރީންނަކީ އޭގެ ޒާުތގައި ސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންނަުށް ާވއިރުބައެއް އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަ

ގޮތަުށް ަތއްޔާރަުށް ޖެހުނު ކަމަުށް ވީނަމަވެސް މަސަްއކަތަުށް ދެވޭ މަސައްކަތަުށް ނިކުންނަންމީހުންނަކީ ކޮންމެ ދިމާލަކަުށް  އެ

މީހުން  މީހުންނަކީ ޕޫލެއް. އެކި ދުވަހު އެ ކުރާ ބައެއް ނޫން. އެވަކި މިނިސްޓްރީއަކަުށް ޢައްޔަން ތިބޭ ބައެއް. ކޮންމެހެން

އްޖެއަުށް ކަންނޭނެގ ަވކިން ކުރުމަީކ ވެސް އެއީ ކުރެވޭ ކަމެއް. ރާދަލުކުރުމަީކ ވެސް، ޓްރާންސްފަރއެކި ތަންތަނަުށް ބަ

ހަކަުށް އިސްކަންދީގެްނ ވާ މީ އަދި އެ ދާއިރާެއއްގެ ޓެކްިނކަލް މީހަކަުށް ،ކޮުށްގެން މީހުން ހޯދައިގެންއިޢުލާނުމަުށް އެ މަޤާ

ކުރާ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެްނ އުމުތަކުަގއި ކަންތަްއ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން ޤަ ކުރާ ުއސޫލެއް ވެްސ މިޢައްޔަން

ޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެެހން. އަދި ލަފާ ހޯދައިގެން ބަލައިލައި، ެއއާ ެއއްގޮތަުްށ ކަންކަން ކުރީމަ އަ

ޢައްޔަންކުރުމަުށްފަހުގައި ދެން އޭނަ ގޮނިޑއަުށް ފަރިތަވީމަ ެދން އޭނަ އެ ކުރާ ކަންަތއްތަކަުށް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ގޮތެއް 
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ާޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަުްށ ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެތާ ދެއްތޯ. މިހާރު ދެކެވޭ ވާހަކައަީކ، ބައެއް މީހުން ސަރުކާރުގެ ސި

ދެކޮޅުހަދާތީއޭ މިހެން ވަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ސިވިލް ސަރވިސް ގެނަިއްއސުރެ ވެސް އަުޑއިޭވ ކަމެްއ. 

ކައުންސިލުތަުކގެ ފެންވަުރގަިއ ޒިންމާދާރުވެރިޔާާއއި ަކއުންސިލުތަކާ ދޭތެރޭ އަބަދުވެސް ކުޑަުކޑަ ކޯޅުމެއް އޮންނާނެ. 

ންޓް ސެކްރެޓްރީއާ ދޭތެރޭ ކުޑަކުޑަ ޯކޅުމެއް އޮންނާނެ. ސެކްޝަންތަކުގެ ެވރިންނާއި ދެން ތިބޭ ސިވިލް ވަޒީާރއި ޕާމަނަ

ސަރވިސް ވެރިންނާއި ސިާޔސީ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ކުޑަކުޑަ އަަރއިރުމެއް އަބަދުެވސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަބަދުވެސް 

ެއއް. އެެހންވީމާ، ުސވާލަކީ ހަމައެކަނި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ބަދަލުަގިއ ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް ަދއްކަމުން ައއި ވާަހކަ

ކަނޑައެިޅގެން ދެކޮޅަުށް މަަސއްކަތްކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ ދެން އޭނައާ ދޭތެރޭގައި އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިޯތ 

ޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިހާރު ހާސިލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިލާަފއި އެ އިޖުރާއަތުަތއް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްދިނުމުން އަ

 މި އުޅޭ ކަންތައް މާ ބޮޑަުށް ާހސިލު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދިއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފު މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ލް ސަރވިސް ގާޫނނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ )ދިވެހި ސިވި 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  1:30ނިމުނީ. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަުްށ އެހުން މިއަދު 

ންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ އަުށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަ 5.2އަޅުގަނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{5.2}

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ  2006/2ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ގައި ޭބްއވުނު،  2016ޖޫން  7ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިުލގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ 

ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާފަންނު ދެކުނު  2ނަ އަހަުރގެ ވަ 2016

ރިފާޢު. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު އަރުވަން، ޯޕޑިއަމަުށް ވަަޑއިގެްނ هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދު

 ބިލު ހުުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަުތ. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާ

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ސެިކއުރިޓީްޒއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ  2006/2`. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑަުށް ދެްއވީ

ވަނަ އަހަުރ  2006ގްރޫޕަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީްޒއާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ 

ގަިއ ވުޖޫދަުށް އައި ގާނޫނެއް. ސަރުާކރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން މިާހރަުށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިާރއެއް 

ސެކިއުރިީޓޒް މާކެޓް ތަރައްީޤކޮުށް، ކޮްނވެންޝަނަލް އަިދ އިސްލާމިކް ފައިނޭންްސގެ އެކި ާބވަތުގެ ޕްރޮަޑކްޓުަތއް 



27 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާމކެޓަުށް ތަޢާުރފުކޮުށް، ގިަނ ިވޔަފާރިވެރިތަަކުށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްަތއް މެުދވެރިކޮުށް ފަންުޑ ހޯދުމުަށް 

ގައި ޚާްއޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުތައް ޤާއިމުކުެރވޭ ަޒމާނީ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުފުކޮުށް، މަގުފަހިކޮުށްދިނުމޭ. އަދި މީގެތެރޭ

ތަންފީޛުކުރުމަުށް މަގުފަހިކޮުށްދިނުމޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސެިކއުރިޓީޒް 

ވަނަ އަހަުރ ފާސްކޮުށްފައިވާ ގާނޫނަކަުށް  2006ވުަމުށް ޓަކައި އިޝޫކުރުމާިއ، ގަނެިވއްކުމާިއ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ކުިރއެރު

ވީހިނދު، މި ގާނޫނުގެ ދަުށުްނ ކެޕިޓަލް މާކެްޓ ރެިގއުލޭޓުުކރާ މުއައްަސސާތަކާިއ، އަދި ސްޓޮކްެއކްސްޗޭންާޖއި މާކެްޓ 

އިޞްލާޙު މި  20ުށް މި ފަންކްޝަންކުރުމަުށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް ވަީނ ހަމަޖެހިފައޭ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނަ

ހުުށަހަޅައިލެވެނީ ވޭުތވެދިޔަާތެގ ތަޖުރިބާއަުށް ބަލާއިރު ސެކިއުރިޓީޒް މާކެުޓގެ އިންިތޒާމުތައް އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމަުށް 

ޓަކައި  ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙުތަކެކޭ. މިގޮތުން ޕަބްލިކު ކުންފުނިތަކުން ސެކިއުރިޓީޒް ިވއްކުމުަގއި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ 

ރޮސްޕެކްޓަސްއާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ރާއްޭޖގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަުށުން ގެނައުމާިއ، މާކެޓަުށް ބޭނުންވާ ޕް

އިތުރު ބަެއއް ޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮުށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ގާނޫނުގައި ކަނަޑއެޅުމާިއ، މާކެޓް މެދުވެރިކޮުށް ކުންފުނިތަުކެގ 

ޑިސްކްލޯޝަރއާއި ޓްރާންސްޭޕރެންސީ ހަރުދަނާކުރުމަުށޭ. އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުުމގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދޭ ހާލަތްތަކުގައި 

އުސޫލުތަާކއި، އިތުރަުށް ބޭނުްނވާ ގަާވއިދުތަްއ ހެދުމާއި، ިދެވހިރާއްޖޭގެ މުައއްސަސާަތކާިއ ބޭރުގެ ެސކިއުރިީޓޒްާއ ބެހޭ 

ރުލުން ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ އުސޫުލތައް ެއކުލަަވއިލުމަުށް ޓަަކއޭ. މުއައްސަސާަތކާ ުގޅުން ހަރުދަނާކޮުށް، އެހީތެރިކަާމއި އެއްބާ 

މީގެއިތުރުން ވެސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ވެންޗަރ ކެޕިޓަލް ކުންފުނިަތކާއި، ޕްރަިއވެޓް އެިކއުޓީ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮުށް ފަންުޑ 

ޑު ެމނޭޖުކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި،  އެކަމާ ބެހޭ ުއސޫލުތަްއ އެކުަލވައިލުމަުށޭ. ފަން

ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް ވަރަުށް ާބރަުށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ިއންޑަސްޓްރީއެޭކ. މިފަދަ ފަންޑުތަކަކީ ޕްރަިއވެޓް ސެްކޓަރ 

ުރގެ ކުރިއެުރވުމަުށް ޓަކަިއ ވަރަުށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ފަްނޑުތަކެކޭ. އަދި ދިވެހިާރއްޖެއިްނނާއި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭ

އިންސްޓިޓިއުޝަްނ، އިްނވެްސޓަރުންގެ ފަންޑުތައް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކއްގެ ދަުށުން ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަރަުށް ފޯރުކޮުށްދެވޭެނ 

މަގުފަހިކުރުމަކީ ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރ ތަރައްޤީކުރުމަުށް ކުރެޭވ މަސައްކަތަުށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެއް. 

ކެޕިޓަްލ މާކެޓު ވެސް އިތުރަުށް ފުޅާެވގެންދާން މަގުފަހިވެގެންދާނެ ަކންތައްތަކެއް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ  އަދި އެއީ ކުރިަމގުަގއި

މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްާއ ބެހޭ ގާޫނނަުށް ގެނައުމަުށް ހުުށަހަޅާ މި ިއޞްލާޙުގަިއ ފަންޑު މެނޭޖުކުުރމުގެ ކަންތައްަތއް ހިމަނާފައި 

ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް ސެކިއުރިީޓޒް މާކެޓް ެރގިުއލޭޓްކުރަން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ވަނީ، ފަންޑު މެނޭޖުކުރުމަކީ ުދނިޔޭގެ އެހެން 

އުސޫލުތަުކގެ ތެރޭަގއި ކުެރވޭ ކަންކަމަުށް ވާތީ. ޭއެގއިތުރުން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަުްށ 

އިސްލާމިކް ސެކިއުރިީޓޒް އިޫޝކުރެވޭނެ  ބާރަުށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދާއިރާެއއް ކަމުން، ކެޕިޓަލް މާކެޓްގައި ވެސް

މިހާރަުށް ވުރެ ހަރުދަނާ ނިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. މިގޮތުން، އިސްލާމިކް ސެކިއުރިީޓޒް އިޝޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ހެޅިފައިވާ ބޭނުންވާ ަގވާއިދުަތއް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަުށުން އެކުަލަވއިލުމަުށް މި އިޞްލާޙުން ބާރު ލިބިގެންދޭ. މި ހުުށަ

އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިޓީ މާކެްޓގެ ކަންތައްތަްއ މިހާރުަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ހިނގަިއ، އަދި މާކެޓް 
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ތަރައްޤީކުރުމަުށް އިތުރު ފުުރޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. އާެދ! އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނީ މި ސަރުކާރަކީ ވަރަުށް ޮބޑަުށް 

މަުށް ިއސްކަމެއް ީދގެން، އަުޅގަނޑުެމން ކެމްޕޭންގެ ދުަވސްވަުރ ެވސް މެނިފެސްޓޯގަިއ އެންމެ އިޤްތިޞާދީ ކުިރއެރުވު

އިސްކަމެއް ދިން އެއް ކަމަކަުްށ ވެގެންދާނެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން. އިޤްތިޞާދު ބިނާކުރުމަުށް ޓަކައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް 

އަދާކުެރވިދާނެ މާކެޓެއް. އެގޮތުން، ިމއަދު ރާއްޖޭަގއި  ނުވަތަ ސެކިއުިރޓީޒް މާކެަޓީކ ވެސް ވަރަުށް މުހިއްމު ރޯެލއް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އިތުަރުށް ހަރުދަނާވެގެންދާއިރުަގއި މި ބިލަުށް މި އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހެޅެންޖެހޭނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރަން 

ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި  އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެާއއިެއީކގައި ވެންޗަރ ކެޕިޓަލް މާކެާޓއި ައދި ފަންޑު މެނޭޖުކުރުމަކީ

ވެސް ވަރަުށް މުހިއްމު ވަަރުށް ބޮޑުކޮުށް ކުރިއަރަމުންދާ އިންޑަސްޓްީރއަކަުށް ވާހިނދު، ރާއްޖޭގައި ވެސް މިފަދަ 

އިންޑަސްޓްީރއެއް ކުިރއެުރވިދާނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހިނދު މިކަން ކުރެވޭނެ ގާނޫނީ ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަ ލިބެންޖެހޭ. 

 ުށް ގެެނވިފައި ހުރި މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކަުށް ބަަލިއލެވޭއިުރގައި މި ގާނޫުނގެ ދަުުށން އުފެދޭ ބޯޑު ަޢއްޔަންކުރާނެމި ގާނޫނަ

ގޮތް ގާނޫނުަގއި ލިެޔވިފަެއއް ނެތް.  މި ބޯުޑން މީހުން ވަކިކުރާނެ ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ގޮތް ގާނޫުނގައި ިލޔެވިަފއި ވީ

ޓަރުްނގެ ބޯުޑެގ ޑިރެކް ،ުކރެވިަނ މާއްދާެގ ފަހަތަުށް އިތުރު މާއްާދއެްއ އިތުރު ވަ 8ގާނޫނުގެ ބުނެވިިދޔަ  ،ކަމުންއެހެން

ވަީނ  ކުރެޭވނެ ގޮތްތައް ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ މި އިޞްލާޙުގައި މިނުވަތަ ވަކި ، ތައްމެންބަރުން ވަކިކުރެވޭނެ އިްނތިޒާމު

ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަނި އްޔާ މި ާގނޫނުން ގޮތުން ެވއްޖެ . އަދި މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ކުރީަގއި އޮތްއެކުަލވައިެލވިފަ

 ވަންޏާ  ިއޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އެ ފައިާސއިން ނުހިންގޭ ކަމަުށް އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މި ހިންގޭނެ ގޮތަކަުށް މި މި ނިޒާމު

ބަދޭ. އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ފުުރޞަތު ވެސް ލިބިގެން އެ ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ބޯޑުން ަކނޑައަޅާ ބަޖެޓެއް ހުުށަހެިޅގެން 

 ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައި މި ްއޒަފުންނާއި އޮފިސަރުން ޢައްަޔންމުވަ ،ވަންޏާ ގޮތުން ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރީަގއި އޮތް

ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްާލޙުގެ ތެރެއިން އެބާރު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތުން ެއ 

އޮތީ.  ބާރު ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާލެވިފައި މި ޑުގެ ައއްމަްއޗަުށް އެއޮތޯރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯ 

 ގޮތުަގއި އެނޫންވެސް  އިތުރަުށް އިްނވެްސޓްމެންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުގެގާނޫނުެގ ތެރެއަުށް  ހަމައެއާިއއެީކގައި މި

ކުީރެގ ގާނޫނުެގ ތެރެއިން  ދެމުން ވިަފއިވާނެ. އިންތިޒާމެއް ހިްނގުމުގެ ަލިއސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ މާއްދާެއއް އިތުުރކުރެ

އަހަރަުށް އިތުރުެވގެންދާ ގޮތަުށް މި ގާނޫނުގެ އިޞްލާޙުގެ  5ގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އަހަރު 2ންސްަތކުގެ މުއްދަތު އައި ލައިސަ

ފެހެއްޓުމުެގ، ތެރޭގައި ހިމެނިގެްނވާނެ. ކުރީގަިއ މި ގާނޫުނގެ ހިއްާސ ބަޔާން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ަވުގތީ ގޮތުން ހި

ބާތިލުކުރުމުގެ ބާރު މި އޮންަނނީ ކޮމްޕެނީސް އޮފް ރަޖިސްްޓރާއަުށް. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު މި އޮތޯރިޓީއަުށް އެ ބާުރ 

ލިބޭނެ ގޮތަުށް މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާލެވިފައި މި ވަނީ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ކުރިން ފާހަަގކޮުށްލި ފަދައިން އިސްލާމިކް 

، 9، 8ވަނަ ނަންބަރު ފަހަތަުށް 7ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ގެ  60ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި މި ގާނޫނުގެ  ސެކިއުރިީޓޒް އިތުރަުށް

ގެ ގޮުތގައި އިސްލާމިކް ސެކިއުިރޓީޒް ނެރެ، ގަނެިވއްކުމާ ުގޅޭ އެންމެހައި ކަންތަްއތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ކްރެިޑްޓ  11، 10

ތާ ބެހޭ ގޮތުން، ކަލެކްޓިވް ިއންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމުތަްއ ރޭޓިން އެޖެންސީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ކަސްޓޯިޑއަލް ޚިދުމަ
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އުފައްދައި ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މާއްދާތަކެއް މި ގާނޫނަުށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ 

ޓަުށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިީޓޒްގެ މާކެޓް ިއތުރަުށް ހަރުދަނާކުރެވި، މި މާކެ

ލިބިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު ުއއްީމދުކުރަނީ ތިޔަ އެންމެ މެންބަރުން ވެސް މި އިޞްލާޙުތަކަުށް ތާއީދުކޮުށްދެްއވަިއ، ވީ އެންމެ 

އަވަހަކަުށް މި އިޞްލާޙުތަުށް ާފސްވެ ގާނޫެނއްގެ ގޮތުަގއި، ާގނޫނަުށް އިޞްލާޙު ގެނެިވގެންދާނެ ފުރުޞަތު ތިޔަ އެންމެ 

ޅުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެީކގައި ލިބިގެންދިއުން. އަދި ވެސް ެއއްފަހަރު އަޅުގަނޑަުށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބޭފު

 ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ޢަބްދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ އިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު ދެކުނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީްޒއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު  2006/2ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާޫނނު ނަންބަރު 

. ަގޑިއިރު 1ގެނައުމު ބިުލގެ ބަހުސްގެ ަވުގތު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޖުމުލަ ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ 

ސުކުންތު.  35މިނެޓު  14ުސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުްށ  9މިެނޓު  31ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު ކަނޑައެޅިަފިއ ވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ވަކި  2ސުކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  59މިނެޓު  3ސުކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  18މިނެޓު  5ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަުށް 

ން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑިއގަތުމަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމިނެޓު.  3ންނަުށް ރި މެންބަރުއިްއަޒތްތެޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ 

 ރޮޒައިނާއަުްށ.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުނވަތަ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންާވ ކަންކަމުަގއި އެ ބޭފުޅުން ުހރިހާ ކަމެއްެގ ތެރެއަުްށ ވަެދ، 

ާބރުތައް ކަނުޑވާލަިއ، ދެން ެއައުށްފަހު ވަޒީރުންގެ މަްޝވަރާގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ 

ކަމެއް ކުރަން އޮތިްއޔާ އެ އެްއޗެއް ބަދަލުކޮުްށގެން ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިމއްލަފުޅަުށް އެކަން ކުރަްއވާ ގޮތަުްށ 

ގަނުޑމެންނަުށް އެންމެ ފުރަތަމަ މި ބަހުސްކުރެވުނު ގާނޫނަުށް ގާނޫނުތައް ބަދަލުވަމުން އަްނނަ ތަން. މިއަދު އަޅު

ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭން ރަްއޔިތުްނނަުށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތު ވެްސ 

ުށް ބަހުސް ކުޑަކޮުށްލާފައި، ގަޑިއިރަުށް ކޮންމެ ބިލަކަ 1ނުދެއްަވއި، އާއްމު ކޮމިޓީން މިހާރު ބަހުސްގެ ގަޑިއިރު ެވސް 

މިނެޓް ދީފައި މިކަން މި ކުރާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާތަްއ  14އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް 

ރެޕްރެޒެންޓުކޮުށް، މި ތަނުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީައކަުށް ެއކަންޏެއް ޫނން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް، އެްއވެސް ަބޔަކަުށް 
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ކަން ބޭނުން ގޮތަުށް ކުރެވޭ ޮގތަުށް ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވެވޭ ޮގތަުށް ވުރެ ަވގުތު މަދުކޮުށްފައި ގަޑި ކަނޑައެޅިަފއި އޮްތކަން މި

ރައީސް. އެާއިއއެީކގައި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެަޓރީންނަުށް ބަދަލުގެނެވުނުއިުރ އިްއޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން 

ވަނަ މާއްދާެގ  55ިއ، ލަފާ އެއީ ޯކއްެޗއްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކިޔައިދީފައި ބަަލިއލާއިރުަގއި ލަފާގެ މަތީންނޭ ވިދާޅުވެފަ

)ހ( ގައި މި އޮންނަނީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާއަީކ، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓްރީގެ  ދަުށުން، 

ގެ ލަފައަުށް ބޯނުލަބައިފިއްޔާ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ވަކިކުާރކަން މިނިސްޓްރުގެ ލަފަޔާއި އިރުާޝދާ. އެކަމަކު މިނިސްޓަރު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. ހަމައެއާެއކީ ދެން ޖެހިގެން ޮއންނަ މާއްދާގަިއ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޢަްއޔަންކުރާީނ 

ޮކމިޝަނުން ޢަމަލުނުކޮުށްފިއްޔާ  މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތީންނޭ ވިދާޅުވީމާ، މިނިސްޓަރުގެ ލަފައަުށް ސިވިލް ސަރވިސް

ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ބަލަެއްއ އިްއޒަތްތެރި ދެން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެނަުށް ސުވާލު އެބަ އުެފދޭ. 

ނުގަނެވޭ، މިނިސްޓަރުން ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ބަދަލުވާންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. 

ވަކިކުރަްނ، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ވަިކކުރަން ދީފައި  ސަރވިްސައުށްުށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭ، ސިވިލް އަޅުގަނޑުމެންނަކަ

 ވެސް ހަމަ މި ެއދިގެން ެއކަން ކުެރވޭ ކަެމއްަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެީއ މިނިސްޓަރަުށް މިހާރު އޮންނަ ބާރުތައް

އް ިމނިސްޓަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް މަސައްކަތްނުކުރަނީ ކަމަުށް ވެސް އެތަްއ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނެމިހާރުއެނގޭ. 

ގާނޫނުގެ ތެެރއަުށް ގެނެސްގެްނ ދެން އިތުރަުށް ލަފާގެ ަބއި ޮއވޭ. އެހެން ެއކަން ޮއްއވާ  ވިދާޅުވެ ބަދަލުވެސް ކޮުށްފައި އެބަ

 ،އިއޭގެ ނުފޫޒު ފޯުރވަ ޝަނަުށްސަރިވސް ކޮމި  ިސވިލް ިފއްޔާނުކޮުށްއެ ގޮތަުށް ކަން މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން އެ ލަފާ ދިނީމަ

 ހާރު ގާނޫނުގައި މިކަން ލިޔުނީމާއެކަމުގެ ކަންަތްއގަނޑު މަޖިލީހާ ހަމައަުށް އެންމެ ފަހުން ވެސް އަިއއްސަ އޮތީ. އަދި މި

އިުރ އެނގޭ އެ ބޭފުޅުންނަުށް މަޖުބޫރީ ހާލަތަުށް އަންނާނެ ވަރު. މިހާރު މި ގެނެވޭ ބަދަލަުށް ބަލައިލާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

ވަނަ މާއްާދއަުްށ  6 އެ ގޮތަުށް ބަދަލެއް ގެނެވިގެންވެސް ހަމަ މި ފެންނަނީ އަނެއްކާ  ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

 އްޔަންކުރާނީ...ޖެހޭ ބޯޑު ޢަދެންމެގައި މި ގެނައި ބަދަލަުްށ ބަލާއިރު، އޮތޯރިީޓގެ ސިާޔަސތު ކަނޑައެޅުމަުށް ވާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު...އިްއޒަތްތެ

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ.މަޝްަވރާގެ މަތީވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ...އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ެކުވން:އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއް

 ..ތޯރިޓީގެ ިސޔާސަތު.އޮ ަތން، ދިޔަކުރެވިގެންއޮްއވާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނުނީ މިހާރު އޭތި ބަދަލު އިގާނޫނުަގއި ޖަހާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ . އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ާއ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒް ދިެވހިރާއްޖޭގެ، 2006/2 ާގނޫނު ނަންބަރު ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ުށް ދަންނަވާލީ އެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަބެހޭ ބިލުގެ ބަހުސް މިހާރު ފުެށިފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، 

 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަުޅގަނޑު ިމ  !ަލްއވާއަުޑއަްއސަވައިރައީސް، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި އެ ވާހަަކއޭ އަުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ 

ތް ރަން މިހާރު އޮއްޔަންކުަގއި ޢަ ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( 6ދެންމެގައި އެ ވިދާުޅވި ގާނޫުނގައި ޑިެރޓަރުންގެ ޯބޑު  ،ދެންނެވީ

ގޮތަކީ، ބޯޑު މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. އެހެން އޮތް 

މާއްދާ މިހާރު މި ބަދަލުކުރަނީ، ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންުކރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ިކޔާފަ. ަވޒީރުންގެ މަްޝވަރާ 

ވީމަ، އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެން އެ ބައި ކަނޑާލި. އެހެން 

ބަހުސްކުރާނެ ވަގުތު އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ނުދެއްވާ ކަމަުށް ވަންޏާމުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ހުރި ގާނޫނުތަކުގެ ވާހަކަ 

ރުޞަތުަގއި ދަްއކާނެ ނޫންތޯ. މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަަކއެްއ އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުެމންގެ ފު

ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީއެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަހުސްަގިއ ބަިއވެރިެވގެން އަުޅގަނޑުެމން ދައްކަން ބޭނުންާވ ވާހަކަ 

ވޭ ހުރިހާ ގާނޫނަާކ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ީދގެނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު ލިބޭ ވަގުެތއްަގއި މި ތަނުަގއި ބަހުސްކުރެ

ބެހޭ ގޮތުން ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮްތ ައޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމުން ގެންދާނީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، 

މިހާރުވެސް އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަީކ، މި ެގނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކަީކ ބޯޑު ޢައްޔަންކުރުމުެގ ކަންަތއް 

މަްއޗަުށް އެކަނި ނަންަގވަިއގެން، ދެން އެއަުށްފަހު ޕްރައިވެޓް ފަންިޑންގއާ ެއއްޗެހި ރާއްެޖއަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތް

ގެނައްަސ، ަވކި ބަަޔކަުށް ދޭން ބޭނުން ގޮތަކަުށް ެއ ކަންކަން ކަނޑައަަޅިއގެން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ސީދާ ހުރިހާ ކަމެްއ 

ވެޓް ަފންޑިންގ ލިބޭނެ ބަޔަކު ކޮންޓްރޯލްކޮުށްގެން މި ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކޮުށްގެން، ބޯޑު ކޮްނޓްރޯލްކޮުށްގެން، ޕްރައި 

މިގޮތަުށް ގެންދިއުމަުށޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ހުރިހާ މިނިވަން 

ާފގެ މަތީން މުއައްސަސާަތކެްއ، ިސވިލް ސަރވިސް، ީކއްކުރަންތޯ ޕާަމނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އެކަިނ ަވޒީރުންގެ ލަ
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ޢައްޔަންކުރާ ގޮތަުށް މި ނިންމަނީ؟ ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަކީ ކުީރގައި އޮތް ޮގތަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އޮފީހުން މަޤާމު ދޭ ބަޔަކަުށް ހައްދަވާފައި މިކަން ނިންމާލެއްީވމަ މާ ފަސޭހައެއް ނޫންތޯ. ެއޮގތަުށް ޢަމަލުކުރަންވީ ނޫންތޯ. 

ނަންޓް ސެކްރެޓަީރން. މާދަމާ އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީން އަންނާނެ ހުރިހާ ސިިވލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަކީ މިއަދު ޕާމަ

ވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަންކުރާ ަބޔަކަުށް ހަދާ ގޮތަުށް އިޞްލާޙު. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި ބަހުސްގެ ަވގުތު 

 85ވާހަކަ ނުދެއްޭކ ގޮތަުށް ބަހުސްގެ ަވގުތު ކަނޑައަަޅއިގެން މި ތަނުަގއި  ކުރުކޮުށްލަިއ، އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަން ހުރި

މެންބަރުންނަުށް ވާހަކަދެެކވޭ ވަރަުށް ވަގުތު ކުަޑކޮުށްލާފައި  3މެންބަރުން ނޫނީ  6މެންބަރުން ތިބޭއިރުގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން 

  މެއް ވެސް ނެތް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ. މިގޮތަުށް މަޖިލިސް ގެންދާ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަުށް ބަހުސްކުރުމުގެ ބޭނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިންވެސް ދެންެނވި ޮގތަުށް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކުޮށް އާއްމު ކޮމިޓީން ބަހުސްެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ުށް ބަހުްސކުރަމުންގެންދާ ބިލުތައް. އެހެންވީާމ، ަގޑިއިރަ 3ަގޑިއިރަުށް. ިމއީ ކުރީަގިއ  1ވަގުތުަތއް ކަނޑަައޅާފައި ވަީނ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ާއއްމު ކޮމިޓީން ކަނޑައަަޅއި ިނންމާފައި އޮންނަ ަވގުތުތަކާ ެއްއގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 

ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ވަރަުށް އަދަބުވެރިކަމާ ެއކީަގިއ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

 ޢަލީ ޙުސައިނަުށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކެންދޫ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ރައީސް. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަުށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ރު ދެންމެ ވާހަކަެދއްެކިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަުށް ައޅުގަނޑަުށް ވެސް ފެިނގެން މި ދަނީ ޖޫން ބަލާއި

ޖުލައިއާ އެީކގައި ޮބޑުރިޔާ ޫދކޮުށްލައި މުޅި އެކީ ކުޑަިރޔަލަުށް ބަދަލުކޮުށްލައިގެން ކޮންމެެވސް ކަންތައްތަެކއް ވަރަުްށ 

ކަހަލަ ގޮަތކަުށް. އާްއމު ކޮމިޓީއަުށް ލިބިފަިއވާ ބާުރގެ ތެެރއިން، ބާުރގެ ދަުށުްނ  އަވަްސއަުރވައިލާފަިއ ނިންމާލަން އުޅޭ

ކަމަުށް ބުނެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ، ގާނޫނުތަކަުްށ ހުުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙުތަކަުށް ބަހުސްކުރެވޭ ވަގުތު އެންމެ ަގޑިއިަރކަުށް 

ންމެހެން ހައިރާންވާ ަކހަލަ އިޞްލާޙެއް ނޫން. ިމ ކުޑަކޮުށްލުމަުށް ފަހު ހުުށަހެޅިގެްނ މިއައި އިޞްލާޙަީކ އަުޅގަނުޑމެން ކޮ

ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަުށް ބަލާިއރު ހުުށަހެޅެންޖެހޭނެ ވެސް އިޞްލާޙެއް ެއއީ. ެއއީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިފައިާވ 

ގައި ިސވިލް ސަރިވްސ ބާރުތައް އެބަޖެހޭ ހަމަ ތައްމިނުަށް ބޮޑުކޮުށް، ފުޅާކުރަން. އެއީ މިގޮތަުށް ފުޅާކޮުށްގެން ނޫނީ ޙަޤީޤަތު

ކޮމިޝަނާއި އަދި ސިވިލް ަސރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަުތގައި ިތބި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަދި 

ދައުލަތަުށް މަސައްކަްތކުރާ އެންމެހައި މުވަްއޒަފުން ޢަްއޔަންުކރާ ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަުމގައި ކަނަޑއަަޅއިގެްނ 

ދެނެއް މި ސަރުކާރު ހިންގޭކަުށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެ މަތީން މިހާރު މި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނޫނިއްޔާ 
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ހިތްޕުޅަުށްއަރާވަަޑިއގެންނެވީ ެއއްގޮަތކަުށްވެސް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް ބާއްވާކަުށް ދެން ނުޖެހޭނޭ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާ ބެހޭ ގާނޫުނގައި މި ބުނާ ބޯޑަުށް މީހުން މަޝްވަރާެއއް ވެސް ދެނެްއ ބޭނުމެއް ނުވާނޭ މާ

ކަނޑައަާޅއިުރގައި. ޙަޤީޤަތުަގއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ަކންކަމުގައި ލަފާއަުރވަން. އަދި 

އޮތީ ވެސް ސަބަބުތަކެއް ޮއވެގެން.  ގާނޫނުން މިހާރު މި އޮތް ގޮތަުށް ފާސްވެފަިއ، މިހާރު ކުރިައުށްދާ ގޮތަކަުށް ފާްސވެފައި

އެއީ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި މި އޮންނަ މުއައްސަާސއަކީ، އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި 

ވެސް އޮންނަ މުއައްަސސާައކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް ިމނިވަންކަމާއެކު ހިނގަންޖެހޭނެ މުއައްސަސާތައް. އެީއ 

އުރިީޓޒްތަްއ، ނުވަތަ ފައިސާގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވޭ ުމދާތައް، ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުެގ ހިއްސާތައް، މާލީ ބާޒާރެއް ސެކި

ހަދައިގެން އެ ބާޒާުރ ރެިގއުޭލޓުކުރުމާއި، އެ ާބޒާރަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި ބާޒާުރަގއި ނުހަމަ ގޮުތގަިއ، ނަހަމަ 

ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ގަެނގެން އެގޮތްިމގޮތަުށް މަސައްކަްތކުރުމާއި، އަދި އިންަސއިޑަރ  ގޮތުަގއި ފައިދާނަަގއިގެން ބަެއއް

ޓްރޭޑިންގއާ، މި ހުރިހާ ކަެމއް ހުއްޓުވުމަުށް ަޓކައި އޮންނަ ޮބޑީެއއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ޢަްއަޔންކުރަންޖެހޭނީ މިހާރު މި އޮތީ ތަނަކަުށް ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުާރއިރުަގއި ހަމައެކަ

މި އިޞްލާޙުގައި ހުުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަުށް މި ބާރު ދެވިފައި، ދެން އަޅުގަނަޑކަުށް ނުވިސްނޭ 

މެންބަރުންނަުށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް  ކޮންމެހެން އެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުުމެގ ބާރު ކޮންމެހެން ބޯޑުގެ

ސަބަބެއް. ރީތިކޮުށްލަން ކަންޭނނގެ. ދަވާދުފަުށެއް ދުްއވާލަން ކަންނޭނގެ. ކޮންމެހެން މާ ރީތިކުރާކަުށް ޙަޤީޤަތުަގއި ދެނެްއ 

އަުށް އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. އަުޅގނުޑމެންނަުށް ފެނޭ، އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ މިހާރު ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މި ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި، އަދި ބޯޑުަގއި މަަސއްކަތްކުރާ މުަވްއޒަފުންނާއި، އަދި ނުވިާތކަުށް ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނުަގއި 

ހުުށަހަޅަންވީ ސިވިލް ސަރިވސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. އެއީ އެނޫްނ 

ޮގތަކަުށް މިކަން ކޮުށްގެނެއް ދެނެއް މި ޤައުމު ހިންގޭކަުށް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ގޮތެއް ހަދައިގެްނ، އެނޫން

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ ެސިކއުރިޓީްޒއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  2006/2ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ  މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި
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ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި އިޞްާލޙުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަުށް ކަންބޮޑު މި ވާ އެންމެން ވާހަކަ؛ ޚާއްޞަކޮުްށ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ވާހަކަުފޅުދައްަކވާ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑު މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް 

ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެރެިއން މި ބޯޑު މެންބަރުންނުަށް ޢައްޔަންކުރުުމގައި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ވަޒީރުްނގެ މަޝްވަރާ  މި

ނުހޯއްދަވައި ަޢއްޔަންކުަރއްވާ ވާހަކަ، އެ ތަންކޮޅަުށް. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ފަހަތުަގއި މި އޮތީ ބޯޑު މެންބަރުންެގ 

ބަރަކު އޮތް. މީެގ ކުރީަގއި ޯބޑު މެންނާ ފިޔަަވުޅތަކެއް އެޅިފަިއ އެބަ ވަރަުށް ހަރުދަވަޒީާފގެ ެސކިއުރިީޓއާ ބެހޭ ޮގތުން 

ނެތި ވަކިކޮުށްލަްނވީ ފެނިވަަޑއިގަީތމަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ެވއްޖެްއޔާ އެްއވެސް ޝަރުެތއްވަޒީާފއިން ވަިކކޮުށްލަން

އެއީ. ރިއްޔާގެ ކެބިނެޓު ހޫވަޒީފާ ދިނުމުގައި ރައީސުލްޖުމް ންސެިކއުރިޓީ ދެވިފަ. ދެ އި،ހުރި ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑަެއޅިފައެބަ

ޅުން. މި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިގެން ޢައްޔަންކުރަްއވާފައި ތިއްަބވާ ބޭފު ،ރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާހޫވަޒީރުންނަކީ ރަީއސުލްޖުމް

ުޅގަނޑަުށް ީހވަނީ ހަމަ ަވޒީރުން ރުހުން ރިއްޔާ ަވކި ބޭފުޅެްއގެ ނަންފުޅު ޭބނުންފުޅުވަންޏާ އަހޫއެހެންވީމާ، ަރއީސުލްޖުމް

އޮތަސް.  ،ާއއި ލަފާ ލިބޭނެ އެކަމަުށް. އެއީ ކަނޑަެއޅިގެްނ މީގައި ނެތަސްޒީރުްނގެ މަޝްވަރާއްވާނެހެން. ވަދެ

 މަނިކުފާނަުށް މިވެނި ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވެއޭ މި ބޯޑަުށް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ ރިއްޔާ ވަޒީރުްނނަުށް ތިމަންހޫރައީސުލްޖުމް

ބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. ގަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ކަޮބޑު މައްސަލަެއއް ކަމަ ވަޒީރުން ހަމަ އެ ބޭފުަޅކާ ުރހޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މާ

އެްއކަލަ ކުރީަގިއ ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެވި  ،މު ނުކުތާތައް ހާމަނުކުރަްއވައި އްންނަމަވެސް، މީަގއި މިހިރަ މުހިއެހެ

ދަްއކާނީ. ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕާޓީން ަދއްކާނެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ވާހަކަާޔސީ ވާހަކައަބަުދވެސް ސި ންފަދައިން އިދިކޮޅު ޕާޓީ

ކަާމއި ރަްއޔިތުންގެ ޔިތުންގެ ސަލާމަާތއި ރައްކާތެރިއަބަދުވެސް ބަލާނީ ަރއްޔިތުންަނުށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅަުށް ދެވޭތޯ. އަދި ރައް 

ތެެރއިން އޮތީ މީގެ ކަުށް ެވސް ވިސްނާނެ. ެއގޮތުން މިއަިދ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ަޙއްޤުތަ ަގއި،ސެކިއުރިީޓއާ ދޭތެރޭ

. އަުށްރިއްޔާހޫރަންޏާ އެ ކުެރޭވނީ ރައީސުލްޖުމްތެރެއިން ަވީޒފާއިން ވަިކކުވިފަ. ީމގެލެމި ސެިކއުރިޓީ ވެސް  ،މި ޙައްޤުތައް

ަގއި އޭަގއި އެަބ ލަތެއްހާއްޖެ ރިއްޔާ އަުށް ބޯޑު މެންބަރަކު ވަޒީާފއިން ަވކިކުރަން ބޭނުންވެ ހޫއެހެންނަމަވެސް، ަރއީސުލްޖުމް

ލާސްކުރަން އެ މީހަކު. ނޫނިއްޔާ ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކުރިކަްނ ފްކުމަކުން އި ޙުނޫނިއްޔާ ޝަރުޢީ  ،އްކުމެޙުހިމެނޭ ޝަރްޢީ 

 މުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަުށީގެްނނުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން. މި ޤާމަ ކަމުގެން. މެންބަރުކުރުކުމްޙު  ،ޝަރްޢީ ކޯޓަކަުށް ސާބިތުވެ

ހިނދަކު އެ މީހަކު  ތެރޭގައި ހިމެނިފަ. މިއިން ކަމެއް ނުކުރާހާގެ އެަތއް ކަމެއް ެއބަހުރި މީގެބާވަތު

ރިއްޔާައކަުށް ެވސް ހަމަ ވަޒީާފއަކުން ވަތްެކްއ ނުކުރެވޭނެ މި ބޯަޑކުން. މީެގ ކުރީަގއި އޮތީ ހަމަ ބޯޑުން ހޫރައީސުލްޖުމް

ރީ. މި ގާނޫނުަށް މިހި ގައިރަނގަޅަުށް މި ކަންތައްތައް ހިމެނިފައި މީގެެތރޭ މިއީ ވަރަުށް، ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ  ވަކިކޮުށްެލވޭ

ހިމެނިގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން.  ަގއިތެރޭމެ ކަމެއް މީގެންާދއިރު މީގެ ކުރީަގއި ނެތް ކިތަގެެނވިގެންއިޞްލާޙު

 މެ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ންތެރެިއން ކިތަޞާދަުށް މީގެއެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ ސެިކއުރިޓީ ހަރުދަނާވެ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތި

 މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުުމަގއި އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަން، ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ ގަކުރެިވގެންދާނެކަން އަުޅގަނުޑ 

 ،ބޫލުކުރަން ގައަޅުގަނޑު  ންހެއި ވެސް ދެންނެވި ހަމަ ކުރީގަ ؛ކުން. ސިޔާސީ ގޮތުން އަުޅގަނޑަުށްއެބަޖެހޭ ޤައުމީ ނަޒަރަ
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ކުރާ ޕާޓީްނ ވެސް އިދިކޮޅު ޕާޓީން. ވެރިކަންސިޔާސީ ފިކުރުަގއި ސިާޔސީ ހަރަކާތްތައް ސިޔާސީ ގޮތުން ހިންގާނީ އަބަދު

އް ުނކުރޭ. ސަުރކާރުން ސަރުކާރަކުން ިސޔާސީ އެްއެވސް ކަމެ، ދޭން. އެހެންވީމާޚިދުމަތް ކުރާނީ ަރއްޔިތުންަނުށްމަސައްކަތް

ވަރުގަަދކުަރން. އެ ކަންތައްތައް ކޮުށްގެން  ،އެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދިނުމާއި .މި ކުރަނީ

އަޅަިއގެން، ބަނދަރު ހަދައިެގން، މަގުތައް ހަދައިގެން އަިދ  ހޮޅިފެން، ލިބޭނީ. ނަރުދަމާ އަޅައިގެން ސަރުކާރަުށް ތާއީދު

 ،ލިބޭނީ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން އެހެނިހެން ވެސް ކަންތައްތަްއ ކޮުށްގެން ސަރުކާރަުށް ތާއީދު

ތުރަިއގެން ާތއީދު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނީ. އެިކއެކި ވާހަކަަތއް ފަ ،އެިކއެކި ސްޓަންޓް ޖައްަސއިެގން، ދޮގުތައް ހަދަިއގެން

އެ ކަންަތއްތަްއ އިދިޮކޅު ފަާރތްތަކުން ކުރާނެ އަބަދުވެސް. ، ތެއް. އެހެންވީމާފުރުޞަ ންނާނެ އެެހންއެ މީހުންނަކަުށް ނޯ

ކަން ހުިރ ދެކޮޅަުށް ަދއް ދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން އެ ިބލަކާްސ އިވެ ރާއިރު ކުސްހުމެން މި މަޖިލީހުގެ ބިލަކަުށް ބައަޅުގަނޑު

 ،ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދަްއކާނެ. އެެހންނަމަވެސް، ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ކަންތައްތައް ކޮުށްދިނުމުަގއި

ލަތު ރަނގަޅުކުރުމަުށް ހާރަނގަޅުކުރުމަުށް ޓަަކއި، މާލީ  ހުރި ަކންތައްތައް ކުރުުމގަިއ، އިޤްިތޞާދުއުމަުށް ފައިދާޤަދިވެހި 

، އިގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑާލަ ހިރާއްޖޭ ކުރުާމއި، ިދވެނީ ސަރުކާރުން. ރާއްެޖ ބޮއިކޮޓުންތައްތައް އަބަދުެވްސ ކުރާޓަކައި ކަ

އެ މަސައްކަްތކުރާނީ އިދިކޮުޅ  ،ފައިސާ ެއތެރެވިޔަނުދޭން، ދިވެހިާރއްޖެައުށް ޓުއަރިސްޓުން ނާންނަންބޭރު އަުށްދިވެހިރާއްޖެ

މާީލ  ސަްއކަތްކުރާނީ ުޓައރިސްޓުން ގެންނަން، އިތުރު ރިސޯޓުތައް އުފައްދަން،ފަރާތްތަކުން. ސަރުކާރުން އަަބދުވެސް މަ

ސަުރކާރުން މަސައްކަތްކުރާނީ. މި  ނަން، ޮޑލަރުގެ އަގު ދަުށްކުރަންގެން އަުށްފައިސާ ރާއްޖެބޭރު ލަތު ރަނގަޅުކުރަން،ހާ

މިއަުދގެ ސަުރކާރުްނ ، ަތއް ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާމަސައްކަތް ސަުރކާރުން ކުރާީތވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ދައްކާ ވާހަކަ

ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކޮުށް އެ މަނިކުފާނުަށް  ޓަކައި މި ކުރައްވާ މަސަްއކަތައް ރައްޔިތުންނަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އި އެ މަނިކުފާނުގެ ފަހަތުަގއި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަަސއްކަުތގައި މިގޮުތގަ  ފަުށްފަުށުން ޝުކުރު

 ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިތިބޭނަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން އޮތީ މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ ތުޞައަުތގައި ިލސްޓުަގއި ދެން ފުރު އަޅުގަނޑުމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ައޅުގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުޮކޅަުށް މެދުކަނޑާލުމަުށް އޮތް ަވގުތު  ،. އެހެންނަމަވެސްުށްޢީމައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަ

ންދާނީ ލާނަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ދެން ކުރިއަުށްގެއިރު ޖަލްސާ މި ވަގުތަުށް މެދުކަނޑައެކީގައި އަުޅގަނޑު މިހާ ޖެހުމާ

ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން އިްއޒަތްތެރި  .ޓީއަކަުށް ވެސްއޮތް ހުރިހާ ޕާޮއތް. ވަގުތު ވެސް އެބަ ގައި. ފުރުޞަތު އެބަ 1:00

މުން އަުރވަތުސައަޅުގަނޑު ފުރުފުރުޞަތަުްށ އެދިވަަޑިއގަތުމުން އެކަން  ،މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވެވަޑަިއގަންނަވާ ނަމަ

  ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ] އަުށް  13:00އިްނ  12:00ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ިއގަންނާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ުޅގަނޑުމެްނގެ މި ދަންފަޅީެގ މަސަްއކަަތއިގެން ކުރިއަުށްިދއުމަުށް ފަުށަ. އަالم عليكمالس  

ރިފާޢު هللا ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއި ،ގެންދަނީ ސްކުރަމުން މިހުބަ

ލާޙުގެނައުމުެގ ޞްުށް އި( އަބެހޭ ގާނޫނު އާވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިޔުރިޓީޒްދި) 2006/2 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ުށް ނަޢީމައަނާރާ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މަކުނުދޫއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މިސް. އަުޅގަނޑު ހުބިލުގެ ބަ

 ިއގަތުމަުށް. ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުިރއަުށްަވޑަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ޝަުކާވއަަކއިގެްނ  ކު. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ފަުށަމުން ވެސް ހަމަރަމަޟާން މުބާރިރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ުްށ މި ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުގތު ސްކުރުމަުށް ދެއްވާފަިއވާ ވަހުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބަމު ކޮމިޓީއާއް ،ޖެހެނީމި ދަންނަވަން

ވުެރ  މިނެޓަުށް 3. މިނެޓުތައް ކުީރގެ ތާރީޚެްއަގއި ެވސް މިހާ މަދުކުރައްވާފަެއއް ުނވޭމިނެޓު. ީމގެ 2 . އެއީމަދުވެފަ

ބިލުތަކަުށް  ނޑުމެން ެއކަން ފާހަގަކުރަން.އަުޅގަ، ންވީމާމަދުކުރައްވާަފއެއް ނެތް މީގެ ކުރީގައި މަޖިލިސްތަކުަގއި ވެސް. އެހެ

ދެން މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލަުށް ވާހަކަދަްއކާއިުރ އިތުރަުށް ވަުގތު ބޭނުންވާކަމުަގއި ދަންނަަވން.  ވާހަކަދަްއކާއިރު

ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވީހާވެްސ  ލުުމގައިއިބެހޭ ބިލުގެ ބޯޑު އެކުަލވަ އާމިއީ މާލީ ސެކިޔުރިޓީޒް ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ން ވެސް ޝާމިލްކުރުން މު ކަމެކޭ. އަދި ވީހާެވސް ގިނަ ފަންނީ ބޭފުޅުއްވަރަުށް މުހި ޝާމިލްކުުރން އެއީ ގިނަ ދާއިރާތަެކއް

ްސ . ކޮރަޕްޝަންގެ ވެންތައްަތކެއް އެބަހުރި ހިނގާފަމު ކަމެކޭ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކަންބޮުޑވާ ކައްއެއީ މުހި

 އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ، ޒީއަުށް ބަލައިާލއިރު. އެހެްނީވމާސިއްަސއިގެންާދވަރުގެ ޮބޑެތި ޢަމަލުތައް އެބަހުރި ހިނގާފައި މާ

، ަވއްކަންކުެރވޭކަުށް. އެހެންވީމާ ނުވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ އެްއވެސް ޢަމަލެއް ހިނގާކަުށް. ރަްއޔިތުންގެ ެއއްެވސް ފައިާސއަކުން

ޑު ދެކޭގޮުތގައި މިފަދަ ގާނޫނުތަްއ ވަރަުށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް މު އަުޅގަނއްވަރަުށް މުހި

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. ފާސްކޮުށްދެއްވުމަުށް އަޅުގަނޑު އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެރިމަތިއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަުށް. 



37 

 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނުޑ މި މަހު  އާދެ! ިމ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

މަހުގެ  އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައީސަުށް ވެސް ަބރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ،ލާތީެވ އެންމެ ބޭފުޅުންނަުށްދަްއކާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެއް

 ފި.ވަަޑއިގެންކުމެނި ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ކޮުށް ިރާޔޟް ރަޝީދަުށްޞަހުނިޔާ އަރިްސކުރަން. އަދި ާޚއްހެޔޮ އެދުމާއި ތަ

މަހުގެ  ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް މި ރަމަޟާން އިގެ އެންމެހަަރުށު 5އާދެ! މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ؛އާދެ! އަދި އަުޅގަނޑު ދާއިރާ

ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. އާދެ! އެކުން މިހެން މި ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑު ބަލިވެގެންާނއި އަދި އަުޅގަނުޑ 

ވެސް ައޅުގަނުޑ  އިރުއެކީ ރަމަޟާން މަސް ފެުށުނުބޭބެ ބަލިވެގެން މިދިޔަ މަސް ެއކަންހެން ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހޭދަކުރުމާ

އޮތީމާ ދާއިާރގެ އެންމެހަިއ ރައްޔިތުންނަުށް އަުޅގަނުޑ  ނުކީ އަުޅގަނޑަުށް ތަހުނިޔާ، މާއެހެންވީ ހުރީ.  މާލެއަކު ނޫން

ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން ރަމަޟާން މަހުގެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ އެންމެހަިއ އިސްވެރިންނަުށާއި ސަރުކާރު 

އުމުގެ އެންމެހަިއ ޤަނިޔާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން ގަނޑު ތަހުހިންގަވަން ތިބި މަސްއޫލު ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އަޅު

 ނަުށްއަޅުގަނޑުމެން، އިދެއްވަ ގެންދިޔުުމގެ ިވސްނުންން މަގުއުމުގެ ކަންކަން ހެޔޮޤަރި މަހުގައި މީސްތަކުންނަުށް މި ބަރަކާތްތެ

 .الم عليكمالس  وނިންމާލަން. ވާހަކަ އަޅުގަނޑުގެ  މަގުން ހިންގެވުުމގެ ތައުީފޤު ދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމުންހެޔޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު  ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

( ގާނޫނު އާ ބެހޭޒްއުރިޓީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލީ ސެކި) 2006/2ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު ހުުށަހަޅަމުން ވެސް އަދި މީގެ ސަބަބެއް ގޮުތގައި ަބޔާންކޮުށްފައި ވަރަުށް ތަފްޞީލީ  އަުށް

މީގެތެރޭަގއި ބަެއއް ބޭުފޅުންނަުށް ހަމައެކަނި މީގެން  ،ން. އެހެންނަމަވެސްާވކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަ ވާހަކަތަެކއް

 ،ވާނަމަތަންކޮޅު އެކަނި ކަމަުށް  ތްއޮ ކުރުމަުށްޔާއަުށް ޢައްޔަންޖުމްހޫރިއްފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ބޯޑަުށް މެންބަރުން ރައީސުލް

އަނެްއކާ އިތުރަުށް ަކމެއް އިތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުްނ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަގައިުމވެސް އާސަންަދއިގެ ެތރެއަުށްއީ މި

ގައި ވެސް ދެޮކޅު އޮތުމަީކ ދެކެން. އާދެ! ކޮންމެ ކަމެއް  ސް ވެ  ހަމަަގއިމު ކަމުަގއި އަުޅގަނޑުކަމެއް ގެންގުޅެންޖެހޭނެ 

ްއ މު ކަެމއް. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބިލެއްވެސް މުހި މު ކަމެއް. މަޝްވަާރކުރުމަކީ ެވސް ހަމަގައިމުއްމުހި

ޕްރައިވެޓް އެންމެހައި އިްނެވސްޓަރުންނަުށް ވެސް ފައިސާގެ  ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި ތިބަހުުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި މިއަދު 
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ުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ަކން އަކުރަމުންދާކޮުށް ހޯދުމަުށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކަންތައްތަްއ ކުރާނެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަެކއް ތަކުރާރު 

ަދއުލަެތއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން މިއަުދ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ަސރުކާރުން މި ބިލު އިތުރަުށް ، ގޭ. އެހެންވީމާނއެ

ކަންކަން ކުެރވޭނެ ފަހި ގޮތްަތކެއް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި މި ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ހަރުދަނާކޮުށް، މި

ކުރުމަުށް މި ނަުށާއި އަދި ފަިއސާގެ މުއާމަލާތްންމެހައި ރައްޔިތުންމީރުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވެސް މީގެ ފޮނި ހަމަގައިމު

ގާނޫނުގެ ދަުށުން ވިސްނުން ހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އޭގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުެވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ 

ކުރާ ފަރާތްތަކަުށް  ލާތްމަޢާެހނިހެން ގޮތްގޮތުން ފައިާސގެ މުވެްސ ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ ބޭރުން އެ ހަމަގައިމު

 ޮގތުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު ގެ މު ބިލެއް އްހެންވީމާ، މި ބިަލކީ ވަރަުށް މުހިތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެ

މި ބިލުގައި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުގެ  މި ބިލުގެ ސަބަބުން، ކަމަަކުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮުށްަލން ވެސް ފާހަަގކުރަން. އެއް

ތަޞަްއވުރެއް މި  އުމުަގއި ހަރުދަނާވެގެްނދާނެކަމުގެއިސްލާމިކް ފައިޭނންސްގެ ކަންތައްަތއް އިތުރަުްށ މި ގަ ސަބަބުން

ކީ އުމަޤަދަނީ މި  މީުދކުރަމުން މިއްވެސް އު ވެސް ފާހަަގކުރެވޭ. އަުޅގަނުޑމެން އެންމެން ހަމަަގއިމުއަޅުގަނޑު ބިލުން 

އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ  ފައިނޭްނސްގެ ގިނަ ކަންތައްތަަކކީ ިއސްލާމިކް ީތވެއުމަކަުށް ވީޤަސައްތައިން ަސއްތަ އިސްލާީމ 

އުމެއް ކަމުަގއި ދެކުން ިމއީ ޤަ  ތައް ކުރެިވގެންދާނެމަތީން އިންޓްރެސް ކުޑަެވގެން ަފއިނޭންސްގެ ަކންތައް ގޮތުގެ 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި  ހެންްއޞަކޮުށް އަުޅގަނަޑކީ މިދެންނެވިވެސް ދެކޭނެ. ޚާ ވެްސ އެންމެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގައިމު

 މި ،ނެގޭ އިންޓްރެސްޓާ ނާއި އެ ލޯނުަވކި ކަހަލަ ކަންތަކަުށް ނެގޭ ލޯ ،ނެގޭ ލޯނުތަކާއި ލޯނުތަކުގެ ިއންޓްރެސްޓާއި

މު ކަމަކަުށް ވާތީވެ އެއީ ކޮންމެހެން އްއުމަކަުށް ކޮންމެހެން މުހިޤައަންނަ  ކުރަމުންެވސް ާއރާސްތު ކަންކަމަކީ ހަމަގައިމު

ރަކުން ދައުލަތެްއެގ މެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ގެެނވިގެން ސަރުކާކުރަންޖެހޭނެ ކަ

މިހެން  ،އިއްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މިދެންނެވި ުއސޫލުން ރައްޔިތުންގެ ޖީބު ަތނަވަސްކުރުމަުށް ޓަކަ ފަރާތުން ރަ

މުގަިއ ޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަ ކުރާނެ ބޭފުޅަކީ މިއަދު މިކަން އް ފިލުވުމަުށް ޓަކައިހުރި ހުރިހާ އުނދަގޫތަކެ

ޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާެއކު އެހެން ގާނޫނުތަާކ ނޑުމެން އެންމެން ދަންނަންން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްކަން އަުޅގަޔާމީهللا ހުންނެވި ޢަބްދު

ަވކިކުރާނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ވިދާުޅވުމުެގ  ކޮުށްއްޔަންޢަމެންބަރުން ވެސް ބޯޑަުށް  ގާނޫނުގައި ހަމަގައިމު ޚިލާފަުށް މި

ވެސް ފާހަަގކުރަން.  ަވކިކުެރވޭނެ ަވިކ ކަހަލަ ހާލަތްތަކެއް ަބޔާންކޮުށްފައިާވކަން ައޅުގަނޑު ަހމަގައިމު ،ބަދަލުގައި

ލެވޭނެ. ެއކަމަުކ ނިންމާެވސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ވިދާުޅވެފައި  ކުރާނީްއޔަންޢަރުމާއި މަ ވަިކކުހަ ؟ކީްއވެގެންތޯ

ްސ ފަރާތްތަކަުށް ވެ ހުރި އެކަމަުށް ބަޔާންކޮުްށ މީަގއި އެބަ  ވަކިކުެރވޭނީ އަންނަނިވި ހާލަުތންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެ 

ބިލުގައި ހުންނަ މައިގަނޑު . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބިލެއް ހުުށަހެޅުނީމާ މީގެ ސެކިއުރިީޓއެއް ދެވިފަ

ވެސް ސަރުކާުރ  މަގައިމުހަކަދެއްކުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަުށް ވާތެރެއިން އިޞްާލޙުނުކުތާތަކުގެ 

ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ުށްގަނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަބައިވެިރވާ ކޯލިޝަން ބައިވެިރއެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން ހަމަ އަޅު

އް އިްޞލާޙުވެގެންދާއިުރ އަިދ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ރަނގަުޅ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، މި އުފެދޭ ގާނޫނުތަ ވަތުދޭޢުދަ
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ގާނޫނަކަުށް  ނޫނު ފުރިހަމަތެރެއަުށް ހިމަނައިގެން މި ގާ މި ގާނޫނުގެ ތެެރއަުށް، މި ބިުލގެ  ބިނާކުރަނިވި ިއޞްލާޙު

 ކުރިއްާޔ.މީދަކަުްށ ވާތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުއްވެސް ދެކޭ އު  ދިޔުަމކީ އަުޅގަނޑު ހަަމގައިމުވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ގަލޮޅުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ުށްމަޚްލޫފަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

އާދެ! ފާހަަގކޮުށްލަން ހަމަ  ؛ކަމަކަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް  ައޅުގަނޑު ވެްސ އެއްރައީސް. އްޔާ އިްއޒަތްެތރި ޝުކުރި އާދެ! 

ތަނުަގއި  މި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނުޑގެ ވަަރުށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް. ެއީއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި

އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިތަނުގައި ައޅުަގނޑަުށް ހަމައެކަނި މި ޖެހެނީ އޮންނަނިކޮުށްލާފައި ރުޞަތު ހަދޭ ފުމިހާރުވާހަކަދަްއކަން 

މަ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ުށް މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ދިޔައިހިސާބަ ގެ ވެސް ބަދަލުގައި ބިސް އެކަނި. އެހެންވީމާ، މިهللاބިސްމި

ކޮުްށދެއްވާތޯ އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޞްލާޙު ކަންބޮޑުވޭ. ިމކަން މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަުތަގއި އި

ވާ ޔުނަިއޓެޑް އޮަޕޒިޝަންެގ ލެވިަފއި އިއިން އަުޅގަނޑަކީ މިއަދު ެއކުލަވަ ދަންނަވާލަން. އެނގިވަަޑއިގަްނވާނެ ފަދަހަމަ 

ޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުރި ރައްތަްއ އެބަ ނުޑ ދޭންޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ މެސެޖުޕާސަން. ރަްއޔިުތންނަުށް އަޅުގަ ސްޕޯކްސް

މެދުވެރިކޮުށް ވެސް. ައޅުގަނުޑމެންގެ މިކަން ރޭވިފައި އޮތް ގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ވަރަުށް ގިނަ 

. ނީ އަޅުގަނޑު ަކއރީަގއި އެދިފަމެސެޖްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑަރުން ވަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  މި ފުރުޞަތުގައި އެްއވެސް ކަަހލަ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެހެން  ހަމަ ުޅގަނޑުއެހެންވީމާ، އަ

ފަހުން  ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ޮގތަުށް އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ފުުރޞަތުދެއްވުން އެދެން. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މި

 އެ ؛ގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަުށް ވާހަކަ އްވި ދަތުރުފުޅުގައި ެވސް މި މަޖިލީހުތަނުަށް ކުރެ ސީ.ޕީ.ޭއގެ ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލް މި

އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ހަރުކަުށި  ނުދީ، ބަންދުކުރަން އެ ކުރެްއވި މަސައްަކތްގެ ފުރުޞަތުބޭފުޅާއާ ބައްދަލުކޮުށް ވާހަކަ ަދއްކާލުމު

ވެސް  އް އުފެދިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެކަންއިބާރާތުން ކުުށްވެިރކުރަން. ަނމަވެސް މިހާރު ދެން ވަރަުށް ގާތް ުގޅުމެ

 ފާހަގަކޮުށްލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

އިޞްލާޙު  ( އަުށްގާނޫނު އާ ެބހޭޒް އުރިޓީދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ ސެކި) 2006/2ންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފައި ގާނޫނު ނަ ރިފާޢު
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ގެ 1:30މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ބަލައިގަނޭތޯ އަހާ ވޯޓު މިއަދު . ނީހިސާބުން ނިންމު ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ގެނައުުމގެ ބިލުގެ 

 ވޯޓުގެ ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. 

 މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންވޭރު، 5.3ޖެންޑާ ައއިޓަމު ދަނީ އެ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{5.3}

ވަަނ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅުްއާވފައިވާ ގަރާރު. މި ގަރާުރގެ  142ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ޢަބްދުލްކަރީމް

ނަ އަހަުރެގ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2016ަގއި ޭބއްވުުނ،  2016ޖޫން  7ަވނީ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވިފައި

 މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ާދއިރާގެ  ދެކުނު ހެންވޭރުެދްއވާނީ އިގަރާރު މަޖިީލހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަ ޖަލްސާގައި. މި 

 . އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ބްދުލްކަރީމްޢަ މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ްއދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅާ ގަރާރު. ވަނަ މާ 142ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

ނުފޯރާ ހިސާބުަށް ރުން އާދައިގެ ރަްއިޔތުންގެ އަތްޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ ސަރުކާهللا ޢަބްދު ބާޖާ. މިއީ ރައީސް ދީ

މަހުރޫމްވާ ގޮތަުށް  ބޯހިާޔވަހިކަން ލިބިަފިއނުވާ އާަދއިގެ ރަްއޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން، އިތަކުގެ އަގު މައްޗަުށް ޖަްއސަލެޓުފް

ސަރުކާރުން މިހާރު  ،މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ބެލުމަުށާއި ކަންކަމާ މަލުކުރަމުންދާތީ މިޢަސަރުކާރުން 

 ބުރަ ޖައްަސއިގެން އެ  އިގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ނުއުފުޭލވަރުގެ ާއދަ ،ބަދަލުކުރުމަުށާއި ގެންގުޭޅ ސިޔާސަތުަތކާއި ުއސޫލުތައް

ލިބޭެނ  ން ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަުށް ފްލެޓުގޮތު އަދި ަރއްޔިުތންނަުށް މާލީ ،ނުކުރުމަުށާއިހުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން މަހުރޫމްމީ

 ިދވެހި ؛ން ހުުށަހަޅާ ގަރާރެެކވެ. ގަރާރުދަުށު ަވނަ މާއްދާގެ 142ގޮތް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނުމުގެ ގެ ސަރުކާުރގައި ަރއްޔިތުންނަުށް އަތްފޯރާފަުށުަގއި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮުށްދި(އެމް.ޑީ.ޕީ) ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީރައްޔިތުންގެ 

ރަުށްވެހިންގެ ތެރެއިން  ގެ ދަުށުން މާލޭގެއަދި އެ ޕްރޮގްރާމު  އި،ގެ ނަމުގައި މަޝްރޫޢުތައް ާރވަ މުގޮތުން ވެުށިފަހި ޕްޮރގްރާ

ންކޮޅު ދޫކޮުށްލުމުަށް ކުޑަ ބިންކޮޅެއް އޮތް ފަރާތްތަުކން އެ ބި ،ދިނުމުަށާއި ކޮޅެއް ނެތް ފަރާތްތަކަުށް ފްލެޓުމާލޭގައި ބިން

ވެ އަދި ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަުށާއި މާލޭގައި ގިނަ ުދވަހު ރަުށްވެހި ،ފްލެޓަުށް އެދުމުން ފްލެޓް ދިނުމަުށާއި އެއްބަްސވެ

 ގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަުށް ގެންިދޔަ ނުމަުށް ރޭވި ވެުށިފަހި ޕްރޮގްރާމުދިރިއުޅެމުން އައި ފަރާތްތަކަުްށ ފްލެޓް ފޯރުކޮުށްދި

އި އެޅުމަުށް ނިންމާފައިާވ ޯއޑިއޯން އަދި ނާދީގަ ާޔއިއި ގާކޮުީށގަޔާ ރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގަޢައަދި މިގޮތުން ކުރީެގ  ،ހިނދު

 70ބާކީ % ،ގޮތަުށް ދޫކުރުމަުށް ހަމަޖައްސާފަިއވާއިރު  ލެޓް ޑިވެލޮޕަރ އަމިއްލައަުށް ވިްއކާފް 30ތަކުގެ ތެރެއިން %ފްލެޓު

ވަނީ  ިދނުމަުށް ހަމަޖައްސާފައި 70އަދި މިދެންނެވި % ،ވުމާއި ކަމަުށް  ވަނީ ސަރުކާާރ ހަވާލުކުރުމަުށް ހަމަޖައްސާފައި

އަދި މިކަމުގެ އަގެްއގެ ގޮުތަގއި ފްލެޓަކަުށް  ،ވުމާއި  ގޮތަުށް ުށް ދަްއކާކާރުން ޑިވެލޮޕަރަވާ އަދަދު ސަރުފްލެޓެއް ހަދަން ޚަރަދު

އަދި  ،މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަުށް ވީހިނދު 1.2ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނަމަ  ؛ހާސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 75ވަނީ  ކަނޑައަޅާަފއި

ިއ ގޮތުން ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަުށް މި ފަިއސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހެދުމަުށް ަޓކައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަ ރައްޔިތުންނަުށް މާލީ
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 25ވަނީ  ސަރުކާރުގެ ިރއަލްސްޓޭޓް ކުންފުނި ކަމުގަިއވާ ހައުސިްނގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާެއުކ އެއްބަްސެވވިފައި

ެއއްހާ ަހ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ނުވަތަ 400 ކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުގެން ަމހަދުވަހަުށް ބަހާލައިއަހަރު

ކާރު ަވއްޓާލުމުގެ ކުރިން އެގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަސރު ،ނެ ުއސޫލެއްގެ މަތީން ކަމަުށް ވުމާއިނުވާވުރެ ޮބޑު ރުފިޔާއަުށް

ހިސާބަުށް އައިއިރު  އަދި މި ،ުށް ދައްކާަފއިވުާމއިއެއްފަހަރާ ޑިވެލޮޕަރަ އަުށްވާ ފަިއސާ އެޗް.ޑީ.ސީނ10ްތަކުގެ %ފްލެޓު

ގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ  2012ރީ ވަ ރުފެބު 7 ،ނދުެއޗް.ޑީ.ސީން ދަްއކާފައި ވީހި 20% ގެފްލެޓްތަކުގެ އަގު  ުށްޑިވެލޮޕަރަ

 4ިދޔަ އިއޭގެފަހުން ހިނގަ ،އެކު ހިނގަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ސަރުކާރު ަވއްޓާލުމާ ހަމައަުށް މި މަޝްރޫޢުތައް ހަލުއިކަމާ

މި ޕްރޮޖެކްްޓ  އިމުޙައްމަދު މުޢިއްުޒ ހުންނަވަ .ރއި ޑގޮުތގަ ގެމިނިސްޓަރެއް  މިނިސްޓްރީގެ ދުވަހު ހައުސިްނގއަހަރު

 ުށް ބޭކާރު މުގެ ސަބަބުން ޑިވެލޮޕަރަބެހެއްޓުލާފައި އިހުއްޓަ ނުހިްނގާ ކުރައްވަން އެނގިަވޑައިުނގެން، އެ މަޝްރޫޢުތައް މެނޭޖް

ރަްއޔިތުން  ،ސްވެލަ އައި ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ފުރުޞަތު ންލިބެުށް ރަްއޔިތުންނަ ،ގޮތުަގއި ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާ ގިނަވުމުން

އަދި މި ފައިާސ ގޮސްފަިއވާ ހިނދު، ބޮޑުެވގެން  އަުށްގެ އަދަދު އިްނތިހާކުރުމަުށް ދަްއަކންޖެހޭ ފައިސާއަމިއްލަ ފްލެޓު

ގަންނަން ބޭނުންވާ އާދަިއގެ ަރއްޔިުތ  ުމގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ފްލެޓުުކޑަކުރުއަހަރަުށް  5މުއްދަތު ވެސް ދައްކަންޖެހޭ 

 ،ޖެހުމާއިޑު އަދަެދއް ދަްއކަންދާނަ ބޮ އްިތރީސް ރުފިޔާެގ ނުކުޅަސަޭތކަ ތެ މީހާގެ އަތުން މަހަކު ެތއްތިީރސް ހާސް ތިން

އާަދއިެގ ރައްޔިތުންނަުށް ުއފުލޭވަރުގެ ބުަރއެއް ކަމުަށް ބޯހިާޔވަހިކަން ލިބިފައިުނވާ އަދި މި ކަމަކީ މާލޭަގއި ދިިރއުޅޭ 

އަދި  ހިނދު،ކަމަުށް ވީން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެްނދާނޭ ޭއގެ ސަބަބުން އެ ރައްޔިތުންނަުށް ބޯހިޔާވަހިކަ ،ނުވުމާއި

ލިބުނު  ޙައްޤުެވގެން ފްލެޓު ުރ ފްލެޓަުށް އެދުމުން ފްލެޓު އޭ ،ވެ މާލޭގައި އޮތް ކުޑަ ބިންކޮޅު ދޫކޮުށްލުމަުށް އެއްބަސް

 ނުވާ ވެސް ވާހަކަެއއް ބަޔާންކޮުށްަފއިާޔމީންގެ ސަރުކާރުން ެއއްهللا ގޮތުން ރައީސް ޢަބްދު ފަރާތްތަކުގެ ބިންކޮުޅގެ ައގާ ެބހޭ

ނުވާ ސަބަބެއް ކަމަުށް ވެސް ވާހަކަެއއް ބަޔާްނޮކުށްފައިތަނުަށް އެއް ހާގޮުތން މި ސަރުކާރުން މި އަދި އެކަމާ ބެހޭހިނދު، 

ހާްސ  ހާސް ނުވަތަ އަުށް ބަލާއިރު އަކަފޫޓަކަުށް ހަބިންޮކޅަީކ ވެސް މާޭލގެ ބިމުގެ މިހާުރެގ ރޭޓަުށް  ބެލެވޭ ސަބަބަކީ އެ

ެއީއ ނަމަ،  ައުގ ކަނޑައަަޅއިފި އިބަލަ ުށްނަމިބޮޑުންކޮޅުގެ ުކޑަޫދކޮުށްލާ ބި ،ދެމެދުގެ ައގުހުރި ެއްއޗަކަުށް ވެފައި ރުފިޔާއާ

ލިބިގެންދާނޭ ކަމަކަުށް  މީހާގެ ޖީބަުށް އެކަުީށގެންވާ ލުޔެއްއަޅުވާ ކެނޑި ނަމަެވސް ރައްޔިތުައދި  ،އެކަުީށގެންވާ ައެގއް ލިބޭނެ

ސިްނގ އެންްޑ ހައު މިނިސްޓްރީ އޮފްއޮފީހުން  އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަދި މީގެ  ބެލެވޭ ހިނދު،

ސާފުވާ ގޮތުގައި ތާހިރު  ންނަންބަރުވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ  2016ޕްރީލް އެ  7 ުށްކްޗަރައިންފްރާސްޓްރަ

ކޮޓަރީެގ  3ސަޭތކަ ހައުސިންގ ޔުނިުޓގެ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ  ފަނަރަދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަުށް ޓަަކއި ޭބނުންވާ ޖާގަިއގެ 

ްނގޮސް ނުގެަމސައްކަތް ކުިރއަުށް ތަކުގެފްލެޓު ކޮޓަރީގެ 3 އިދައްކަ ތްމުގެ ހުއްޖަކައެޕާޓްމަންޓުތަކުގެ އަގު ބޮޑު 

 މިއާއެކު ފަސް ކަމުގައި ދެކޭ ހިނދު، އަދި ހަމަ ުށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ޢަމަލެއްނިންމުމަކީ ވަރަމަޑުޖައްސާލުމަުށް ނިންމި

 ޓްމަންޓުތައް ހަމައެކަނި ކުިރއަުށް ގެންދިޔުމަކީ ކޮޓަރީގެ އެޕާ ކަފޫުޓގައި އަޅާ ދެސަތޭކަ ފަންސާސް އަ ސަތޭކަާއއި ފަސް

 ފަސް  ،އްޔިތުން ަގބޫލުނުކުރާ ހިނދުއްލެއް ކަމަުށް ރަ ޙަވެފަިއވާ ޢާއިލާތަކަުށް ލިބޭނެ މިހާރު ބޯހިޔާވަހިކަމަުށް ބޭނުން
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ޖާގަެއްއ ހެދޭވަރުގެ  ގޮެތއްަގއި ެއއް ކޮޓަރީގެ އެ ޕާޓްމަންޓެއް އްމުއާސަތޭކަ ފަންސާސް އަކަފޫޓަކީ  ސަތޭކަާއއި ފަސް

 ،އިރު ނެވަރުގެ ތަނަކަުށް ނުވާމަންޓެއް އެޅުމަކީ ދިރިއުޅެވޭނެ ޖާގަެއއްަގއި ދެ ކޮޓަރީގެ އެ ޕާޓްމިފަދަ ކުޑަ  ،ކަމަުށް ވެފައި

ފްލެޓެްއގެ އަުްށ ބަދަލުކުރުމަުށް ވަކާލާތުކުރަުމންދާއިރު މިވަރުެގ ކުދި އާބާދީތައް ހުޅުމާލެމި ސަރުކާރުން އަޮތޅުތެޭރގެ  އަދި

ކާުރްނ ތަކުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުހިނދު، ދެކުނު އަޮތޅު ވާ ތި ދޫކޮުށް ނާންނާނެކަން ކަުަށވަރުރަުށުަގއިވާ އަމިއްލަ ގޯޖާގައަކަުށް 

އަުށް ބަދަލުކުރުމަުށް ރައީސް ަހއުސިންގ ޔުނިޓު ހުޅުާމލެ 704ަހއުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން  1500އަޅަން ނިންމާފައިވާ 

ހައުސިްނގ  އިއަދި ހުޅުމާލޭގަ  ،އިން މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވުމާސަރުކާރުން ބޭނުންވެގެ ގެ ޔާމީންهللا ޢަބްދު

 ތަުކގައި ައޅަންއަޮތޅު ގެރު ކަމަުށް ވާއިރު ެދކުނުޑޮލަ ތްދިހަ ހާސްހަތައް ެއޅުމަުށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރޭަޓކީ ޔުނިޓު

ކޮންެމ  ،ތަކުންގ ޔުނިޓުހައުިސން ންމުރު ކަމަުށް ވުތަކުގެ ރޭޓަކީ ެއއްލައްކަ ޑޮލަހައުސިންގ ުޔނިޓުހަމަޖެހިފައިވާ 

ހައުސިްނގ  704އަދި މިގޮތުން  ،ޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެެކވޭ ހިނދުލައްކަ ޑޮލަރު އުނިކުރެވެން ހައުސިންގ ޔުނިަޓކުން ތިން

އަުށް ވެގެންިދޔަ ގޮތެއް މި މިލިޔަން ރުފިޔާ  ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ނުވަތަ ތިން ،މިލިޔަން ޮޑލަރު 21ނިޓަުށް ވާ ޔު

ލީހުން މިދެންނެވި ކަންކަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިހިނދު،  އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް

ފަުށުގައި ބޯހިާޔވަހިކަން ދަުށުން ރައްޔިތުންނަުށް ައތްފޯރާ ގެސަރުކާރުން ވެުށިފަހި ޕްރޮގްާރމު .ީޕގެއަދި އެމް.ޑީ ،ބެލުމަުށާއި

ގެްނދަނިކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ގަމުން ކުރިއަުށްތަކުގެ މަޝްރޫޢުތައް އެގޮތަުށް ހިންހިންގަމުންދިޔަ ފްލެޓުފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް 

 ިއ،ގެ އަގު މަްއޗަުށް ޖައްސަުތން އަތްނުފޯރާ ހިސާބުަށް ފްލެޓު ރަްއޔި އާދައިގެސަރުކާރެން  އޮތް ފަހު މިހާރު  ވައްޓާލުމަުށް

ނުވާ ާއދައިގެ ރަްއޔިތުން ބޯހިޔާވަހިަކމުން މަހުރޫމްވާ ގޮތަުށް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ މި ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައި

ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަާކއި އުސޫލުތައް  ،މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ބެލުމަުށާއި ކަންކަމާ

ހުން ބޯހިޔާވަހިަކމުން އާަދިއެގ ރައްޔިތުންނަުށް ނޫފުލޭަވރުގެ ބުރަ ޖަްއސަިއގެްނ އެ މީ ،ކުރުމަުށާއިބަދަލު

ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަުށް ޓަކަިއ  ން ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަުށް ފްލެޓުގޮތު އަދި ރައްޔިތުންނަުށް މާލީ ،މަުށާއިކުރުނުމަހުރޫމް

 ޅަމެވެ. ޝުކުރިއްާޔ.ރާރު ހުުށަހަގަވަނަ މާއްާދެގ ދަުށުން މި  142ގެ މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައްޔިތުންގެ  ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުމެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ލަ ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފިއ ޖުމުރާރަުށް ބަހުސްކުރުުމގެ ގައްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ަވނަ މާ 142މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ސިކުންތު.  9މިނެޓު  31ުށް ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމައިތް ދަންނަވަގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮ 1ވަނީ 

 59މިނެޓު  3އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  18ޓު މިނެ 5އަުްށ ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 35ނެޓު މި 14އަުްށ އެމް.ޑީ.ޕީ

ްއޒަތްތެރި އިމިނެޓު.  2ތެރި މެންބަރުންނަުށް އްޒަތްއި . ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްަބތްނުވާ މިނެޓު 2އަުށް ދާލަތު ޕާޓީ އަސިކުންތު. 

އްމު ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އާ  ،ވާ ގޮތުންވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގައި  94ދުގެ ގަާވއި .މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން
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އްމުކޮުށް އާ  ންދަނީ. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ގެ ން ފުރުޞަތުތަްއ ެދމުން މިތީރިޔާސަތަުށް ލަފާއަުރވާ ގޮތެްއގެ މަ

ސީ ޕާޓީތަކުގެ ިއސްވެރިން މެދުވެރިގެން ިސޔާން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ އިސްވެރިން ރާ ގޮތުގެ މަތީއަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކު

އަުޅގަނޑު އެދެްނ ވެސް.  ގެންދޭ ީމގެ ކުީރގައިރިކޮުށް ވަގުތުަތއް ަކނޑައަޅަމުން އްމު ކޮިމޓީ މެދުވެއާ ދަްއކަިއގެން ވާހަކަ

ކަހަލަ މައްސަލައެއް މި  ންބަރުންގެ ތެރެއިން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރގައި އެްއެވސްްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ މެއި

ގެނައިމަ ެއ ދަލުއްމު ކޮމިޓީްނ ވަގުތަުށް ބައާނަމަ، ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން ވާހަކަދައްަކއިގެން ކަމުގައި އުޅޭ ކަމަުށް ވާ

ތުން ވަކި ގޮތަކަުށް ވަގުުތ ގެންދާނަން. ރިާޔސައަރުވަމުންަދުށުން އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަުތ  ވަގުތު އޮންނަ އުސޫެލއްގެ

ެއީކގަިއ  ޞްތެރިކަމާއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާއި ވާހަަކ  ނުކުރާ  މަަސްއކަތެއްކުާރކަުށް ެއްއވެސް ކުޑަ

އްމުކޮުށް އާ ގަިޑއިރަުށް. މިއީ  1ކުެރވިފައި ވަނީ ކުޑަ ިޑއިރުގެ ަބހުސް މިގަ 3ވާީތވެ  މަސް ކަމަުށް ދަންނަވަން. ރަމަޟާން

އިތުރުަށް  މެދު ންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، މިކަމާެއ ވާހަކަ ދަ ވާތީ ވެސް ގެންދާ އުސޫލަކަުށްކުރަމުންމަޖިލީހުގައި ޢަމަލު

ގަނޑު އެ ކަމަުށް މަ އަޅު ދެއްެކވީބަރުން މިކަމާ ވާހަކަފުޅުނަމަ، މެންން ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ކަމަުށް ވާކުރަޢާމުރާޖަ

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު ،ބެހޭ މައްސަލައެއް އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ނިޒާމާފުރުޞަތު

 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މަހަުށް  ކުެރްއވުމުަގއި ރަމަޟާންމި ނެގީ ކޮމިޓީން ފާސްކުެރްއވި އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް  ރައީްސ،ްއޒަތްތެރި އި

ރަމަޟާން  ތާކުންތޯކޮން ެއއް ާނދޭ.ން މަހެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ބަލާއިރު ަރމަޟާ އިމީގަ .ކުީރއޭ ވިދާުޅވާތީވެޓަކައި ކުޑަ

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ިމ ރައް ،ކުެރވުނީައޅުގަނޑަުށް މި ފާަހގަ ؟އީސް ތި ފާހަަގކުރަްއވަނީއްޒަތްތެރި ރަ އި މަހުގެ ވާހަަކ 

. ތް ކަމެކޭ މީއިމަުށް ހިންގާފައި އޮދާކޮުށްލުމުގެ ގޮތުން ތަކަުށް ލިބޭ ަވގުތު ކުޑަިއދިކޮޅު ފަރާތް ،ދަްއކަން އޮތް ވަގުތު ވާހަކަ

. ސަރުކާރުްނ ވަރާކުރި ކަމެއް ނޫން މިއީމަޝް އާެއކުަގއި ޕާޓީ ލީޑަރުންނާއެ އަދި ހަމަ .ހަގަކުރަނީ މިހެން ނިމުމުގައި ފާ

 އަޅުގަނޑުމެންެގ ވޯޓުތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަުށް.  ،ނިންމުމެއްޅުއްަވިއގެން ސަރުކާރުން ނިންމިއަުށް ސަުރކާރުން ހުުށަހައަމިއްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިާދ ަލއެްއ ނުގަންނަން. އަުޅގަނޑު އްސަލަެއއް ކަމަކަުށް ބަބެހޭ މަ ިނޒާމާ !ފުކުރައްވާތިމާ

އަޅުގަނޑަުްށ  ،ދެންނެވީވާހަކަެއއް ދެންނެވީ. އަުޅގަނޑު މިއޮތް  އި އޮތް ލިޔުމެއްގަ ްއސަތަނަުށް އައި މި އެްއގޮތަުށް

ފަހަރު ވެސް ނުދަންނަވަން  ެއއް އަުޅގަނޑު  އެއީ .ވެތީގޮތުަގއި ެއކަން އެޮގތަުށް ހިނގާފައި އޮތް ކަމަުށް ފެންނާ ލަފާކުރެވޭ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ.  ގެ ނިންމުންެއހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީވާހަކައެއް.  ނިންމި ރަމަޟާން މަހުަށް ޓަކައި އެގޮތަުށް

 .އަުށްهللاދުވާ ޢަބްއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައެްއގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެހެންވީމާ، 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަهللا ވާ ޢަބްދުއީ ާދއިރާގެ މެންަބރު ރުލޮޅު އުތުގަ

 ވެސްހެން ކުޑަކުިރއްޔޭ. އެްއގޮތަކަުށް މި ރަމަޟާން މަސް ވީމަ  ،ވިދާޅުވެވުނު  މަނިކުފާނަުށްރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

މަހުގެ ކުރިން  ރަމަޟާންއްަގއި ުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބިލެނުވަތަ ކުރިމަްއޗަުްށ ހުއަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ މި ގަރާރުގައި 

ކުރިއަުްށ  ދެއްަވއިގެންފުރުޞަތުނަުށް ވެސް ހަމަ ންކަމަކަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެ ހުރި ންތަކެއްނިންމަންޖެހޭ ޑެޑްލައި

. ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރެވުނޭ  ،ވީދެން ތި ވިދާޅުކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ.  ގެންދެވޭނެ

ިމ ކަންތަްއ އިތުރުން ާއއްމު ކޮމިީޓގައި . އޭގެ ނުކުރަްއވާ ޝްވަާރއެއް ވެސް އެމް.ޑީީޕގެ ލީޑަރުންނަާކ މަހަމަގައިމުަގއި 

އެިޅގެން ހަމަ އެެހންވީމާ، ކަނޑަ އިނދިކޮޅަުށް ޯވޓު ވެްސ ދިން.  މެންބަރުން ހަމަ މިއާ 3ދިރާސާކުރިއިރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ހި ޗެއެއްއަދި މި  ުށްކުރުމަުށް ބަހުސްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނުވަަތ އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކަ ންތާރުކޮުށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުދުމުޚްޚު

ެވްސ އްކާމޭރުމުން އަނެ އަހަރު ތެރޭގައި ކަންކުރަމުން ގެންދިޔަ 2ހަމަ މިވީ  ކުރުމަުށްޑަކު  ކުރުމަުށް ފުރުޞަތުދިރާސާ

 ޝުުކރިއްޔާ.މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ތި ގެންަދވަނީ. މަނިކުފާނުމެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕާޓީތަުކގެ މަޖިލީހުގެ  އި،ންނާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓތަކާއި މަމުންނިންމަޖިލީހުގެ ކަންކަން 

އޮްތ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ިރޔާސަތުން އެ ކަމުަގއި ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ނިންމުން ކަމަުށް ވާތީވެ  ގެވެރިން އިސް

ިއއްޒަތްތެިރ  ން. އަދި ިމ ކަމަުށް ޓަކައިނަގެންދާކުރިއަުށް ބޮަޑުށް ވަރަުށް ގެންިދއުމަުށް ރިޔާސަތުންކަންކަން ކުިރއަުށްގޮތަުށް 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަުްށ  ދަންނަވަން. ރިޔާސަތުން ބާުރލުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރުދެއްވާ އެއްތި ން މެންބަރު

ހެންވޭރު އުތުރު އަރުވަީނ  ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުަޞތު ވަރަުށް ޮބޑަުށްކަން ކުިރއަުށް މި ގެންދަނީ. ކަން

 . ގަރާރަުށް ޝާހިދަުށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަުށްهللا ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުހެ

ހެންވޭރު ވި ކަމަުށް ޓަަކއި ވާ ގަރާރު ހުުށަހަޅުއްަވިއދެއް ކުރިމަތީަގއި މި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 މިއަދު ވާހަކަދަްއކަން އަުޅގަނޑަުށް ދަންނަވަން.  ކަރީމުަށް ޝުކުރުދުލްމުޙައްމަދު ޢަބް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ދެކުނު ދާއިރާގެ

ާވ ތެޭރގަިއ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވެފައި  ގެއިރުރު. އެހެންވީާމ، ދޮޅު މިނެޓުއިބެނީ ގާތްގަނަޑކަުށް ދޮުޅމިނެޓުމި ލި
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މިއަދުގެ ސަރުކާރުން  ތްތައްމަސައްކަ ގެންދިޔަ މް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާުރން ކުރަމުންވުމަުށް އެދަތިކަން ފިލުތްހިބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 

ގޮުތން އެއްެޗއް ދަންނަވަން ވަރަުށް ދަތި. ރޯދަމަހު ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަުށް ރަްއޔިތުން  މި އެޅި ހުރަސްތަކާ ބެހޭ

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ދަންނަވަން.  މަސައްކަތްތަކަުށް އަޅުަގނޑު ދެކޮޅުހަދާ ވާހަކަ ކުރެެވމުންދާމި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

ޞަދުގައި. ެގނެސްދިނުމުގެ މަޤްހުމާއި އުފާވެރިކަން ކުރީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ިހތްހަމަޖެތަޢާރަފުން ވެުށިފަހި އެމް.ޑީ.ޕީ

ގޮތަކަުށް ދަންނަވަންޏާ  ކުރު މި ވަނީ ހިތްދަތިކަމަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލާފަ. ކާރުން އެ ހިތާމަމިއަުދގެ ަސރު ،އެހެންނަމަވެސް

ވީމާ އެ ކުރެއްއިޢުލާނު ސަުރާކރުންައުގގެ ގޮުތގައި ަދއްކަން ގެ ރުފިޔާ ފްލެޓު  33000އީްސ، މަހަކު ރައިްއޒަތްތެރި 

 ޑަިއގަންނަވާޯތ ިސވިލްއެނގިވަ  ވެސް  ެއކަން ކުަރްއާވ ސަރުކާރަކަުށް  ،ރަަކުށް ވެސް އިޢުލާނުކުރަްއވާ މިނިސްޓަ

 މި ކަންތައްތަކަުށް ބެލުމެއް  ؟ވަެރއްކަން ގެ އާމްދަނީއަކީ ކިހާާއއްމު ފަރުދެއް؟ ިކހާވަރެއްކަންސަރވަންޓެްއގެ މުސާރައަކީ 

މި ބަދަލުވަީނ  ޕްރޮގްރާމު .ޕީން ފެުށި ވެުށިފަހި މާލެއެމް.ޑީ ،ެވގެން މި ދަނީކަންތައްތަްއ ުކރެއްވީމާ ބަދަކު މިކަހަލަ ނެތި 

ވޭނީ އެމް.ީޑ.ޕީެގ ބަދަލުކޮުށްދެ ުއފާވެރި ހިތްަގއިމު ތަނަކަުށްރައީސް، މި ވޭނީ ވެުށި ިއްއޒަތްތެރި  ެވއްަޓކަުށް.ވޭނީ 

ރާފަުށަުށް އަތްފޯ . ބޯހިޔާވަހިކަންިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ރަްއޔިތުންނަުށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީންސަރުކާރަކަުށް. 

 ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރިގެނެސްދޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ގަލޮޅު އުތުރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .އަުށްهللاވާ ޢަބްދުއީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު ވާއީާދއިރާގެ މެންަބރު  ރުގަލޮޅު އުތު

ގުޅޭ ބަޔަކު ވެރިކަާމ އަނެއް މީހާއާ ދޭތެރޭގަިއ އެއްވެސް ކަހަލަ ވިސްނުމެްއ ނުގެންރައީސް. ތްތެރި ިއްއޒަޝުކުރިއްޔާ 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވެުށިފަހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގައިގެން ނަުށް ފެނިގެން  މި ދަނީ. އަުޅގަނޑުމެހަވާލުވީމާ ވާނެ ގޮތް 

އްޞަކޮުްށ، ޚާ ލޭގައި މާ ،ވަހިކަމަުށް އެންމެ ދަތިވެފަިއވާ މީހުންނަުށްބޯހިޔާ  ،އަޅުގަނޑުމެން އޭުރގައި ހުުށަެހޅި ހުުށަހެޅުމަކީ

އެމް.ީޑ.ޕީެގ  .އެއީ ހޯދައިިދނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ހިންގި ްޕރޮގްރާމެއް ލުޔެއް ދަިތވެފައިވާ މީހުންނަުށްބޯހިޔާވަހިކަމަުށް އެންމެ 

އައިސް ެއ ެވސް މި ސަރުކާރުން ްސ، އަނެއްކާ ރައީިއްއޒަތްތެރި އޭެގ ބަދަލުަގއި . އީއެ ޮރގްރާމެއް ކާރުން ހިންގި ޕްސަރު

ޔިތުންެގ އްވެސް ދެތިން ރައްކާ އަނެ ތަކީ ގެނައި ބަަދލުތަކުން ވާނެ ގޮ އައިސްމި ސަރުކާރުން  ،ހުުށަހެޅުން ބަދަލުކޮުށް

ވަީނ  ކުލި ދެއްކޭނެ ގޮތް ވެސް  ތަުކގެވެސް މި ފްލެޓުކާދެތިން ވިޔަފާރިވެރިންނަުށް އަނެއް  މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި

 ވުރެ ގައި ހުންނަ ައގަުށްމާކެޓް ރޭޓުނުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަ ތެރެައުށްގެ ވިޔަފާރީ  ރައީސް. ސަުރކާުރގެ ފަރާތުންއިްއޒަތްތެރި 

 .އޯ.ސްނުމަކީ. ޭއގެ އެއް މިސާލު ެއއީ އެްސ.ޓީދިނުން އޭގެ ވިރުކޮުށް ފޯުނވަތަ ތަކެތި ައުގގައި ޚިދުަމތްތަކެއް  ހެޔޮ  ތަންކޮޅެއް
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ފާރިކުރާ ސަބަބަކީ މިސާލަކަުށް ވާ ކުންފުންޏަކުން އެ ވިޔަސާ އްހި ރުގެސާރުކާ ،ސަބަބަކީ އެސް.ޓީ.އޯއިން ިވޔަފާރިކުރާ

ކުަޑކޮުށް  ތަންކޮެޅއްބޮޑަުށް  ވުރެ  ަގއި ހުންނަ ައގަުށްާމރުކޭޓުިއ ތަންކޮޅެްއ ހެޔޮ އަުގަގއި ކަހަލަ މަސްތަކުގަ  ރޯދަމަސް

ނުމުަގއި ެވސް އޭުރ ެގ ވިސްއަދި އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ވިސްނޭ އީސް. ައޅުގަނޑަުށް ވެސް ރައިއްޒަތްތެރި  ދޫކުރުން މުދާ

ްއ ނަގާނެކަން. ސަރުކާރުްނ އެނގޭ ުކއްޔެ  ހަމަ ވެސް ވިސްނުމަކީ އަުޅގަނަޑުށް ވެސްޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރިއިުރ އަ

ނަުށް ވެސް ވިސްނޭ. ންންކަން އަުޅަގނޑުމެހި ނޫދޭ ެއއްޗެ މުޅިން ހިލޭ  އީ ަނގާނެ. އެ ވެސް ުކްއޔެއް ތަކެއް ދިނަސްޕްލެޓު

 ކުރަން. އޭރުން އެ ޖެހެނީ ކުއްޔަުށް ހިފާ ޞްމިލިއަން ޚަލާ 1.7ަގއި އަހަރުގެ ތެރޭ 20ހުުށަހެޅީ  ރުަގއިއަޅުގަނޑުމެން އޭ

ރު މިހާ ހަކަުށް ރުފިޔާ. ހަ ހާ މަހަކަުށްތައް ކުްއޔަުށް ހިފާ މީހުންގެ އަތުން އޭރުން އެ ޖެހެނީ ޓާޓާ ފްލެޓު ،މީހުންގެ އަތުން

 33000ދަްއކަންޖެހުނީމާ ނުވަތަ  މިިލއަން 5ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އަހަރު 2އެ ހުުށަހަޅަނީ އެކަން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން 

 ރުފިޔާ  33000 މިލިއަން ދައްކަންޖެހުނީމާ މަހަކުަށް މި ޖެހެނީ ގާތްގަނޑަކަުށް 2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރު 5 ؛މަހަކު

ެއއްވެްސ  ނޫން. ުނވަތަ ސަރުކާރުން އްއެގތެްއަގއި ސޯަޝލް ހައުސިންލަހާ ވެސްރައީްސ. ެއއީީކ އެއް އިްއޒަތްތެރި 

ނޫން.  އްއެ ެދވެނީ ުށްއަގު ކުޑަކޮއެްއވެސް ހާލަތެްއގައި  ވުރެ ހުރި އަގަުށްަގއި ލިބެންމާރުކޭޓު  ގައި އޭރަކުހާލަތެއް

ައގު  މި ގޮތަުށް ރުކޮުށްދޭން ކަމުގައި ވަންޏާފޯ ދަތިވެފަިއވާ ީމހުންނަުށް ކަމަުށްހިޯބހިޔާވަ ވިސްނުމުަގއި ހުރީ މާލޭގެ

ވަހިކަމުެގ ބޯހިޔާ ،ވާ ދަތިކަން މި މިހާރު ދިމާވެފައި އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ނީމާ ރުފިޔާ މަހަކު ދޭންޖެހު 33000 ،ކަނޑައެޅީމާ 

ބޮުޑވެގެްނ  ވަރަުށްައގު މި ރު ވިދާުޅވީ ރައީސް. ވަޒީިއއްަޒތްތެރި  ގޯހުން ގޯހަުށް ދާނީހާލަތު ހަމަ އިތުރުން  މުގެދަތިކަ

 ވިދާޅުވީ ައގު މިހާ މައްޗަުށް ަވީޒރު ދިަޔއިމައޭގެން މިހާ ދިގުލައިގެންނޭޅި ދިޔައިމައޭ. ފްލެޓުން ގެދާންޖެހުނީ މިހާ ދިގުލައި

 ެއއް ފަބޮުޑކޮުށް ަގއި ައގު އިތުރަކަުށްއްތެލަހާއެއްވެސް ބުނޭ  ޓާޓާއިން ކަނަޑއެޅިގެން އެބަ ،ޕަރލޮދާންޖެހުނީ. އެކަމަކު ޑިވެ

ކަނަޑއެިޅގެްނ  ލޮޕަރ. ޓާޓާިއން ޑިވެނޯންނާނޭ ަފއެއް އިތުރު ެއއްެވސް އަެގއް ނަގާކަމަކު  ދިގުލައިގެން ދިޔަެއއް .ނޯންނާނޭ

هللا ރައީސް ޢަބްދު ތައް،ޔާމީނުގެ ސިޔާސަތުهللا ޢަބްދުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ  .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި އެބަބުނޭ. 

. މިސާލަކަުްށ ވަަޑއިގަްނނަވަމުން ހުުށަހެޅުއްވި އަމިއްަލ ސިޔާސަތުތައްވެ ލު ވެރިކަމާ ހަވާ ،އަިމއްލަ ސިާޔސަތުތައް ޔާމީންގެ

ލޯނު ނަގަިއގެން ބޭންކުން  ނުވަތަ ެއގްޒިމް ފްލެެޓއް ދޫކުރާނަމޭ.  ކޮންމެ ކަިއވެންޏަކަުށް އަލަތު ަކއިވެނިކުާރ މީހުންނަުށް

ވީނުީވއެއް ނޭނޭގ.  ޔާސަތުތަކަުށްސި. މި ނިންމާނަމޭ އިތިމަންނަމެން އަޅަ ތެރޭގައި ގެ 2014ފްލެޓެއް  1000ދޭ 

ފައިވާ ރަނގަޅު ފަުށާ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް މި ފެންނަނީ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީން އިތުރުންއޭގެ ނަކަުށް ނުފެނޭ. ންއަޅުގަނޑުމެ

ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ތަން  ދާމަ މުގުރަކުންރަކު ިސޔާސަތެއް ހަފަހަ ،ފަހަރަކު ސިޔާސަތެއް ސިޔާސަތުތައް ވެސް

 ޖަމާކޮުށް  ތެރެއަުށް ބާރުތައްމުުށު މަނިކުފާނުގެ އެ ުށްާޔމީނަهللا ނަނީ ރައީސް ޢަބްދުން ފެ ުށް މިއަޅުގަނޑުމެންނަ

ައޅުގަނޑުމެންނުަށް  ރައީސް،އިްއޒަތްތެރި ތަން  ިއތުރު އެއްެވސް ވިސްނުމެއް ުނގެންގުެޅވޭ އިތުރުންތާރުވުމުގެ ޚުދުމުޚް

ރަކަުށް ކޮންެމވެސް ވަމީހާއާ ދޭތެޭރގަިއ،  އަނެއްނީ ލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަންެޖހެމި ފެންނަނީ. ހަމަ ނިންމާ 

ދޭތެރޭގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ވިސްނުމެްއ  ތަންކޮެޅއް ނިކަމެތި މީހުންނާ ވުރެ ތިމާއަުށް، ދޭތެރޭގައި  އާހާލުގައިޖެހިފައިވާ މީހާ 
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ފެނިގެންދަނީ.  ނަުށް މިހަވާލުވީމާ ަރއްޔިތުންަނުށް ޖެހޭނެ ތަކުލީފު އަޅުގަނޑުމެން ނުވާ މީހަކު ވެިރކަމާގެންގުޅެަފއި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ލޫފަޚްމެންބަރު އަޙްމަދު މަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްޚްއަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު

ކުރީގެ  ،ވެސް ހަމަ ސަރުކާރަުށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު އެންމެ ުފރަތަމަ

ތަކަުށް ދޭން ބުނި އަގުގަިއ ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް އެ ލިިބވަަޑއިގެންެނވި ފަރާތްތައް .ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި މި ފްލެޓުއެމް

ރަްއޔިތުންނަުށް ހިލޭ ފޯރުކޮުށްދިން ކަދުރުތަްއ  ދިވެހި ދީ ސަރުާކރުންޢޫސަ ،ގޮތަކީ އުޅޭހަވާލުކޮުށްދެްއވާުށޭ. މި ވެގެން 

ބަހާހެން މިތާ  މަހު  އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ވެސް ަވގަުށް މިުހގައި ބަހައްޓަިއގެން އަނެއްކާ ގެންގޮސް މެޑަމްގެ އޮފީ

ދޭ ވާހަކަ  . ފްލެޓުކީވާ މީހުންނަުށް ދޭން. މީ ޙަޤީޤަތަވެސް ޖަމާކޮުށްގެން މި ބޭނުންވަނީ ބޭނުންތެރޭގައި ފްލެޓަުށް 

އެީކ ނިކުމެ ކެމްޕޭންުކީރ  ން ދައްކާަފއި އޮްއވާ ޔާމީނާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރަގއި ދެްއކީ ނިކަމެތިންނަުށް. ެއވާހަކަ އެހެ

ކު ދޭނީ ބުނި. އެކަމަ ޮޔކޮުށޭ ނިކަމެތި މީހާއަުށޭ ފްލެޓުހުެރގެން އަގުހެ އަޅުގަނޑަކީ ެއކަކޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ކައިީރގައި

ކޯޓުގެ ހުރިހާ  މްޕްރީ.ީސގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް. ސުއްޔާ ލިބިފައި އޮތީ އޭ.ސީވެއްޖެ އް ފަހުން ފްލެޓެ މި ސަރުކާރު އައި

 ން،ަރއްޔިތު، ވެެގން. އެހެންވީމާން ތްތެރިކަން ރަނގަޅުކުރަހާހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަުށް. ނަޒާ ފަނޑިޔާރުންނަުށް. ހައިކޯުޓގެ

ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭއިރު  70، ހާސް 60ތަނުން  މީހާއަުށް މިކަމެއް ނެތް ވާކަުށް. އަޅުގަނޑުެމންނަުށް މި ނިކަމެތި ރައްޔިތު

ޙަޤީޤަތް. އެކަމަކު ނިކަމެތި  އީވަނީ. މިން ކިރިޔާ މަހަކު ސަލާމަތްިއގެހާސް ރުފިޔާ ކުލި ދައްކަ 20އަޅުގަނޑުމެން މަހަކު 

ހޭ. ފައިބުޑަުށް ވެއްިޓ ހާސް ރުފިޔާ ދީގެން މިކަން މިގޮތަުށް ކުރެވޭނީ. އެބަ ވިްސނާލަންޖެ 33ޔިތަކަުށް ކިހިނެއްޯތއޭ ރައް

ކުރީަގއި އެަބއޮްތ  ؟ކުރަން. އިތުރަުށް ކޮންކަމެއްތޯއިމުޤާގެންުގޅުމުގެ ސިާޔސަތެްއ  ކުުރވަިއގެންއާދޭސް އި،ސަލާންޖަހަ

ޒު ވިދާުޅވެފައި ޮއއްވާ ތިމަންނަމެން ޢިއްވެރިކަމުަގއި މު . އަުޅގަނޑު ދުުށިން މިއަުށް 6500ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން 

 ވިދާުޅވި، ވެސްދުވަހު ިއހަކަުށްހާސް.  33 ޖެހުނުއިރުއް ދޫކުރާނަމޭ. ެއކަމަކު ަވގުތުރުފިޔާއަުށް ިމއިން ފްލެޓެ 7000

 ކަންނޭނގެ ރުފިޔާ މިލިއަން 2.5ވަުހގެ ތެރޭަގއި ދުއަހަރު 5ތިމަންނަ ބުނީ   .ހާސް ރުފިޔާއަކަުށޭ 33 ތިމަންނަ ނުބުނަމޯ

މިކަން ކުރިްނ  ،އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ހަރުއަޑުްނ ގޮވާލަން، . އެހެންވީމާތާދައްކަންޖެހޭނޭ. ވަރަުށް ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް

ފުރުޞަތުގައި  . އަދި މިންކަމެތިންނަުށް މިކަން ފޯރުކޮުށްދޭނި، ުށް ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ައގުަގއިވަޢުދުެވވަަޑއިގެންަފއިވާ ގޮތަ

. އެކަމާ ހައުސިްނގ ވުެރ ގިނަ ުދވަްސވީ ހަފްތާއަުށް  2ެގ ލިފްޓް ހަލާކުވެފަިއ ހުންނަތާ މިހާރު ެގ ފްލެޓ1ު ހިޔާމާލެ
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އޭ. އަިމއްލަ ަހވާލުކޮުށްފަ . ކޮންމެވެސް އަިމއްލަ ޕާީޓއަކާގެ ަކމެކޭސިޓީ ަކއުންސިލު އީބުނަނީ ތި ލީމަމިނިސްޓްރީއަުށް ުގޅާ

 ...ވީމަ އޮތަްސ އެއީ މި ދައުލަތުން އިމާރާތްޮކުށްފައި ހުރި ތަނެއް ހަވާުލކޮުށްފައި އަކާޕާޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކީަގއި  ރުޞަތު އަރުވާނެ ަވގުތު ނެތުމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން ވޯޓުގެ ކުރީަގއި އިުތރު މެންބަރަކަުށް ފު

ތްތެިރ ތިއްބެވި ިއއްޒަ ފައިދައްަކވަން އެިދވަަޑއިެގންލާގައި ާވހަކަފުޅުސްގެ މަރުޙަހުވެސް މި ބަޓުެގ ފަހުން އަނެއްކާ ވޯ

ތައްޔާރުވަނީ މިއަދުެގ މަސައްކަތުްނ  އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މިމެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު

 ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުމަުށް. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ވޯޓާއި ހަމައަުށް ގޮްއސަ

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުގަނޑުމެން މިތައްޔާރުވަީނ މިއަދުގެ ވޯޓަުށް އެހުމަުށްހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުމުަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަ

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ އިްއޒަްތތެ)ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ކޮުށްލެްއވުމަުށް ދަންނަވަން. ދެވަަޑިއގެން ކާޑުކޮޅުަތްއ ޗެކުނއިުށީ

 2ްސގެ މަރުޙަލާގައި ނިމިފަިއވާ ހުނަވާަލން އެބައޮތް. މިއަދުގެ ބަދަން ވޯަޓކަުށް 2މަުށް ދަންނަވާލަން. މިއަދު ލުކޮުށްޗެކު

މަުށް ދަންނަވާލަން. ކޮުށްލުދެވަޑަިއގެން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކުނބިލަކަުށް ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިުށީ

 ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދވެހި ) 2007/5ގާނޫުނ ނަންބަރު  ،ވާފައިވާ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއް ފްޠީބަރު ޢަބްދުއްލައްޒަތްތެރި މެންދިއްދޫ ދާއިރާގެ އި 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ( އަރިވސްގެ ގާނޫނުސަ ސިވިލް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުމަުށް އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   މުޙައްމަދު ފްޠީބަރު ޢަބްދުއްލަމެންދިއްދޫ ދާއިރާގެ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

  50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 54. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ންމެ ނެގުނުދެ

. ަވކި ގޮަތކުަށް 18. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 32ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 

ވުމަުްށ . ފާސ50ް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 2ުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯ

ުމގަިއ ސްވީކަކަމަުށް ފާ ެއކުަގއި މަިޖލީހަުށް މި ބިލު ބަލައިގަންނަން ފެންނަ މި ނަތީޖާއާ .50ލަ؛ . ޖުމ26ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 ކަުމަގއި ވެސް ދަންނަވަން. ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިއްޖެ އްސަސާތަކާއެީކގައި މި ިބލު މިނިވަން މުއަދަންނަވަން. އެއާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ަކމަުށް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ލަންންނަވާދެވަނަ ޯވޓަުށް ދަ

ުށް އިޞްލާޙު ( އަބެހޭ ގާނޫނު ިހރާއްޖޭގެ މާލީ ެސކިއުރިީޓްޒއާދިވެ) 2006/2ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާޫނނު ނަންބަރު 

ދެްއވުން ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ މާބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތު ގެނައުުމގެ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިފާޢު هللا ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

  52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛  . ހާޒިުރވ85ެއަދަދު؛  ލަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނަތީޖާ ދަ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ

. ވަިކ 18. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54

. 52. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 1ެދއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓު

ވަން. އެކު މި ބިލު ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްެޖކަމުަގއި ދަންނަ . މި ނަތީޖާއ52ާލަ؛ . ޖުމ27ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސް

 ވެސް ދަންނަވަން. ކަުމަގއިތިާޞދީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިއްޖެއެީކގައި މި ބިލު އިޤްއެއާ 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ދަނީ ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލައަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިއަނެއްކާ 

 142މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ރައްޔިތުންގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް  -5.3

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ރާުރގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ. ގަން ހުުށަހަޅާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށު

 މަުށް.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީދާއިރާގެ އި
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 ދެއްކެވުން:ވާހަކަމެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ނުދޫ ދާއިރާގެ މަކު

މެންބަަރުށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. މިކަުމގައި ވަރަުށް ގިނަ ަރއްޔިތުން ރާރު ހުުށަހެޅުްއވި ގަމި  އަޅުގަނޑު. އާެދ، ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް ބައްދަލުކުަރއްވާަފއިޭވ  . އަދާލަތު ޕާޓީއާނަުށް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުެރވިފަމެންއަުޅަގނޑުކަންބޮޑުެވގެން އުޭޅކަން 

މިިލޔަން  2އަހަރު ތެރޭ  5ބޮުޑވުމަީކ އެ ބޭފުޅުްނގެ ކަންލިބިވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުން.  ޢަރަބިްއޔާއިން ފްލެޓު  ،ގާކޮުށި

ކަމެއް އެވަުރގެ މާލީ ތަނަވަސް ،ނގޭއެ މެން އެންމެންނުަށް ވެސް ވިސްނާލައިފިއްޔާއަޅުަގނޑުރުފިޔާ ދައްކަންޖެހުން. 

ފުޅުން ނުހުރޭ. ކަން މިހެން އޮްތއިރު ވެސް މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަންޖެހުނީމަ އެ ބޭ ޢާއިލާަތކުގެ ،އްމުކޮުށް ފަރުދުންގެ އާ

ެއއީ  ދެއްކުންސް ރީސް ތިން ހާތިތަން މި ފެނިގެންދަނީ. މަހަކު  ކުރަމުން އައި އުއްމީދަކަުށް ޭއގެ ޙަޤީޤީ ކުލަ ނުޖެހިދާ

އިލާަތކަުށް މި ލިބެނީ. ާސކޮޅެއް ގިނަ ޢާމަދު ފައި އާމްދަނީގެ ޮގތުން ވަރަުށް ،ެމއް ނޫން. ވަރަުށްއަސްލުަގއި ގަބޫލުކުެރވޭ ކަ

 ބައްދަުލކުރަން  މެންނާައޅުގަނޑުގުޭޅގޮތުން  ތަކާފްލެޓު ޞަކޮުްށ މާލޭގައި ާޚއް ،މާލޭަގއި ،ފާހަގަކޮުށްލަން  ައޅުގަނޑުއަދި 

 ..ލުގައި ެވސް އެަބއުޅޭ އެފަަދ ފަރާތްތަކުން.ހާއައި ފަރާތްތަކުން ވަރަުށް ދަތި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ސަމާލުވެެލއްވުމަުްށ އްކަވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އެކަމަދަލީހުގައި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު މަޖި .ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލަން. ދަންނަވާ

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަމެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ނުދޫ ދާއިރާގެ މަކު

ބޭފުޅުން  5 ،ބޭފުޅުން 6ެއއް ކޮޓަީރަގއި  .މާލެއަުށް ނިސްބަތްވާލުގައި ެއބަ އުޅުްއވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ހާ ވަރަުށް ދަތިދެ، އާ

ޮއތް ސިޓީއެއް އެ ބޭފުޅުންނަުްށ އެބައި ގެން ތިބީ. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިފަބޭފުޅުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އުއްމީދުކޮުށް  އެބައުޅޭ. އެ

 ރީސް ތިން ހާސް ތިކަނޑައެޅުނު ިސޔާސަތެްއގެ ދަުށުން  އާޚިުރަގއިއެ ފްލެޓުތައް ލިބޭނެކަމުގެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ވަރަުްށ ، ބޭފުޅުން ިވދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ ކަމުަގއި އެ ކަމެއްރެވޭވަރު ނުކުމަލްއްޅުންނަުށް ތަޙަދައްކަންޖެހުން މިއީ އެ ބޭފު

ލުކުރާ ޮގތުގައި ހުޅުމާލޭެގ ފްލެޓުތަްއ ބޫއި ލުއި ގޮެތއް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން. އަުޅގަނޑު ގަމުހިއްމު ސަރުކާރުން މީގަ

ޢަރަބިއްޔާ އަިދ  ގޮތަުށް މި ދެންނެވިވަނީ. ހަމަ އެ  ކުރާ ގޮތަުށް ެދއްވާަފއިޞް ޚަލާ އިއަހަރުން އަގު ދައްކަ 25ސް ެއއީ ވެ

ސަރުކާރުްނ ، ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާއެހެން ދެއްވުމަކީ ސަުރކާރަަކުށް ނުތައް ެވސް ގާކޮުީށގެ ފްލެޓު

މަލީ ގޮތުން ވެސް އެފަަދ ެދކޭގޮުތގައި ވަރަުށް މުހިއްމު ޢަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ިސޔާސަތު ެގންގުޅުްއާވއިރު އަުޅގަނޑު

 އެ ުމއްދަތު އިުތރުކުރުން.  ،ުށް އެހީތެރިވުުމގެ ގޮުތން އެ އަގު ޢާއިލާތަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ހެންވޭރު ދެކުނުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަުށް.  މެންބަރު

 

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެްނބަރު ހެންވޭރު ދެކުނު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން  ރާރެއް ހުުށަހެޅިގެންދާއިުރގައިގަދަ މުހިއްމު ރަީއސް. އާދެ، މިފަ ރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ޑު ގަނދަނީ. އަޅު ފެނިގެން މިުށް ނުދޭ މިންވަރު އަުޅގަނޑުމެންނަމަޖިލީހުން މިކަމަުށް ސަމާލުކަންމި ދަނީ މިކަމުގައި  މި

މަސް  ވަނަ ދުވަހު. ނަމަވެސް، ދެ 11ލް ޕްރީއޮތީ އެ ރާރު ހުުށަހެޅިފައި މިގަމަޖިލީހަުށް މި  ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

 އްސަ.އިަދުށް ވެސް ބަދަލެއް އައި ގަވާ  މަޖިލީހުގެ، އިރުަގއި މި އޮންނަނީ ގަާވއިދަުށްތަނަުށް އައި  ފަހުން އެޖެންޑާކުރެިވގެން މި

ގޮތުން  ބެހޭ ދަނީ. މިކަމާ މި ދަްއކާލަން ލިބޭ ފުރުޞަތު ވެސް އިންތިހާއަުށް ހަނިކުރެިވފައި އޮތް މަންޒަރު ފެނިގެންވާހަކަ

ކި ގޮތަކަުްށ ދޭކަުށެއް ވަކި އުސޫލުަތކެްއ މި ފްލެޓް ވަ އްސަރުކާރު އައިމި ސަވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހެނީ 

ހުރިހާ ކަމެއް  ޝަރުތުތަކާވާުލުކރެވޭ ހަ ،ލުކުރެވޭ ގޮާތއިވާހަކީ، މިކަމަކީ މާ ކުީރަގއި ބައް ނޭޅޭނެ. ސަބަމިއަކަުށް ކަނަޑއެ 

މިހާރު ، ދަދާއިއައެަބއޮތް މިހާރު އާމްދަނީ ލިބޭ  އިވެުލއޭްޓކުރިއިުރގައި، ނިމިފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާއެިޅގެން ކަނޑަ

އަހަރު  5 އަހަރު ނުވަތަ 4ބޭފުޅުންނަުށް މީގެ  ގެން ިއވެލުޭއޓްކުެރވިގެން އެއެ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލި ،ދިރިއުޅޭ ތަނާއި

ުދވަހަުކ ސް، އިހަކަުށްވެބޭނެ ކަމަުށް. ނަމަފްލެޓް ލި ނަުށްތީ ތި ބޭފުޅުންއޮ ދައްކާފައި މި ންއި އެ ހުަވފެކުރިން ސިޓީެއއް ދީފަ

ތުރު އެތައް ފްލެޓުތަކެއް ނިގުަޅިއގަތުމަުށް އެ ބޭފުޅުން ނޫން އި ،ައދި ހަމަ އިތުރު ބަޔަކަުށް ،ހަމަ އިވިގެން މި ދިަޔއީ

ވެުށިފަހި  ؛ަގއި ކުދިމާލޭ ،ން ބޭނުންވޭލައެބައޮތް. ދެްނ މީގައި ފާހަގަކޮުށް ޅެފައިމިކަމުަގއި ވަރަުށް ޮބޑު ރޯލެއް ކު ޓަކައި

ލެވޭ ބިންކޮޅަކީ ވެސް ދޫކޮުށް ވާއިުރގައި މާލޭަގއި މި  ލޭގައި ޭނވާލާނެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަުށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމަކަުށްމާލެއަކީ މާ

މިލިޔަން  2 ގަބޫލުކުރަން ،ވެސް އަެގއް ހެދެންޖެހޭނެތީވެ  ޭއގެ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަުށް ، ެގއް އެކުެލވޭ ތަނެއް. އެހެންވީމާއަ

ދުވަހަކު ހޭނެ ކަމަުށް. ދާދި މިދާކަުށްޖެތެރެއިން ކެނޑެންައގު މީގެަޑއެޅިއިުރަގިއ ވެސް އެ ބިންކޮޅުގެ ރުފިޔާ އަގު ކަނ

 5ނަމަވެސް، . ނުޖެހޭނޭމަހަކު ދަްއާކކަުށްރުފިޔާ  އްތިރީސްތެ ގޮސްފި ންންނަުށް އިިވގެވިދާުޅވި ައޑު ައޅުގަނޑުމެ ވަޒީރު

ދެން  ުށް ޖޯކު ވާހަކަެއއް.ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަ . ދެން މިމިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނޭ 2ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަހަރު

އެބަޮއޭވ ނަމަވެްސ،  ރުފިޔާ. ތިރީސް އްތިރީސް ާހސް ތިން ސަތޭކަ ތެ އްތެއާޭދ  އެބަލީމަ މަހަުށް ބަހައި  60 ،ލީމަބަހައި

ވަކި ހިސާބަކުން އަނެއްާކ  ްއސަހާސް ރުފިޔާ ދައްކަމުން ގޮ 20ނުވަތަ  15އެހެން ގޮތެއް ވެސް. އަނެއް ގޮތަކީ މަހަކު 

މި ފްލެޓުެގ  ޔާއްޖެ އްވެހަރާ ފައިސާ ދައްކާލުން. އެހެންެއއަުށް އެއްފަލޯނެއް ނެގިގެން  ގައި ދަރަންޏެއް އެިޅގެން ބޭންކުބޮލު

ބޮޑުެވގެންދާނެ. އެކު  ކާސްޓް ރޭޓުތަރުފިޔާއަުށް އިންޓްރެ މިލިޔަން 4 ،ޔާގެ ބަދަލުގައި ތިން މިލިޔަންއަގު ދެ މިލިޔަން ރުފި

ގަިއ މިކަމު ބޭފުޅުން ވެސްހާ ދެން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ހުރިައޅުގަނޑު ވެްސ ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެ، ންވީމާހެއެ
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ފްލެޓް  ،މީގެ އާޚިރުގައި މި ރައްޔިތުންނަުށް ،ގުޅޭ ކޮމިޓީއަކަުށް މި ގެންގޮސް މިަކން މުޠާލިޢާކޮުށް ކަމާ މި ،އެއްބާރުލުންދީ

 ޝުކުރިްއޔާ.ންދިއުން. މި ލިބިގެ ލިބުނު ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަުށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެްއަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުޅަނގު މާފަންނު އަުރވަނީ  ންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

 މުޙައްމަދު ފަލާޙަުށް.  މެންބަރު

 

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރުހުޅަނގު މާފަންނު 

ހުުށަހެޅުއްވީތީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  ރާރެއްގަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މިފަދަ 

 .އީސްރަ  ތެރިތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަ

ެގ ފަހު މި އޭ ވާލުވުމަުށްހައްޭޖގެ ވެިރކަމާިއ ގެ ސަުރކާރު ދިވެހިރާޔާމީން އީސްދަނީ ރަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

 ބަދަލުކުރަމުން ގެންދާ  އޭގެ ނުރަނަގުޅ ގޮތަުށް ،ތައްތައް ހުރި ރަނގަޅު ކަން ުމން ގެންގޮސްރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކުރަކު

ގެންދާ ގޮތް. ގަިއ ހެދި ފްލެޓަުށް އެ ހަދަމުންއްޔާ ހުރި ބިމު ާގކޮުށީަގއި ހެދި ފްލެޓާިއ ޢަރަބި ތަން. އޭެގ ެއއް މިސާެލއް

ވެުށިފަހި  ،ޝީދު އިރުަގއި އެ ފްލެޓުތައް ހެދި ތައްޔާރުެވގެންދިަޔއީ ވަކި އުސޫލެްއގެ މަތިންރައީސް ނަ  ނަުށްންއަޅުގަނޑުމެ

ގޮސް އި ދައްކަ ފިޔާރު ހާސް ހަގެ ތެރޭގައި މަހަކު ހުދުވައަަހރު 25އަެގއް ދައްކާ ގޮތަުށް. މާލެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަުށުން ވަކި 

، ގެ ފަހުންއެކަން ކޮުށް ނިމިފައި އޮތީ. އޭ ،ނަުށް ސިޓީ ދީހުން މީ  އް ދޫކުރާ ގޮތަުށް ހަމަޖެހި އެޓުތަވާ ގޮތަުށް ފްލެޞްޚަލާ

ގެްނ އި ވާުލވެަވޑަހަ ނިސްޓްރީއާފަހު ހައުސިންގ މި ލުމަުށްވައްޓާ އަހަރުވަނަ  2012ގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ފަހުން އަޅު ދާދި

ހު ުދވަރެވޭނެ ވާހަކަ. އިހަކަުށްޙައްުލކު އްކަިއގެން ޔާ ދަހާހެއްހާ ރުފި ހަތްގެންދިޔައީ އޭރު ބުނަމުންމުޢިއްޒު  ނެވި ޑރ.ހުން

 5 ވާލުވާ މީހުންހައެ ްފލެޓުތައް  ،ޓުތައް ދޭ ހިސާބުަށް ދިޔައިމަ މި ވިދާޅުވަނީފްލެ ،ފްލެޓުތައް ނިމި ައކަުށްކުއްލި

ތިރީސް ހާސް ތިން ސަތޭަކ އް ތެ ުށް ޖެހޭނެ ވާހަކަ. ެއއީ މަހަކަންޔާ ަދއްކަން ރުފިިމލިޔަ 2ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އަހަރު

ިރއުޅުން ދި އިގެންހޯދަފައިސާ  އީ އިްނސާނަކަުށް މި ރާްއޖޭގައި މަސަްއކަތްކޮުްށގެންއިނގޭތޯ. އެރުފިޔާ  ތިރީސްއްތެ

ނެ. ްނނަުށް ފަހަރެއްގަިއ ދެއްކިދާެއހެންނެއް ނޫން ވިޔަފާިރވެރީުށްގެްނ އުޭޅ މީހަކަުްށ ދެއްކޭނެ އަދަދެއް ނޫން. ކޮބައްޓަން

ޅޭ ސަުރކާެރއް ނަފާއާއި މަންާފ ހޯދައިދީގެން އު  ިވޔަފާރިވެރިންނަުށްާވިގވެރިާވ ސަރުކާރަުށް  ،އެއީ ިމއަދުގެ ސަރުކާރަކީ 

 ،ން ބޭނުންލައަުޅގަނޑު ދަންނަވާ، ހެންވީމާ އެ. ކުރެވިދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެކަން ، ވާތީ. އެހެންވީމާ  ކަމަުށް

ުށް މި ނަންދަނީ. އަުޅގަނޑުމެ ތަން ފެނިގެން މި ނުލާއިއޮތް ސަުރކާރުން އަޅަ  މާލޭގައި ަރއްޔިތުންނަުށް މިއަުދގެ މި

ވަަނ  2014 ،ވެސް  އޭއެއްކޮުށް ލިބޭ ފްލެޓް ހައްދަވާނެ ސް އެ ބުނާ އަލަތު ކައިެވންޏާގައި ވެފެންނަނީ ކުރިއަުށް އޮތް ތާ

ފްލެޓް  ކުޑަކޮުށްަފއިއަކަފޫުޓގެ ސައިޒަުށް  550 ،ކޮުީށގެ ސައިޒަުށް ުށް ވިދާޅުިވ ފްލެޓު ވެސް ކޮތަރުކަމަ އަހަރު ނިމޭނެ
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އަަހރު ކުރިން ރައީސް ނާޞިުރގެ  ދަނީ މީގެ ސާޅީސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިެގން މިނީ. ފެނު ތަން މި ހައްދަވަން ުއޅޭ

ގިރާވަރު މީހުންނަކީ. އޭުރގައި ގިރާވަރު މީހުންނަުށް ރައީސް  ،ވެރިކަމުަގއި މާެލއަުށް ބަދަލުކުރި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

މީހުން ދިރިއުޅޭ  90ގޯއްެޗއްަގއި އެބަ ދިރިއުޅޭ  އެއިން ކޮންމެ ގޯތި. މިައދު ސާޅީސް އަހަރު ފަހުން 25ނާޞިރު ދެއްވީ 

އާދޭސްކުރަނީ  ީމސްމީހުން ރޮއި ތެރޭގައި އެބަހުރި. އެވެސް ލިބިފައި ހުރި ފުލެޓް މީގެ މީހުންނަުށް އެ، އެބަ. އެހެންވީމާ

ބުރަ މަސައްކަތްކޮުްށގެން މަހެްއެގ  މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ ހާސް ރުފިޔާ. އެ 33ތިމަންނަމެން ކޮންތާކުންތޯއޭ ދައްކާނީ 

ިކެޔވުމާއި މި  ގެމީުހންގެ ދަރިން ހާްސ ރުފިޔާ ލިބިގެން ދިރިއުޅެމުްނގެންދާ މީހުން. ކިރިޔާ އެ 18 ،ހާސް  15މައްޗަުށް 

މިގޮތަުށް އޮތް ަކމެއްަގއި ކުއްިލއަކަުށް މިއަުދގެ ، އިބޮިއގެން އުެޅވެނީ. އެހެންވީމާމީހުންނަުށް ކަ ކަންކަން ކޮުށްފައި އެ

 2ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަހަރު 2 ،ހާސް ރުފިޔާ ނަގައި 33ތައް ލިބުނު މީހުންގެ އަތުން މި ފުލެޓުރުކާރުން މި ނިންމެވީ ސަ

މާލޭގެ މެންބަރެްއެގ  .ނުކުރެޭވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބޫލެއްގަރާ ވާހަކަ. މިއެއް އަުޅގަނޑަުށް މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަމަކު

ތައް . ުހްއޓަވައިަލއްވާަފއި އެ ފުލެޓުމިކަން ހުއްޓަަވއިލަްއވާުށޭ ،ލަންސް ޔާމީނަުށް ޮގވާހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ިމައދު ރައީ

މީހުންނުަށް އެ ފުލެޓަުށް ވަދެވޭނެ ގޮްތ  ފަހު އެ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަުށް ފުލެޓް ތިރިކުރުމަުށް ވާލުކުރިއިުރގައި އެހަ

ންގެ މާނެއް ަވންދެން މާލޭގެ ރަުށްވެހީތްތެިރ ރައީސް، އެތައް ޒަދަނީ އިއްޒަވާުށޭ. އަޅުގަނޑަުްށ މި ފެނިގެންހައްދަވައިެދއް

މީހުންނަުށް ވެސް ގޮެތއް ހޯދައިދެިވގެްނ  ނެއް. އެހާސް އެތައް މީހު 10އެބަތިބި  ގޮތުަގއި ފޮތެްއގައި ރަޖިސްޓަީރވެލަިއގެން

ަސރުކާރުން، ރައީްސ ނަޝީދުގެ  މީސްމީހުންނަުށް ގޮތެއް ހޯދައިިދނުމަުށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތަން މި ފެންނަނީ. އެ ނޫޅޭ

ނުަށް ފުލެޓް ދޮންބެ ިމ ފެއްޓި ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ހަަމ ސީދާ މާލޭގެ ރަުށްވެހިން ؛ރުން މި ފެއްޓެވީ ބޯިހޔާވަހިކަންސަރުކާ

ދަނީ މާލޭގެ ރަުށްވެހިން އެކަމުން ބީެވ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންގެ  ކަމެއް. މިހާރު މި އްޓިން ފެއަމާޒުކޮުްށގެން ކުރަ

ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން ނަހަދައްވާުށޭ. މިއަުދގެ ސަރުކާރުން  ގެއްލިގެންދާ ބަލުފުލެޓެއް މުސްތަޤްުށް ދަރީންނަ

ޕާކް ހެދިޔަކަސް ަޙއްލެއް ނުާވނެ. އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން ވެްސ  ،ހަދައި ޓިފިޝަލް ބީޗު ގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ހަމައެަކނި އާމާލޭ

ތަޅާފޮޅުމާއި މާރާމާރީ ވެްސ  ތްއޮ މި އިވެގެން ާރއްޖޭގަަތއް ވެސް ަޙްއލުގެދޮރުގެ ކަންކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ޙައްލުެވގެންދާނީ. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެބަ އެނގޭ ކޮޓަިރއެްއގެ ތެރޭަގއި ދިހަބާރަ މީހުން ނިދާހަދާކަން އެބަ. އެހެންވީމާ، 

ވާހަކަ ނިންމާލަން.  ލަމުން އަުޅގަނުޑގެރަުށް ގޮވާމި ކަންކަން ޙައްުލކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ިމއަުދ ސަރުކާ

 ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކިނބިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރިޔާޟަުށް.هللا ޢަބްދު
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 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާ

ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރުަށް  ،ާރރަުށްގަގަނޑު މި ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ރައީސް. އާދެ، އަޅުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި `. 

އްވާފަިއާވ އަދި ހަމައެާއއިެއކު މި ހުުށަހަޅު ؛ބޫލުކުރަންގަޝުކުރު އަދާކުރަން. ައޅުގަނޑު  އެކު  ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ބަެއްއ  ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އްޔާ ފުލެޓް އަދި ގާކޮުށި ފުލެޓުޢަރަބި ކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދު

ކޮުށްފަިއވާކަން ސާ އްހިސާސްތައް ހުްނބޮޑުެވގެން އެ ބޭފުޅުންގެ އިވެސް މިކަން މި މައްސަލައިގައި ކަ ތްތަކުން އަޅުގަނޑާފަރާ

ކަމެއް ނިންމާފައި ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ސަރުކާރަކުން ަވކި ގޮތަކަުށް ގަކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަމި 

ފަހު، ދެން  ލިެޔކިޔުމުްނ ބަދަލުކުރުމަުށް ،ހަމައަުށް އެކަމެްއ ހަމަޖައްސަން އޮންނަ އުސޫލުތައް އަންަގއި ރައްޔިތުންނާ

ްއ ރުގެ ސިާޔސަތުތަސާސްވާ ގޮތަކަުްށ ސަރުކާހުން ރައްޔިތުންނަުށް އޭގެ ބުރަ އިސަބަބު ޕްރޮޖެކްޓަުށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ 

، ކުން ގޮުތަގއި އަބަދުވެސް ސަުރކާރަ ބޫލުކުރާގަބޫެލއް ނުކުރަން. ައޅުގަނޑު ގަ ވާންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑުބަދަލު

 ގޮތަކަުށް އެ އިގަންަނވާނީ ރައްޔިތުންަނުށް ވީހާވެސް ލުއިޖެހިވަޑަ ުރކާަރކުން މަސައްކަތްކުަރްއވަންއެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަ

މީހުންގެ ދިރިއުޅުން އުޅެވޭެނ ގޮތްތަކަކަުށް ކަންކަން ފަހިކުރުމަުށް. ޚާއްޞަކޮުށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ެއގޮތަުްށ 

ސްޓްރީގެ އެިކއެިކ ންގ މިނިގޮތުން ހައުސި ބެހޭ އަުޅގަނޑު އަުޑެއހިން މިކަމާ، އެްއކޮުށްހޭނެކަމުގައި ދެކެން. ހަމައެއާ ދާންޖެ

އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ބޮޑު އަދަދެއް ހަކަފުޅުަތްއ. މި ޕްރޮޖެކްޓަުށް ތަކާއި ެއކިެއކި ބޭބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާސްޓޭޓްމެންޓު

ލުކުރަްނ ބޫގަބަދަލެއް ކަމަުްށ. އަުޅގަނޑުމެން ުށް ވާީތވެ މިގޮތަުށް އަންނަ ކައެއްފަހަރާ ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަ

ާޚއްޞަކޮުށް މި ފުލެޓުތައް ލިބޭ ފަރާތްތަުކގެ ތެޭރގަިއ  ؛ދަނީ ލިބޭ ެއކިެއކި ފަރާތްަތކަުށްއެބަޖެހޭ މިއަދު މި ަޤއުމުަގއި އާމް

ހާްސ  33ހަކު ޚާއްޞަ އެހީއަުށް ބޭނުްނވާ ުކދިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ޢާއިލާތައް ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. މި ފަރާތްތަކަުށް މަ

ވޭެނ ތެރޭގައި މުޅި ޕްރޮޖެކްުޓގެ ފައިސާ ދެްއކުން އެއީ ހަމަ އެްއވެސް ގޮަތކަުށް ކުރެ ގެންނަ މުްއދަތުރުފިޔާ ނުވަތަ އެ އޮ

ފުރުޞަުތ، މި  ،ކަމަކަުށް އެމީހުންނަުށް އެ ުފރުޞަތު މުޅިން އެހެން ގޮތަކަުށް ހުުށަހަޅައި ުނާވނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،

 ވާނެ ރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އޮެވގެން ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ސަ ނުލިބޭ ލިބުނު އެޕާޓްމެންޓް ކުރުމަުށްމިލްކު އެ މީހުންނަުށް

ުށް އަންނަ މިފަދަ ބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަގަައޅުގަނޑު  ،ބޫެލއް ނުކުރަން. މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއިގަކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު 

އޮންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ފާސްކޮުށްފައި ދައުލަތުން.  ކޮންޓިޖެންސީ ަބޖެޓު މި ބޮޑެތި ކަންތައްތަުކަގއި ޙައްލުުކރުމަުށް ޓަކައޭ 

ފައިނޭންސް ހޯދައިގެން އެ ބަޖެުޓ  ތަންތަނުން ފަދަ މި މަޖިލީހުން ވެސް އެބަ ާފސްކުރޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންޓިންޖެންސީ

ރައްޔިތުންނަުށް ދީފައި އޮތް  ،ވެްސ މިހާރު ސަރުކާރަކުން އޮނަރކޮުށްފައި އޮތް އޮނަރކުރުން ތެރެއިން ޚަރަދުކޮުށްގެން

ޔަޤީންކަން އެއީ ދެން އަންނަ ސަރުކަރަކުން ވެސް ެއއަުށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ލާޒިމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. 

އެންެމ  އި މި އަލުްނ ރިަވއިްޒކުރަްއވަ ،ޮގވާލަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގަިއ ހަމަ ސަރުކާރަުްށ ވެސް 

ހަމައަުށް އެކަން އަންަގވާފައި އޮތް އުސޫލުްނ  ކާރުން ނިންމަވައި ރައްޔިތުންނާފުރަތަމައިނުން މި ފްލެޓުތައް ދެއްވަން ސަރު 

ިވސްނުން އެއް ފަރާތްކޮުށްފަިއ ސިޔާސީ ހަމަ މި މަޖިލީހުން މި މަސައްކަތުަގއި  އެކަންކަން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވމަުށް. އަދި
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ަޙއްޤު ެގއްިލގެންދާ  ،ނިކަމެިތެވގެންދާމީަގއި ގޮތަަކުށް ބަލައި  ވެސް މަޖިލީހުން މި މަސަްއކަތުގެ ވަރަުށް ާޚއްޞަ

ކުރުމަުށް އަުޅގަނުޑ ނުމަުށް މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްިވސްނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ޙައްޤު ހޯދައިދިރައްޔިތުމީހާގެ 

 ކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ގޮވާލަން. ޝު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އުތުރު މާފަންނު އަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް.މެންބަރު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު 

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ައުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހަމަ އެއާއެުކަގއި  ބޮޑަުށް ތާއީދުުކރަން. އަދި ރާރަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށްގަރީމު ހުުށަހެޅުއްވި މި މުހިއްމު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަ

ބޮޑު  އޮތް ބޮޑު ސަރުާކރު ނިސްބަތްވާ މި އޮތް މިރާރެއް ހުުށަހެޅިފައިާވިއރުގައި ގަިމފަދަ  ،ޑު ފާހަގަކޮުށްލަންއަޅުގަނ

ވެްސ މުގެ ާވހަކަފުޅެއް އެްއގޮތަކަުށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ަސރުކާރަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވާ މެންބަރުން މިކަ

ުށް އެބަ ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން މި ބޭނުންވަނީ އެއްކަލަހެން ވަގުތުަތއް ން އަުޅގަނޑުމެންނަކަނުދައްކަވާ 

ގޮތެްއަގއި މާލޭެގ  ޚާއްޞަ ،ސިއްިރޔާތުަގިއ ކަންކަން ކޮުށްލާފަިއ ސަރުާކރުން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށްކުޑަކޮުށްލާފަިއ 

ިސއްރިޔާުތގައި ކަންކަްނ  އެްއވެސް ަބސްފުޅެއް ވިދާޅުުނވެއި މައްސަލައަުށް ަޙއްލު ހޯދުމުގަ އްޔިތުންނަުށް މި ދިމާވެފަިއވާރަ

 ުށް މުހިއްމުވަނީ އްޔިތުންނަދިރިުއޅޭ ރަފެންނަނީ. މި ރާއްޖޭގައި އަދި މާލޭގައި  ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ލާއިނިންމަ

މެއް ހަދާލުމެއް ނޫން. އެއީ ވަޑާ އެއް ތަނެްއަގއި ހުރި މޮނިއުމެންޓު އަނެއް ތަނަކަުށް ބަދަލުޮކުށްލުމެއް ނޫން. ފެންއަރުވާ

ކުާރ ތާރު ވެރިކަންގޮެތއްަގިއ ޚުދުމުޚް އްމުއާގިަނއިން ދަްއކާ ދަޅަތަކެއް.  ކަހަލަ ަޤއުމުތަކުަގއި ވަރަުށް  ކޮރެއާނޯތު

ންޓު ދާނެ. އަދި މޮނިއުމެޢަމަލުކުަރމުންަވޑާން ހަދާލުން އެއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ޤައުމުތަކުަގއި ފެންއަރުވާ 

ބޮޑަުށް އެްއ ތަނެއްގައި ހުރި މޮނިއުމެންޓު އަނެއް ތަނަކަުށް ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ގެންދާނެ.  ވަރަުށް ،ހެދުން

އަަޅއި ވަރަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވަނީ ާމލޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ ިސޔާސަތު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކަނޑަ 

ވީނަަމވެސް މާލޭގަިއ  ލިަކމުގައިއިއަދު ބަލަރު ވަްއޓާލިއިރުަގއި މިުްށ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާގެންދަނިކޮގަދަޔަުށް ކުރިއަުށް 

ރަބިއްޔާ އަދި އެނޫްނ ޢަދިޔަ ފްލެޓުތަކާއި، އަދި ުކރީގެ ހުންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަަޅއިދިން ފްލެޓުތައް. ާގކޮުށީަގއި އަޅައިެދމުން

. އެމް.ޑީ.ޕީ އިއަހަރުގެ ތެޭރގަ 3އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ އެންމެ ން ވެސް ފްލެޓުތައް. އެހެންނަމަެވސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރު

 އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ އަދި މި 4 ؛އަހަރު، މި ސަރުކާރު ދެ އަހަރު ދެސަރުކާރު ަވއްޓާލުމަުށްފަހުގަިއ ވަޙީދުގެ ސަރުކާރު 

ރައްޔިތުންނަުށް ބޯހިޔާވަިހކަން ޚިލާފަުްށ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާުރަގއި  އެއާއުޅެނީ އެންމެ ބިންގަެލއް ައޅައިނުލެިވގެން. 
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 ،ގޮތަުށް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ދަްއކާ 25 ،ގޮތަުށް މަހަުކ ދައްކާ 6000ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް އަޅައިދިން، ކުޑަ ައެގއްަގއި 

 33ނުޯފރާ ހިސާބަުށް ގޮއްަސ. އޮތީ އަތް ވަނިކޮުށް މިތަުށް އެ ސިާޔސަތު ކަނަޑއަާޅފައިބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮުށްދެޭވ ގޮ 

އުޅެީނ  ހާސް ދެއްކުަމކީ އެއީ ަރއްޔިތުންނަުށް ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ނޫން. އެ 33ގެ ތެރޭގަިއ މަހަކު އަހަރު  5ހާސް، 

 ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑވޭ މި ވެްސ ބޮޑުންނާއި ަވުގންނަުށް މި ފްލެޓުތައް ބަހައި ހުސްކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ަވރަުށްއަނެއްކާ 

 ދާތީވެ. ކަންތައްތައް ިމގޮތަުށް ކުރިއަުށް 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 ރަޝީދަުށް. ޟްރިޔާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ޟްރިޔާދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުުށީ 

 ދެކޭގޮތް މެދުގަިއ  ން އަުޅގަނޑުެމން މިކަމާފަރާތު ގެީޕ.އެމްއަުޅގަނޑަުްށ ހީވަނީ ޕީ. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

އަދި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީެއއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ  ،ގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެމް ކަމެއް ހާމަކުރުމަކީ މުހިއްމު

ޔިުތންނަުށް ހާމަކުރުމަކީ މުހިއްމު މަކީ މުހިއްމު ކަމެްއ. މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ރައްލުނުގައި ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ބުނެމިތަ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވާހަކަޮކޅު ނިމެންދެން މި އަުޅގަނޑުމެންގެ ފުރުޞަތު ކުރިައުށް ގެންޮގސްދެްއވުން އެދެން. 

ޔަ މާރާތްކުރެިވގެންދިއިނުޖެހޭ ސިޔާސަތުގެ ަދުށުން ކަމަކީ މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ދެކޮޅު މި ،އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީއާދެ! 

ދުވަްސ  90މަސް ތެރޭގައި،  3ވާލުކުރާތާ ހަިމ ފްލެޓުތައް  ،މަޝްރޫޢެއް. އެހެން އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ

ނާދީ އެހެންމެ ހަމަ މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ. އަދި 277މިލިއަން ޑޮލަރު ޓާޓާއަުށް ދައްކަންޖެހޭ. އެއީ  18ތެރޭގައި 

އަތޮުޅގަިއ  ހަމަ ޅ. ފަރާތަުށް ދީފަ. އަދި ގޮތުަގއި އެ ގެ ބިން ވަނީ މީގެ ބަދަެލއް ގެހުރި ބިމާއި، މިހާރު އޯޑިއޯން 

ފްލެޓުތަކުގެ  ދައްކާ ފަރާަތުށް ދީފަ. އަދި ޭއގެއިތުރުން މިހާރު މި ޅޮސްއަލަފުުށި ިކޔާ ރަުށެއް ަވނީ މީގެ ބަދަލުގައި އެ

ުޑ އަިދ ފަސްްޓ މާރާތުގެ ގްރައުންއިދެ ފްލެޓު، ދެ އަދި ގާކޮުީށގަިއ އަޅާަފިއ މިހިރި ރަބިއްާޔ ހުރި ބިމުގަާއއި ޢަތެރެއިން 

ކުރާ  ސަރުކާރުން މިހާރު މިުދވަހަުށް ޓާޓާއަުށް އެހެރީ ދީފަ. މިއީ ވަރަުްށ ދޯހަޅިކޮުށް ކުރި ކަމެއް. ދެްނ އަހަރު 50ފްލޯރ 

ބޯހިޔާވަހިކަން  ކުރުމަުށްފަހުގައި ރައްޔިތުންނަުށްމާރާތްއިގެދޮުރ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދިގު މުއްަދތުގެ ލޯނު ނަގައިގެން 

 90ވާލުކުރާތާ ހަދަންނަވަނީ. މި  މިކަން މިގޮތަުށް ނުކުރެވުުނ ސަބަބު އަޅުގަނޑު މި ،ފޯރުކޮުށްދެނީ. އެހެންނަމަވެސް

 ،މިލިއަްނ ޑޮލަރު ދެއްކުމަކީ ދައުލަތަުށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. ދެން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ 18ތެރޭގައި  ދުވަސް

މިލިއަން ރުފިޔާ  33ދުވަހު ތެރޭގައި އަހަރު 5. އެހެނެއް ެވސް ނޫން. އޭދައްކަންޖެހެނީހާސް ރުފިޔާ މަހަކު  33

މާރާތް އިލިބޭ  ީމހުންނަުށް އެ އެ ؟އަދި ކޮބައިތޯ .ސްޔަސް، ވަކިން ދެްއކިޔަހެނީ. އެ ހެޔޮ ެއއްފަހަރާ ދެއްކިދައްކަންޖެ
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ގޮތަުށް މިތާ  ދެއްކިދާނެ. ެއހެންވީމާ، އޮޅޭ ފައިސާ މީހުންނަުށް މި ނަގަިއގެން ވެސް އެބޭންކުގައި ޯމގޭޖުކޮުށްގެން ލޯނު 

ކަމެކޭ.  ގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ބުނެލުމަކީ މުހިއްމު ބެހޭ މިއާއިނދެ  ގައިއެރީ މިތާވާހަކަދެްއކީމަ އަުޅގަނޑު ހިތަުށް

 އި މިއަދު ޕީ.ޖީ ތަނުގަ ގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން މި އަޅުގަނޑު ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްވާހަކަ  ހަމަ މި  ،އެހެންކަމުން

އްސާކޮުށްލީ. ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ަރއްޔިތުންަނުށް މިކަން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ހިވާހަކަ ހަމަ  އަޅުގަނޑު މިލީޑަރު ނެތީމަ 

ވަހިކަމަކީ ިދގު މުއްދަތަުށް މިހާރު އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެެހން. މިއީ މީހުން ދުނިޔޭގެ ކަންތައް ކުރާ ގޮެތއް ނޫން. ބޯހިޔާ

 90ވާލުކުރާތާ ހަމާރާތް އިވާލުކުރާތާ، މި ދެ ހަމަވެސް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި މި ކުރާ ކަމެްއ. ެއހެންނަ ނަގައިގެންލޯނު

އުޅޭ މައްސަަލއަީކ.  މިލިއަން ރުފިޔާ. ިމއީ ޖެހިގެން މި 277މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ އެބަ. އެއީ  18ދުވަސް ތެރޭަގއި 

އުނދަގޫތަެކއް ހުންނާނެ.  ،ރުަގއި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ދަތިތަކެއްފަހަރުން މިވަރަުށް ފަިއސާ ދައްކަންޖެހޭއި އެއް

ބަހާލަިއގެން ނަމަވެްސ  ނަަމވެސް ކަމުގައިއި އޮތީ އެއް ފަހަރުން ނުދެއްކިސަުރކާރުން މިހާރު ނިންމާފަ ،އެހެންނަމަވެސް

ލައިގެން ވަިކަވކިން، އަދި މި ބަހާ  ،ނޫނޭ ެއއްމަ އެންމެ ރަނގަޅޭ. އެއްފަހަރާހުގެ ތެރޭަގއި އެ ފައިސާ ދެއްކީދުވަރުއަހަ 5

ސް އެންެމ ޔަ މަުށްފަހުގައި ަސރުކާރަުށް ދެއްކިމާރާތް، މި ލިބޭ ފްލެޓު ބޭންކެްއގައި ޯމގޭޖުކޮުށްގެން މި ފައިސާ ނެންެގވުއި

 ނުލިބޭނެ. ދުނިޔޭގެ ؟ނީލިބެ ްނމެ ހެޔޮ އަުގަގއި އެޕާޓްމެންޓް އެރަނގަޅޭ. ދުނިޭޔގެ ކޮންތަނެްއގައިތޯ ކެޕިޓަލް ސިީޓގައި 

 6މިިލއަން،  4.5މިލިއަން،  4 ؟ތަެންއގައި ައގުހުރީ ކިހިނެއްތޯ ކަމެއް ނޫން އެއީ. މިހާރު މީގެ އެްއވެސް ތަެނއްގެ ވާ

ދަނީ.  މާރާތް ކުރަމުން އެއި އި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މާލޭގަ  ގެންދަނީ ވިއްކަމުން މި ދިވެހި ރުފިޔާއަުށް ިމހާރު އަންމިލި

ގޮތަުށް ހަިއ  އްޖެ ވަރަުށް ފަހުން ެރހެންދި ފްލެޓުތައް ވެސް ަހމަ މިދެންނެވިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންހިނގަ

ގޮތަުށް ބަލާއިރު ދިގު މުއްދަތެްއގަިއ  ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ުޑގައި ހަދާފައި ހުރި ތަންތަނުގެ އަގުަތއް މިސްޓޭންޑަ

ުކޑަ ައގެްއ  ،ގޮތަުށް ުލއި ވަނީ ިތޔަ ވިދާުޅވާކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ ައޅުގަނޑަުށް ހީ ނަަގއިގެން މިަކން ކުރާލޯނު ،ފައިސާ

 އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މުސްތަޤުބަލުަގއި މި ނެ.ހަމަޖެހޭގައި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ިއންތިޒާމުދައްކަިއގެން ދިގު މުއްދަތެްއެގ ތެރޭ

އޮތްދަނީ ފެުށިގެން.  އެ ހަުއސިންގ ޔުނިުޓގެ މަސަްއކަތް މިހާރު 15000ސަރުކާރުން އެދަނީ އެ މަަސްއކަތް ކުރަމުން. 

ފާގަތިކަން ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ މި ނެ. އޭރުން ރައްޔިތުންނަުށް އުފާލުއި އަުގގައި މިކަން ލިބިގެްނދާ

 ،ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްެޗއްވާހަކަކޮޅުން އަުޅގަނޑަުށް ހީަވނީ އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ދެއްކި ާވހަކައަުށް ސަރުކާރުން މިކަމުަގިއ 

ވެްސ .ޕީ.އެމުން ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅުންފިލުަވއިދޭން ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުަވއިެދވިއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެން އަދި ޕީ

ފާަގތިކަން. އަދި ބޯހިާޔވަހިކަން. އަދި ރަްއޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްެދމުންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެދެނީ ރަްއޔިތުންނަުށް އުފާ

ދިއުން. އަޅުގަނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ައޑުެއއްެސވީތީވެ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މުތައް ހަމަޖެހިގެންލުއި ައގުަގއި ލިބޭނެ އިންތިޒާ 

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وމެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަތިވެރި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިން މުޙައްމަދަުށް.ޙުސަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ން އިުޙސަދާއިރާގެ މެންބަރު މަތިވެރި 

 ،އެހެންނަމަވެސްވާހަކަނުދައްކަން.  މެދު ުޅގަނޑު ީހކޮުށްގެން ހުރީ މިކަމާބޮޑަުށް. އަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުިރްއޔާ ވަރަުށް

އޮންނަނީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ބޭނުންވާ ކޮންެމ  އަރަނީ މީގެތެރެއިން އުފެދޭ އެއް ުސވާލަކީ، ސަރުކާރު މިއަޅުގަނޑު ހިތަުށް

 ނޫނިއްޔާ ރަްއިޔތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ؟ގޮތަުށްތޯ ހުރިހާ ކަމެއް ބޮލުަގއި އަަޅިއގެން އެކަެމއް ކުރާ  ،ކަމެއް

 މި ސުވާލު އެބަ  ؟މިހެން ހެދުމަުށްތޯ އިދާނެ ގޮތް ކަނޑައަަޅއި މަގުަދއްކައެަކންކަން ކުރިއަުށް ،ކަނަޑއަަޅއިސިޔާސަތު 

 ގޮތަކީ ކަދުުރކޮޅެއް ެގނަޔަސް އެ ބަހަން ވެސް މި ވާ އުފެދޭހެން އަޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރ މި

ގިނައިްނ  އްޒު ިކޔާ މިނިސްޓަރެއް ުހންނަވާނެ ވަރަުށްޢިޓަރެއް. މު ނުވަތަ ކޮންމެވެސް މިނިސް. ޖެހެނީ ސަރުކާރުން

ދެއްވާނީ އެ މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް ކޮންމެ ކަމެއްެގ ތީ ބޯޑު ބަހައްޓަން ވެސް ހުއްދަމަގުމަތީގަިއ، މިހާރު މަގުމަ

ކަންތައްަތއް ަތްއ ކަނޑައަަޅއި ނޫނިްއޔާ ސަރުކާރުން ސިޔާސަތު ،ހުރިހާ ޑީޓެއިލަުށް ވަދެގެން ސަރުކާރުން ކުރުންތޯ

މީގައި އަުޅގަނޑަުްށ މި ސުވާލު އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ މީގެތެެރއިން ނިކުމޭހެން.  ؟ގެންދެވޭނެ ގޮތްަތއް ަކނޑައެޅުންތޯކުރިއަުށް 

ސް ސަރުކާުރގެ ބަްސ ސަުރކާރުން ހިންގާ ޕާޓީގެ ފަރާުތން ވެބޫލުކުެރވޭ. ގަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަަތއް ވެްސ ފަރާ ދެ

ބޫލުކުެރވޭ އެ ގަރަޝީދު. އަޅުގަނޑަުށް  ޟްޅާ، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާުށް އެންމެ ެއކަުށީގެްނވާ ބޭފުއެކަމަ ަވއިފިއިްއވަ

ނަކަުށް ބޭނުންވާ ންގުިޅގެން ފައިސާ ޯހދަންޖެހުން. ސަރުކާރަކުން އަަބދަކު އެންމެ އް ވެސް. އާދެ! އަިއ ބަދަލުތަކާވާހަކަތަ

އަނެއްޮކޅުން ތިަޔ ނުކޮުށްެދވޭނެ. އެްއވެސް ސަުރކާރަކަުށް. މިީއ ޙަޤީޤަތް.  އެއްލެން ހިމަކުހުރިހާ ކަމަކަުށް ފައިސާ ބަހަ

ނުޖަހާ ތިއްބެވީ. މިއީ މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ންބަރަކު ވާހަކަދެއްިކއިރު ބެލްއަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ. ދެންމެ މެ 

އަަޅއިގެްނ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އަތް ބޭފުޅުން ދެން ތިބޭނީ މޫނުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އެނގިއްޖެ. ތި

ހެން މި ،ދީ ލިޔުން ،ެދއްވެ ޢުކަމަުށް ވިޔަްސ ވަ އަެނއްކޮޅުން ަސރުކާރުން، ކޮންމެ ސަުރކާރެްއ އޮތް؛ ވީމިދެންނެ

ހާސް ރުފިޔާ ީދގެން  33މާލޭަގއި  ،ތިރާުމކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ހޯަދންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގައިހަދައިފިއްޔާ ެއކަމަުށް އިޙް

ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން  ހިޔާވަހިަކން، ބޮޑަުށް ގެދޮރުގެ . އެންމެުށްފަންތީގެ މީހުންނަ ޅެވޭނީ މުއްސަނދިންނާއި މެދުއު

ކަމަކީ ސިޔާސީ ވިސްނުންތައް އެއްފަރާތްކޮުށްފައި އެންމެން  ހާސް ރުފިޔާ ދީގެން ނޫޅެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި 33މީހުންނަުށް 

ތިރާމުކުރަން އިޙް ހޭ ކަެމއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އަުޅގަނޑުވާހަކަދަްއކަިއގެން މައްސަަލ އެގޮތަުށް ަޙއްލުކުރަންޖެ

ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ވާހަކަދެްއކެވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވެސް އަދި މި ބިލު ހުުށަހެޅި މެންބަރަުށް ވެސް.  ؛އިްއޒަތްތެރި

ހުރިހާ  ،ނޑު ތަުކރާރުކޮުށް ދަންނަވާނަންުކރަންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން. ސަރުކާރަކުންނެއް އަުޅގަމިކަހަލަ ކަންކަމަކީ ސިޔާސީ

ބައެއް ކަންކަން އަތްދަުށުން ޮގްސ ެވއްެޖއްޔާ ކަންކަން ގިނަެވގެން ކަމަުށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ
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 މީހުންނުަށް އެކި  ޖެހުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އިުށީންާނނަން. އެކިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަނެއް ބެލްދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އި

 ގޮތަުށް ބެލް ވެސް ޖަހަނީ މިހާރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ހަމަވެފަ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަގުތު ެވސް  މިހާތަނުަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ަވގުތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނިމުނީ. އަުޅގަނޑު  އިއަރުވަ ންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު ހަމަވެފަ. ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މެ

 ބަސް ވިދާުޅވުމަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަުށް. ހުއަރުވަނީ، ފަ މިހާރު ފަހު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދުހެންވޭރު ދެކުނު 

ގަިއ ޙަޤީޤަތު ، މަުށްއިނގޭތޯ މިފަދަ މުހިއްމު ކަންކައަުޅގަނޑު ހަމަ ަހއިރާންވޭ  ޒަތްތެިރ ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ ިއއްއާދެ! 

ގުޭޅ  ިވޔަސް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ފްލެޓުތައް އެބަ ކަމަުށް ާމލޭގައި އަޅާފައި ހުރި ފްލެޓުތަކެއް އް،މިއީ މާލޭގައި ފްލެޓުތަކެ 

 އިލާަތކާޢާބޭފުޅުންގެ އިލާތަކާއި އަޮތޅުތަކުގެ ޢާބޭފުޅުންގެ މާލޭގެ އެއީ  .ާކއި ނުަވތަ އެކި ކަންކޮޅުތަކާރާއްޖޭގެ ެއކި އަތޮޅުތަ

ކަމެއްގައި ބަހުސްކުެރވެމުންދާއިުރގައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ  އޮންނަނީ ގުޅި ލާމެހިފަ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މުހިއްމު މި

ރަޝީދު ފިޔަވަިއ  ޟްމެންބަރު ރިޔާތްތެރި ރަޝީދު، އިްއޒަ ޟްރިޔާބޮޑަުށް އުފާކޮުށްފިން ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

ޮބޑަުށް ހައިރާންވެ  ގޮތުން އެްއޗެޭކ ބުނެލަން ކެރުނު ެއއްވެްސ ީމހަކު ނެތް. އެހެްނވީމާ، ހަަމ ވަރަުށް ބެހޭ މިކަމާ

ްއ ސަރުކާރަކަުށް ބޮޑު ެއއްޗެ މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި  18 ،. އަދި މީގައި ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭއަންތަރީސްވޭ

މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ބޮޑު އެްއޗެއް ނޫން. ނަމަވެސް  18ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާ ޤައުމެއްގައި  30ނޫން. މިއީ 

 ގެ ޕޭމެންޓު އެއްަބސްވެފަ. ަޑއުން ފައިސާ ދެްއކުމަުށް އެޗް.ޑީ.ސީން ވަނީ ސަރުކާރުން ދައްާކކަުށް ުނެވސްޖެހޭ. މި

މިއީކީ ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން. ހަމައެކަނި ، މިފަ. އެހެންވީމާނި އިއޮތީ މީގެކުރިން ދައްކަ 20ަގއި %ގޮތު

އިތުރު ހުވަފެންތަެކއް ޖެހެނީ މިކަން ކޮުށްލުމަުށް. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން އިތުރު ފްލެޓުަތކެްއގެ  މި ސަރުކާރުން ބުނެލަން

ލިބިފައި ތިބި  ވަގުތު ފްލެޓު މާލޭަގއި މިޞަދުގައި ެއޗް.ޑީ.ީސަގއި ހުރި ފައިސާކޮޅު ހިފެހެއްުޓމުގެ މަޤްގެނައުމަުށް ޓަަކއި 

ހަމަ އެއް  ،ވެުށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަުށުންބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ލެޓު ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ މިއީފް ފަރާތްތަކަުށް

އަހަރަުށް  20އި އެބަ ދައްކަންޖެހޭ ތަނުގަ ޕްރޮގްރާމެްއގެ ދަުށުން ފްލެޓު ދޫކުރެވިފައި އެބަހުރި ހުޅުމާލެއިން ވެސް. ހަމަ މި

ންވީމާ ހަމަ އެއް ޕްރޮގްރާމެްއގެ ދަުށުން. އެހެ ؟ވީމަ ަވކި ތަފާތުވާންވީ ރުފިޔާ. ކީްއވެތޯ މާލޭގައި 7000ބަހާލައިގެން 

ރަކަުްށ ަވޒީ ނުދެއްކޭނެ. އަނެއްކާ މިހާރުގެވެސް ެދކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިކަމަކަުށް ޙުއްޖަތެއް ެއއްގޮަތކަުށްމިއީކީެއއް 

މަހަކު ނުޖެހޭނޭ. ވުރެ ބޮަޑުށް ދައްކާކަުށް ހާހަުށް 9ކޮްނފަރެންސެއްަގއި އެަބއޮތް ވިާދޅުވެފައި ނިއުސްމިހުންނެވި ބޭފުޅާ 

ބުނަނީ  އަުޅގަނޑުމެން މި ،ލިއަން ހަމައެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ މި  2ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަހަރު 5ރުފިޔާ ދައްަކއިގެެނއް  9000
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ބެހޭ ކޮމިޓީއަކަުށް ގެްނގޮސް  ކަމާ ރާރު ގަނޑު އެދެން މިކަމުގައި ހަމަ މި އެހެންވީމާ، ައޅުގަޖެހެއޭ. މި ހިސާބު ދެކޮޅެއް ނު

ދިނުމަުށް. ރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެއްބާރުލުންގޮތެއް ަހދައިދިނުމަުށް ހަމަ ހު ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް ުލއި ،މީތި އިތުރަުށް ދިރާސާކޮުށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ނިންމުން 
 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ރާުރ ގަމި ރާރުަށް ބަހުސްކުރަން ކަނޑައެޅިަފިއވާ ަވގުތު ހަމަވީ. ގަހިސާބުން މި މިހާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ބަލައިގަތުމަުށް ފެނޭތޯ ވޯޓަުށް ެއހުން ދެން ބާއްވާ ޖަލްސާއެްއަގއި އޮންނާނެކަމުަގއި ދަންނަވަްނ. 

ގެންދާ އަްޣލަބިއްޔަތުން ނިންމަމުންެއްއގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ  ހުގެ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނުައާސސީއާތުްނގެ މަޖިލީރައްޔި .ދަންނަވާލަން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ގޮތަކަުށް ގެންަދން އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރަން. ކަމެއް ަވކި ކަންތައްތައް. ިރޔާސަތުން ަވކި 

ތި އުސޫެލއް. ޑިމޮކްރަސީގެ ިރވެވިދާޅުވުމަކީ ވެސް ހަމަ  އި ތަުށް މުޚާޠަބުކުރައްވަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޚިޔާލުފުެޅްއ ރިޔާސަ

އްމު ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަމާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ އާ  ،ތިރާމުކުަރން. އެހެންނަމަވެސްއެކަމަުށް ވެސް އިޙް

ގޮތަކަުްށ  އޮންނަގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، ައޣްލަބިއްޔަތު ެއއް ނަ އަޣްލަބިްއޔަތާއެްއގެ އޮންދަނީ އެ ކޮމިޓީ ކަންކަން ނިމެމުން އެ

ވާތީ، އެކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ އިންނަ މީހެއްގެ ބޮލުަގިއ  ކަމަުށްހު ދިއުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫކަންކަން ނިމިގެން

ވެސް ހަމަ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ނޭޅުވުމަކީ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބަިއން އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަނަޑކީ 

ގޮތަކަުށް ކަންކުރާކަުްށ  މެންބަރުން ފަދައިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް. އެހެންވީމާ، ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ވަކި ަބޔަކަުްށ ވަކި

 ތަނަކު ނީންނާނަން. އަދި އެ ފުރުޞަެތއް ައޅުގަނޑު އިނދެގެން ުނވެސް ޭދނަން. އެ ވާަހކަ ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑެއް މި

 10:30ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2016ޖޫން  20ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ންނަުށް ދަންނަވާލަމުން، މެންބަރު

 ގައި.

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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