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6201/18/64ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 12:05: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)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

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  37ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސް އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންކުއްޔާ ފާސް ކުރުމާއި ަޔއުމިޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/1އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  5އަުށް  2016/18/45އިން  2016/18/41ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

މި ވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް.  17ވަނަ ަޖލްސާއިން  13ވަނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2016އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިްޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަުށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ސަރުކާުރެގ ަގއި 2:00 މެންދުރުފަހު މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

 .1މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ކޮ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ުފވައްމުލަކު މެދުކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ާއއްމުކޮމިޓީތަކަުށް އައި ަބއެއް ބަދަލުތައް.  -4.2

 ޙުސައިން ޝަހުދީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހަނިމާދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ޢަލީ ފަޒާދުމެންބަރު 

ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ގެ .ޕީ.އެމްޕީެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ސަވައިހަމަޖައް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުންެގ 2016 ޮއގަސްޓް 18ސް.އެމް.އެސްައކުން ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ އެ 

 ޤްތިޞާދީ އި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުްށ ޖަމީލް ޢުޘްމާން ރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަ ގެމަނަފުުށީކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

ޕާލިމެންޓްީރ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ދީދީދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފޭދޫ

ވާ ގޮތުެގ މަތީން ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގއި  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 18މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ  107ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 2016 އޮގަްސޓް

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  މަުޑއްވަރީކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ޤްތިޞާދީއިތަުށް އިޢުލާންކުރަން. މަތީން އެކަން ެއގޮ

މުޙައްމަުދ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބަދަލުގަިއ ެއ ކޮމިޓީއަުށް ހުޅުދޫ ގެމުޙައްމަދު އަމީތު ައޙްމަދުމަނިކުމެންބަރު 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ެގ ގެން ޕީ.ޕީ.އެމް ްއުވން އެދިވަަޑއިހަމަޖައްސަވައިދެ ޝާހިދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، 2016ސްޓް ޮއގަ 18ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ބަރު ެދކުނު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން ތ. ގުރައިދޫކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ  އިޤްތިާޞދީ)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

ޙަސަން މުފީދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މިލަންދޫ ގެ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ގެ .ޕީ.އެމް ޕީެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ހަމަޖައްސަވައި ޢަބްދުލްޤާދިރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107އިުދެގ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާ

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، 2016ޮއގަސްޓް  18ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

 ަގާވއިދު ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮަތުށް އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ގެ ބަދަލުގައި ެއ ނަޝީދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިވަަޑިއގެން  ކުޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތ. ގުރައިދޫ ކޮމިޓީއަުށް 
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ވަނަ ާމއްދާެގ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގެ .ޕީ.އެމްޕީ

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

ވަނަ  107ަގއި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016ޮއަގސްޓް  18އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުޅުދޫ ކޮމިީޓގައި އިމްތިޔާޒްމާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން. 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ނިލަންދޫގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިީޓއަުށް މުޙައްމަދު ޝާހިދުމެންބަުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ޚަލީލްهللا ޢަބްދު

ާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއް 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ. 2016ޮއގަސްޓް  18ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

އެކަން އެގޮތުަށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން 107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ކޮިމޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު  ސުލޫކު އިޢުލާންކުރަން.

ޢަބްދުލްޤާދިރުގެ ބަދަލުގައި ެއ ކޮމިޓީއަުށް މަުޑއްވަރީ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު 

ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން އިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހަމަޖައްސަވަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުންެގ 2016ޮއގަސްޓް  18މް.އެސްައކުން ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެ

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުާލންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް އަުޅގަނޑު ދާން އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ުކއްލި މައްސަަލއެއް ހުުށަހަޅާފަިއވާތީެވ، ޭއެގ  5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން  145ކުރިން އެ ަމއްސަލަިއގެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން ކުއްލި މައްސަލަ  146މާ އެުކ، ގަާވއިދުގެ ހުުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަަލއެއް ލިބިފައި އޮތު

ހުުށަހެޅުއްވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް މައްސަލަ 

 ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.

 

 ދެއްެކވުން:މް ވާހަކަމަންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ



4 

 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. `. ސަުރކާރުން ކުއްލި ގޮތަކަުށް ާކުޑގެ ބާވަތްަތކުގެ ސަބްިސޑީ ކަނޑާލުމުން 

ޮބޑުކޮުށްފަިއވުމާިއ، އަދި ކަރަންޓުގެ އަގު ޮބޑުކޮުށްފަިއުވމުން އާއްމު ރައްޔިތުްނެގ  100ކާޑުެގ ބަވާތްތަުކގެ އަގު %

ރައްޔިތުން ބިކަހާލުަގއި ޖެހެމުންދާތީ، އެކަމުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް އޮތް ހާސްކަމާއި  ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަުށަުށް ޮގސް

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން  145ކަންބޮޑުވުން ގަބޫުލކުރެވޭތީ ަސރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނައުަމުށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ަބވާތްތަުކގެ ސަބްިސޑީ ަކނޑާލައި ކާުޑގެ ާބވަތްތަުކގެ  ހުުށަހަޅާ ކުއްލި ަމއްސަލަ. ަސރުކާރުން ުކއްލި ގޮތަކަުށް ކާުޑގެ

ޮބޑުކުރުމުން މީެގ  100ބޮޑުކޮުށްަފއިވުާމއި، މިގޮތުން ހަނޫޑ، ހަކުރު، ފުުށުގެ ައގު ުކއްލި ގޮތަކަުްށ % 100އަގު %

ވުމާިއ،  ލާރިއަުށް 96ރުފިޔާ  7ލާރިއަުްށ ވިއްކާ ހަނޑޫ ކިލޯެއއް މިހާރު ގަންނަން ލިބޭ އަގަކީ  98ރުފިޔާ  3ކުރިން 

ރުފިޔާ ކަމަުށް ވުމާއި، ފުުށް ކިލޯެއްއގެ އަގު  8ރުފިޔާއަުށް ިވއްކާ ަހުކރު ކިލޯެއއް މިހާރު ގަންނަން ލިބޭ އަަގކީ  4އަދި 

ލާިރއަުށް  98ރުފިާޔ  5ލާރިއަުށް ހުރިއިރު، މިހާރު ފުުށް ކިލޯެއއް ގަންނަން ލިބޭ ައގަކީ  96ރުފިޔާ  2މީގެ ކުރިން 

ސިޑީ ކަނޑާލުމާއި މާލެ ނޫން އެހެން ރަުށްތަކުަގއި ކާުޑގެ މި ބާވަތްތައް މިއަުްށވުރެ އެަތއް އަރާފަިއވާ ހިނދު، އަދި ސަބް 

އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  40ގުނަެއއް މައްޗަުށް ގޮސްފަިއާވަކން ގަބޫލުކުރާ ހިނދު، އަދި މިއީ ވޭތުވެިދޔަ 

ޔުެމއް ކަމަުށް ވީހިނދު، އަދި ހަމަ މި ދަނޑިވަޅުަގއި ާއއްމު ކާޑުގެ އަގު ުކއްލިައކަުށް ބޮުޑވި މިންވަރު ވެގެންިދޔަދި

ރައްޔިތުން ދައްކަންޖެހޭ ކަރަްނޓު ބިލުގެ ފިއުލް ސަރޗާޖް ސަރުކާރުން ބޮޑުކޮުށް، ކަރަންުޓ ބިލު ބޮޑުކޮުށްފައިވީ ހިނދު، 

އި ޖެހިފަިއވާ ކަމަުށް އަދި މިކަން މިހެން އޮތްއިރު މަސްވެރިން ބާނާ މަހަުށް ފައިސާ ނުދެއްކި މަސްވެރިން ިބކަހާލުގަ

މިލިއަން ރުފިާޔއިން ދަރަނިވެރިެވ، އެހެން ކުންފުންޏެއްެގ  300ގަބޫލުކުރާ ހިނދު، އަދި ދަޢުލަތުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ 

ދަުށަުށް މިފްކޯ ގެނެސްފަިއވީ ހިނދު، ރައްޔިތުންެގ ހާލަތު ދަުށަުށް ގެނބިގެން މި ާދ ދަނޑިވަުޅަގއި ޅަފަތުަގިއާވ 

އެމެިރކާ ޑޮލަުރެގ  3ވިޔަފާރިތަކުްނ މި މަހުން ފެުށިގެން ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެްއގެ ބޮލަުށް ދުާވލަކަުށް  ގެސްޓްހައުްސގެ

 100މަގުން ގްރީން ޓެކްްސގެ ނަމުަގއި ފައިސާ ނަގަން ފަުށާފައިވީ ިހނދު، އަދި ކާުޑގެ ބާވަތްތަުކގެ އަގުަތއް ކުއްިލއަކަުށް %

ޖެހޭ ބޮޑެތި ކަންކަްނ ސަރުކާރުްނ  ަރއްޔިތުްނ ނިކަމެތިވެ ބިކަހާުލގައި ދަ ބޮޑުކުރުމާއި، ކަރަންުޓގެ އަުގ ބޮޑުކުރުން ފަ

އަދި ވަޒީރުން ކަމުގައި ވިަޔސް ރައްޔިތުްނ  ،ކުއްލިައކަުށް ނިންމަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެިރޔާ ަކމުގައި ވިޔަސް 

މަުށް ވީ ހިނދު، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުްށ ކުރިމައްޗަުށް ިނކުމެވަަޑިއގަތުމެއް ނެތި ފިއްަލވަިއގެން ތިއްަބވަިއގެން ކަ

ފައިސާ ފޮްއޗެއް އިތުުރވާނެ  އަދި ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަުށް  ،ބޫލުކުރާ ހިނދުގަފުއްދުމެްއ ނެތް ކަމަުށް  ތައްވެފަިއވާ ވަޢުދު

 ،ޚިޔާނާތްތެރިވެ  ދައުލަުތގެ ޮބޑެތި ވެރިން  ުށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއަ ގެއަދި ަދއުލަތުގެ މާިލއްޔަތު  ،އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތި

ޖެހެމުންދާތީ ގައި ބޫލުކުރާ ހިނދު، ރައްޔިުތން ބިކަހާލުގަގޮސްފައިާވަކން  ދިރިުއޅުމުގެ ހާލަތު ދަުށަުށް ގެއާއްމު ރަްއޔިތުން

 145ަރއްޔިތުްނގެ އޮތް ހާސްކަމާއި ކަންބޮުޑވުން ސަުރކާރުގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނައުމަުްށ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  އިއެކަމުގަ 

 ދާގެ ދަުށުން ުކއްލި މައްސަލަ ހުުށަހަޅަމެވެ. ޝުކުިރއްޔާ ރަީއސް. ވަނަ މާއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކއްލި  ،ވަނީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ގައި  146ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ 

ކުރުމަުށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް ނަގަްނވާނެ ކަމަުށް. ހުސްމެދު ބަ މައްސަލައަކާ އެ ،ނަމަ  މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅިއްޖެ

މޭުޒގަިއ  ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީ ،ނުލައި ކަމަުށް. އެހެންކަުމން ވޯޓު ަނގާނީ ބަހުސަކާ އަދި އެ

ލާނަން. އިލުތައް ދަންނަވައައި ބަެއއް ަބދަ ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( މި ފުރުޞަތުގައި އަދިވެްސ ކޮމިޓީތަކަުށް

ސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުެގ ޙުދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ތ. ގުރައިދޫ 

 އެދިަވޑަިއގެން ެދްއވުންއިމުޙައްމަދު ޝާހިދު ހަމަޖައްސަވަ ކޮމިޓީއަުށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބަދަލުގައި އެ

ވަނަ ާމއްދާެގ  107ލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ

ވާނީ  ެގ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ން ަމޖިލީހުގަތީމަ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

ވަަނ  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،. ެއހެންކަމުންފަގައި އަންގާ 2016ޓް ޮއަގސް 30އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކުރަން. ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މިލަންދޫ ން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާން މަތީ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

ކޮމިޓީއަުްށ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ  ގެ ބަދަލުަގއި އެސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުޙަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާ ެދްއވުންއިންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހަމަޖައްސަވައިްއޒަތްތެރި މެ

ިއ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮތު  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ޮއގަސްްޓ  30ވާނީ އެސް.ެއމް.އެސްައކުން  ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ން މަތީ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،. އެހެންކަުމންަގއި އަންގާފ2016ަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުރަން. ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާވަުށު ދާއިާރގެ ިއއްއިޢުލާންއެކަން ެއގޮތަުށް 

އަޙްމަދު هللا ޢަބްދު ކޮމިޓީއަުށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ން ފަހުމީގެ ބަދަލުގަިއ އެހާއަޒް

ލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ގެ ޕާއެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމް ެދއްވުންއިހަމަޖައްސަވަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ރައްޔިތުްނގެ  ،. އެހެންކަމުންއި އަންގާފަގަ 2016އޮގަްސޓް  30ާވނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން  ގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަންގްރޫޕު

ކުރަން. އާއްމު ކޮމިޓީަގއި ން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންމަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ީޓއަުށް އަލިފުުށީ ކޮމި މްގެ ބަދަލުގައި އެޡި ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަވއިކަރަޫދ ދާއިރާގެ އިއް 

އެދިވަަޑިއގެން އެމް.ީޑ.ޕީެގ  ދެްއުވންއިސައިން ހަމަޖައްސަވަ ޙުރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޕާ

 ވާނީ  ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީން މަޖިމަތީ ގޮތުގެ

 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،. އެހެންކަމުންަގއި އަްނގާފަ 2016 ބަރުންސެްޕޓެ 6އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 
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ގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ން. ަގވާއިދު ކޮިމޓީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ

ކޮމިޓީއަުށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އަޙްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ލިމެންޓްރީ ްގރޫއެިދވަަޑިއެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ ދެްއވުންއިން ހަމަޖައްސަވަ ޔާމިهللا ރު ޢަބްދުމެންބަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ 107އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

. ަގއި އަްނގާފަ 2016 ބަރުންސެޕްޓެ  28ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން  ވާނީ ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ން އެކަން ެއގޮތަުށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،ންކަމުންއެހެ

ގެ هللاކުރަން. ަގވާއިދު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ފޮަނދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިޢުލާން

 ދެްއވުން އިދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ހަމަޖައްސަވަސަން މުފީޙަމެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއަުށް މިލަންދޫ ބަދަލުގައި އެ

 107ިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ

ގެ ލީޑަރުންނަުށް ނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއި ހިމެން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔި ،. އެހެންކަމުންގައި އަްނގާފަ 2016 ބަރުންސެޕްޓެ 28އެސް.އެމް.އެްސައކުން  ވާނީ އެކަން

ކޮމިީޓގަިއ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން. ގަވާއިދ107ު ގަާވއިދުގެ

ސިނާންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުްށ هللا ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މައްޗަްނޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

ިރފާޢު ހަމަޖަމއްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ  107ޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ 

 107ހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ގައި އަްނާގފަ. އެ 2016ެސޕްޓެންބަރު  28އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް ިއޢުލާންކުރަން. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮުށްލަދެްއވުމަުްށ ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯަޓުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްިލ މަްއސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ 

 ތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން  ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މ52ެ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަަނ  145އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  .52. ޖުމުލަ؛ 27. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 52

މް ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ކުއްލި މައްސަަލ ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ުށުންދަ މާއްދާގެ

ސްކުރުމަުށް ފާސްވުމާ ހުުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްސަލަ ބަހު ދެންމެ)ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ސްކުރުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. ހުމަޖިލީހުގައި ބަ

މަްއސަަލ  ،ސަކަުށް ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަން. ފުރަތަމަަގޑިިއރުގެ ބަހު 1މަތީން  ުތގެގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮ

މިނެޓު ދެވޭނެ. ޭއގެފަހުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުން ޕާޓީތަކާއި އަދި އެހެން  7ހުުށަހެޅުއްވި ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރަުށް 

ތުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަނޑު މިހާުރ މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދެވޭނެ. މިހާރު އެދިވަަޑއިގަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުއްިލ މައްސަލަ ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު، ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 މަުށް.ނާޡި

 

 :މް ވާހަކަދެއްެކވުންދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަަކއިކަރަދޫ 
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 ުށް ކުއްިލއަކަުށް ިއިވގެން މި ދިޔައީ ރާއްޖޭަގއި ކާުޑގެ ބާވަތްތައް ދެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނައިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

ކަމަކުން ސަރުކާރުން  ވަރަުށް ކަންބޮުޑިވ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއިން ކޮންމެ . އަޅުގަނޑުގުނައަުށް ބޮުޑވެގެންދިޔަ ައޑު

އެކި ކަްނކޮޅަުށް ކާުޑގެ  ރާއްޖޭގެ، ޑު އެެހން ފާހަގަ މި ކޮުށްލަނީދަނީ ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތްކަން. އަޅުގަނ ފެނިގެން މި

މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ސަބްސިީޑ  އިއަުގ ވަރަުްށ ތަފާތު ގޮަތކަުށް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮުށްަފއިާވ އިޢުލާނުގަ 

ނުވަތަ ގެެއްއގަިއ ، ުށް ބަލައިހަ މީހަކަުށް ޢާއިލާއެއް ކަމަ  ރުފިޔާ. 40ންނަނީ ހަމަ އެއް އަެގއް. ބޮލަކަުށް މި އޮ ދިނުމުގައި

ެއއަުްށވުރެން އިތުރަކަުށް ސަބްސިީޑ  ،ރުފިޔާ. ެއއަުށްވުރެން ިއތުރުވީކަމުަގއި ވިޔަސް  240 މީހުން ކަމަުށް ބަލައި  6އުޅެނީ 

 ،ގޮސް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެވޭ ކަހަލަ ފުރުަޞތެއް ނެތްކަމުަގއި ިވޔަސްނެތް. ނިކަމެތިން ނިކަމެތިވެގެން  ލިބޭކަުށް

މުގެ ހާލަތަުްށ ހުުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތެއް ނެތް. މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޤައު އަުށްސަބްސިޑީ

ސަބްސިީޑއަުށް  ،ވެސް އެބަ ތިބި. އެހެންނަމަވެސް ލާއިުރގައި ތަޢުލީމު އަދާުކރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ބައެއް ބޭފުޅުންބަލައި

ޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެހޭ. މިއީ އަްސކޫލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ހާޒިރީ ހުުށަހަޅަން އެބަ  އިފޯމު ހުުށަހެޅުމުގައި ވެކްސިން ކާޑާ

އްސަލަެއއް ލުމެއް ނެތި ހަމަ ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް ކަންކުީރމާ ދިމާވެފައިވާ މަމި ސަރުކާރުގެ ސަބްސިޑީ ދިުނމުގައި ެވސް ބަލައި

، އީސް، ަރއީސްގެ ާދިއރާ ނުވަތަ ރައީްސގެ ރަުށްބޫުލކުރަނީ. މިސާލަކަުށް އިްއޒަތްެތރި ރަކަމަުށް އަޅުގަނޑު މި ގަ

ފުަވއްމުލަކު ރަްއޔިތުން  އުފާކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، . އެންމެ ައގުބޮޑު ެއއް ރަުށް ެއއީ. ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ފުވައްމުލައް

މުޒާހަރާ. އަުޅގަނޑު އެ ޖެއްސި  އެްސ.ޓީ.އޯ ފިހާރަ ކުރިމަތީގައި ،ކުރުމަުށް މުޒާހަރާކޮުށްއެ ބޮުޑުކރިނިކުމެ ސަރުކާރުން 

ހަމައަުށް ނިކުންނާުށޭ.  . ތުރާކުނުން ައއްުޑ އަތޮޅާއަުޅަގނޑުމެންނަުށް ކުރަން ލާޒިމު ަކމެއް. ހއ ގޮތުަގއި ެއއީ ބޫލުކުރާގަ

އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކަން މި ދެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކަން މި ދެނީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުްނ އެ ދެއްކި ނަމޫނާ ރާއްޭޖެގ 

ޔަޤީންކަްނ  ތަނަުށް ާކޑު ުރޖޫޢަކުރެވޭނެކަމުގެ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ުކރިއަުށް އޮތް  ،ނަމަ ުށަކުން ދައްަކއިފިހުރިހާ ރަ

މި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  ؛ދުވަހު މި ބާއްާވ މުޒާހަރާއަުށް  އަޅުގަނޑުމެން ހުކުރު، ޅުގަނޑަުށް އެަބއޮތް. އެހެންވީމާއަ

ދިނުމަުށް. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން. މިއިްނ އެއްބާރުލުން މިކަމަުށް ރައްޔިތު އެންމެން ދަނޑިވަުޅގައި ފާހަަގކޮުށްލަން.

މިހާތަނަކަުށް.  ރަކަުްށ ނެތް މިކަމެއް ކުެރވިފަެއއްސަރުކާ ،ނަމަ  އެަކއްެޗއް ިކޔައިފިންމެ ކަމެއްަގއި ަރއްޔިތުްނ އެކީ ކޮ

މިގޮތަުށް ކުރުމަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން.  ނަމަ މިކަން ކުރަން ބޭނުން ޑު ައގުހެޔޮެވސް ރައްޔިތުން ކާ ތަނުގައި ކުރިއަުށް އޮތް

ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ފެންނަމުން  ކަމަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ކޮންމެ ކަމެއް ދޫދެމުންދާ 

ސުރު، ފަންލާރި ކަނޑާލުން. ސްކޫލްގެ ފޮތް ލެވެލްއަުށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ދާ މަންޒަރު، ބޮޑު މަންޒަރު ސިފަވަނީ އޯ މި

ދަނީ މި އަންނަ އަހަުރ  ފޮތް ލިސްޓު ކަނޑާލުން. ެއންމެ ކުޑަމިނުން ގޮްއސަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަުޑިއވެމުން މި

އަުށް އިތުުރކުރަން ުއޅޭ ޚަބަރު. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް.  10ޖެނުއަރީން ފެުށިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ %

މެންނަުށް ިމ ކަމަުށް ވަންޏާ ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް ކަންކުރަމުންދާނެކަން އަުޅގަނޑު ފުލައިފިރައްޔިތުން ނިކުމެ ިމއަޑު ުނއު

އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެނގޭނެ ރައްޔިތުން  އިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ހުުށަހެޅުނު މައްސަލައިގަ ، އެނގެނީ. އެހެްނވީމާ
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 އެއަުށް ބަލައިންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ދެއްވި ވޯޓާ އެްއގޮތަުށް ިއއްަޒތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ

 މަކީ އަޅުގަނޑު މި ދަނޑިވަޅަުށްވެސް ރައްޔިތުން އިންސާފުކުރުގައި ކުރިއަުށް އޮތް ލޯކަލް ަކއުްނސިލް އިންތިޚާބު

 . ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.ބޭނުން އެއް ަކންތައްފާހަގަކޮުށްލަން 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިާރެގ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.އި

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަ

ރާރާ ހުޅުވާލި ގަސަުށް މި ަބހު ދާދި ދެންމެއަކު ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކޮުްށގެން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ސްކޮުށް އިތުރު ވެސް ައުޅގަނޑުމެން ބަހު ާރރަކީ ޙަޤީޤަތުަގއިމި ގަ، ގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ ބެހޭ

ކަމެކޭ. ރާއްޭޖގަިއ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  އޮތް އިގޮތްތަެކއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރަންޖެހިފަ

 ރައްޔިތުން ނިކުމެ މުޒާހަރާކުަރންވީ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ، އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރު، އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރު އޮތް ދުވަްސވަރު އެ

މި ޤައުމުެގ  ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މުޅި ދުނިޭޔގެ ެއކި  އަދި މިއަދު ،ފަހު މީހުން މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަލާކުކުރުމަުށް

މި ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދު ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ކުރާ މަަސއްކަތް ހުއްުޓވާުލމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ، އަުގވަްއޓާލައި

 ކުރަންޖެހޭ މުޒާހަރާ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭ މުޒާހަރާއަކީ. ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދަުށް އަންނަ ކޮންމެ 

ސްޓަރުްނ ހީނަރުކަމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެތަްއ ފަހުލަވާނުންތަކެއް އެކި ަޤއުމުތަކުަގއި ތިބެ މި ޤައުމުގެ އަްނނަން އޮތް އިންވެ

ހިތުގަިއ ބިރުވެރިކަން އުެފއްދުމަުށް ުކރާ މަސައްކަތް. ެއއީ ޙަޤީީޤ  ގެައންނަ ފަތުރުވެރިން ހުއްޓުވާަލއި، މި ޤައުމަުށް

 ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ އިސްކުރެވޭ މައްސަލަިއގަމި ބަހު ޅުަގނޑުމެންނަުށްސަބަބަކީ. ދެން މިއަދު އަ

ޯބޑަރ ސިްސޓަމެއް ާޤއިމުކޮުށްގެން މި ާރއްޖޭަގިއ  އަުޅގަނޑުމެން ޭދކަުށްނުޖެހޭނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުގައި ޒްސަބްސިޑީ

އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް މިއީ. ެއްއ  ުކރާ ބިދޭސީންތަކެއް.ތިބި ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް މަސަްއކަތްއެބައެތައް ބިދޭސީންނެްއ 

ލައްކަ އެަތއް ބިދޭސީން ތިބިިއރުގައި މިއަދު މި ބޭފުޅުން އެކި ދިމަދިމާގައި މަސައްކަތްކުރަުމންދާއިރު، ޙަޤީޤީ ވޯކްޕާމިެޓއް، 

ޖެ ކަމުަށް ވަންޏާ މިއީ މައްސަލައެއް ވިސާެއއް ނެތި ތިބި އެތައް ބަޔަކަުށް ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ާކންދީ، ބޯންދޭން ޖެހިއް

މިލިޔަން ފަތުރުވެރިންނަުށް  1.5އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއކު، މި ރާއްޖެއަުށް އަންނަ 

އި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސަބްސީޑޒް ދީގެން އެ މީހުންނަުށް ކާންދޭން ޖެހިއްޖެއްޔާ މިއީ މައްސަލައެއް. ވިޔަފާިރވެރިންނާ

ވިޔަފާރިތަުކގައި މަސަްއކަތްކުާރ ބިދޭސީ މީހުންނާއި، އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން، ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިްނ 

ކާންދޭންޖެހިއްޖެއްޔާ މައްސަަލއެއް ެއއީ. އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ހޯދަންޖެހިފައި އޮތް ޙައްލަކީ، މި ފައިސާ ދާންޖެހޭނީ މި 
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ން ބޭނުންވާ މީހުންނަުށް. ފަގީރުންނަުށް، ނިކަމެތިންނަުށް މި ލާރި ލިބެންޖެހޭނީ. އިތުރު ވެްސ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެއި

ކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެން. އިުތރަުށް ވާހަކަ ވެސް ދަްއކަންވީ. އިތުރަުށް ބަހުސް ވެސް ކުރަްނވީ. އަދި ކުރިން ދިން ައގަުށް 

އުލާ އަޅުގަނޑުމެން ނެރެންވީ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވުރެ އިތުރަުށް އަގުހެޮޔކޮުށް ދެޭވނެ ގޮތްތަކެއް، އިތުރު ފޯމި

ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ބަހުސަކީ. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެ އެމް.ޑީ.ޕީން މި ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ހަލާކުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި މި ކުރާ ހުރިހާ ކަމަކަުށް 

މުޒާހަރާކުރަންވީޭއ. މިކަން ހުއްޓުވަްނވީޭއ. މި އަންނަ ިއންތިޚާބުގައި ވެސް، ދެން ައންނަ އިންތިޚާބެއްަގއި ވެްސ 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއްއވެސް މެންބަރަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖެއިން ފުރުޞަތު ނުދޭންވީއޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ޢަލީ ޢާޡިމަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

މެން ހަމަަޔޤީނުން ވެސް ތަރައްޤީެއއް، ކުރިއެރުމެއް ބޭނުމެއް ުނވޭ ަރއީސް. ައޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން ބަނޑަުށް ތިބެެގނެއް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ބަނޑުަށް 

އްީޤ ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ތިބެގެންނެއް ތަރައްޤީެއއް، ކުިރއެރުމެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއެރުމާއި ތަރަ

ކަިއގެން ތިބެގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ކާޑުގެ ބާވަތުން މި އަގުބޮުޑކުރި އަގުޮބޑުކުރުްނ 

އްވަްނ ތިރިއަުށް ގެނެސްެދއްަވއި، ކުީރގައި ހުރި ައގަުށް ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަުށް ކާޑުގެ ާބވަތް ލިބެން ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދައިދެ 

ވަރަުށް އަދަބުވެރިކަމާ ެއއްކޮުށް ސަރުކާރަުށް އާދޭހާ އެކު ދަންނަވަން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިުތން މި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

ކޮުށްދިނުމަުށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެސް.ޓީ.ޯއގެ މަޤްޞަދަކީ ފަހަރެއްަގއި ެވްސ 

ުދްއާވލުމެއް ނޫން. ތަފާތު ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރަމުންދާ ވިޔަާފރިވެރިންގެ ދުަވސްދުްއވާލުމުަށް ވިޔަފާިރވެރިންގެ ދުވަސް

ފަހު އެސް.ޓީ.ޯއއަުށް ބޮޑު ަފއިދާތައް ލިބެމުންދާކަން ކޮންމެ އަަހރެއްގެ ހިސާބުތަކުން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެބަ ދައްކަމުންދޭ. 

ވާންޖެހޭނީ ވެސް، ީމގެ ކުރިން ވެފައި އޮތީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ  އޭގެ ބަދަުލގައި އެސް.ޓީ.އޯެގ މަޤްޞަދަކަުށް

ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ަޟރޫރީ ބޭނުންތަކަުށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ސާމާނުތައް އަގުހެޮޔޮކުށް ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުަށް 

ން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފޯރުކޮުށްދިނުން. އޭގެތެރޭަގއި ހަމަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް ކާުޑގެ ބާވަތްތައް ައގުހެޮޔކޮުށް ލިބު

އަބަދުވެސް އެދޭއެދުެމއް. އަިދ ސަރުކާރުެގ ވެްސ އޭުރގަިއ ވެސް ވިސްނުމެއް. އަދި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ 
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މިއަދުގެ ވެސް ވިސްނުމަކަުްށ ވާންޖެހޭނީ އެކަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ؛ އާދެ، 

ސް ިވޔަފާރިވެިރންނަުށް ފިހާރަތައް ހުޅުވައިގެްނ އުޅޭ މީހުންނަުށް ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ެއއީ މާ ބޮޑު ފަހަރެއްގައި ވެ

ކަމަކަުށް ނުެވ ހިނަގއިދާނެ. ޭއގެ ސަބަަބކީ ެއ ވިޔަފާރިވެރިްނ ތަކެތި ވިްއކަމުންދަނީ އަބަުދވެސް ޮބޑު ފައިާދއެްއ ލުމަުށް 

ރައްޔިުތން މި އަގުބޮޑުކުރިކުރުްނ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިުތން  ފަހުގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެްނގެ

ތަޙައްމަލްކުރަމުން މި ދަނީ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުން މިިތބީ ނިކަމެތިކަމުގެ ތެޭރަގއި. ައޅުގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުގެ 

އިދާނެ. އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް މި މެންބަރުންނަުށް ވެސް ފަހަރެއްގައި މި ައގުބޮުޑކުރުން މާ ބޮޑު ކަމަކަުށް ނުވެ ހިނގަ 

ދޮރުން ވަދެގެން އަިއއިރުަގއި އޮތް ކާރުތަކަުށް ބަލައިލީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނިގގެންދިޔަ، ހަމައެކަނި ނުދުއްވާ ސަތަރި 

ންތަކެއް އަޅާފައި ހުރި ކާރުތަކަުށް ބަލަިއލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނިގގެންދިޔަ މި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ގިނަ މެންބަރު

ފަހަރުގައި ކަންޮބޑުނުވެދާނެ މިކަމާ ދޭތެރޭ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުގަނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ޕީން ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި 

އަބަދުވެސް ވަކާލާުތކުރަމުންދާތީވެ ައޅުގަނޑުމެން މި އެެދނީ ރައްޔިތުންނަުށް މިއަުްށވުެރ އަގުެހޔޮކޮުށް މިފަދަ ކާުޑގެ 

ހައްަދވައިެދއްވުމަުށް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ިމ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން  ބާވަތްތައް ލިބޭނޭ ގޮެތއް

ވެސް ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ައުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން މި ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ބަދަލުކުރުމަުށް، އަޅުގަނޑުމެން 

ގެނެސްިދނުމަުށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަގަުށް ކާޑުގެ ކަންަތއްތައް 

ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވަނީ ބޭރުގެ މީހުން މިތަނަުށް އައިސްގެން އެ ހަނޑޫ ކާ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަުްށ 

ދިނުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ އެބައޮތް ހެދޭނެ ބައިވަރު ގޮތްޮގތް. ބޭރުގެ ފަރާތްތައް މި ޤަުއމަުށް އެތެރެވިޔަނު

މަޖިލީހަުށް ވެސް، ސަރުކާރަުށް ވެސް ލިބިގެްނވޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިުތންނަުށް ދޭންޖެހޭ ކާނާކޮޅު، 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންަނުށް ލިބެންޖެހޭ ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށް، އެ ލިބުން ައގުބޮުޑުކރަނީ މި ސަބަބާ ހެދި ކަމުަށް 

ވަނީ ނަމަ ެއކަން ހުއްުޓވުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށާއި ސަރުާކރަުށް ލިބިގެންވޭ. ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. ައއިފޯނު ގެނެސްގެްނ އައިފޯނު ކޮންމެ ޒުވާނަކު ޭބނުންކުރަމުންދާ ނަމަ، ކޮފީއަުށް އަބަދު އަރާ ތިބޭ ނަމަ، އެ 

 ގެ ބާރު ވެސް ސަރުކާުރަގއި އެަބއޮތް. އެއީ މަްއސަލައަކަުށް ވަނީ ކަަމުށް ވަނީ...ކަންތައްތައް ހުްއޓުވުމު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެ
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ަރީއސް. އާދެ، ކައިޮބިއގެން އިްނސާނުންނަުށް ދިރިތިބެވޭނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަުތގެ މަްއޗަުށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

މި ގެންނެވި  ވަރަުށް ބޮޑަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށ، ަވރަުށް ބޮޑަުށް ދިރާސާކޮުށްގެން ެމނުވީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުުކރަން މި ފަހަރު

ކަހަލަ ބަދަލެއް ކުއްލިއަކަުށް ެގންނަވަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ތެދުފުޅެއް، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަުށް ސަބްސިޑީ 

ލިބުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަުށް ނުވެހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބޭރުެގ ފަރާތްތަަކުށް ސަބްސިޑީ ލިބޭތީ ދިވެހި 

ތިވާނެ ގޮތަަކުށް ވެސް ނުހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، ސަބްސިޑީއަުށް މިފަދަ ބޮޑު ރައްޔިތުންނަުށް ދަ

ބަދަލެއް ކުއްލި ގޮތަކަުށް ގެންެނވިއިުރ، ސަރުކާރުން ދިރާސާކުރައްވަްނވީ ވަރަުށް ދިރާސާކުަރއްވާަފއެއް ނެތޭ. ބައްލަވަްނވީ 

ދި ާޓގެޓްކޮުްށެގން ދެއްވި ކަމަުށް ިވޔަސް، އެ ދެއްވަްނވާނީ ރައްޔިތުންނަުށް ކަންތައްތަކާ ަބއްލަވާފަެއއް ނެޭތ. ސަބްސިޑީ އަ

މާ ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލަންުނޖެހޭ ގޮތަުށް. އަދި ރައްޔިތުްނނަުށް ތަކުލީފަކަުށް ނުވާނެ ޮގތަުށް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ބޭްނކު ެއކަުއންޓުތަކެއް ނުހުންނާނެ. އަދި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ވެްސ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުަތކުަގއި ިގނަ ރައްޔިތުންގެ

ބޭންކުތަކުގެ ބްރާންޗުތަެކއް ެވސް ނުހުރޭ. އަދި އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ސަރުކާރަުށް ލިޔެކިުޔމުގެ ގޮތުން ވެސް ދުއިސައްތަ 

މުގެ އޮނިގަނޑަުްށ ސާޅީހަކަުށް ރުފިޔާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ނުވަތަ ގޭބީސީައކަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ ހިންގުމުގެ؛ އިދާރީ ހިންގު

ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބާރުބޮޑުެވ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޚަރަދު ބޮޑުވާނެ ކަމެއް. އެއީ އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކުރެވޭެނ 

ކަމެއް ކަމަކަުްށ އަުޅގަނޑަުްށ ގަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އެ ުދއިަސއްތަ ސާޅީްސ ރުފިޔާ ދިނުމަުށް ހިނގާ ޚަރަދު ދުއިަސއްތަ 

އެހެންވީމާ، މި ހުރި ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަުށް   ެވސް އެކަުީށގެްނވާ ކަމެއް. ވުރެ ޮބޑުެވގެންދިއުމަކީ ސާޅީސް ރުފިޔާއަުށް

ސަރުކާރުން ިވސްނާަވޑަިއގަތުމަުށް އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަްނ. އެހެންވީމާ، ބޭރު ބަަޔކަުށް ިލބޭއިރު، ސަްބސިޑީ ލިޭބއިުރ 

ކުރިން ހިނގި ޚަރަދަުށް ވުރެ ެވސް ބޮޑު ޚަރަދެއް ދައުލަތުން ހިނގާޭނ  އެކަމާ ކަންޮބޑުެވގެން ދެން ެގންނަން ނިޒާމަކީ

ގޮތަކަުށް ބައްޓަންކުެރވޭ ނިޒާަމކަުށް ވެގެެނއް ނުވާނެ. ރަްއިޔތުންނަުށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއްެގ ގޮތުަގއި ކާުޑގެ ބާވަތްތައް 

އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން،  ހެޔޮއަުގަގއި ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިްސ މަސްއޫލިއްޔަތުކަުމގައި

ރައްޔިތުންނަުށް މިހާ ބޮޑު ތަުކލީފެއް އުފެދޭ ގޮތަުށް ސަުރކާުރން ސަބްސިޑީ މި ކަނުޑއްަވިއލެއްވި ކަނޑުްއަވއިލެްއވުމަކީ 

އަޅުގަނޑު ބަލަިއގަންނަ ކަމެްއ ނޫން. ގަބޫލުކުރާ ކަެމއް ެވސް ނޫން. އަުޅގަނުޑގެ އިލްިތމާސކީ ސަރުކާރުން މިކަްނ 

ބުރާ ރުޖޫޢަކުރެއްވުން ކުިރން ވެސް އޮތް ގޮތަުށް. އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަުށް ސަބްސިޑީްނ ބައެއް ލިބޭ ކަމަުށް ވާނަމަ، އަނ

އެކަން ޙައްުލކުރުމަުށް ޓަކައި މި ނޫން ގޮތެއް ހައްދަަވއިދެްއވުމަުށް. ެއއްގޮަތކަުށްވެސް މިާހރު މި އޮތް ގޮތުން އަުޅގަނުޑ 

އެކަުށީގެްނވާ ގޮތަކަުށް މިކަަމުށް ޙައްލެއް ލބިގެންދާނެ ކަމަުށް. އަދި މި ޓާގެޓްކުރަްއވާފަިއ  ގަބޫލެއް ނުކުރަން ރައްޔިތުންަނުށް

އޮތް ގޮތަކީ ވެސް ބަލަިއގަނެޭވނެ ގޮތެއް ނޫން. ސަބްސިޑީ ާޓގެޓްކުެރވޭއިރު ދޭްނވާނެ އެކަަމުށް އެދޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނުަށް 

ލައިނަުށް ބަލައިގެން ސަބްިސީޑ ދެއްވުމަކީ މި ރާއްޖެ ފަދަ ސަބްސިޑީ ލިބެންވާނެ. ޔުަނިއޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ަޕވަރޓީ 

ޖަޒީރާ ޤައުމަކާ އެކަުީށގެންވާ ަކމެއް ނޫން. މީގެ ކުީރގައި ވެސް ރާއްޖޭަގއި ސަބްސިޑީ ދިނުމުަގއި ވަރަުށް ޮބޑު މައްސަަލއެްއ 



13 

 

އެ ަޤުއމެއްގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް އެބައޮތް. ދުނިޭޔގެ އެހެން ަޤުއމުތަކުގައި ވެސް ކާުޑގެ ބާވަތްަތއް ިވއްަކއިުއޅުނީ މުޅި 

 އެއް އަަގކަުށް ލިބޭ ގޮތަކަުށް. ައދި އެ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަުށް ިލބޭ ގޮތަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއް 

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަުށް.

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން މިތާ މި ފާހަގަކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުން. 

ޫޑ ސިޓީގެ ަރއްޔިތުން މިކަމާ ަވރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑވޭ. ާރއްޭޖގެ އެންމެ ދެކުނުަގއި މާލެއާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައއް

އެންމެ ދުރުގަިއ އޮތް އަތޮަޅީކ އަްއޑު އަތޮޅު. އަުޅގަނޑުެމން ދެކޭގޮުތގައި ިމއަދު އެްސ.ޓީ.އޯއިން އެބަޖެހޭ ައއްޑޫގެ 

ރި އަްއޑޫގެ އެިކއެިކ ބިންތައް ކުއްޔަުށްޫދކޮުށްފައި ނުައުގގައި. ރައްޔިތުންނަުށް އެހީތެރިކަެމއް ދޭން. އެސް.ޓީ.ޯއއަުށް އެބަހު

ބޮޑެތި ތެޔޮ ތާނގިތައް ހަދާފަިއ އެބަހުރި. ބޮޑެތި ގުދަންތައް ހަދާފައި އެބަހުރި. ހިލައާއި ހިލަވެލި މާލެއާ ެއއް ައގެްއަގިއ 

ބޭނުންކުޮށްގެން ހަނޑުލާއި ހަކުރާިއ  އެސް.ޓީ.އޯއިން ައއްޑޫ ސިޓީައުށް ފޯރުކޮުށްދޭ ގޮތަުށް، ހިތަދޫގައި އެ އޮތް ބަނދަރު

ފުުށާއި ތެލުގެ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި މިއަދު އެސް.ޓީ.އޯއިން އެބަޖެހޭ މާލެއާ އެއް ައެގއްަގއި ައއްޫޑގެ 

ުްށ ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއީ ސަރުކާާރއި އެސް.ޓީ.އޯާއ ގުިޅގެން މިއަދުން ިމއަދަ

ކޮުށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަުޅގަނޑު ދެިކ، އަދި އެކަމަުށް ސަރުކާރަުށް ގޮވާލަން. ރައްޔިތުންނަުްށ 

ޚިދުމަތްކޮުށްދިނުމަުށް، ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮއަގުަގއި ކާބޯތަެކތި؛ އާދެ، ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށް، އަދި މިއަދު އެންމެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެނަރޖީ ސެިކއުިރޓީ؛ އާދެ، ތެުލގެ ޚިދުމަތް   ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ބޭނުންވާ ެއއް ދާއިރާކަުމގަިއވާ

ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ވެސް މި އޮތީ އެސް.ޓީ.އޯއަުށް ެދވިފަ. މި ޮބޑު މޮނިޕޮލީ އެސް.ޓީ.އޯއަުށް ެދިވފައި އޮްތއިރު އެސް.ޓީ.އޯއިން 

ންޖޭހެނެ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި މާެލާއ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ަރއްިޔތުންނަުށް މި ޚިދުމަތް އަތްފޯރާފަުށުގައި ފޯރުކޮުށްދޭ

އެްއވަރަކަުށް. މާލޭގެ ސަރަަހްއދަުށް ލިބޭ އަގުަގއި އަުޅގަނުޑ ކުރީގައި ވެސް މިދެންނެވިެހން އައްޫޑއާއި ުފވައްމަލަާކއި 

މިތާނގަިއ ހުވަދޫއަުށް މި ޚިދުމަތް އެސް.ޓީ.އޯއިން ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ައޅުަގނޑު ހަރުއަޑުން ޮގވާލަން. އާެދ! ބައެއް ބޭފުޅުން 

ވާހަކަފުޅު އެބަ ދައްަކވާ ރާްއޖެއިން ބޭރުން އަންނަ  ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން؛ މާފުކުރަްއާވ! ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ 

ޓޫރިސްޓުންނަުށް މި ސަބްސިޑީގެ ފައިދާކުރާ ވާހަކަާއއި، ރާއްެޖއިން ބޭރުން އައިއްސަ ތިބި ރާއްޖެއަުށް ޚިދުމަތްކުރާ އެކިެއކި 

ުށް، ނޫންނަމަ މަސައްކަތު މީހުންނަުށް މީގެ ފައިދާ ކުރާ ވާހަކަ. މިހެން މި ވާހަކަ ދައްަކވާއިުރގަިއ މަސައްކަތްތެރިންނަ

އަޅުގަނޑުމެން ހިތަުށްއަރަނީ ިކތައް ނަމުން، ކިަތއް ާފޑުެގ ޓެކްސްތޯޭއ އެ މީހުންެގ އަުތން މި ނެގެނީ. އެހެންވީމާ، 



14 

 

ންމެން ވެސް ވިސްަނއި، ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ކުއްިލއަކަުްށ މިއަުށްވުރެ ފުންކޮުށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ

މިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރައްަވއި، ބަޖެޓް ތެރޭ ހިމަނައިގެން ިވސްނުންތެރިކަމާ އެކު މި ފާޑުގެ، މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަްއ 

. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ކުރެްއވުން ެއއީ ހުރިހާ އެންެމންނަުށް ވެސް މާ މުހިއްމު ަކމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކން

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުހެްނވޭރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މޫސާމަނިކަުށް.

  

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ވަކި ބަަޔކު ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ިހންގަން އޮންނަ ތަނެއް ކަމަުށް 

. ރައްޔިތުންނާ އަުޑއަރުަވއި ވާހަކަަދއްކަމުންެގންދިޔަ މި ތަނުގައި ތިއްބެިވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން

އަތުވެއްޖެްއޔާ ެއކަމެްއގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތިބެނީ އަތުކުިރ  ގުޅުންހުރި ކަމެއް މި ތަނަުށް

އޮޅާލަިއގެން ބަހުސްކުރަން ތައްޔާރަުށްކަން މިއަުދގެ ަމޖިލީހުން މި އޮތީ އެނެގން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ؛ 

ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް މި ތަނަުށް މި ގެނެވުނީ.  ހިސޯރުކުރެވިފަިއވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އަދި ކިރިޔާ މި ރާްއޖޭގެ

 އޭގެ ބަދަލުަގއި....

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ މެ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަުށް އެދިގެްނއުޭޅތާ ވަރަުށް ގިނައިރު ެވއްޖެ. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ 

ިއއްޒަތްތެިރ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ުނދެނީތޯ، ކިހިނެއްތޯ މި ވެގެްނއުޅެނީ ައޅުގަނޑަުށް ސާފުކޮުްށދެއްވަންޖެހޭނެ 

 ރައީސް. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ވަރަުށް ހާސްވާ މައްސަަލއެްއ....
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އާެދ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ 

ފާ ނެންގެވި ނިޒާީމ މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން. އަސްލު ނިޒާމީ މައްސަަލެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަ

ކަމުގައި ބަަލއިގަެނވޭކަުެށއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނު އެހާ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރެއްވުމާ ެއކު ވެސް އަުޅގަނުޑ 

ވަނަިއގައި އިްއޒަތްތެރި 5ލިސްުޓގެ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ލިސްޓު މިހާރު ޕޯޓަލްއިން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނޭ. އެ

މެންބަރު، ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ ނަންފުޅު އެބަ އޮތޭ. ދެން ކުއްލި 

މައްސަލަިއގައި މި އޮންނަނީ، ހަމަ މި ވަގުތަުށް؛ ކުއްލި މަްއސަލައިަގއި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން މި ގެންދަނީ 

ޕާޓީއަުށް ބަހާލައިގެނެއް ނޫން. އެދިަވޑަިއގެންނެވި ތަރުތީބުން، އެގޮތަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ 

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަުށް މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަަވއިލާފަިއ، ހުޅުހެންވޭރު

 ފުޅު ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މޫސާމަނިކު ވާހަކަ މެންބަރު

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ފެުށިގެން މި ހިސާބުަށް  18ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުގަނޑު ދެންެނވީ، 

ިމވެނި ކަެމއް ކުޭރ، ސަުރކާރު ، މިވެނި ޫދކޮުށްލާ ،އެވެިނ މީހަކު ދޫކޮުށްލާ ތަނުަގއި ިއޭވ އަަޑކީ އަިއއިރުަގއި މުޅިން މި 

މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް.  ،މާޔަތްކުރޭހިތެރޭން މިވެނި ކަމެއް ކުރޭ، އެެވނި ކަމެއް ކުރޭ. ބާޣީން ދާއިާރގެ މެދު، ލާވައްަޓއި

ތަނަުށް ވެއްދި ދުވަސް  މް.ޑީ.ޕީން ފުރަތަމަ މިހުރި ކަމެއް ހިސޯުރުކރެވިފަިއވާ އެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުންާނ ގުޅުންއެހެ

ހުރި ކަމެއް ލަން. އާދެ! ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންދަންނަވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެމންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ޝުުކރުެވ، ވާތީ ކަމަުށް

މަުށް ތައްޔާރަން ގެ މެންބަރުން ތިބީ އެކަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު، ްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެނގޭ އެްއޗަކީ މިތަނަުށް އަތުވެއްޖެ

ން ީމގެ ފަހު ދެން ެއްއވެސް ރައީސަކަުށް .ދައްކަން ކަމަުށް. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަންއެކަމަުށް ވާހަކަ

ބޭނުމުގައި ކޮންމެ  ދިނުމުގަިއ، ޯވުޓ ހޯދުމުގެވެރިކަމަުށް އެުރމަުށްޓަކައި ޯވޓު ރާއްޖޭގެދިވެހިުނވާނެ ފުރުޞަތު ދެއްަވއިގެން

 ،އަނެކަްއެޗއް، އަނެކަްއެޗއް، ބޮޑެތި ހަނޑޫ ދަނޑު ހިލޭ ދޭ އުސޫލު ސަރުކާރުަތކުން ދަނޑުަހނގު، ،ނާޒޮވާންގު  މީހަކަުށް

، އޮތް އަާގއި ޙަޤީޤީ އެތި ،ރާއި ނުވާނެ. ޙަޤީޤީ މަންޒަންގެ ޕާޓީތަކުން ަރްއޔިތުންނަުށް އެ ދަަޅ ދައްަކއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވެްސ މުގެ ބޭނުމުގައި ހަނޑޫ ވެސް ހިލޭ. އަވެލި ިއ، ވޯޓު ހޯދުކަމާނެ. ރައީސް ައއިމަ ރަނގަޅުވާދީގެން ލިބޭނެ އަގާ ކިަޔއި

ބީން ވެސް ހިލޭ. ކޮންމެ މީހަކަުށް ހަތަރު އަނރަުްށ ވެސް ހިލޭ. ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާ ވެސް ހިލޭ. ކައިރީަގއި އޮތް ފަޅު

މީހުންނުަށް  އީނުވާނެ. މިކަންކަން ކޮުށްެގން ެކމްޕޭންކޮުށްގެން މީހަކު ސްވެދިވެހިރާއްޭޖަގއި އެްއގޮތަކަުށް  ހިލޭ. އެގޮތަކަުށް

ޕާޓީތަްއ ، ގެންގެ ނަތީޖާ. ިސޔާސީ ާޕޓީތައް ހަދައި ނަުށް ކަންކަން ޮއޅުވާލުމުންމީހު ކަންކަން އޮުޅވާލުމުެގ ނަތީޖާ. މިއީ

ައކީ މިކަހަލަ ތީޖާހުރި ކަންކަން ުނކުރުމުގެ ނަުތންނާ ގުޅުންރަްއޔި ހިސޯރުކޮުށްގެން، ޕާޓީަތކަުށް ިލބޭ ފައިސާ ހޯދަިއގެން
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 ،ގެ މެންބަރުން ވެސްނޑު އެދެނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުޖެހެނީ. ައޅުގަ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ބަހުސްކުރަން މި ވީމާކަންކަން 

 އިއެއް މިްނގަނެޑއްަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ކާބޯަތކެްއޗާ ުކގެ މެންަބރުން ވެސް ދައުލަތަުށް ލިބޭ ާއމްދަނީއާއަދި އިދިޮކޅު ޕާޓީތަ

ބާޣާވާތްކޮުށްގެން ަދއުރުެގ  ގެްނ،އްލަަވއިހަޅޭ  ،ކޮުށްގެންކުރުން. މުާޒހާރާ ސް ަތކެތި ލިބޭނެ ުއސޫލުން ކަންކަންއެހެން ވެ

ގެން މިކަމެއް ނުވާނެ. އިިދޮކޅުވާ އެންމެ ގެްނގޮސް ކިހިިލޖަހައި ގެން، ރައީސް ޔާމީނާމެދުތެރޭން ވެރިކަން ވައްޓާލައި 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމަންޑޫ އަރުވަނީ ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަޙްމަދު ނާޝިދަުށް.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ދާއިާރގެ ަވއިކަރަދޫ ހުުށަހެޅުއްވީތީ މައްސަލައެއް މުހިއްމު މިހާ ގުޅޭ ނާރައްޔިތުން. ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލަެއއްަގއި މުހިއްމު މިހާ ގުޅޭ ރައްޔިތުންނާ އަދި. ޝުކުރިއްޔާ ބޮޑަުށް ވަރަުށް މެންބަރަުށް އިްއޒަތްތެރި

 ހީވާނީ އަުޅގަނޑަުށް ވާތީ ކަމަުށް ންޖެހޭނެވަކާލާތުކުަރްއވަ ވެސް ބޭފުޅުން ހުރިހާ ތަނުގައި މި ގޮތުން މެންބަރުންގެ

 ކަމެްއގައި  މުހިއްމު މިހާ ގުޅޭ ަރއްޔިތުންނާ، އެއީ. ނޫންހެން ަވގުތެއް ރަނގަޅު އެންމެ ބަހުަސުށް ިމއަދުގެ އެްއގަިޑއިރަކީ

އެިދ   ުށްބަހުސަ މި މިއަދުގެ ،ހުުށަހަޅަން އަުޅގަނޑު، އެހެންީވމާ. ބޭނުންވާނެ ންވާހަަކދައްކަ ވެސް ބޭފުޅުން ހުރިހާ

 ކޮންމެވެސް . ުށްދެއްވުމަުށްއިތުރުކޮ ފުރުޞަތު ނިމެންދެން ވާހަކަދައްކާ  ފަރާތްތަކަުށް ހުރިހާ ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަދަްއކަން

 ކާުޑގެ  އުޅޭ ހުުށަހެޅިގެން މި މިއަދު .ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި. ީހކުރަން އަޅުގަނޑު ަކމަުށް ތާއީދުކޮުށްދެްއވާނެ ބޭފުޅަކު

 ފުންކޮުށް ދޭތެރޭަގއި އެއާ ންއެންމެ  އަުޅގަނޑުމެން. މަްއަސލައެއް މުހިއްމު މައްސަލައަކީ އޮތް ގޮތުން ބެހޭ ބާވަތްތަކާ

 އަހަރު  ވަނަ 2016 ންހުމަޖިލީ ރައްޔިތުްނގެ ،ތަނުން މި ައޅުގަނޑުމެން. މައްސަލަެއއް ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ އިވިސްނާލަ

 ބަޖެޓް ދައުލަުތގެ ،ވަނީ ަބޔާުނގައި  އެ. ަބޔާނެއް ުށަހެޅުއްވިހު ފިނޭންސުން އޮފް ިމނިސްޓްރީ ބަޖެޓަުށް ؛ބަޖެޓް ފާސްކުރި

 ޞިއްޙީ މިގޮތުން ފާހަގަކޮުށް ވެސް  ދާއިާރއިން ؛ލުއިތައް ނާޔަތްތަާކއިއި ދެވޭ ގޮތްގޮތުން އެިކއެކި  ރައްޔިތުންނަުށް. 2016

ންޓުގެ ޚިދުމަތާއި ކާޑުެގ ދޭ އެހީ ކުރިއަުށްދާނެ. ކަރަ ާއއި އެންސްޕާިއންވާ އާސަންދަހެޔޮކުރުމަުށްޓަކައި ހުސްނު ދުޅަ

މިހާރު  ކުެރވެނީ ެއކަން އެބައޮތޭ. ދެންައގަުށް ދީފަިއވާ ުލއިކަން ދެމިއޮންނާނެ. ދެން، ިމތާނގައި މި ބަހުސް ބާވަތްތަުކގެ

ބޮޑުވުަމީކ  100އޮތީ. ދެން، %ބޭނޭ ގޮތަުށް ހަމަޖެހިފައޭ ސަބްސިޑީ ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަުށް އެކަމަުށް ހުުށަހެޅުމުން ލި 

އެބަ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން  ޑު ތަނެއް ނޫނޭ. އެއީ، ހަމަ އޭގެތެރޭގައި ބޭރުމީހުންގެ ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަާކއި ރާްއޖެބޮ އެހާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިކަާމ ދޭތެރޭގައި ވަރަުށް ފުންކޮުށް ބޭނުންކުރެއޭ.  ވަރަުށް ގިނަ އަދަދަކަުށް މީހުން
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ސަބްސިީޑއަުށް އެޭދ  ،ކިޔާ ގޮތަކަުށެއް ނޫން މިކަން ހިނގަނީކީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑމެން މި 

ތިބި މީހުންނަުށް އަގު ބޮޑުނުާވ  މީހުންނަުށް ސަބްސިޑީެއއް ދޭ ވާހަކަ. ދެން ގެން އެމީހުންނަުށް ސަބްސިޑީއަުށް ހުުށަހަޅައި

ފުުށް ކިލޯައކުން  ނޫން ެއކަން ވަނީކީ.ވާަހކަ. އެހެނެއްޔާ ައގު ބޮޑުވި ފުުށް ކިލޯައކުން، ހަކުރު ކިލޯއަކުން ހަތަރު ރުފި ވާހަކަ.

. އެކަމަކު، ފުުށް ކިލޯއިން އަދި ހަނޑޫ ކިލޯއަކުން، ންނާނެނެ. ހަކުރު ކިލޯއަކުން ޖީ.އެސް.ޓީެއއް ނޯންނާޖީއެސްޓީެއއް ނޯ

ހަދާ ހިސާބުން  .ޓީ ޮއވޭ. އެ ބްރެްޑ ޭސންޑްވިޗަުށް ރެޑަުށްވާ ހިސާބުން އެއަުްށ ޖީ.އެސްއެ ބް ، ހަދާ ބްރެޑާ ހިސާބުން

ދާނެ. އަިދ ތެރޭން ަރްއޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ަތކުލީފުތަކެއް އުފުލިގެންޖީ.އެސް.ޓީ ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، މި ގެނައި ބަދަލުގެ 

މީހުންނަުށް ވަރަުށް ބައިވަރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭރު ންނަ ނިޒާެމއްގެ ތެރޭންއި އޮކަނެކެޓްވެފަ އިންޓަރ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭން،

ސަރުކާރަުށް  ،ތަކަކީނިފިޓުމި އިޤްތިޞާދުގެ ތެރޭން މި އަންނަ ބެ ގެކެއް ދޭ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންއެްއޗެހިތަ

 ންނަުށް ކާންދެއޭމީހު މި ލިބޭ ޖީ.އެސް.ޓީައކީ ޭއގެ ޒާތަުށް ބަލާއިުރގައި ވަރަުށް ޮބޑު ެއއްެޗއް. އަުޅގަނޑުމެން ހިލޭ އެ

ފައިދާއިން ޓެކްސް  ިވޔަފާރީގެއް މި ލިބެނީ، އެއެންމެ ބޮޑު ޖީ.އެސް.ޓީކުން ލިބޭ ބުނާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރީތަ

ސަރުކާރަުްށ  ރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މާޖިން ތިންވެއްޖެއްޔާވިޔަފާރިކޮުށްގެން އެ ފައިސާ ދައްކާތީެވ. އެކަމަުކ، ވިޔަފާމި ލިބެނީ 

 ...ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާލިބޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ކުަޑވާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު ޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުަވގުތު ހަމަވެއްޖެ. ުޝުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 އަުށް.މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުުތރު މައްޗަްނގޮޅީއަރުވަނީ  މި

 

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: ާރގެ މެންބަރުދާއި އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ރައްޔިތުންނާ ުގޭޅ މައްސަލައެްއަގއި ހުރިހާ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ މުހިއްމު މައްސަލައެްއގައި 

ރިކަމެއް. ެވސް ވަރަުށް ބޭނުންތެ ރައްޔިތުން ވެސް ތަމްސީލުުކރައްވާ ާދއިރާތަކަުށް ފުރުަޞތު ލިބުމަކީ ހަމަގައިމު

ޅުގަނޑު އެހެންކަމާއެުކ، ކޮމަންޫޑ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު އެ ހުުށަހެޅުްއވި ހުުށަހެޅުްއވުމަުށް އަ 

 ލޫފަކީ ވެސް ޮބޑު ދާއިާރއެއް ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅަކަުށްތާއީދުކުރަން. އަދި ީމގެއިތުރުން އަުޅގަނުޑގެ އަޚް އަޙްމަދު ަމޚް

މުންނުދާތީ އެ ދާއިރާ ވެސް ތަމްސީލުކުރެވޭނެ ނެތުމުން އެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރެވެ ފުޅާ ވެސް މިތާ ވަަޑއިގެންއެ ބޭ ،ވާއިރު 

 ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮުށްދެއްވުމަުށް ައޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަިރހުން ވަރަުށް އަދަބުވެރިކަމާ 

އިރު ެވސް ކިތައް ރަްއޔިތުންތޯ އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުންގެ ގާތަުްށ އަގަުށް އޮތް ބާވަްތތައް ކުީރގެ އެދެން. ާކުޑގެ ގައިއެކީ 

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން  ހަމަގައިމު ނީ ނުފުދިގެން އެހީއަުށް އެދެމުންދަނީ. މިއީލިބޭ އާމްދަމީހުންނަުށް  އެ

އާމްދަނީގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ދުވަެހއް ިވއްާޔ  ވެސް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިތާނގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ލިބޭ
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ދާއިރާގެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގާތަުށް އެހީއަުށް އަންނާތީ އެ ވާހަކަތައް ދެެކވޭ. ވީމާ، ލިބޭ އެއްޗަކުން ނުފުދިގެން 

. ައޅުގަނޑު ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ެވސް ދަންނަކަން ެއއީ ކުރީަގއި ައގަުށް އޮތްއިރު ވެސް އެކަން އެހެން އަންނަ

ނުވަތަ ކޯޓުތައް އިޞްލާޙުކުރަން ބުނެ،  ،ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ސިޔާސީ ބަޔަކު ދޫކޮުށްލަން ބުނެ ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ނުބެހެވޭެނ  މީހުންނަުށް މި ރާއްޖެއާއި ިއސްތިޤްލާލުގެ ވާަހކަ ދަްއކަިއ، ބޭރުމިކަހަލަ އެްއވެސް ކަަމކު ބުނަންޏާ ސިޔާތަދާ

މު އާއް ،ަފިއވަނީ. އެކަމަކު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ަލއްވާސް ޔާމީން އެކަންކަން ހުްއޓުވައިރައީ އޭފަހަރުތޯ އްކަމަުށް ބުނެ ކިތަ

ޔިތުންނާ ަރއް ؛ނިންމެވުންްއވުމަުށް މި ނިްނމެވިގެ ސަބްސިޑީ ކުއްިލއަކަުށް ުހއްޓާލެކާޑު  ،ރައްޔިތުން ބަނޑަުށް ޖެހޭނެ ޮގތަުށް

 ެއއީ ކަމަކަުށް ނުީވ.، ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް ނިްނމެވުން ،އެހެން ގޮެތއް ނެތި ންނަމަވެސްއެްއވެސް ވާހަކަދެްއކުމެއް ނެތް. އެހެ

 ،ބަސްފުޅުތައް ެއގޮތަުށް ނީވެނީ. އަުޅގަނޑަުށް ސަބްސިޑީ ައއި.އެމް.އެފުން ކަހަލަ ކަމަކާ ޖެހުނީމަ ކީއްވެޯތއޭނުވަތަ އެ

 ންމެންނަުށް އެއްވަރަުށް ިލބޭތީ. އެހެންވިޔަްސ، ރާއްޖޭގެމިގޮަތުށް އެ ؛ުބނާތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެއް ލަންވޯލްޑް ބޭންކުން ކަނޑާ

، ޓަކައި ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ ވެރިން ވެސް ކަންކަން ކުރުމަުށް އެީކަގއި މި ރޭވުންތެރިކަމާ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނައި،

ހާރުވެސް އެގޮތަުށް ފަގީރުން އް މަޑުކުަރއްވާަފިއވަނީ. މިކަްނތައްތަ ފެުށިގެން މިއަދާ ހަމައަުށް ވެސް އެ ންމޫނުރައީސް މައު

ގެން މިކަންކަްނ އެ މީހުްނނަކީ ކިހާވަެރއް ލިިބގެންތޯ ކަިއބޮއިއުެޅވޭނީ ަބއްލަަވއި، ސާރވޭކުަރއްަވއި ، ކުެރވިއަިއޑެންޓިފައި

ްސ، ކުއްލިައކަުށް އެއް އެެހންވިޔަކޭ. ވާނެއ ކަމަކަުށް މެން ނުދަންނަވާނަން އެންމެ ގޯސްއަޅުގަނޑު  ނަމަ އެއީ ކުރެްއވި

ެގ ރާއްޖޭ ައގު ބޮޑުވެފަ. ދެން 100ހާ ބާވަތެއް %ކާޑުެގ ހުރި، އި ވަހު ހެނދުނު ހޭލާއިރު ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮުޑވެފަދު

ތަްއ ބަސްފުޅު މީހުންނަުށް ވާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނޭ، އެހެން ވިދާޅުެވގެން އެ ،އުޅެނީ ބާސްމަތީ ހަނޑުލޭ މީހުން ކައި

، ވެސް  ރަނަގޅު ގޮތަކަުށް ނުވާނެ. އަދި ާރއްޖެއަުްށ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ވެސް އެންމެ އިމު ެއއީ ހަމަގަ  ވިދާޅުވުަމކުން

ނުކުމެވަަޑިއގެން ެއ  ންދައްަކާވއިރު މިނިސްޓަރުމި ހަނޑުލޭ ވިދާުޅެވގެން ވާަހކަ މުއްސަނދިން ވެސް ކަިއގެްނ އުޅެނީ

ގްލަދޭޝް މީހުންނޭ އްކަތްުކރާ ބަނޅެނީ. މިއީ އެންމެ ރާއްޖޭގައި މަސަ މޮޅު ހަނޑުލޭ އެހެން އެންމެން ކައިއު ،ވިދާޅުވަނީ 

އޮތް މުއްސަނދިންނަުށް  މީުހން އެ އެ ،ފަތުރުވެރިން ކާން . އެކަމަުކ، މިއަދު މި ބަހުސްގައި ވާަހކަދައްަކވަުމންމި ކަިއއުޅެނީ

ތަްއ ރަނގަޅަުށް އެ ވާަހކަ ނުދެކެން ެއއީ އަުޅގަނޑު ވެސް ދެއްެކވުމަކީލާރި ދެނީއޭ ކިޔުްއވަިއގެން އެހެން ވާހަކަފުޅު

 ެގން ރަނގަޅު ގޮްތގޮތް...ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ވެސް ވާހަކަދަްއކަަވއި، ކަމަކަުށް. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީ އްކެވުންދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން ުށީތިމަރުފު އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ފާއަުށް.ޞްޠަމުޙައްމަދު މު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: ތިމަރަފުުށީ
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާރއްޖޭގެ ވަރަުށް ގިނަ މީހުންނަުށް އެނޭގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނަޑކީ 

ާވ މަހަުށް މުޅި ދާއިރާއަުށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކާޑުގެ ބާވަތްަތއް ފޮނު ޟާންރާއަުށް ކޮންެމ އަހަރަކު ރަމަާދއި އަޅުގަނޑުގެ

ހާސް ރުފިޔާ. އަުޅގަނުޑ  ލިބެނީ ހަތް ލައްކަ ވިހި ންބަރަކަުށް މި ލިބެނީ އަހަރަކުެގ މެމީހެއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު

ޟާން މަހު ފޮނުވަން. ރަކު ރަމަލިބޭ މުސާރަ ކޮންމެ އަހަ އަޅުގަނޑަުށް އަޅުގަނޑުެގ ރައްޔިތުންނަުށް ،ނިންމާފައި އޮތީ

ބޮޑުަށް  ވުރެ ޖެއްސި ގޮތުން އަުޅގަނޑު އެބަޖެހޭ ދޮޅު މިލިއަނަުށްމި އަގު  ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަުކގެ މިހާރު

ވާނީ އަުޅގަނުޑގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އަޅުގަނޑު ދެމުން ައއި ކާުޑގެ ބާވަތްތައް މި އަންނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރަން. ނަތީޖާއަކަުށް 

ާކޑުގެ އަގު ޮބޑުކުރުމާ ުގޅިގެން. އަުޅަގނޑު އަނެްއކާ އިތުރު ވިސްނުަމކަުށް ދާންޖެހުން. އެހެންވީމާ،  ވުން. ސަރުކާރުންނުދެ

ސަުރކާރުން ާކޑުެގ  އިތުރު ަމގުތައް ފަހިނުކޮުްށދެއްަވއިރަްއޔިތުންނަުށް އާމްދަނީ ލިޭބނެ  ،އަޅުގަނޑު ޮގވާލަނީ ސަރުކާރަުށް 

ކުީރގެ ައގުތަކަުްށ ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަުށް  ،ން މިހިނދަުށް އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮުށްހިނދު ކުިރކުރުން މިއަގު ޮބޑު

ކުީރަގއި ކުރަން ސަުރކާުރން ގޮތް ދޫކޮުށްފައި ދުކާޑު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން. ެއީއ އަުޅގަނޑުގެ ޮގވާލުން. އަުޅަގނޑު އުއްމީ

ވާހަކައަކީ އައި.އެމް.އެފާއި ވޯލްޑް  ރުކާރުން ދައްކާ ބަހަނާސަ ތްތެރި ރައީސް.އަގުަތކަުށް ކާޑު ދޫކުރަްއވާނެ ަކމަުށް. އިއްޒަ

ބޫުލކުރެވޭނެ ވާހަކަަތކެއް ނޫން. މި ރާއްޭޖގައި އެން.ޖީ.ބީ.އެސް ިކޔާ ކުންފުންޏެއް ބޭންކާ ހަވާލާދީ ދައްކާ ވާހަަކައކީ ެއއީ ގަ

ަގއި ުއފެއްދި ބޭނުމަކީ ވެސް ކާޑުެގ ވެރިކަމު ގެމި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދީ އެއީ މިހާރުގެ އެސް.ޓީ.އޯ. އިބްރާހީމް ނާޞިރު

ރައްޔިތުންނަުށް  ،ކާބޯތަކެތި ރައްިޔތުންނަުށް ވީހާވެސް ައގުހެޔޮކޮުށް ފޯރުކޮުށްދީ ،ބާވަތްތައް ައގުހެޮޔކޮުށް ރައްޔިުތންނަުށް ލިބި

އް. މިހާރު ރައްޔިތުންނަުށް ކާބޯަތކެތި ަކުށަވަރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކއި ުއފެއްދި ކުންފުންޏެ ،ފަސޭހަކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި

. އެ ކުންފުންޏަކީ، އަސްލު ކުންފުންޏަކީ އެން.ޖީ.ބީ.އެސް. އިކުރަނީ ހަމަ އެއް މާނައެއްގަ  އެސް.ޓީ.އޯއިން މިކަން މި

މި ހުރިހާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއް މޮނޮޕޮލީކޮުށްގެން  ތުގައި އެސް.ޓީ.އޯއިންގޮ ބޫލުުކރާއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ

ހުރިހާ އެއްެޗއް އިްމޕޯޓުކުރުމުގެ މި ބޮޑު ވޮިލއުމް  މި ބޭނުންކުާރ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލާއި ޖެޓު ިފއުލާ، އްޖޭަގއިތިބެގެން ރާ

އަުގ ޖައްސާކަުށެއް. އަުޅގަނުޑ  ކަުށެއް. ޑަބަލްން ސަރުކާރަުްށ ޑިމާންޑުކުރާކަުށްނުޖެހޭނެ ސަބްސިޑީ ދޭއަތުަގއި ޮއވެގެ

އެކު  ރުކޮުށްގެން ތިބީ. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ުކޑަ ފުރުޞަތެއް އޮތުމާސޯގެ ހުރިހާ ބިންތަކެއް ހިގޮުތގައި ރާއްޖޭ  ބޫލުކުރާގަ

ހާރު އެހެރީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ،އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް

ިއގެން ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގެ ޓިކެުޓގައި މި މަޖިލީހުަށް ވަޑަހައްދުފަހަނައަޅަިއގޮއްސަ. ޕާީޓގެ ރައީސާ ެއއްކޮޅަުށް ޕީ.ޕީ.އެމް 

 ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ، ނަމަ ވަަޑއިގެންެނވުމަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންނާއި، ރައްޔިތުންނަުށް ހެވެއް އެދޭ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ.  ގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްޮކޅަުށް އަރުްއވާނެ. ަވރަުށްގޮތުަގއި ޕާޓީގެ ަރއީސާ އެްއޮކޅަުށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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އަރުވަނީ އޭދަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ސަލީމަުށް. 

 

 އޭދަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޖެހުނީ، ލަންއީސް. މި މަްއސަލައިަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް އެްއޗެއް ދަންަނވާ`. އާދެ! ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޔިތުންެގ ޝުޢޫރުތައް ހުީރ ހަމަ ކާޑުެގ މައްސަަލއިަގއި ފަުހން އަތޮޅަުށް ދަތުރެްއ ކޮުށްފަ. ރައް އައީ ދާދި އަޅުގަނޑު މި

ލަތުގެ ވެރިޔާއަުށް ހުންނަ މީހާއަުށް ލާޒިމުކަމެއް ކުުރން. ޤައުމުގެ ވަލިއްޔުްލއަމުރަަކުށް ނުވަތަ ދައުއަގުހެޮޔކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތް

އަުގގަިއ ފޯރުކޮުށްދިނުން. އަިދ އެ އަުގަގއި ވެސް ގަނެވެްނ ނެތް މީހާއަުށް ހިލޭ ދީގެްނ ރައްޔިތުންނަުށް ކާބޯަތކެތި ހެޔޮ 

އް. މިސާލަކަުށް ދީނުގަިއ ލާޒިމު ކަމެ ކަންތައް ކޮުށްިދނުމަކީ ވަލިއްޔުްލއަމުރުގެ މަްއޗަުށް އޮތް އިސްލާމް ނަމަވެސް އެ

ނަމަ ހިސާބު ހަދާލީމަ  އެސް.ޓީ.އޯއަުށް ދޫކޮުށްަފއި ހުރި ބިންތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަުްށ ބުނާ ،އެސް.ޓީ.އޯއަުށް ބަލައިާލއިރުަގއި 

ތަކަުށް ބަލާއިރުގައި ެއވްރެޖުކޮުށް ދީފަ. އެ އަކަފޫޓު ލައްކަެއއްހާ އަކަފޫުޓގެ ބިން އެބަހުރި މާ ބޮޑު އަދަދަކަުށް އަންނާނެ. ފަސް

ައގުން ހަމައެކަނި  . އެއިދޭެތރޭގަ ރުފިާޔއާ 60ސާީޅސް ރުފިޔާއާިއ  އިންގްރައުންުޑ ފްލޯއުޅެނީ  ގެ އަކަފޫެޓއް މިމާލޭ

މިިލއަން ރުފިާޔ  300ކަމަުށް ވަންޏާ  އަގު ދަްއކައިފި.ޯއއިން ސަރުކާރަުށް ލިޭބނެ ހަމަސް ހަމައެކަނި ެއސް.ޓީއަގު ހަދާލިޔަ

ނުޖެހޭ ސަބްސިޑީއަކަުށް މިވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީާމ، ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާކަުށްަޔުށް. އަހަރަކު ހަމައެކަނި ބިމު ކުއް

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގޮތަުށް ހަމަހަމަކޮުށްލީމާ ދިވެހިއެ ، ފައި ސަބްސިޑީ ދެއްވާ. އެހެްނވީމާއެ ފައިސާ ދައުލަތަުށް ނަންގަވާ 

 ޖެހިގެން ހުރި  އަުށް ައކަފޫޓެއް. އެކަމަކު ެއއާރުފިޔާ 80 ރުފިާޔައުށް 70އުޅެނީ  މިހިރަ އަތޮޅު ފިހާރަތައް ނަގައިގެން މި

މިއީތޯ  ބައި ރުފިޔާއަކަުށް ައކަފޫޓެއް ހިފައިގެން. އެހެންވީާމ، މިއީތޯ ހަމައަކީ؟ ،މީހުން އެތިބީ ރުފިޔާއަކަުށް  ތަނުން އެ

ޔިތުންގެ އެްއޗެއް. ބިމަީކ އަުގ، އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ބިމެއް. ބިމަކީ ަރއްއިންސާފަކީ؟ އެހެންވީމާ، ހަމަ

މީހެއްގެ އެއްެޗއް ވެސް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެްއޗެއް ެއއީ. އެހެންވީާމ،  އެހެން .ސަރުކާރުގެ ެއއްެޗއް ވެސް ޫނން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤު ައދަދުތައް ދިވެހި ސަރުކާރަުށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. 

މީހުން ތެލަުށް އެބަ ލާ މުޅި އެސް.ޓީ.އޯ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު. މުޅި  އަނެްއކާ ތެލަުށް ބަލާއިރުގައި އެ ؛ބޮޑެތި ރަުށްވަ

އެސް.ޓީ.އޯ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ތެލަުށް ލައިގެން ތެލުގެ އަގު ހަދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއވެސް އެގޮތަުށް ހުއްޓާަލއިފިްއޔާ މި 

މިސާލަކަުްށ  ،އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ  ނުޖެހޭނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އްސަބްސިޑީ ދޭކަުްށ ެއއްެވސް ަމއްސަލައެ 

މަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުަގއި އެކަޭލގެފާނު ވިދާުޅވި ބަސްފުުޅ އަުޑއަްއސަވާ! ެއކަލޭގެފާނު ކީކޭތޯ ވިދާުޅވީ؟ ފުރާތުކޯުރެގ ޢު

މަރު އެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނޭ. ނިކަން ރުވިޔަސް މި ޢުެޗއް ނުލިބިެގން މަެއއްއައްސޭީރަގއި ުކއްތާެއއް ބަނަޑުށްޖެހިގެން ކާ

 ވިސްނާލަްއވާ ވަިލއްޔުްލއަމުރަުށް އޮތް މި ކުރަންޖެހޭ ހިސާބު. މީހަކު ކާއެްއޗެއް ނުލިބިގެން މަރުވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ

ުކރުމުގެ އެްއވެސް ފުރުޞަތެއް މީހާގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވަލިްއޔުލްއަމްރު. އެހެްނވީމާ، ކާުޑގެ ތަކެތި ައގުބޮޑު 
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ނެތް. އެކަޭލގެފާނު އެބަހުރި ކާެއއްޗެހި ޭރގަނޑު ދަްނވަރުަގއި ހިންަގވާފަިއ އެހެން އެިކެއކި ދިމަދިމާއަުށް ަވޑަިއގެްނ 

 އެ ދެްއވާފަ. މަރުގެފާނު ަވޑަިއގެން ާކއެްއޗެހިރު ަވޑަިއގެން، ޢުކާެއއްޗެހި ނެތް ޭގގެއަުްށ އަިމއްލަފުޅަުށް ވަިލއްޔުްލއަމް

ޝަކުާވކުރަންދާއިރު ހުރީ ކާކުތޯ؟ އެއްކަަލ  ޚަލީފާއާ ޝަކުާވކުރާުށޭ. ޚަލީފާއާމީހުން ކައިރީގައި ބުނަނީ ކަލޭ ގޮސް މާދަމާ 

ްނ މިހިރީ އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކުގެ ވެރި އިނޭގތޯ. ކީކޭތޯ ބުނަނީ؟ މަރުބުނުލް ޚައްޠާބޭއި ކާެއއްޗެހި ހިފަިއގެން ައއި ޢުރޭގަ

ގޮތަކަުށް ކުއްިލއަަކުށް ޑަބަލްކޮުށް ާކޑުގެ ައގު  އި ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް. އެހެންވީާމ، މިނޫންދޭތެރޭގަ މީސްތަކުންނާ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު އޮތްއިުރގަިއ  150ބޮޑުކޮުށްފައި މިކަން މިގޮތަކަުށް ނުކުރެވޭނެ. މިއީ ރައީސް މައުޫމނުގެ ދައުރުަގއި 

ުރގައި ވެސް ދިަޔއީ. ބިިލއަން އޮތްއި 3ުރގައި ެވސް ދިޔައީ ީދގެން. ބިލިއަން އޮތްއި 1ވެސް ސަބްިސޑީ ދީގެން ދިަޔީއ. 

ިލބޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި  ރާއްޭޖގެ ތާރީުޚގައި ުދވަހަކު ނުލިޭބވަރަުށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އާމްދަނީ އެބަބިލިއަން؛  4

ދޭތެރޭ  ޒަްތތެރި ރައީސް، މިކަމާގު މަްއޗަުށް ދާްނވީ؟ ިއއް ވެސް ނުލިބޭ މިްނވަރަުށް. ެދން ކީްއވެތޯ ިމއަދު ާކޑުެގ އަ 

 ...މަނިުކފާނަުށް އޮޅުަވއިނުލަްއވާ ވިދާޅުާވއިރަުށް ޔޭްސ ސަރއޭ ކިަޔިއގެން އެ ،ސްސްނައި ކޮންމެ އެްއޗެއް ވިާދޅުވިޔަ ވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަުރވަނީ ނޮިޅވަރަމް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ރީފަުށް.ޙުސައިން ޢަ

 

 އިން އަރީފް ވާަހކަދެއްެކުވން:ޙުސަނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

`. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނ ތަރައްޤީއޭ ތަރައްޤީއޭ ޮގވާިއރުގައި އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަާރ 

ކުރައްވަނީ. ރަްއޔިތުން  ޅުން ކޮންގޮަތކަުްށ ބާވައޭ ތަރައްޤީ މަފްހޫމު މިމި ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިއްބެވި ބޭފު

ބަނޑަުށް މެރުމަކީ ތަރައްޤީތޯ؟ ތަރައްޤީއަކީ ރަްއޔިތުންގެ ޮކްއތަުށް، ރައްޔިތުންގެ ޮކއްތަކަުށް  ހައިހޫނުކަމުގައި ބައިިތއްބަިއ،

ހިފުމާއި، ތަރައްޤީއަކީ ބަދަލުންގެ ހިތާއި މޭ ވީދުންތޯ؟ ބުއިންތޯ؟ ރައްޔިތުރައްޔިތުންގެ ލޭހޮޅިތަކުން ލޭ ،ހައިހޫނުކަން ހަދައި

 ލަާތއި ޮއޅުވާލުްނތޯ؟ ތަރައްޤީއަކީ ވަުަށއިގެން ތަރައްީޤައކީ މަކަރާއި ހީފުތޯ؟ ގެއްލުަވއިލުމާއި، އަނިާޔއާއި ޭބއިންސާމީހުން 

ދައުލަތަުށް ލިޭބ  ،ވިްއކާލައި  ދުރަތީ ހަދިޔާތައް ގު މި ތަކާއި މޫދާިއ އަތިރިމަްއޗާއިވާ ކަނޑުަތކާިއ ރަުށްތަކާިއ ފަޅު މި

ަޓކަިއ ދެްއާވ  އަުށްهللاމާލިއްޔަތު ދަވާލުންތޯ؟ ތަރަްއޤީއަކީ ސަޢޫދީ ރަްސގެފާނު މި ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ަރއްޔިތުްނނަުށް 

 ކަދުރުކޮާޅއެުކގައި ަބއްކޮުށްެލއްވުންތޯ؟ ،ދަތުރު ވެސް ގާތް އެްމ.ޕީންނަުށާއި އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުްނނަުށް ބައްސަވާަލއި ޙައްޖު

އަހަރު ވެސް މި ރާއްޖެއަުށް  100ތަރައްޤީއަކީ މިހާރު މި ދުނިޔޭގައި ތިބި ބަޔަާކއި މިހާރުން ފެުށިގެން ކުރިއަުށް އޮތް 

ކޮަބިއތޯ މިވަރަުށް ދަރުވާލިއިުރގައި  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ތަކަކަުށް ހަދާލުންތޯ؟ މީހުން، ކުދިން ެއައކީ ދަރަނިބޯއުފަންވާ 

ކަމުދާ ފެންފޮދެއް އަމުދުން ބޯންރަްއޔިތުން ފެންވަރަނީ ނަޖިސް ފެނުން.  އް، ފަސޭހައެއް؟ބުނު ލުޔެއެ ރައްޔިތުންނަުށް ލި
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ކަމާއި ޖަހާލަތު. ގިއަުރ ޓޮއިލެޓު. މީކީ ތަަރއްޤީެއއް ނޫން. މިކީ ތަރައްޤީެއއް ނޫން. މީ ޖާހިލުފޯނުލިބޭ. ބޭނުންކުރަނީ 

އުފެއްދުންތެރިކަާމއި،  ،ތިޞާދީ ފުދުންތެރިަކމާއިއިޤް ރައްީޤއަކީތަ .ހަލާކާއި ނާތަހުޒީބު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މިއީ

ތަރައްޤީއަީކ  އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.ގޮުތން ތަނަވަސްވުން. ރައްޔިތުން ސަލާންޖެއްސުމެއް ނޫން.  ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމު މާލީ

ސިާޔސީ  ،އް ކަމުަގއި ވިޔަސް އިމުވެފައި ޮއތުމާއި، މީސްތަކުންނަުށް ަޙއްުޤތައް ދިނުން. ެއއީ މާލީ ޙައްޤެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ

 ޢަދުލުވެިރކަމާ ،ެއކު ދިނުން. ތަރައްޤީައކީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ ަޝޚްޞީ ޙައްޤެއް ކަމުަގއި ިވަޔސް ޢަދުލުވެރިކަމާ

ނައްތާލުން. ރައްޔިތުން  ރުަކންތަރައްޤީއަކީ ފަގީއެކު ޤައުުމގެ މުއްސަނދިަކން އެންމެންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުން. 

ސުމެއް ނޫން. ަތރައްޤީއަީކ ދުނިޔޭގެ ަޤއުމުަތކާއި ދުނިޭޔގެ ޖަމާޢަތްތަކުން މި ޤައުމާއި މި ޤައުުމގެ ޖެއްބަނޑަުށް

 ...މެއްލުތަރައްޤީއަކީ ޒާތީ ހަސަދަ ފިލުވައިރައްޔިތުންނަުށް ނުރުހޭނޭ ޒާތު ކަންތައްތައް ކުރުމެއް ެވސް ނޫން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މި މުހިއްމު މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ވަިއކަރަދޫ ދާ

މަނިކުފާނަުށް ައޅުގަނޑު ވެސް ުޝކުރު ދަންނަވާލަްނ  ކަމަުށް ޓަަކއި އެ މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި 

ްނގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ސަރުކާރު ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަްނނަވާ ރައްޔިތު އޮތް ލާއިރު މިނުން. މިއަދުގެ މި ބަހުސުަށް ބަލައިބޭ

އެއްޮކޅަުށް ވާހަކަފުޅެްއ  މި ފާހަގަކުެރވެނީ ރަްއިޔތުންނާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެޭރން އެންމެ ދެ މެންބަރަކު ައޅުަގނޑަުށް 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޠަފާއާއި އަދި އޭދަފުުށީއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްތަން. އެއީ ތިމަރަފުުށީ ދާ ދެއްކެވި

ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަުށް  ،. އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން މި ބޮޑު ސަރުކާރަުށް ނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުން މެންބަރާ

އްޒަތްތެިރ ލަތުަށް ދާއިރުގައި ވެސް ކަންބޮުޑުވމެއް ނެތަތީވެ. އިދޫބުން ރައްޔިތުން ބަނޑަުށްޖެހޭ ހާޓަކައި ފޮނުއްވި މަން

ލިގެްނވާ އުފު ،މަތިވެރިވެގެްނވާ ސިފައަކީ ކޮބައިތޯ؟ މި މާތް ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިވެރިމި މާތް ދައުލަތުގެ ެއންމެ  ރައީސް.

ދައުލަތުގެ އެންމެ ިއސްވެރިން. ސަރުކާުރގެ އެންެމ  އެއް ސިަފއަކީ ވަްއކަންކުރުން. އެއީ ކޮންަބއެއްތޯ ަވއްކަންުކރަނީ؟

އޮތީ މި ދައުލަތުްނ  ސާބިތުކޮުށްފަ. ބިލިއަން ބިލިައނުން އެ އޮތީ މިކަން  ައހަރުގެ ތެރޭަގއި މި 3އިސްވެރިން. ިމވޭތުވެިދޔަ 

ކަމެއް ނެތޭ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިްސވެރިޔާ ވަިލއްޔުލްއަމްރު ވަީނ  ރާމެއް ބަލާނެވަްއކަންކޮުށްފަ. އެއަުށްފަހުަގއި ހަލާލެއް ހަ

އްިޔތުންގެ ގޮހޮރަުށް އަތްބޭނުން. ރަ  ކުރައްވާ ކަމަކީ ބާވަތުގެ ކަްނތައްތައް ކުެރްއވުމަުށް. އެއަުށްަފހު މި ވިދާޅުވެަފއި މި

އަހަުރގެ ތެޭރގައި ކާުޑގެ ބާވަތް މިގޮތަުށް ކުއްިލއަކަުްށ  40ޖެއްސުން. މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ވޭތުވެިދޔަ ރައްޔިތުން ބަނޑަުށް
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ކާުރ ބޮުޑ ބަޖެޓެއް ލިބިފަިއވާ ސަރު  ކުެރިވގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު މުޅި ދައުލަތަުށް އެންމެ 100މި މިންވަރަުށް %

މި ހުރިހާ ކަމެއް  ދައްކަނީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. . ިމއީ އަުޅގަނޑުެމން ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ މިއިއޮތްއިުރގަ

ވާ. ރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ރަްއޔިތަކަުށް ފެނިވަޑަިއގެންނުާވެނ ހުންނަގެ ވަލިްއޔުލްއަމްރު ފިއްލަަވއިކުރައްވަނީ ދައުލަތު އަދި މި

. ދައުލަުތގެ ވިދާޅުވި ބަސްފުެޅއް އް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްަވއިމަނިކުފާުނގެ ބަސްފުޅެ އެ މެދުގައި މިކަމާ

ކަހަަލ ކަންތައްތަްއ ކުރަްއާވއިރުަގއި  އެއް ނޫން. މިފަދަ ކުއްލި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ބަނޑަުށްޖެހޭވަޒީަރކު ފެންނަނީ

ކަމެއް ކުރަްއވަނީކީ ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެވްސ  ގެ ަވޒީރުން މިއިންދައުލަތުގެ ވަިލއްޔުްލއަމްރު، ދައުލަތު

ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އޮތް ބޮުޑ މެޖޯރިޓީ އޮތް ސަުރކާރުން ކުަރްއވާ  މިކަމުގައި ަރއްޔިތުން ދިފާޢުުކރުމުގައި އެ

އި ވެސް މި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ާކޑާިއ، މި ހަަމ ޙަޤީޤަތުގަ .މިކަުމގައިބޮަޑުށް ކަންބޮޑުވޭ  ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

ދުވާަނކީ ހަމަ އި، ޑިމޮްކރެސީއަުށާިއ  ތިޖޫރީއަުށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޢުރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤާިއ، ޤާނޫނުއަސާސީއަުށާ 

 ާޔމީން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. هللا ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ،ަވނަ މާއްދާގެ )ުށ(ގައި ބުނަނީ  96ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ނީ އެކަމަކަުށް ޚަރަދުކުރަްނ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ކަަމކަުށޭ ަޑއެޅިަގިއވާ ޚަރަދެްއ ކުރަންެޖހޭފާސްކުރާ ބަޖެޓެްއގައި ކަނ

ކޮުށްފައި އޮއްވާ އެ ކަނަޑެއއް ނުލެވޭެނ ިމލިއަން ކާުޑގެ ގޮުތަގއި ރައްިޔތުންނަުށް ދޭން ފާސް 180އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނަ ވަ 2016 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ސަރުކާރުން ހިންގި ފޭރުމުގެ ޢަމަލެއް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބަޖެޓުގައި

މްބަސީ އެއް. އެކަމަކު އެއެްއވެސް ެއއްެޗއް ކަނޑަެއޅިފަ އެމްބަސީެއއް ހުޅުާވކަުށް ނޯންނާނެ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ޖަރުމަނުަގއި

ވެސް އެ ހުޅުވީ ނޫންތޯ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަުށް އަނިޔާކުރުމާިއ، ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރުމާއި، 

ބޫލެއް ުނކުރެވޭެނ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަމެއް ގަ އޮތް ސަރުާކރެއް ރައްޔިތުން ބިކަކުރުުމގައި ުދނިޔޭަގއި އަަރއި

ބުނަނީ މިކަން ކުރަން ބޭރުން އަންގަނީއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނާންގާ.  ން އަރައި މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ

ަބއްދަލުކުރާ  އިނެދގެން ައއި.އެމް.އެފާއި ވޯްލޑް ޭބންކުގެ ވަފުދުތަކާ އަަހރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި 8އަޅުގަނޑަކީ ވޭތުވެިދޔަ 

ރިޕޯޓު ބައްލަވާ!  ލްޑް ބޭންކުން ނެރެފައި އޮތްމް.އެފާއި ވޯއައި.އެމަހު  ޗްއަހަރުގެ މާރި މީހެއް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި

ވާހަކަ ބުނީ. ޔޫތު  ަނއިުބން ތިބި 14އް. ެއޑިުއކޭޝަްނ މިނިސްޓްރީގައި ސަބްސިޑީ ކަނަޑއިލާކަުށް ެނތް ބުނެފައެ
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ބޮޑުކަންނެލި އޮޑިެއއްަގއި  ުއޅެނީ މީހުން ބުނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޑިނޭޓަުރން ތިބި ވާހަކަ އެކޯ 28މިނިސްޓްރީގައި 

އުޅޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި  މަހަުށް ދާކަުށް ނޫނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގެ މި ސަރުކާރުން ކުރަން މި

 ބިިލއަން ރުފިާޔގެ 26 ،ކަމެއް ނުުކރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި ބަޖެޓު ރައީސް. ރަްއޔިތުން ނިކަމެތިުކރުން ނޫން އެހެން

ފޯރުނުކޮުށްދެވޭ ޤައުމެއްަގއި ރަްއޔިތުން ސަބްސިޑަިއޒްކޮުްށގެން  ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ސީދާ 2ބަޖެޓަކުން 

އޮތީ ބަޖެޓު ބައްލަވާ! މުޅި  މި ޤައުމުގައި ރަްއޔިތުން ބަލަހައްޓަނީއޭ ބުނާނެ ޖާގައެއް ެނތޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ނުވޭ  ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދެއް 2ުށް އެކަނިެވރި މައިންނަުށާއި، ކާޑަ ޮފތް ލިސްޓަުށާއި، އަދި، ބަޖެޓުގައި އާސަންދައަުާށއި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ރައްޔިތުން އަތުްނ ޓެކްސް ނަގާ ޤައުމެއްަގއި 

ދަދެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތެލެއް ޖެހުނަސް އެއީކީ ބޮޑު އަރައްިޔތުންނަުށް ޚަރަދުކުރަން 20%، 15ބަޖެޓުގެ %

ނުނެގޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަނެއް ނެތް މި ޤައުމަކު. ރައްޔިތުން އަތުން ަނގާ ފައިސާއިން ަޤއުމު ހިންގަނީ. 

ީޑ ގޮެތއްަގއި ިނކަމެތިންނަުށް މި ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަބްސި އެހެންވެއްެޖއްޔާ ަރއްޔިތުންނަުށް ސީދާ

ރުފިޔާއަކީ ހަމަެއކަނި ހަނޑޫ ބަސްތާއެއް ގަންނަން ވެސް އެ  240 !ދެނީއޭ ބުނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބައްަލވާ

ނުވާނެ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެ ދޭ ސަބްސިޑީައކުންނެއް ނުވޭ ހަމައެކަނި ހަނޑޫ ބަސްތާއެއް ގަންނާެނވަރު  ންސަބްސިޑީ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ ސަރުކާރުން ދެނީ އި ވެސް. ދެން ކޮން ސަބްިސޑީެއއްތޯ މި

ަވއްކަންކޮުށް ކާލުމަުށް ޓަކައި ިހންގާ އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކުގެ  ،ފައިސާކޮޅު ވެސް ނަަގއި ހަދަނީ ދޮގޭ. ކަނޑައެޅިގެން މި 

ޔުނިޓު ކަރަންޓު އުފެއްދޭއިރުަގިއ  3ން ތެރޭގައި ހިނގާ ކަމެއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ތެޔޮ ލީޓަރަކު

ްއވެސް ގޮތަަކުްށ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިނޫން އެހެން އެ  ،ރުިފޔާއަުށް ކަރަންޓު ޔުނިެޓއް. މިއީ ފޭރުން 7ކުޅުދުއްފުުށީަގއި 

ތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ތިބެނީ ދިަދއެއް ނަަގިއގެން މި ،ބޫލުކޮުްށގެންމިކަން މާނަވެގެންނުވާނެ. ަސރުކާރެއް ގަ

ާބއި، މީހުންގެ މުދަލަުށް އަރަިއގަތުމާިއ، ންނަނީ އަނިޔާާއއި، ޒާތީ ތަޢައްޞަފެ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް މި ފުރިހަމަވާނެ

ދަނީ. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދު އެބަޖެހޭ  ފެންނަމުން މި ތައް މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭން ހައްތަހާފޭރުމުގެ ޢަމަލު

ރައްޔިތުންނަުށް ކާުޑ  ،ގެ މެންބަރުންނަުށް ގޮާވލަންޕީ.ީޕ.އެމް ރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު މިކަން ކުރަން ިއްއޒަތްތެ

މާ، މިކަމަކީ ބޭފުޅުން އެތިބީ ރަްއޔިތުންނަުށް ޣައްދާުރވެގެން. އެހެންވީ އަގުހެޮޔކޮުށްދޭންޖެހޭނެ މިއަދު. އެކަން ނުކޮުށްިފއްޔާ އެ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ރަްއޔިތުންނަުށް މި ކާުޑ  މަްއޗަުށް ޖައްސާފައި ވެސް ރަްއޔިތުންނަުށްސަރުކާރު ކުަޑކަކޫ

އަގުހެޮޔކޮުށް މި ޤައުމުަގއި ލިބެންޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައި އޮތް ކަެމއް ެއއީ. އެނޫން އެްއވެސް ކަމަކަުްށ 

 .ކުަރން.. ނުވާނެ. އެ ޚަރަދުކަުށް މަޖުބޫރު ކަމެއް އޮެވގެންއެކަމުން ޚަރަދުކުރުމަކަުށް މި ސަރުކާރަ
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ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއި މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު

 އިނާ އާދަމަުށް.ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނިކަމެތިންނެއް  ؛ލާފައި ސަބްސިޑީ ދޭނީ ނިކަމެތިންނުަށޭ ބުނާއިރުގައިީއސް. ސަބްސިޑީ ކަނޑައިޒަތްތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ އިއް 

އި އެންލިސްުޓވާ މީހުންނަުށް ގޮތުގަ  ރުްނގެބުނަނީ. ފަގީރުންނަުށޭ ބުނާއިރުަގއި ފަގީ ރުްނނަުށޭ މި. ަފގީވެސް ނޫން އިނގޭތޯ

ވަނަ މާއްދާެގ  7ެއންސްޕާއިން ހަދާފައި އޮތް ަގވާއިުދގެ  ދޭއިރުގައި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަިމއްލައަުށް ފުރަންފޯމު

ގޮތުން އެޖެންސީން ކަނޑަައޅާފަިއވާ އުސޫލުަގިއ  ބެހޭ ލަތު ދެނެގަތުމާ(ގަިއ އެހީއަުްށ އެދޭ ފަރާަތކީ ފަގީރަުކކަމުެގ ހާ)ުށ

ރުްނ އެއް. ކިހިނެއްތޯ މި ފަގީބައިކަމެއް ެވސް ނެތް ލިޔެވިފައެ އުސޫލަކީ ކޮ  ،ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮތަުށޭ ބުނެފައި އޮންނައިރު

ބަލަނީ.  ރުން ބަލާ މިންގަނަޑުށޭ ތިމަންނަމެން މިވިދާުޅވަނީ ވޯލްޑް ބޭްނުކން ފަގީ އުޅެނީ. ދެްނ މި ބަލަންވެގެން މި

ރުފިޔާ ލިބޭ މީހަކަުށް ވެސް މި ބުނާ  1ރުފިާޔއަުށް ވުރެ އިތުރަުށް  882އެހެންކަމަުށްވަންޏާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މުސާރައަުށް 

ޑީެއއް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދުތަކަުށް ބަލައިލާއިރުަގއި ސަބްސި

މިލިޔަން ރުފިޔާ ދީފައި މިހާރުވެސް ބްރިޖުއަޅާ  8އިނގޭތޯ، ސަބްިސޑީ ކަނޑާލާފައި ކަންކަން ކުރާ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި 

. މިއީ ީކއްކުރާ އެްއެޗއްތޯ؟ ފާޑެއްގެ ަރސްފަންނެއް ހަދައިގެން ުދވާލު ދެދަޅައަުށް ެއ ތަން ބަލާ ޕްލެޓްފޯމް ހަދަންވެގެން

ތަނުގައި އިންޑޯ ކާޕެޓު އަޅާަފއި އޭތި ާހވާލަހާވާލާ، ހަލާުކޮކުށްގެން ހަދަހަދާ އެތައް މިލިަޔން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުރަމުން 

ން މި އުޅެނީ؟ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ނަގާފައި އޮްތ މި ގެންދަނީ. ސަބްސިޑީ ރައްޔިތުންނަުށް ދޭންވީމަތޯ ބޮޑުވެގެ

ރުފިޔާ ވެސް އަދި ހޯދުނު ކަމަކަުށް ުނހަދާ. ކޮންތާކަުށްތޯ މި ހުރިހާ  1ލާރިގަނޑުން، ަވގަުށް ނަގާަފިއ އޮތް ލާިރގަނޑުން 

ކިޔާފައި ސަބްސިޑީ ފައިސާެއއް ވަނީ؟ މިއީ ރައްިޔތުންގެ ފައިސާ. މި ފައިސާ ވަގަުށްނަަގއިގެން ތިބެގެން ލާރިެއއް ނެތޭ 

ކަނޑައިލާފައި ަރއްޔިތުން ބަނޑަުށްޖައްސަން ނުކުންނައިުރގައި ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާުޑެގ 

އަގުޮބޑުވީމަ ހަމައެކަނި ހަނޫޑ، ހަކުރު، ފުުށުގެ އަގުޮބޑުވީމަ އެ ހިސާބުން ނިމިފައެއް ނޫްނ މި އޮންނަނީ، ިއއްޒަތްތެރި 

މާ އިޤްތިޞާދުަގިއ ދެން ހިނގާ ހުރިހާ ކަންތަްއތަކަކާ ގުޅިފަިއ މި އޮންނަނީ. އިޤްތިޞާދީ މާހިރަުށް މިކަން ރައީސް. މިކަ

ވިސްނިަވޑައިުނގަންނަވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހައިރާްނވާންވަުރވޭ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިބދޭސީންނަުށް ކާންދެނީ ދިވެހި 

ސާ ަދއްކަީނ ދިވެހި ިވޔަފާރިވެރިން. އެެހންކަމަުށްވަންޏާ ތަކެތީެގ ައގު ރައްޔިތުންެގ އަތުން. ބިދޭސީްނނަުށް ކާންދޭ ފައި

ބޮޑުނުވާނެ ގޮތެއް މިކަމާ ގުިޅގެން ނެތް. ބިދޭސީން މަސަްއކަތްކޮުށްގެން ކުރާ މަސަްއކަތުްނ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއގެ އަުގ 

ފޯމުގަނުޑގައި އެބަ ޮއވޭ ހާޒިީރ. ސްކޫުލެގ ބޮޑުެވގެންދާނެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެންމެ ކުޑަމިނުން ސަްބސިޑީ ދޭއިުރގައި 

ހާޒިރީ ބަލަން ވެސް. ސްކޫަލަކުށް ނުދާ ކުއްޖަކަުށް ިވއްާޔ، ޫނނީ ވެކްސިންނުޖަހާ ހުންނަ ކުއްޖާއަުށް ިވއްޔާ ކާންބޯންނުދީ 

ތޯ އުޅޭުށޭތޯ މި ސަރުކާރުން މި ބުނަނީ. ހުރިހާ އެކި ރަުށްރުަށުަށް ތަފާތުކޮުށްގެން ސަބްސިޑީ ބަހަމުން މި ދަނީ އިނގޭ
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ރުިފޔާ އެންމެންނަުށް ެއްއގޮތަކަުށް. އެކަމަުކ ރަްއޔިތުން ފައިާސ  40އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަްބސިޑީ ބަހާއިުރގަިއ 

ދައްކަންޖެހޭއިރުަގއި ފުުށް ކިޯލއެއް މާލޭ މީހާާއއި އަްއޑޫ ީމހާއާ ވެްސ ތަފާތު. ހޯރަފުުށީަގއި ހުރި މީހާއާ ވެސް ތަފާތު. 

ނެތް ގޮތަުށް މި ކަންކަން ޮކުށް ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިދާއަާކއި މަންފާއަާކއި  އެހެންވީމާ، ިމވަރުގެ އިންސާެފއް

މި ސަްބސިޑީ އަނބުރާ  ތައް މިހާރުން މިހާރަުށް ހުއްާޓލައި،ވަގަުްށ ނަަގއިގެްނ ޮއވެ މި ސަރުކާރުން މި ހިންގާ ޖަރީމާ 

 ރުޖޫޢަކުރަން އަޅުގަނޑު ޮގވާަލން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ރަްއޔިތުންނަުށް ، އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު  ަރީއސް. އާދެ!ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

ޖެހެނީ  ދަންނަވަން މި ރާ ރުޖޫޢަކޮުށްދެއްވާުށޭ. މިހެންފުުށުން ކަނޑާލި ސަބްސިޑީ އަލުން ައނބު ހަނޑުލާއި ހަކުރާއި

ްނ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަުޅގަނޑުމެ !ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެްއ. ރައްޔިތުްނގެ އިހުސާސްތަްއ މެންބަރުންނަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ ރަްއޔިތުން ދާއިރާތަަކކަުްށ ކަނަޑއަޅުްއވާފަިއ ތިބި ބަ 

ޔިތުންގެ ަމޖިލީހަކީ އޭނަ ިވޔަފާރިކުރަްނ އެީކަގއި ރައް  ޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހޮވުމާދަންނަން އެބަޖެހޭ. އެނގެން ެއބަ

ންގެ ޙައްުޤަގއި ުނވާނެ. ރައްޔިތުން އޮތް މުދަލަކަުށް ވެސް ވެގެންުނވާނެ. ވިޔަފާރިކުރަފިހާރައިގެ ވަތްގަނޑަކަުށް ވެގެންއޮތް 

ޑީ ދެމުން ވަންދެން ސަބްސި އެަތއް ޒަމާނެއް ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ޖެހޭނެ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން މިވަކާލާތުކުރަން

އަދި ނިކަމެތިންނަކީ ެވސް  ،ެއްއވެސް ކަހަލަ ޭރުވންތެރިކަމެއް ނެތި، ފަގީރުންަނކީ ވެްސ ކޮބަިއކަމެއް ނޭނގި ،އައިސް 

މި މަޖިލީހުގައި ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަުށް އޮތްއިުރގަިއ  ،ކޮބައިކަން ނޭނިގ، އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ ރޭވުންތެރިކަެމއް ނެތި

ޮބޑުކޮުށްފަިއ  ސް މެންބަރެއް ަކއިރިން ވެސް އަހާލުމެއް ވެސް، ކަހާލުމެއް ވެސް ނެތި ކުއްލިައކަުށް ައގުމި މަޖިލީހުގެ އެްއވެ

މި ޒާތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ސަލާންޖެހުމަުށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ތުލުސްދޫ 

އެބަ ކުރަްއވާ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ަތްއޔާރުެވގެން މިކަން ކުރުމަުށް  ރަުށުެގ ރަްއޔިތުން އިންތިހާއަުށް ޝަުކވާ 4ދާއިރާގެ 

ނަަމވެްސ  ވީކަުމގައި  ނަމަ ރަނގަުޅވީސް. ާރއްޖޭން ބޭރުގެ މީހުްނނަުށް ކާުޑގެ ބާވަތްަތއް އަގުޮބޑުކުރި ފުރުޞަތު އޮތް

ނުވަަތ ، މީހާިއއްެޔގައި ަފގީރު، ތެރި ރަީއސްހެޮޔކޮުށް. ިއއްޒަތްޑުގެ ބާވަތްތައް ދޭންޖެހޭނީ އަގުދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ކާ 

ކޮންމެ މީހަކީ  ،އަރަިއގެން މި އަންނަނީ މާލެއަުށް ކަމުގައި ވާއިުރގައި  ،މީހާ ރާއްޖޭގެ ރަުށަކުން ފުރާމިއަދު ވެސް ފަގީރު

މާލެއިން ތަނެއް ކުުްށޔަުށް ހިފައިގެން އަންނަ މީހެއް ނޫން. ނިކަމެތި މީހާ މާލެ އައިްސ ފަގީރު މީހާއަކަުްށ ެއއްކަަލ 
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ުށް ެއއްކަލަ ނިދާފަިއ ހޮޓަލުން ކާްނޖެހުނީމާ އޭނައަ ރުފިޔާ ހިަފއިގެން މާލެ އަިއސް އޭނަ ޯދނީގައި 240ސަބްސިޑީެގ 

. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ުށް ފުދޭވަރަކަުށް ނުލިބެއޭނިކަމެތި ފަގީރު މީހާގެ ސަބްސިޑީ އޭނައަ

ރިންނެއް މި ގެންނަ ކާުޑގެ ބާވަތްތަކެއް ުނގެންދޭ. ރިސޯަޓުށް އަންނަ ފަތުރުވެ ބޭނުންވަނީ އެްއވެސް ރިސޯަޓަކުށް އަޅުގަނޑު

ުއޅޭ ބަަޔުކ ންވެއްޖެްއޔާ މި ހަނޑޫ ކައިވެސް ގެންނަނީ ހަމަ ބާސްމަތީ ހަނޑޫ. އެހެ . ެއންމެންއެ ކާުޑގެ ބާވަެތއް ނުަކއި

ކޮންމެ ފަދަ  ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފަގީރު ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ތިބޭނެ. މި ހަނޑޫ ކައި މި އުޅެނީ ހަމަ ނިކަމެތި

ދެކޮޅަުށް  ވާހަކަދެއްުކމަކީ މިއީ ސަރުކާރާވާހަކަެއއް ދެްއކިޔަސް ޙަޤީޤަެތއް މިއަދަކު ޮއޅުަވއެއްނުެލވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި 

ދާރުކުރުމަުށް ވާހަކަދެްއކުމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒިންމާެއއް ސަުރާކރު ޒިންމާދާރުކުރުމަކީ ވެސް. ސަރުކާރު ޒިންމާ

އާެދ، ލައްބަ ިކޔަިއގެން މިކަން  ،ބޮލުންެއއީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ލޮލުން ޓަކައި ސަުރކާރުން ހުުށަހަޅާ ޮކންމެ ވާހަކައަކީ

އެކީަގއި ރަްއޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި މަަސއްކަްތކުރާ  ޅުގަނޑުމެންނަކީ ޒިންމާދާރުކަމާނަމަ އަ ކުރަން ވެއްޖެ ކަުމގައި ވަނީ

އި ވީނަމަވެްސ، ކަުމގަކު ކޮންމެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަުޅގަނޑުމެން ނުދެކެން. މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަ ބައެއް ކަުމގައި

ގަިއ ސާސްތަާކއި ރައްޔިތުންގެ މި ކަންތައްތައް ުނދަންނަ ބަޔަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތު ރައްޔިތުންގެ އިހު

އެ ެއއްެޗއްެސއް ނަމަވެސް  ހުންނަުށް ކިތަންމެވަރަކަުށް ވިސްނައިދޭން މަސަްއކަތްކުރި މީ އެ ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ފައިނަަގއި

 ...އެ މީހުންނެއް ގަބޫލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުަވއްމުލަުކ އުތުރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ޢަލީ ޝާހަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް

ވާ މައްަސލައަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ  ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި ހުުށަހެޅިފައި މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ޖެހޭ އެބަ ސްލު މައްސަލަ ފެުށޭ ހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ފުންކޮުްށ ވިސްނާލަންޖެހޭ މައްސަލައެކޭ. އަ

ތެރިކަން ހުންނަން. ތެދުވެރިކަން ހުންނަން. ވަފާތެރިކަން ހުންނަން. . އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އެބަޖެހޭ އިޚްލާޞްފީނަން

ޖެހޭ ުޅގަނޑުމެން އެބައި ތިބޭިއރު އަރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަ ަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ސަރުކާރެްއގެ ތެރޭ

ޖެހޭ ދައުލަަތުށް އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުމުަށް ބަދަހިވާން. ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭވާން. ައޅުގަނޑުމެން އެބަ އެކަިތގަނޑަކަުށް

ކުރަން. މި މަސައްކަތްތައް ައޅުގަނޑުމެން ކަްތކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނުޑމެންގެ ދަރަނި ކުޑަޓަކައި މަސައް

ވޯޓުނެިގ ދުވަހު ތި ވިދާޅުވާ ާކޑަުށް  މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިރު ތި ދަންނަވާ ސަބްިސޑީޒް ދިނުމަުށް ޓަކައި ކުރާއި

މިައދު ރައްޔިތުންނަުށް ސަބްސިޑީ  ދިނީ؟ ކޮންބައެއްތޯ ވޯޓުދިނީ؟ސަބްސިޑީޒް ދިނުމަުށް ޓަކައި ކިތައް މެންބަރުންތޯ ވޯޓު
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ވާހަކަަދއްކާތީ އަުޅގަނޑު އެަކމާ ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަނުޑ  ،ން ކަޑުގެ ައގުބޮުޑވާތީކަނޑާލުމަުށް ޓަަކއި ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ރަންޖެހޭ އެކު ރަނގަޅަުށް އިންިތޒާމުކުެރވިގެން ކޮންމެހެން ކުަލއަކީ މިއަުްށވުރެ ޭރވުންތެރިކަމާ ވެސް ގަބޫލުކުރަން މި މައްސަ

ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ ސަރުާކރެއްަގއި ވެސް މިކަްނކަން ދިޔަީއ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

މަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރި މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް، ެއްއވެސް ރައީސަކަުްށ ވުމަގަުށް އެޅުއިންތިޒާމުކުރުމަުށް ޓަކަިއ، ހަމަ

އެޖެންސީތަކުްނ  ޝަލްކުން، އިންޓަރނޭޝަނަލް ަފއިނޭންއުުމތަބޭންކުން އަދި އެހެނިހެން ޤަ އޭރު ައއި.އެމް.އެފް، ވޯލްޑް 

ެއއްގޮަތކަުށް މަސައްކަްތކުރާކަުށް ނުކެރުނު. މިއީ ރައީސް ނަީޝދު ވެސް ކުަރއްވަން އުޅުނު  ންތަކާގޮވާލަމުންދިޔަ ގޮވާލު

ޖެހޭ މިކަންކަން ގަބޫލުކުރަން. ސައްކަެތއް. ައޅުގަނޑުމެން އެބަ މަސައްކަތެއް. ިމއީ ރައީސް ވަީޙދު ވެސް ކުަރއްވަން އުޅުނު މަ

މަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް އާމްދަނީ އިތުުރެވގެންދިޔައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ،ނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް ޓެްކސް ތަޢާރަފްވެއަޅުގަ

ޖެހެނީ؟ މިއީ ރައްޔިތުން ކުރާ ސުވާަލކީ. ގަނޑުމެން ސަބްސިޑީ އުނިކޮުށްލަންތެރެއިން ހުންނަ ކާޑުކޮޅުން އެކަނިތޯ އަޅު

ޔަތްކުރަން. ޖެހޭ ރިޢާސް އަުޅގަނުޑމެން އެބައުމުަތުކގެ ައގުތަކަުށް ވެރަހައްދުގެ ޤަދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ މި ސަ އަޅުގަނޑު

ޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގާ މަގަުށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަން. މިކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ލާފަިއ ސިފަ އަޅުގަނޑުމެން ނައްތައި އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި އުނި ސިފަައކުން. އެ ނުކުރެިވގެން މި

ލީހުގެ ލީޑަރޝިޕް ދައްަކން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ ޖެހޭ. މިއީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިއެކު މަސަްއކަތްކުަރން އެބަ ބަދަހިކަމާ

ޖެހޭ މަޝްވަރާކުެރވެން އިނގޭތޯ. ސަރުކާުރގެ ތެޭރަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ަމޝްވަރާައކީ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ

ންނަުށް މިކަންކަން އެނގެން ތުންނާއި ަރއްޔިތުްނގެ ަބސް މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި އިްއުވމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރާ ީމހުރައްޔި

ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންެގ  .ގުޅިފަިއވާ މައްސަަލއެއް. ރަްއޔިތުން މީހުން ބާރުވެރިކުރަނީ އެބަޖެހޭ. މިއީ ރައްޔިތުންނާ

ވަކާލާތުނުކޮުށް،  ގުޭޅ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާނުވަތަ  ،އަުށްފަހު ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދީމަޖިލީހަުށް މެންބަރުން ގެންނަނީ. އެ

ބެވޭނެ ފިލައިގެނެްއ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ގުޅޭ ކަންކަމުަގިއ މަޝްވަރާނުކޮުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ނުތި ރައްޔިތުންނާ

ްނ އެކު އަުޅގަނޑުމެ ަކކީ މިއަުްށވުރެ ރޭވުްނތެރިކަމާާބވަތުގެ މަަސއްކަތްތަ އުމަުށް ޓަކައި ކުރާ މިދަންނަވަނީ މުޅި ޤަ

 އުމަުށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ޮކންމެ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ސަރުކާރުންކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ެއކަމަކު ޤަ

ނުަލއްވާުށޭ. އޮުޅވައިލަނީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރަން. އެާއއެުކވެސް ައޅުަގނޑު މި ގޮވާނިންމުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތާީއދު

ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ މީހުން ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ އިންިތޒާމު  ،ޖެހިފައިވާ މީހުންނަުށްތެޭރގަިއ ތިބި މުހުތާދު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން އެބަ ަފހިކޮުށްދެއްަވއޭ. ެއކަންކަން ަރނގަޅު އިންިތޒާމެްއގެ ތެރެިއން ރަނގަޅަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް 

 ތަުށް ނިންމަވާ...ގޮ އޮޅުންފިލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތޮްއޑޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން

 ސެއްބާވަތުގެ ބަހު ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް ސިފަކުރާނީ މިއަދަކީ ައސްލު މިޔާ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއް އާދެ! 

ކުރަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ޖެހުނީމަ ވަރަުށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްެގ ގޮުތގައި. އަުޅގަނުޑ ސަރުކާރަުށް ދަންނަވާލަން 

ގެ ހަމަމަގަުށް ކާުޑގެ ބާވަތްތަުކގެ އަގު ތިރިކުރަން. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ލާޙުކޮުށް ކުރީ ޞްއިނުން ވެސް މިކަން އިއެންމެ ފުރަތަމަ

ހަމަ ސީދާ ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކަުށް ވާތީ ައޅުގަނޑު ދަްނނަވައިލާނަން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ުނވަތަ 

މިކަހަލަ ބޮޑު ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ  އަޅުގަނޑުމެންނާ އެްއވެސް ސިފައެްއގައި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި

ކަމެއްަގއި މިކަހަލަ ޮބޑު ބަދަލެއް ގެނައިމަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ބިދޭސީން ާކޑުެގ ބާަވތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ޭއެގ 

އަދަބު ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ކަމެއްތޯ؟ އެްއވެްސ ޝައްެކއް ނެތް. ބިދޭސީްނ ކިތަންމެ ގިނަ ހަނޑުލެްއ 

ނުންކުރިޔަސް، ކިތަންމެ ގިަނ ފުުށެއް ބޭނުންކުރިޔަސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ޭއގެ އަދަބު ލިބޭކަުށްނުޖެހޭ. މިއަދު މި ވަނީ ބޭ

ބިދޭސީން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ޭބނުންކުރެއޭ ސަރުކާރުން ވިދާުޅވެފައި، ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ައތުން އެތައް ގުނަ ބޮޑު އަގެއް 

މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު ޖަރީމާެއއް. ވަގުތުން ަވގުތަުށް މި ަޖރީމާ ހުއްޓާލުމަުށް އަުޅގަނުޑ ، ނަގަން ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ

ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަުކަގއި ދައުރެއް ނެތް ބައެްއގެ ގޮުތގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

ސާއަކީ މި މަޖިލިސް. މަނިކުފާނު ތި ގޮނޑީަގއި އިންަނވާއިުރ ވެގެންުނވާނެ. ދިވެހި ޤައުުމގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މުައއްސަ 

ވެސް މަނިކުފާނުގެ ކިޔަމަނުަގއި މިތާނގައި ތިބި ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުގައި މަނިކުފާނު 

މި މަޖިލީހުން ވެސް ނެރެވެންޖެހޭނެ.  ވެސް ރިޢާޔަތްކުަރްއވަިއގެން މީގައި ނެރެންޖެހޭ ރޫލިންތަކާއި ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް

އެްއވެސް ހާލެްއގައި ހަމަ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ކަމެއް ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ނިންމާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެއަުްށ 

ގަިއ ތާއީދުކޮުށްގެންުނވާނެ. ދިވެހި ޤައުމާއި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި، ރާއްޖެތެޭރގައި ތިބި ނިަކމެތި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު 

ައޅުގަނުޑ  ،ޖެހޭނެ. މަނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ހުންނެވިޔަސްޅުގަނޑުމެން ބަސް ބުނަންއަ

ސް އެއީ ފަުރދެއް. ެއއީ ަރއްޔިތުންނެްއ ނޫން. މަޝްވަރާކުރުމުެގ ރިވެިތ ުމގެ ަމޤާމުގައި ހުްއޓަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ

ޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން ޔިތުންނަުށް ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ގޮތްގޮތަުށް ގެންދަންރައްޖެހޭނެ. މިކަންކަން ގެންގޮސް ނިންމެން އުސޫލުން 

 އެއް ލިބޭ ތަރައްޤީ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަުށް ކާން ނުލިބޭ ެއއްލިބޭ ތަރައްޤީ އިބަނޑަުށް ޖައްސާފަ

ނުމެއް ނޫން. އް ައުޅގަނޑުމެން ބޭރައްޤީއެ ބޯހިާޔވަހިަކން ނުލިބޭ ތަ މެން ބޭނުމެއް ނޫްނ. ރައްޔިތުންނަުށްއަޅުގަނޑު

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްާޔ  .ފަތުރުނުކުރެވޭ ތަރައްީޤއެއް ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫންރައްޔިތުންނަުށް ފުރައި، ދަތުރު 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އެރުވުުމގެ ުކރިން ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭބޭފުޅަކަުށް ފުރުޞަތުބަުށް އެހެން ހިސާ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ޭއގެ ކުރިން ، . އެހެންވީމާގައި 10:22ވަނީ ަވގުތު ހަމަވަނީ  ލިބިފައިތާއީދު، ކުުރމަުށް ހުުށަހެޅިމި ބަހުސްގެ ވަގުތު އިތުރު 

ޭމޒުަގއި  ދެްއވުމަުށް އިދާރީަވއިވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން. އެހެންީވމާ، ވޯުޓ ރަނގަބީލު ަޖއްސަ  އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަީނ އެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ވޯޓުނެގުމުގެ ަވގުުތ ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( 

މަުްށ ޖެހިއްޖެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކުކޮުށްަލދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. ަވގުތު އިތުރުކުރު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުުށަހެޅުއްވުން ިއްއވައިެދއްވުމަުށް 

 އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، މަްއޗަންޮގޅީ ުއތު

ވަނަ ާމއްދާެގ  145މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުުށަހެޅުން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ދަުށުން ވައިކަރަދޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ުކއްލި މައްސަލައަުްށ 

ދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން މި މައްސަލައިގެ ަވގުތު ވާހަކަފުޅު

 އިތުރުކުރުމަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވުން އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި ހުުށަހެޅުްއުވމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދެއް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަްޙމަދުދީދީ        ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 53    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ

 34    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ34ުކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  . ފެންނ53ައަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ . 01ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. 16

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން،  .50ލަ؛ . ޖުމ26ުދު؛ ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަ. 50 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

ދަުށުން ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްިލ  145ގަާވއިދުގެ 

ނިމެންދެން މި މައްސަލައިގައި  މައްސަލައަުށް ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވައި 

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ  )ަވގުތުކޮޅަކަުށްަފހު(ވަގުތު އިތުުރކުރުމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަދު ލަޠީފްއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދު މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިީލހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ުކއްލި 

މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މީގެތެރޭަގއި ވަރަުްށ ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަެކއް 

ކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން. އަޅުގަނޑު ެވސް ނުހަނު ކަންބޮޑުވޭ ކުއްލި ގޮތަކަުށް ސަބްިސޑީއަުށް ައިއ ހިމަނުއްވާފަިއވާ

ބަދަލާ ގުޅިގެން. އެހެންނަމަެވސް ސަރުކާރު އިދާރާތަކާ ުގިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން މީގައި 

މިާހރު އިޢުލާންކޮުށްފައި އެބައޮތް  ތީޖާއެްއެގ ގޮތުން ެއސް.ޓީ.ޯއއިންރަނގަޅު ފާލަކާ ދިމާލަުށް ދިުޔމަުށް ޓަކައި. އޭެގ ނަ

ުތގަިއ ބޫލުކުާރ ގޮކަމަުށް. އެހެންކަމުން ައޅުގަނޑު ގަެދއްާވނެ ދާދި އަވަހަުށް މީަގއި ރަނަގޅު ޙައްލެްއ ހޯއްަދވައި

އިދެްއވުމަުށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުާރ ގޮތް ޯހއްދަވަ  ކުރާ މި ޓީމަކީ އަބަުދވެސް ަރއްޔިުތންނަުށް ހެޔޮއަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް
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ސަރުކާރުން ރަްއިޔތުންނަުށް ދެރަ ގޮތަކަުށް ކަންަތއް ކުރުމަުށް ނުނިންމާނެކަން އެއީ އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރާ  ޓީމެއް. މި

ިއ އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ވެސް މަްސވެރިކަުމގަ ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރީ ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ ރައްޔިތުން މި

އުޅެމުން ައއި ކުރަމުން ައއީ. ބާނާ ަމހަުށް ފައިސާ ލިބުން ނުހަނު ދަތި ހާލުގައި ރަުށް ދަތި ހާލުަގއި މަްސެވރިކަންވަ

ރަްއޔިތުން ސަރުކާރުން  އަންނަނީ މި ކުރަމުން މިސަރުކާރާ ެއކީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް އެކީ މިނަމަވެސް ކެތްތެރިކަމާ 

އްުލކޮުށް ރައްޔިތުންނަުށް ގިނަގުަނ ވީހާވެްސ އަވަހަުށް އެކަންކަން ޙަ  މުސްތަޤުބަލުގައި އެދޭއެދުންތައް އިޖާބަދެްއވައި 

ބޫލުކުރަނީ ވީާހވެސް އަވަހަކަުްށ ައޅުގަނޑު ގަ، ގެންަދވާތީވެ. އެހެންކަމުންބޭނެ ގޮަތކަުށް ަކންކަން ރާވަމުންމަންފާތަކެއް ލި

ދިޔަ މި ހުުށަހެޅިގެން، ދާދިޔުން. އެހެންނަމަެވސްންޙައްލުވެގެ މިކަން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުންތަކަުްށ އިޖާބަ ލިބި

ުށަހެޅުމަުށް ހު ހުުށަހެޅުމުގައި ބަޔަުކ އޮުޅވާުލންތަކެއް ޮއޅުވާަލިއގެން މަުގމައްޗަުށް ރަްއޔިތުން ނެރުމަުށް ޓަކައި މި

 ތެރި ރައީްސ.ނުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑެގ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްއަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޙިލްމީއަުށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ކަންބޮުޑވާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ވަރަުށް ޝުކުރިއްޔާ

ގެ ާދއިރާތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނާ މީހުން ގުޅައި، ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން މައްސަލަެއއް. ޚާއްޞަ

ފަހަރަުށް ފޯނު ނަގަން ވެސް ދަތިވާ ހިސާބަުށް  . ބައެއްބޮޑަުށް އެބަ ުކރަމުންދޭ މިކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަުށް ރައްޔިތުން ގުަޅއި،

އްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަަލެއއް ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ދޭ ކިޔާ ެއއްޗެހިން. އެހެންވުާމއެީކގަިއ މިއީ މިހާރުން މިހާރަުށް ޙަ

ނެތްކަން ލާންކުރެވުުނއިރު ބަލަންވާ ވަރަުށް ބެލެވިަފއިކަންތައްަތއް އިޢު މި ކުރެވުނު؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީތި ިއޢުލާން

ބަެއއް މެންބަރުން އެބަ ވާހަކަދައްަކވާ  ގެގޮެތއްަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ރި. ޚާއްޞައަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވިފައި އެބަހު

ުނކެޑޭ ވާހަކަ.  ުކރަން ގެންނަ މީހުންގެ އަތުން ސަބްސިޑީނޫީނ ވިޔަފާިރވެރިން މަސަްއކަތް، ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތުން

އެހެންގޮސް ަބއިވަރު  އެސްީޓައކާ،އާއި އަނެއް ދަްއކާ ބީ.ޕީ.ޓީާއއި ީޖ.އެސް.ޓީ  މީހުްނ އެބަ އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަީކ އެ

ޓީ ކުޑަެވގެންދާނެ. ދައުލަތަުށް .ޕީ.ބީ ގެމީހުން ްއޔާ މި ޚަރަދު ބޮޑުވި ވަރަކަުށް އެދައްކާ. ެއހެންވެއްޖެ އެްއޗެހިތަކެއް އެބަ

ަދއްާކއިރު  ިރސްޓުންގެ ވާހަކަންޖެޭހ ކަމެއް ކަމަކީ. ދެން ޓުއަކިރަ ންދާނެ. އޭގެ ދެޮކޅަުށް ވެސްމަދުެވގެ ލިބޭ އެއްެޗއް

އާަދއިގެ ހަނޑޫ ާކހެނެއް. ހަމަ މިނިސްޓަރުން ވެސް ވިދާޅުާވ ގޮތަުށް މަތީ ން ައޅުގަނޑަކަުށް ހިއެއްނުޭވ ޓުއަރިސްޓު

ނާންނާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު  ެއއްގެ ވާހަކަ ބޭފުޅުންނަކަުށް ސަބްސިޑީ އެްއޔާ ބޭފުޅުން ވެސް ކާނީ. އެހެންވެއްޖެ ހަނޑުލޭ އެ
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ލާ ވާހަކަ. ފައި އެބަ ވިދާުޅވޭ ސަބްސިޑީ ކަަޑއިލާއެއް ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަުށް މޭފުއްޕައިބަ  .ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ގެ ދަރިފުޅަުށް ކިޔަަވއިދެނީ ިޝދުނޫނިއްޔާ އޭީޑކޭގެ ނާ ،ރަމންދެން ކީއްކުރަންޯތއޭ ވިާލގެ ޗެއަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ

ކަނުޑއްާވ.  ވެސް ބޭފުޅުންގެ އެްއޗެހިތައް އެ އެހެންވީމާ،؟ ދެނީ ހިލޭ. ކީއްެވގެންތޯ ކުރަްއވަނީހިލޭ. ފޮތްފަންސުރު 

ންގެ އެއްޗެހިތައް ވެސް ކަނުޑއްަވއިލަްއވާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއއްޗެހިތަްއ ވެސް ކަނޑުްއވާ. މަޖިލިސް މެންބަރު

ން ކޮންމެހެ ަލްއވާފައި ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ުކރިއަުށްގެންދިަޔއިމަ ރަނގަުޅވާެނ އިނގޭތޯ. ިމއީކަނޑުްއވައި

ހަކުރުގެ ސަބްސިޑީ ، ހަނޑޫ، ފުުށް ޑޫ، ހަކުުރ، ފުުށަކީ. އެހެންވެއްޖެްއޔާރޫރީ ބޭނުމުަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި ހަނއެންމެ ޟަ

ެލވެންޖެހޭނެ ންސުރު ވެސް ކަނޑާލެވެންޖެހޭނޭ. އަދި ސްކޫލް ފީ ވެސް ކަނޑާފަވެއްޖެްއާޔމު ފޮތް ކަމަުށް ކަނޑާލައިފި

ސަބްސިޑީ ކެނޑެންޖެހޭނެ. ވެްސ މީހުންގެ އަތުން ަރނީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، ބޭރުބޫލުކުކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަ

ކުރަންޖެހޭނީ.  ކަންއެ  ،ަބއި ެވރިންނަުށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ މުއްދަތެއް ދީފައި އެ ވިޔަފާރ، އެހެންނަމަވެސް

 ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެންދާނެ. މީގެ ޙަޤީޤަަތކީ ހަމަ ތެދުތެދަުށް ދަންނަވާ  ވެސް ޭއަގއި ބޭފުޅުންނަުށް އެ އެހެންނޫނިއްޔާ،

މީހުންނަުށް ވަގުތުތަކެއް ދޭންޖެހޭނެ  ،ނުޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްސަބްސިޑީ ހުރިހާ އެންމެނަުށް ދޭކުަށް ްއޔާމު ހަމަ ވެއްޖެ ކަމަުށް

ގިނަ ދަތިތަކެްއ ދިމާވާނެ. ބައެއް ބޭފުޅުން  ވަރަުށްކުރީމާ  މިކަން ންުދވާލުުރވާން. މިސާލަކަުށް ހަމަ ރެޔަކާއިއްޔާތަ

އަނެަކއްަޗކާއި، އަެނކަްއޗަކާ ެއއްޗެހި ، ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުންނާނީ އެހެން ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް. ގޭ ކުއްޔާއި 

މަސްދުވަސް  6ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ. އެހެްނވީމާ، މިސާލަކަުށް  ބޭފުޅުންނަުށް އްޔާ އެބަހައިލާފައި ހުންނާނީ. އެހެން ހުރެއްޖެ

ްނ ވިސްނާލަިއގެ އަހަރުދުވަސް ކަމުަގއި ވިަޔސް ދުރާލައި 1ނޫނިއްާޔ ، ިވޔަސް ކަމުގައި މަސްދުވަްސ ވީ  3އަދި 

އެއީ ަމއްސަލަައކަުށް ނުވާނެ އިނގޭތޯ  އްޔާވެއްޖެ އެކީަގއި މިކަން ކުރެވިްއޖެ ކަމަުށްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރޭވުންތެރިކަމާ 

އެހެންީވމާ، މިކަން އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ފާހަގަކުރަން. މިކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮުޑވުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ހަމަ ސަރުކާރުން މި ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަުށް މި ކަމަުށް ޙައްލެއް

ލިބިގެންދިއުން. އެސް.ޓީ.އޯއިްނ ވެސް ވަރަުށް ރަނގަޅު އިާޝރާތެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެއްވާފައި އޮތީ. ެއކަމަކު އޭިތ 

ތިންހަތަރު މަހަުށް ދެމިގެންދާ ގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ. ވީހާ އަަވހަކަުށް މިކަން ޙައްލުކުރަްނ 

 ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި ން. ޝުކުިރއްޔާ އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މާފަންނަނު ދެކުނުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ރިފާޢަުށް.هللا ޢަބްދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު މި ހުުށަހެޅިެގން އުޅޭ ުކއްލި މައްސަލަައކީ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެންމެންެގ  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް ކަންބޮޑުވުން އެ ކަމުަގއި އޮތް މަްއސަލަެއއްކަން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން. މި ކަމާ ގުޭޅޮގތުން އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރާ 

ވާހަކަެދކެިވ، އިރާދާުކރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް ވެސް މިކަމުން ޖެހޭނެ  އެީކގައި

. ވިޔަނުދީ ސަރުކާރުން މިަކމަުށް ޙައްލުތަކެއް ހޯދައިދޭނޭ ކަމަުށް އެންމެން ބުނަމުންދާ ވަރުގެ އުނދަގޫަތކެއް ުނވަތަ ދަތިތަކެއް

ދާ ކަންތައްތަކަުށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ  ރައްޔިތުންނާ ހިއްާސކުރަމުން މިމި ސަރުކާރުން މިއަދާ ހަމައަުްށ 

އިރުގައި މި ނިންމުމަކީ މި ކަމަކީ ެއއްވެސް ކަމެއް ޫނނޭ. ސިޔާސީ ގޮތުން ބަާލއިރުަގއި ސިޔާސީ ނިންމުމަކަުށް ނިަމންޖެހޭ

އެީކގައި ައޅުގަނޑުމެން . އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެއާ ނުން ވެސް ސަރުކާރަކަުށް އެންމެ ދަތިވާނެ އެއް ނިންމުންހަމަ ޔަޤީ

ސަތޭކަ އެތައް ޕްރޮޖެކްޓެއް ެއްއވެސް ދަތިކަމަކާ ސަރުކާރުން ފަުށައިގެންއުޭޅ ފަސް  ކުރަންޖެހޭ މިއަދު މިއެބަ ޔަޤީން

ދޭ  އިދާރާތަކުން ން މާލީތަްއ ނިންމާލެޭވތޯ. އަުޅގަނޑުމެނަުށް ރާއްޭޖގެ ބޭރުޔިތުންނާ ހިސާބަުްށ އެ ޕްރޮޖެކްޓުނުލައި ރައް

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ސަބަބަކީ އެމް.ޔޫ.ޯއއޭ ކިޔާ ޓެރަރިސްޓް ބައިގަނެޑއް ރާއްޖެއިން  ލަފާތައް

ބޭރުގައި ތިެބގެން ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދު ހަލާކުކުރުމަުށް ޓަކަިއ ކެނޑިނޭޅި މިކުރާ މަަސއްކަުތގެ ައސަރު އަުޅގަނޑުމެްނެގ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފައިސާ  ،ން އަޅުަގނޑުމެންގެ މާލީ އިދާރާތަކުންކުރަމުން އެބަދޭ. މި ކަމުގެ ސަބަބު އިޤްތިޞާދަުށް

ގެންދޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކަންބޮުޑވުން އެަބ ފާޅުކުރަމުން ތިބި މާލީ އިދާރާތަކުން އެކަމުގެ ދޭން

އެމް.އޯ.ޔޫއޭ މި ިކާޔ ވުރެ ބޮޑަުށް  ނުކުންނަ މުޒާޖަރާއަކަުށް އިފަހުކުރުދުވަހު އެ ނުކުންނަ މުާޒހަރާއަކީ މި ކަމާ ގުުޅވާ

 ިދވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޤައުމަުށް ޓަަކއި  ރާއަކަުށް ވަާމ ހިންގަވާުށޭ. އެީއއޭޓެރަރިސްޓް ބަިއގަނޑާ ދެޮކޅަުށް ނުކުންނަ މުޒާހަ

އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން. މި ކަން ހުއްޓުަވއިގެން މަންފާއަުށް ޓަކައި ކުެރވޭނެ ކަމަކީ. މި ކަން  ތިޔަ އެންމެ ރައްޔިތުްނގެ ލާބަާޔއި

ގަތިކަން ހޯދުމަުށް ޓަަކއި މި ުނހޯދޭނެ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އުފާފާ ާފގަތިކަމެއް ޑުމެންނަުށް އަުޅަގނޑުމެންގެ އުފާނޫނީ އަޅުގަނ

ރަބި ދަނީ ޢަ އެ މިއަދު ެވސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ .ސަރުކާރުން މި ދަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުން

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަުށް ޒިޔާރަްތކޮުށް އަުޅގަނޑުމެނަުށް އެހީތެިރކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި 

 އެީކގައި މި ސަރުކާރާ ެއީކގައި ތިއްަބވާުށޭ. ޝުކުިރއްާޔ.  ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަުށް ުއފާފާގަތިކަން ހޯދައިދޭނޭ. އިތުާބރާ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

  ަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަްނ.ރުގެ ހުސްހިސާބުން ބައިގަޑިއި  މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިމ ތައްޔާުރވީ. އަުޅގަނޑުމެން މެންގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތަިއެގން ކުރިއަުށްދާން މިހާރު `. ައޅުގަނޑު

ވަނަ މާއްދާެގ ދަުށުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާެގ  145ސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ބަހު

 އި މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފަ އިގަސަލަ. މި މައްސަލައިވާ ކުއްލި މައް މް ހުުށަހަޅުއްވާފައި މުޙައްމަދު ނާޡި އިްއޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަުށް  ިއްއޒަތްތެރިތިއްެބވި ހުރިހާ ފައި ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެިދވަަޑިއގެން އިކުރީ ދަންފަޅީގަ 

މެންބަރުންނަުށާިއ  ރިިއއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު ވަރަުށް ޕާޓީތަުކގެ  ،އެރުވުމަުށް. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަފުޅުދެްއކުވުުމގެ ފުރުޞަތު

މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރިފުރުޞަތު ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާއިުރަގއި  ،މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރިމަޖިލީހުގެ 

ވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގެ މާލަމުަގއި ތިއްެބވުމަކީ ވަރަުށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެާއއެީކގައި ހަމަ މަޖިލީހުގެ 

 ރުަޞތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީކުެގ މަސައްކަްތ ވެްސ ހުރި ކަމަުށް ފާހަގަކޮުށްލަން. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުކޮމިޓީތަ

މެންބަރު ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުރިއަުށް ވަަޑއިގަތުމަުްށ  އިއްޒަތްތެރިެމންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަުށް.  ިއއްޒަތްތެރިދެކުނު ދާއިރާގެ 

 ދަންނަވަން.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދެކުނު ކުޅުދުއްފުުށީ

ަރީއސް. ކާުޑގެ ސަބްިސޑީ ކަނާޑލުމުގެ މައްސަލަައކީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަަޔކަުށް ެއ  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ 

ނެކަން ހި ލިބެންޖެހޭން. އަުޅގަނޑަކީ ެވސް ނުލިބޭ މީހުންނުަށް އެއްޗެބޫލުކުރަބުނު ކަމެއްކަން އަޅުަގނޑު ވެސް ގަޝޮކް ލި

 ގެއަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާކޑު ،ސަބްސިޓީއަުށް ާތއީދުކުރާ މީެހއް. އެހެންނަމަވެސް  ގަބޫލުކުރާ މީހެއް. ޓަރގެެޓޑް

ދިޔައިރު ެވސް ނުހިފެހެއްޓި ދެވެމުންދިޔަ އެްއޗެއް. އޭރު ޓެކްހެއް ވެްސ  ރާއްޖެއަުށް ސުާނމީއެއް ައއިްއސަ ސަބްސިޑީައކީ

 24ުކއްލިއަކަުށް  އި ތިއްބާއޭރު ވެސް ދެވެމުންިދޔަ އެްއެޗއް. އެހެންވީާމ، އެހާ ބޮޑަުށް ރައްޔިތުން ެއއަުށް ހޭނިފަނުނަގާ. 

ވެސް ޝޮކެއް އަންނާނެ ކަމެއް. މަދުމަދުން، ދިއުމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ގެ ތެރޭަގއި އެ ބަދަލުެވގެންގަިޑއިރު

ކެނޑެމުން ގޮސް އަރާ ހަމަކުރި ނަމަވެސް މިއަދު މި އަިއވަރުގެ ޮޝކެއް ނާންނާނެ މަދުމަދުން، މަދުމަދުން ކެނޑެމުން

ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަުށް މިހާރު ގަބޫލުކުރެވޭ ސަރުކާރުން މިކަމާ މެދު ފިޔަވަޅުތަެކއް އަުޅްއވަމުންގެންދަާވ 

ުށް މި އައި ޝޮކު ވީވަަރކުން މަޑުކުރެވޭތޯ. އަދި ކަމަުށް. އަދި އެ ފިޔަވަޅުތައް ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް ނިމި، ރައްޔިތުންނަ

އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަުށް އެ މީހުންނަުށް ރުޖޫޢަވެވޭތޯ އަުޅގަނޑު އެ ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތަުށް ވީހާވެސް ައވަސްެވ، އެކަން 

ބަކަުށް ވުރެ ދަުށުން ނިމުމަކަުށް އައުމަުށް އަުޅގަނުޑ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ، ވަކި ހިސާ

އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުން އެ ލިޭބ ކޮންމެ ރުފިޔާެއއް ވެސް އޮްނނާނީ ބަޖެޓުކުރެވިފައި ކޮންމެެވސް ކަމަކަުށް ޚަރަދުކުރުމަުށް. 

އެހެން ހުއްޓާ އެހަިއ ބޮޑު ަޚރަދެއް އެހާ އަސާީސ ކަެމްއގަިއ، އެާއ ނުލާ ނޫޅެޭވވަުރ ކަމެްއގަިއ އަންނަންޖެހުމަކީ 

ސް ވަރަުށް ޮބުޑ ދައްެޗއް ތަޙައްމަލްކުރަންޖެޭހނެ ކަމަކަުށް ވާީތ، އެކަމަުށް ައވަސް ފަުރވާެއއް ައއުމަީކ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެ
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އަވަހަުށް އިހު އޮތް ގޮތަުށް ރުޖޫޢަވެގެން އެ ޢާއިލާތަކަުށް ިދއުމަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް އެދޭ ކަެމއް. ވަރަުށް ގިނަ ފަހަރު އެަބ 

މީހުންނަީކ  40ސަބްސިީޑގެ. ަދއުލަތުގެ މި ދޭ ސަބްސިޑީ ޭބނުންކުރާ %ބޭުނންކުރާ ވާހަަކ  40ދެކެވޭ ބޭރުމީހުން %

ބިދޭސީންނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރިޔަސް، ނުކުިރޔަސް ރަސްމީ ނުވަތަ ނުރަސްމީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮުތގައި މިައުދ 

އި ވަަރުށް ބޮޑު ދައުެރއް އެ މީހުން ލައްކަެއއްހާ މީހުން އެބަ އުޅޭ ބޭރުމީހުން މި ރާއްޖޭގައި. މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގަ 

އަދާކުރޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަަވންވެގެން މި އުޅޭ ޚިޔާލަކީ، މުޅިން އާ ޚިޔާލަކަުށް ވެދާނެ. އެކަމަކު، ކަނާފަރާތުން 

ގަިޑއިރުން  4ަގޑިއިރުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ދެވޭ. ވާތްފަރާތުން ދުބާއީއަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  4ސިންގަޕޫރަުށް 

ދެވޭ. ސިންގަޕޫރާއި ސިްނގަޕޫރާ ކައިީރގައި އެހެރަ ޤައުުމތައް؛ މެލޭޝިޔާ، ތައިލެންޑް ކަމަުށް ބެލި ކަމުަށް ވިޔަސް، އެބަ 

އެ މީހުން ބިދޭސީންނާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ތަފާތު. ޢަމަލުކުރާގޮތް ތަފާތު. ދުބާއީގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ތަފާތު. ބިދޭސީން 

ލުކުރަމުން މި ދަނީ މެދުއިރުމަތީގަިއ ޢަމަލުކުރާ ގޮަތުށް. އެ މީހުންގެ ކެއުމަަކސް، ރާއްޖެ ގެންނައިުރަގއި ާރއްޖޭަގއި ޢަމަ

ބުއިމަކަސް، ހުރުމަކަސް، ިވސާއަކަްސ، ދަތުރު ޚަރަދަކަސް، ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ގޮތަުށް. 

ނީ. އެކަަމކު، އިުރމަތީ އޭޝިޔާއަުށް ބަލާ ކަމަުްށ އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންގެ ިޒންމާ ނަގައިގެން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓަ

ވަންޏާ، މި ދެންނެވި ކުރިއަަރމުން އަންނަ އިޤްތިޞާދުތަުކަގއި ކުރާ ކަމެއް ނޫން އެީއކީ. ރަނގަޅު ޑޮިކއުމެންޓުތައް 

މީހުން  ހުރެގެން، ރަނގަޅު ވިާސއެްއ އޮެވގެން ައއިސް މަސަްއކަަތކަުށް އެޕްލަިއކުރަންޖެހޭނީ. އެ މީހުން ނިދަނީ، އެ

ކަނީ، އެ މީހުންގެ މުސާރަިއން ދިރިއުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ، ެއ މީހުންގެ އިންޝުއަރެންސް ކާކުތޯ ދެނީ، އެީއކީ ަވޒީފާދޭ 

ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަުށް ނުވޭ. ިވސާ ހޯދައިގެން، ރަނގަޅު ަމސައްކަތު ިވސާެއއް ހޯދައިގެްނ ރަުށަުށް  އައިސް ވަޒީފާެއއް 

އޭނަެގ ނިދުމާއި ެކއުމާިއ ބުއިމާ، މިީއ މުޅިން ެއ މީހުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއް.  ހޯދައިގެން ވަޒީާފގަިއ އުޅެންޏާ 

އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅޭ ނިާޒމުގެ ތެރޭަގއި މިހާރު ޚަރަދުތައް ބޮުޑވެގެންާދއިރުަގއި ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ 

ރައްޔިތުން ޭއގެ ދަތިުއނދަގޫ އުފުލަންޖެހޭ ހިސާބަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުން އެ މީހުންނަުށް ބަލައިގެން ައޅުގަނުޑމެންގެ 

މިހާރު ކަންތައް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ބިދޭސީ ގެނައުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނާވިސްނުްނ 

ެރްއގެ ޙައްެލއް މެދުއިރުމަތިން، އިރުމަތީ ޭއޝިޔާގެ ވިސްނުމަުށް ބަދަލުެވގެންދިއުމަކީ ވެސް މިކަމުަގިއ ކޮންމެވެސް ވަ

  ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފޭދޫ އަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެ
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ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް މި ކާޑު ސަބްސިީޑޒް ކަނޑާެލިވގެން ާއއްމު ރައްޔިތުންނަުށް، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި `. 

ޚާއްޞަކޮުށް ިނކަމެތިން އަދި ފަގީރުން މިކަމާ ކަންބޮުޑވާީތެވ އެކަމާ އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ. ައޅުގަނޑުެގ 

ދާއިރާަގއި ވެސް މިކަުމގައި ކަންބޮޑުާވ ރައްޔިތުްނ އެބަ އުޅުްއވާ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ 

ސަރުކާރުން މިގޮތަުށް މި ނިންމެވީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުން މި ވިސްނާ ގޮތަކަުްށ 

ގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުންނަން އެބަޖެހޭ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫން މިކަން ނިންމާފައި ވަނީ. އަޅު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ ލޯބި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އަދި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ބޭނުންނުވާވަރަުށް ާކކުތޯ ބޭނުންވާނީ؟ 

މި ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ކާކުތޯ ރަްއޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާނީ އެއަުްށވުރެ ބޮޑަުށް؟ އެހެންނަމަވެސް، 

ޓަކައި އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި. ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ސަބްސިޑީޒް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ 

ތެރެއިްނ  އެންމެންނަުށް ސަބްސިޑީޒް ދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެްސ މި ގޮވާލަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންގެ

 ބޫުލކުރާ ގަ. އަޅުގަނޑު ރިހާ އެއްވެސް ެއއްެޗއް ނުލިބޭނޭބައެއް މީހުން ގޮވަމުން މި ދަނީ ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލިްއޔޭ. ހު

ޖެހޭނެ. މިހާތަނުަށް ވެސް ދީފައި  ވެސް ގޮތުން ރަނގަޅު ނިޒާމެްއގެ ެތރެއިން މި ސަބްސިޑީޒް ދެވޭނެ ދިވެހިންނަުށް. ދޭން

މިލިޔަން ޓޫރިސްޓުންނާއި، އަދި ޓޫރިސްޓުން މި  1ުޅަގނޑުމެން ރާއްޖެއަުށް މި އަންނަ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަ

ބޭނުންކުރޭ ދެއްތޯ ބާސްމަތީ ެއ މީހުން ބޭނުންކުރިޔަސް. ހަކުާރިއ  ހަމަ ހަކުރާއި ފުުށާބޭނުންނުކުރާ ވާހަކަދަްއކާއިރު 

އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭެގ  ،ތައް މިގޮތަުށް ދާއިރުމި ހުރިހާ ހަރަދު، ދެިވފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ ފުުށަުށް ވެސް ސަބްސިޑީޒް

އެބަޖެހޭ. އެކަމަކު، ސަރުކާރުން  ރައްޔިތުން ސަލާންނުޖަހާ. ރައްޔިތުންނަުށް ސަރުކާރުން ހިލޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮުށްދޭން 

މެން ިއއްޒަތްތެިރ ސަލާންޖެހީމަ މި ޖަހަނީ ރައްޔިތުން ނޫންތޯ. ދައުލަތުްނ ސަލާން؛ މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު

ޖަހަނީ. ބޭރު ދައުލަތްތަކުގެ އެީހއަުްށ  މި ރިއްޔާ ވީ ސަާލންޖަހަން ގޮއްސަ. މިއީ ރައްޔިުތން ނޫންތޯ ސަލާންއީސުލްޖުމްހޫރަ

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން  ،ދުވަހަކު އެދިއެދި މި ތިބެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތެރެއިން ކާންބޯން ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ

މިލިޔަނަރުން ބޮޑެތި އެ  ،ޖަނުން މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މުއްސަނދި މަހު ރެއިން އަންނައަުޅގަނޑުމެންގެ ތެ ،ދިރިއުޅެވޭ 

 100ނޫނީ ޭއގެ %؟ ބައި ާލންވީތޯއޭ ބަިއކުޅަ ެއއް މީހުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުެމން ދައުލަތުން އެ މީހުން ކާ ކޮއްތުގެ ދެ

ނަޝީދު ވަރަުށް ތަފުސީލުކޮުށް އެ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭެގ  ދެންމެ ކުޅުދުއްފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލައިދޭންވީތޯއޭ؟

 އިރުމަްއޗާއި އަދި މެދުއިރުމައްޗާއި މި ތަންތާނގައި މިކަން އޮތް ގޮތް. އަޅުގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގައި މިއޮންނަ ،ޤައުމުތަކުގެ 

އަކީ ވެސް ގެން، ދިވެހިާރއްޖެހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެެނސް ޮގތުގައި ބޫލުކުރާގޮތާ މުޅިން ތަފާތުކޮުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ

އަމިއްލަ މިނިވަންކަންމަތީ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު ޤައުމަކަުށް ހެދުމަުށް ޓަކައި ސަުރކާރުން މި ކުާރ  ،އަމިއްލަ ފުދުންތެރި

 ކަން އަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީންހުންނަުށް ޓަރގެޓްކޮުށްފައި ލިބޭނެމަސައްކަުތގެ ތެރެއިން މި ސަބްސިޑީޒް ލިބެންވާ މީ

ކަމަކަުށް.  ނުކުރަން ހަނޑޫ، ހަުކރު ވިއްކާ ވިޔަފާިރވެރިާޔއަުށް ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ ބޫލެއްއްޔާ. ައޅުގަނޑު ގައިރާދަކުރެްއވި 

ހަނޑޫ، ހަކުރު  .އޮތް އުސޫލުން ރާްއޖޭގެ ކޮންމެ ރަުށެްއގައި މިުއޅޭ ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިންނަުށް ެވސް އެބަ ލިބޭ މިހާރު މި
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 ްނ ދާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާއާއެ ގަންނަ ރި ވެރިމީހާއަުށް ެވސް އެ ރަުށުގައިފާވެސް. އެްސ.ޓީ.އޯ ގަނެގެން ިވއްކާ ިވޔަ

ސަބްސިޑީޒް ދޭންވީ މިއަުށްވުރެ ވެސް ގިނައިން އެ ބޭނުންވާ ޒް ދެނީ. މިއީ ކޮން އުސޫލެއްތޯ؟ އެްއވަރަކަުށް ސަބްސިޑީ 

އިން ދާންވީ ޭގގެއަުށް. ޮގސް އެންްސޕާ ންވީ.ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަުށް. އެ ވިދާޅުާވ ފަގީރުންނަުށް ދޭްނވީ. އެ ހޯދަިއ ބަލަ

އެ މީހުން އަމިއްަލއަުށް ފޯމް ުފރާފައި ރަްއޔިތުންނަުށް މިކަން ލުއިފަސޭހަ ގޮެތއް ހަމަޖައްަސންވީ. ރަުށްރަުށުގެ ަކއުންސިލުން 

، ވީ. އެހެންނަމަވެސްދާންވީ ޭގެގއަުށް. ގޮސް ފޯްމ ފުރާފައި ރަްއޔިތުންނަުށް ސަބްސިޑީްޒ ލިބޭ ގޮތަުށް ހަަމޖައްސަން

 ،ރަްއޔިތުން ދަރުވާފައި ،ބޫެލއް ނުކުރަން ރާއްޖޭަގއި ތިބި މުއްސަނދިންނަުށް ދައުލަތުން ސަލާންޖަހާފައިއަޅުގަނޑު ގަ

 ޤައުުމތައް ނިކަމެތިކޮުށްފައި... ،ރައްޔިތުން ބިކަކޮުށްަފއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަމުއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލަުށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

ރައީސް. ޒަމާނުއްސުރެ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ސަރުކާރުތަކުން ރަްއޔިތުންނަުށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ، 

ަރއްޔިތުންނަުށް ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުން ކަންތައްަތއް ކޮުށްދޭ ުއސޫލަކުން. ހުރިހާ ސިޔާސީ  ،ގޮއްސަ އޮތީ  މުންހުުށަހަޅަ

މާިއ އިތުރުކުރުމަުށް. އެހެންވީމާ، ދޭ ސަބްސިޑީތައް ދިނު ،ފައި ހުންނަނީ ސަބްސިޑީތައްހަދާ ޕާޓީތަކުން މެނިފެސްޓޯތައް

 ރައްޔިތުން ތެޭރގައި އެ ވާހަކަ ދެެކވި ަރއްޔިތުންނާ  .ބޫލުުކރަނީއަުޅގަނޑު ގަ ކަމަުށް އެ ބަދަލެއް ނުކުެރވޭނެ ކުއްލިައކަުށް

ބޫލުކުރިއްޔާ ނޫނިއްޔާ. ުށަހަޅައިގެން ރައްޔިތުން އެަކން ގަކުރަން އަންނަ ބަޔަކު އެގޮތަުށް މެނިފެސްޓޯގައި ހުހިސާބަުށް ވެރިކަން

ސިޑީެއއް ދޭން ބުނެގެން. މަސްވެރިންނަުށް ސަބްސިީޑ މިހާރުގެ މި އޮތް ސަރުކާރު ވެރިކަމަުށް އައީ އެތައް ބަިއވަރު ސަބް

ދޭން ބުނެގެން. ދަނޑުވެރިންނަުށް ސަބްސިޑީ ދޭން ބުނެގެން. މިހެންގޮސް މިކަހަލަ އެތައް ބައިވަރު ސަބްިސޑީތަެކއް 

ބޫެލއް ގަ ަކމަކަުށް އަޅުގަނޑު އެ ބަދަލުކުެރވޭނެ ،ދޭންބުނެގެން އައީ. މިހާރު ެވރިކަމާ ހަވާލުވެފައި މިކަން ުނވެގެން 

ދެރައިރުގައި ވެސް ކާުޑެގ  ލަތު މާރާއްޖޭަގއި ދައުލަތުގެ ހާިމއަުށްވުރެ ިދވެހި ،ނުކުރަން. މީގެ މާ ކުރިއްުސރެ ވެސް

 12ބިލިޔަނުަގއި ހުރި ރެވެިނއު  4އަންނަނީ ދެުމން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާުލިވއިރު  ސަބްސިޑީ މި

ކަމަކަުށް  ދާއިުރ މި ސަްބސިޑީ ކަނޑާލަންޖެހޭޮބޑަުްށ އިތުުރވެގެން ރު އެއަުށް ވުރެ މާއަދި މިހާ ،ބިލިޔަނަުށް އިތުރުކޮުށް 

ތުންނާ ހިސާބަުށް ވެރިކަަމުށް އަންނަން އެކަން ެއގޮތަުްށ ބޫލެއް ނުކުެރޭވ. އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވިހެން ރައްޔިއަޅުގަނޑަކަުށް ގަ

ކުރާނީ ބުނެ، ރައްޔިތުން އެހެން ގޮތްގޮތުންނޭ ކަންކަން ތިމަންނަމެން ސަބްސިޑީެއއް ނުދޭނަމޭ ތިމަންނަމެން  ،ހުުށަހަޅައި

ކަމަކަުށް  ބޫުލކޮުށްފިއްޔާ އެ ަސބްސިޑީ ކަނޑާލަން އެންމެ ަރނގަޅު. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު އެކަން ކުެރވޭނެއެކަން ގަ
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ގެްނ ކަނޑަެއޅި އީ. އެސަބްސިޑީ މި ދެވެނީ ބޭރުމީހުންނަުށޭ ،ބޫލެއް ނުކުރަން. ދެން ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭގަ

ތާނު ދޮގެއް. ކާޑުގެ ބާވަތުން ލިބޭ ސަބްސިޑީގައި ެއންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރާއްޖެތެރޭަގއި ހަމަ ރޯބުހު

ތިބި ރައްޔިތުން. މީގެ އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް އެ ކުރަނީ އެ ރައްޔިތުންނަުށް. ބޭރުގެ ިބދޭސީންނަކަުށެއް ނޫން. ބޭރުގެ 

 މި ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ބުރަ، މު ދިވެހި ރަްއޔިތުން. އެހެންވީމާ ންނަުށް ކާންބޯން ވެްސ މި ދޭންޖެހެނީ ހަމަ އާއްބިދޭސީ

 ބޮޑު ސަްބސިީޑެއއް ދީގެްނ އަުޅގަނޑުމެން މި . އެސް.ޓީ.ޯއއަުށް ވަރަުށް އިިއގަ މި ޖެހެނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ގައައިްސ 

ރުފިާޔއަުށް ައކަފޫޓެްއ ހުރިއިރު އެސް.ޓީ.އޯއަުްށ  80ރުފިާޔިއން  70އިްނ ރުފިޔާ 60. މާލޭެގ ބިމުގެ ކުލި އުޅެނީ

އޮްނނަނީ މި ސަބްސިޑީޒްތައް ދިުނމަުށް ޓަކައި. އެްސ.ޓީ.ޯއއަުށް  ރުފިޔާއަުށް ދީފައި މި ޮދޅު ،ރުފިޔާ 1އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތަުށް  ސަބްސިޑީ ދެވޭނެ އެކަން ނުވާނެ ކަމަުށް ވަންާޏ އެ ބިންތައް އަމިއްލަ ިވޔަާފރިތަކަުށް ކުއްޔަުށް ީދގެން ހިލޭ

މިފަދަ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތައް މި ގެންނަނީ ެއއްގޮަތކަުށްވެސް އިޤްތިޞާދީ ، ން ެއކަން ކުރެވިދާެނ. އެހެންވީމާކޮުށްގެބިޑު

ކަހަލަ ވިސްނުމެއް ނެތް ސަރުކާރަކުން ވެިރކަމާ ހަވާލުެވގެން މުޅި ޤައުމު ފުނޑުފުނޑުކޮުށްލާތީވެ. އާދެ، ިމ  އެްއވެސް

ކޮރަޕްޝަން މަދުކޮުށްގެން. ކޮރަޕްޝަނަުްށ  .ރަދުތައް ކުަޑކޮުށްގެންނޑުމެންނަުށް ދެވޭނެ ދައުލަތުގެ ޚައަުޅގަ ސަބްސިޑީތައް

މިކަންަކން ފުރަތަމަ ރަނގަޅުކޮުށްފަިއ ، ދައުލަުތގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ ދޭެގއްލިގެން އެބައެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާެއއް 

ބޫލުކުރަނީ. އަުޅގަނޑު ނޑާލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅަގނޑު ގަސީ ކަންަތއްތައް ކަދެން ނުވެއްޖެްއޔާ ަރއްޔިތުްނގެ އެންމެ ައސާ

އެންމެހައި މެންބަރުންނުަށް ވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމުން  ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަންނަވާލަން ސަރުކާރަުށް

 . ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.މިކަން ޙައްލުކުރުަމުށް އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތްކުރުމަުށް ،އެްއކިބާވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މާފަންނު ހުޅަނގުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މުޙައްމަދު ފަލާޙަުށް. މެންބަރު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

މް ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ވެްސ ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

އެ ުހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާފަިއވާތީ އެ މަނިކުފާނަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ  ވާ ކުއްިލ މައްސަލައަުށް ތާއީދު. މި ހުުށަހަޅުއްވާފައި

ދެމުންދިޔަ ސަބްސިޑީައކީ ީމެގ  ވަން. އާެދ! ކާުޑގެ މަްއސަލައަކީ މި ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ކާޑަުށް ވަރަުށް ޝުކުރުދަންނަ 

އަހަރުދުވަސް ކުރީއްސުެރން ފަުށައިގެން ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަުށް އެއިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ދެމުންގެންދިޔަ  50

ންދިޔަ ސަބްސިޑީ ކަަޑއިލާފަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެްއޗެއް. މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ މި ވަނީ އެ ކާޑަުށް ދެމު

ކާޑަުށް ދޭ ސަބްސިޑީއަކީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ އެންމެ ނިކަމެތި މީހުން، ރާއްޖޭގެ ރުަށްރަުށުގައި ތިބި މީސްމީހުން؛ 
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ތު ެވސް. އަދި އެހެން ރަުށްރަުށުގެ އަޅުގަނޑަުށްވުރެ ބޮޑަުށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސަުށް އެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ، ލ. އަތޮުޅގެ ހާލަ

ހާލަތު ވެސް. އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑަުްށވުރެ ގިަނއިން ރާއްޭޖގެ ެއކި ރަުށްަރުށަުށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 

ދަތުރުކުރައްވާަފއި ހުންނާނެހެން. މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް މި ކާޑުކޮުޅގެ ައގު ދެގުނަ ވީަމ އެ މީހުންގެ ދިިރއުޅުމަުށް 

ނެ ބަދަލު. އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ދޭ ކާޑުކޮޅު ައގު ބޮޑުކޮުށްފައި ާރއްޖޭގެ އެކި އަންނާ

ތަންތަން ތަރައްޤީކޮުށްގެން އެ ތަރައްޤީެއއް ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތންނެއް މިއަދަކު ބޭނުމެއް ުނވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން 

ތަރައްޤީކުރުމަުށޭ ކިޔާ ބަހައްޓާފައި ތަރައްޤީކޮުށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުަށް  މި ދަނީ މާލޭގެ އެކި ތަންތަން

ފަހު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުން މިދިޔަ ކާޑުކޮޅު ބޮުޑކުރެިވގެންދިޔަ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ 

އެ އުޅެނީ  މީހުންނަުށް އެތަްނ ބޭނުންކުރެޭވވަރު ުނވެގެން.  ރަސްފަންނޭ ކިޔާ ތަެނއް މާޭލގަިއ ހަދާފައި އެ ތަން ވެސް

ހަމަ އަބަދުއަބަދު އެ ތަން އެ ދަނީ މަރާމާތުކުރަމުން. އަނެއް ކަމެއް ކުރަމުން. ހަމަ އިތުރަުށް ފައިސާ. ެއކަންކަން ކުރަްނ 

ރުކާރުން މި ޖަހާ ސަކަރާތް ފައިސާ ޚަރަދުކޮުށްފައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބުނު ކާޑުކޮޅު ދެގުނަކޮުްށގެން މި ސަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެޭވކަުށް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް މި ލިބެމުންދިޔަ ކާޑުކޮުޅ 

އަގުޮބޑުކޮުށްފަިއވާތީ އެކަން ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުަރން. ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ރާއްޖޭގެ ފަގީރުންނޭ ކިޔާފައި ެއ  

ރުިފޔާ ނުލިބޭ މީހަކަުށް ވިއްާޔއޭ ާކޑުެގ ސަބްސިޑީ ލިބޭނީ. ކާުޑެގ  862ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވަނީ މަހެްއގެ މަްއޗަުށް 

ސަބްސިޑީ ހޯދަން ފުރާ ފޯމުަގއި ދަރިފުޅުގެ ސްކޫުލގެ ހާޒިރީ އެބަ ހުުށަހަޅަންޖެހޭ. އެ ުކއްޖާގެ ވެކްސިން ާކޑު ހުުށަހަޅަން 

އެ ުކއްޖާ ހޭދަކުރި ދުވަްސތަކުަގއި އެ ކުއްޖާ ުއޅެފައި ުހރި ގޮތް އެބަ ހާމަކުރަންޖެހޭ.  އެބަޖެހޭ. އެ ުކއްޖާގެ؛ ދުނިޭޔަގއި

މިހެންގޮސް އެކަްނ ނުވާނެ ުހރިހާ ގޮތެްއ އެބަ ހަދާ. ކާާޑއި، ަފގީރުންނާ ބެހޭ ަގާވއިދެއް މިއަހަުރގެ މާރިޗް މަުހ 

ާޝއިޢުކޮުށްފަ. ޭއގައި ަކނޑައެިޅގެން ބުނެފައި އެަބވޭ އެންސްޕާއިން ެއކުލަަވއިލެވުމަުްށފަހު ވަނީ ސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގައި 

އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއަޅަންޖެޭހނެ ވާހަކަ. އެ ުއސޫލުތަުކެގ ވާހަކަ ފޯނުކޮުށްލާފަިއ އެްނސްޕާގަިއ އެހީމަ ެއ ބޭފުޅުން 

ީކއްެވގެންތޯ އަހާލީމަ  ވިދާޅުވަނީ އެކަން ވަނީ ިސއްުރކޮުށްފައޭ. މިކަހަލަ ގޮަތކަުށް ހުރިހާ ކަމެއް. ދެން ސިއްުރކޮުށްފައި ވަނީ

ބުނަނީ، އެއީ ކާޑާ ބެހޭ ގޮުތން ފުރާ ފޯމު ބޭނުން ނޫން ގޮތަުށް، ނުބައި ގޮަތކަުށް ފުރައިގެން ޭއގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

ެއ ، ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަުށް ރައްޔިތު މީހާއަުްށ އެނގެންޖެހޭ ސަބަބަކީ ގެނަގަިއގެން މީހުން އެކަން ކޮުްށފާނެތީއޭ. އުސޫލެއް 

 އުސޫލެްއގެ ދަުށުްނތޯ. ދެން ފަހަރެއްގަިއ ވެދާނެ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން ބަޔަކަުށް ެއ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮުށްދެނީއުސޫލު. ކޮން 

އޮތް   މި އަދުކަމަުށް. އެހެން ޮއވެގެން ކަމަުކނުދާނެ. އެއީ ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅުވާލުން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މި

 ތަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ... ތުންނަުށް އޮުޅވާލަުމންދާެވސް ރައްޔި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ

 އިނަުށް. ޢަލީ ޙުސަ

 

 ެކވުން:އިން ވާހަކަެދއްންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން  އިދާ މައްސަލައިގަ  ސްކުރެވެމުން މިތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުުށަހެޅި، ބަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

މި ކަމަކީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅާ، އެ ބޭފުޅާ ޓްރޭުޑ  ،ބޭނުންވަނީ

ފަހަރު ކުރަން އުޅެ ުނކުރެވިަފއިވާ  ވުރެ ގިނަ ފަހަރަުށް ފެުށިގެން ެއއް ންނެވިއިރުްއސުރެމަޤާމުަގއި ހު މިނިސްޓަރެއްގެ 

ގެންދެވި އެަތކެއް ފަހަރު ވެސް މަސައްކަްތކުަރމުން މި ބޭުފޅާ ޓްރޭޑު މިނިސްޓަަރކަުށް ހުންނެވިއިރު ،ކަމެކޭ. ެއއީ އޭުރވެސް

ތެރިކަން ނުވަތަ ސަބްިސޑީ ކަނޑާެލވޭނެ ކޮންމެވެސް އެހީ މި ލިބޭ ކެބިނެޓަުށް ހުުށަހަޅައިގެން ރަްއިޔތުންނަުށް މި ލިބޭ، ކާޑަުށް

މަގެއް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްކުރަުމންގޮސް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ލިިބވަަޑއިގަތީމަ ެއަކން މި ކުރެއްވީ. ދެން ވިދާުޅ 

 ބަިއކުޅަ ދެ  ހުންގެ ތެެރއިން ނުވަތަ ތިންދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުާރ، ނުވަތަ ިދވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ މީ ،ވަނީ މި

. ބައި މީހުން ކަނީ ބާސްމަތީ ހަނޑުލޭ. މިވަރުގެ ބޮޑު މަލާމާތެއް، ހަޖުލެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޖަހަން ހެޔޮނުވާނެ

ހުރި މިވަރު ިމހެން ވިދާޅުވި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިވަރު ބޮޑު ކަެމއް، ަރއްޔިތުންނާ ގުޅުން މިނިސްޓަރު މެދުވެރިކުރައްވާ

އޮތީ އޮތް ގޮަތުށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ކުރެިވގެންދިޔައިރު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް މި ،ބޮޑު ކަމެއް ކުރެވެމުންދާއިރު 

އޮތީ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ސަބްސިޑީައކީ މި މަޖިލީހުން، މި  ވަނަ އަހަރަުށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު އެ  2016މިދިޔަ އަހަރު، 

ޔިތުންެގ މަންދޫބުން އެއަުށް  ވޯޓުަލިއގެން ފާސްކޮުށްފަިއ އޮތް ބަެޖޓެއް. އެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި ތިބި ރައް 

ހަމައެއް ނޯންނާނެ.  ،އެްއޗެއް އެ ބަޖެޓުން އުނިކުރުމުގެ ެއއްެވސް ޙައްެޤއް، އެްއވެސް ގާނޫނީ ުއސޫލެއް

ޖިލީހުން ދޭން ނިންމާފައި އޮތް އެއްޗެްއ ރައްޔިތުންގެ މަ ،ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް ެވސް، މިނިސްޓަރަކަުށް

ޚިލާފަުށް ކުރާ ކަމެއް އެއީ ދިވެހި ސަުރކާރުގެ  ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ކަނަޑއެިޅެގން ގާނޫނާ ކަނޑާލުމުގެ ޙައްެޤއް

ނެ. މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ދިނުމަުށް ކަނަޑެއޅިފައިާވ ސަބްސިީޑއެްއ ސަރުާކރަކަުށް ކަނަޑއެްއ ނުލެވޭ، ރާތުން. އެހެންވީމާފަ

ޚިލާފަުށް ކުރާ ކަމެއް. ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ެއއީ. ރަްއޔިތުންނަުށް އެކަން ައޅުގަނޑު  ރުކާރުން ކަނޑާލަނީ ެއއީ ާގނޫނާސަ

އެސް.ޓީ.އޯއަުްށ ބޮޑެތި  ،ްއސާކޮުށްލަން ބޭނުން އަނެްއ ވާަހކައަކީ ީމގައި ހި  އަުޅގަނޑު ހަމަދެްނ ހަމަ ސާފުކޮުށް އެުރވިން. 

 ވެސް މި ވަރަުށް ކުޑަ ައެގއްަގއި ބޮެޑތި ބިންތައް ދީގެން ކާޑު އެ އަުގގައި ިވއްާކއިރު ޤަތުަގއި ޙަޤީ، ބިންތައް ދީގެން

ުށް އެބަ ފެނޭ ބައެއް ޕްރަިއވެޓް ފަރާތްތަކުން އިނގޭތޯ. ބަެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަ އިއުޅެނީ ސަލާމަތްނުވެިވގެންނޭ ބުނާއިރުގަ 

ިވއްކި ދަުށް ރޭުޓަގއި އެބަ  އި ސް.ޓީ.ޯއއިން ހަމަ އެ ިވއްކާ، ކުީރގައްމު ފަރާތްތަކުން މިހާރުެވްސ ފުުށް އެބަ ވިްއކާ އެއާ

ންީސެގ އުޅެނީ އެފިސެ ވިްއކާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި. ިމއިން އެނގެނީ ޯކޗެއްތޯ؟ މިއިން އެނގެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެސް.ޓީ.އޯައުށް މި

ޖެހިގެްނ  އިކަުޓ ދީެގން އެ ފައިާސގަ ުއޅެނީ. ބަޔަކަުށް ޮބޑު  ުއޅެނީ. ކޮަރޕްޝަންގެ މައްސަަލކަން މި މައްސަލަކަން މި
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އުޅެނީ،  ާވތީއޭ ކިަޔިއގެން މިކާޑުން ގެއްލުން  އުޅެނީ ވާީތ މި މުޅި ޤައުމު އެ ކޮރަޕްޝަްނގެ ތެރެއަުށް  ތަޣައްޔަުރވެފައި

މެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ އެން ،ފުުށަކީ ހަމަ ކުރިން ހުރި ހެޔޮ އަގުގައި  އިހަކުރާ އިޙަޤީޤަތުގައި މި ގެންނަ ހަނޑުލާ

 ރަނގަޅަުށް ހަމަ ފައިދާ ލައިެގން ވިއްކޭނެ އެްއޗެއް. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ

 އަުށް.هللاޢަބްދުޢަބްދުލްބާރީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކު

ރަީއސް. މިހާރު މި ބަހުސްކުެރވެމުންދާ މައްސަލަ ައޅުގަނޑު ަވރަުށް ހިތާމަވެރިކަމާ ެއީކގަިއ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަން އަޅުގަނޑު މިކަން، ސަރުކާުރން މިކަން ކޮުށްފައިވާ ގޮތާ މެދު އަޅުގަނޑު ކުުްށވެރިކުރަން

މި ނޫން އެހެން ގޮތަކަުށް ކުރެވޭނެ. ކުއްލި ގޮތަކަުށް ރަްއޔިުތންނަުށް ނާންގައި، ެއއްެވސް ަކހަލަ ސިގުނަލެއް ނުދީ މިފަދަ 

ކަމެއް ުކއްލިައކަުށް ކުރީމަ ަރއްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ގިަނ ުއނދަގޫތަކެްއ ދިމާވާނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސަްބސިީޑއަކީ 

އޭގެ ޒާތުަގއި އެންމެ އެކަުީށެގންވާ ގޮތަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަުށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެހެންނަމަވެްސ، 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ފެންނަނީ މި ސަބްސިޑީ ހޯދުމުަށް ޓަކައި ވަރަުށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ެއއްކޮުށް، އަދި ފޯމު 

ޑީ ހޯދަން ރައްޔިތުންނަުްށ ޖެހިފައިވާ ތަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން، ފުރައި، ދަތި ގޮތަކަުށް މި ަސބްސި

ވަރަުށް ގިނަ މަޖިލިސް މެްނބަރުން މި ތަނުގައި ވާަހކަފުޅުދައްުކވައިފި ބިދޭސީންނަުށް އަމާޒުކޮުށް. އަުޅގަނޑުމެން 

ިޑޔާ މީހުންނަުށް އަމާޒުކޮުށް މި ބަހުސްަގއި ބަނގްލަދޭޝް މީހުންނަުށް އަމާޒުކޮުށް، ސްރީލަްނކާ މީހުންނަުށް އަމާޒުކޮުްށ، އިން

ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަނުޑމެން އަލުވިކޮޅު ވެސް، ިފޔާކޮޅު ވެސް ތަރުކާރީޮކޅު ވެސް ގެްނނަންޖެހެނީ މި ތިން ޤައުމުން. 

ތްކޮުްށގެްނ އެހެންވީމާ، މި ތިން ޤައުމުގެ ވެސް އަދި އެ ނޫން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ވެސް މީހުން ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަ

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިްޤތިޞާދު މިގޮތަުށް މި ކުިރއަުްށދަނީ. މާދަމާ ވެސް މި ަޤުއމުތަކުގެ މީހުން ރާއްޭޖގަިއ 

މަސައްކަތްނުކުރާ ނަމަ މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު އޮންާނނީ އިނދަޖެހިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ރީ ބިދޭސިންނާ ނުލައި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ކުިރއަުށްގެންެދވޭ ގޮަތކަުށް ނޫން. ސިޔާސަތުތައް ަބއްޓަންކުެރވިަފއި ހު

އަޅުގަނޑުމެން މި ހަނޑޫކޮޅު އެ މީހުންނަުށް ކާންދޭތީ އެ ާވހަކަ ދެއްކުމަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަުށް ހަޑި ކަމެއް. 

ކާ އަޑު ިއޭވތީވެ. އެ މީހުންނަުށް ކާންދޭ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ލަދުގަނޭ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައް

ހަނޑޫކޮޅުގެ ވާަހކަ ދައްކަިއ، އެ މީހުންނަުށް ބޯންދޭ ހަކުރުކޮޅުގެ ވާހަކަ ދަްއކަިއ، އެ މީހުން ކާ ފުުށުގެ ވާހަކަ ދައްކައި، 

ުށް މި ވާހަަކ މިއީ ހަޑި ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ބިދޭސީންނަުށް އަމާޒުކޮ
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ދެއްކުމަކީ ތަކުރާރުކޮުށް އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަޑިހުތުރު ކަމެއްގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން އިރުމަކީ އޭޝިާޔެގ 

ޤައުމުތަކުގެ ދިމާއަުށް ދަތުރުކުަރން ބޭނުންވާ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތު ވެސް ބަދަލުކުރަްނ 

އް ނޫން. ސަރުކާރުން ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރޭ. މި ޚަރަދުތައް ސަލާމަތްކުރިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ސަރުކާރު އެފިޝެންޓެ

މި ސަބްސިޑީ އަދި ކަނޑައިުނލައި ހިފަހައްޓައި، އަދި ކުިރައުށް އޮތް ތަނުގައި ރަނގަުޅކޮުްށގެން މި ސަބްސިޑީ ދެވޭނެ 

ންގެ ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ނަަގންޖެހުނަސް ނެގޭނެ ގޮތަކަުްށ ގޮތަކަުށް، އަދި ާކޑުން މި ނަގާ ފުރިހަމަ އަގު އަުޅގަނޑުމެ 

އަމާޒުކޮުްށގެން ގެންެދވޭނެ. މިަކންތައް ގެްނގޮއްސަ މި އޮތީ، ުކއްލި ގޮތަކަުށް ގެންދިއުމަކީ ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ކޮުްށގެންާވވަުރގެ 

ނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އެހެން ކަމެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުިރައުށް އޮތް ތަނުަގއި ައޅުގަ

ސަބްސިޑީތައް ވެސް ކެނިޑެގން ހިނގައިދާނެ މިގޮތަުށް  ދާންވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ. މާދަމާ ސްކޫލް ފޮތް ކަނޑައިލާނެ. 

ޖީ.ސީ.އޯ ލެވެލް ކަނޑާލާނެ. ދެން މިހެންގޮސް އެހެން ފީތައް ވެސް ކުއްލިައކަުށް ކަނޑާލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ 

 ހަމައެކަނި... އަޅުގަނޑުމެންގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ އަރުވަނީ ތު މިޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުމެންބަރު...)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 އަުށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ިމ  ބަހުސްކުރެޭވ ުކއްލި މައްަސލައިަގއި އަޅުގަނޑު އެންމެ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ` 

ންމެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އެީއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަންނަ ރަްއޔިތުންނަުށް އަންނަ ކޮ ،ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 .ނެތިން. އެކަމާ ފުރިހަމައަުށް އެއްަބސްވަން. ވަކި ކާެޑއް ނޫން މެކޭ. ެއކަމަކާ އަުޅގަނޑު ދެޮކޅުހަދާކަުށްކަންބޮޑުވު

ޑުވުްނ އޮންނާނެ. ކަންބޮ ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށްގެ ސަބަބުްނ ތަކުލީފެއް އުފުލަންރައްޔިތުންނަުށް އޭ 

ތްތެރި މެންބަރުން މިތާނގައި އަުށް ނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ަބއެއް އިްއޒަ އެމް.ީޑ.ޕީ، ީކގައި ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީއެާއއެ

ގެ ވާހަކަ ދަްއކަން. މި ބަޖެޓު އި އޮތް ެއްއޗެްއގެ ާވހަކަ ދެއްކިއިރު އެ ބޭފުޅުން މިއަދު ލަދުގަންނަންޖެހޭނޭބަޖެޓުގަ

 ކޮންމެ  ތަނުަށް ގެންނަ، ާއއި މި ނޫން ރައްޔިތުންނަުށް ހުރި ތަރައްޤީގެ އެަތއް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިމަނައިެގން މިސަބްސިޑީ

، ރަްއޔިތުންނެކޭިލއަކަުށް ތެދުެވަވޑަިއގެން ކޮންމިއަދު ކުއްިއ، ތިއްަބވާފަ އަހަރަކު ގެންނަ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދެްއވާ

ންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ އެ މީހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮއެދިގެން އުޅޭ އަޅުގަނޑު ދަ ކޮންބަޖެޓެކޭތޯ އެ ވިދާުޅވަނީ؟

މި ސަރުކާރަކީ ަރއްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުންތަކަުށް  ،ބައެއް ނޫނޭ. ދެން މި މައްސަލައިަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ
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ކުރަމުން ޅުވަން އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކަުށް އަހޯދައިދޭން ައއި ސަުރާކރެކޭ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މި ަޤއުމު ހަމަޔައްލު ޙަ

. ައކީ އިޚުލާޞްތެރިެއއްކަން ސާބިުތވަނީ މިކަހަލަ ކަންކަމުންްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއި .ގެންދަނީ މި

ގެ  2018! ކުރައްވާ ަގބޫލުފުޅު، ެޖހެނީ މިކަހަލަ ޙަޤީޤަތްތަކުން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތެދުވެރިެއއްކަން ގަބޫލުކުރަން

ން ބޭނުމެއް ނުވޭ މި ޤައުުމ ދުަގއި ރަީއސް ޔާމީ އީސް ޔާމީނަުށް ވޯޓު ހޯދުމުގެ މަޤްޞަގައި ރަ 2018ދަްއކާއިުރގައި ވާހަކަ

ކުރެްއވި ބޭފުޅުން ވޯޓު ން އަދަވަެޅްއގެ ތެރެއަުށް ވައްަޓއިލާކަުށް. ީމގެ ކުރިން މި ޤައުމުގައި ވެިރކަންދީ ގޮތުއިޤްތިޞާ

 ދީތިާމގެ އަިމއްލަ އެދުުމގަިއ، ތިމާމެންގެ ެވރިކަމުގެ ޝާާނއިޝަުއކަތު ބޭުނންވެގެން ަޤއުމުގެ އިޤްތިޞާގައި ހޯދުމުގެ ބޭނުމު

 ައކަުށްކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ިވަޔސް ހެޔޮ ކަމަުށް މިފަދަ އުމަުށް ކޮންމެ ގޮެތއްޤަ، ގޮތުން އަަދވަޅަކަުށް ަވއްޓާލައި 

ވަންޖެހޭ ކޮންމެ ން. ރަީއސް ާޔމީން ބޭނުންފުޅުވަނީ އެ މަނިުކފާނު ނަންގައުމު މި ހާލަތަުށް އައުވެގެންދިަޔއީ މިއަދު ޤަ 

ކަމަުށް  ދެކެ ބަޔަކު ރުޅިައަޔސް އެންމެ ރަނގަޅު ޓަކަިއ ނަންގަވަން. ެއއީ އެ މަނިކުފާނު އުމަުށްފިޔަވަެޅއް މި ޤަ

ކިްނ މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާެރއް ވަ ތަެކއް ޯހދައިދޭން މިއަުށް ވުރެފަސޭހަ ގޮތްގަބޫލުކުރަްއަވއި، ަރއްޔިތުންަނުށް ލުއި

 ރުިފޔާއަުށް މި  18 ،މިހާތަނަުށް ދިވެހި ތާރީޚު ދެކެފައެއް ނެތޭ. ީކއްެވގެންތޯ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުދެއްކެނީ

 ނުވަ ރުފިޔާއަުށް ލިބޭ ވާހަކަ ނުދެއްކެންވީ ީކއްެވގެންތޯ؟، މިއަދު އަުށް ރުފިޔާއަުށް އުމުަގއި ހުރި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރުޤަ

 އި ރުފިާޔއަުށް ބޮޑުކުރީމަ އެ ވާހަކަ މިތާނގަ 5000ރުފިޔާ  2300އަހަރު ވީ މީހުންނަުށް ދެމުން އައި  65ން އުމުރު

އަުދ މި އިހުސްނުވާ އާސަންދަާއއި އެންސްާޕގެ ވާހަކަ މިތާނގަ  ަގއި ނުެދއްކެންވީ ކީްއެވގެންތޯ؟ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤު

ވަކިން ގިަނއިން  ރައްޔިެތކޭ. އަުޅަގނޑަުށް ވުރެ އަޅުގަނޑަކީ ދިވެހި އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ނުދެއްކޭންވީ ީކއްެވގެންތޯ؟

ރާ. އެކަން އިްއޒަތްތެިރ ގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ އެއް މެންބަރެއް ނުހުންނާނެ ދާއިރާއަުށް ޒިޔާރާތްކުމެންއަޅުގަނޑު

ގެ ަރއްޔިތުްނގެ ކޮންމެ ުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުގަނޑު މި ދަްނނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ާދއިރާރައީސަ

ޢުމްރާނީ ، އިުޖތިމާއީ ގޮތުންނާއި ،ދީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާ، ކަންބޮޑުވުމަކަުށް އަުޅގަނޑު ަކންބޮޑުވެޭއ. އެހެންނަމަވެސް

އް އި އޮތް މުޖުތަމަޢެޓަކައި ފުދިފަ މާދަމާގެ ދަރިންނަުށް ،ޓަކައި އުމު ބިނާކުރުމަުށްމި ޤަ، ކޮުށްގޮތުން މި ޤައުމު ތަރައްޤީ

މަަސއްަކތަުށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ  ޓަަކއި ަރއީސް ޔާމީން އެ ކުރަްއވާ ދިނުމަުށްއި އޮތް ަޤއުމެއް ގެްނގޮސްފަބިނާވެ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓެގ  ،. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީްއސަިރބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަމޭރައްޔިތުންގެ ނަުމގައި އަ

ކުރާ ޕްރެަޝރު އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ނިަކން ރަނގަޅަުށް ސާބިުތވެ، ިމ  ކާރަުށްމި ސަރު އެތެރެއިންނާިއ ޕާޓީެގ ބޭރުންނާ

ވުރެ ަވކިން  ޔާމީނަުށް ނޭ ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ރައީސްޑަުށް ޔަޤީސަރުކާރު ދިފާޢުކުރަން ކެރިެގންނޭ. އަޅުގަނ

. ފައެއް ނެތޭ. އަދި ނުވެްސ ދެކޭނޭދެކި އުމު މިހާތަނަުށްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ަމސައްކަތްކުރާެނ ވެިރޔަކު މި ޤަ

 ،އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނާއި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަުށް ވާގިވެިރވާ މީހުންނާއި ،އެހެންވެގެން މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އަުށް ާވިގވެރިާވ ޕީ ކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ބޭނުންނުެވގެން އެމް.ޑީ.ޓަކައި ވެރި ދެކެ އެކި އެކި ސަބަބުތަކަުށް މި ސަރުކާރު
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އްގެ މަްއޗަުށް ބޭުފޅުން ޙަޤީޤަތެ ތި ،ދެކޮޅުވެިރވާ މީހުންނަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ސަރުކާރާ، މީހުންނާއި

 ..އުމާއި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި.ޅުގަނުޑމެން ޖެހިލުމެއް ނުވެއޭ. ޤަނުލައި ދައްކާ ެއއްވެސް ވާހަަކއަކަުށް އަ ބިނާކުރުމަކާ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.މަރުޒޫގަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

މުން މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ވަަރުްށ ކުރަމިއަދު ބަހުސްސް. އަުޅގަނޑުމެން ރައީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ދަންނަވަން. މިއަދު  ިމ މައްސަލަ ހުުށަހެޅުއްވި ަވިއކަރުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަުށް ޝުކުރު މުހިއްމު މައްސަލައަކަުށް.

ުްށ ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ސަރުކާރަ ،ގުޅިގެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ން މި ގެންދާ ކާޑުގެ މައްސަލައާކުރަމުބަހުސް

ޖެހޭތީއޭ. ޖެހެނީ ބިދޭސީންނަުށް އެ ދޭން ާކޑުގެ ަސބްސިޑީ ކަނޑާލަން މި ،ވިދާުޅވޭ ވަރަުށް ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ

ވަީނ  ދު ގުޅިފައި މިބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާޙަޤީޤަތުގައި މިހެން ވިދާޅުވާިއރު މި 

ބިދޭސީންނަުށް ދޭ ސަބްސިޑީ  .. މަސައްކަްތތެރިންގެ ބޮޑު އާބާީދއެއް މި ޮއންނަނީ ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައިމަސައްކަތްތެރިންނާ

ންޖެހޭ. ން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަެވސް މި ބޭފުޅު ގުިޅގެން ފައިދާއަުށް އަންނާނެ ބަދަލަކާ ކެނޑިގެންާދއިރު ކުންފުނިތަުކގެ 

ލޫމާތު އަުޅގަނޑަުށް މަޢު، އަުށް ހިލޭ ނުވަތަ ކުޑަ އަެގްއގައި ެއތައް ބިންތަކެއް ދޫކޮުށްފަިއވާިއރުހަޤީޤަތުގައި އެސް.ީޓ.އޯ 

އްމު ރޭޓުން ރުިފޔާގެ ރޭޓުން ދެވިފަ. މިއަދު އާ  1.5އަުްށ ވަނީ ްއކަ އަކަފޫުޓގެ ބިން އެސް.ީޓ.އޯ ލަ 6ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި 

އަުށް އެބަ ލިޭބ  މިލިއަްނ ރުފިޔާ ެއސް.ޓީ.އޯ  432 ވަންޏާ ކަަމުށް ރުފިޔާގެ ރޭޓުްނ ބަލައިފި 60 ،ވަންޏާ ކަމަުށް ބަލައިފި

އަހަރެްއގެ މައްޗަުށް. މި ފަިއސާއިން ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ހިލޭ ކާުޑގެ ބާަވތްތައް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ. ދެން 

އްޔިތުްނެގ މު ނިކަމެތި ރަ ންދަނީ އާއްވީމާ މިއަދު މި ފެިނގެކުރަމުން ގޮސް ަފއިސާ ހުސް ސަރުކާރުަގއި ަދއުލަތުން ަވއްަކން

 ތަން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލާފުުރޞަތު ހުޅުވައި ކުރަންފައިސާކޮޅު ވެސް ނަަގއި، ޭއެގން ވެސް ަވއްކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ުށްޙުސައިނަ ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ
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ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހުުށަހަޅާފައި  ބެހޭ ޑުގެ ބާވަތްަތކުގެ ސަްބސިޑީްޒއާރަީއސް. ކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

، އިރު ދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަާކއިސަލަ ހުުށަހެޅި މެންބަރު ހުުށަހެޅިއި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެ މައްއޮތް ުކއްލި މައްސަަލއިގަ 

ދައުލަތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ބަޔާނުގައި ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަތަކަުށް ބަލާއިރު ގުިޅގެން ދަްއކަމުން އެ އެ މައްސަލައާ

ކޮުށް ރައްޔިތުންނަުށް އިުތރު ލުއިފަސޭހަ ކަންތައްތަެކއް މަްއޗަުްށ ބިނާ ދު ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ

ދުރު މުސްތަޤުބަލުަށް ވިސްނާފައި ނަގާފައި އޮތް ފިަޔަވޅެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އިދިކޮޅު  ،ގެނެސްދިނުމަުށް ޓަކައި ނަގަުމންދާ

ކަެމްއ  މުންގެންދާ މަސައްކަތް މިއީ އާނަކުރައުމު ފިތުފާތަކެއް ހާސިލްކުރުމަުށް ޓަކައި ޤަ ފަރާތްތަކުން މީގައި ިސޔާސީ މަން

ވަނަ ައހަރުން ފެުށިގެން މި ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ސިލްސިލާގެ ތެެރއިން  2005 ކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީން ދިވެހިރާއްޖޭަގއިނޫން. އިދި

ުށް ޓަކައި ނުވަތަ ދިވެހި ތާރީޚުަގއި ަދއުލަތުގެ މަްއޗަުށް ރަްއޔިތުން ސަލާންޖެހުމަ .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކަމެއް މި ކަމަކީ. 

ތައް ގިަނކޮުށް، ަދއުލަތަުށް ަރއްޔިތުން ބަރޯާސވުން ޮބޑުކުރުަމުށް ޓަކައި ައސްލު ހިންގިފަިއ ދައުލަތުގެ ސަްބސިީޑޒް ޕްޮރގްރާމު

ހުރި ހަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން ވެރިކަން ދިގު މުއްދަތުަތއް ެވރިކަންކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަުށް ވެރިކަންކުރުމަުށް ޓަކަިއ 

 އަދި އެންމެ ފަހުން  ތެރިކަން ފޯރުކޮުށްދިނުމާ،ފަސޭހަ އުސޫލެއް ދައުަލތުން ސަބްސިޑީޒް ދިނުމާއި، ދައުލަތުން އެހީވަރަުށް 

، މާުނލާ ތިބެއްޖެއްޔާ. އެހެންވީގޮތަުށް ވެސް މި ޤައުމު ގޮސްދާނެ މިކަންކަމަުށް އަަޅއި ގޮސް ދައުލަތުން ޓެްކސީ ޚަަރދު ދޭ

އުމުގެ މުސްތަޤްބަުލގެ ރައްޔިތުންެގ ޝައުުޤވެރިކަާމއި، ޤަ ވުރެ  ކަމަުށްރައީސް ޔާމީން ވެރިކަުމެގ ޝައުުޤވެރި

އަހަރު ފަހުން ހަމަޖެހޭ  10ޝައުޤުވެިރކަމާއި، ަރއްޔިތުްނނަުށް މީގެ ފަންސާހަކަުށް އަހަރު ފަހުން ހަމަޖެހޭ ނުވަތަ މީގެ 

ދެއްވަމުން މި ގެންދަވަނީ. ނިކުފާނު ކުަރހައިމަ ޗާެޓއް އެ ގެދިރިއުޅުމެއް ަރއްޔިތުން ހަމަޖެހިގެން ުއޅެވޭނެ ދުރު މުސްތަޤްަބލު

ވެހި ެއްއވެސް ލީޑަަރކަުށް ނަަގންނުކެރުނު ޑިސިޝަނެއް. މަނިކުފާނު މި ނެންެގވި ިޑސިޝަނަކީ ދިުގ ތާރީޚުަގއި ދި  އެ

ކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ ރުޞަތުގައި ރައީސް ޔާމީނަުށް ސެލިއުޓުއަުޅގަނޑު ިމ ފު، އެހެންވީމާ

ނެއް. އުފެދޭ ސުވާލަކީ ރައްޔިތުމީހާއަުށް ރެއްވުމަުށް ޓަކައި މި ނެންގެވި ޑިސިޝަަނކީ މިއީ ަވރަުށް ޤާބިލު ޑިސިޝަހަރުދަނާކު

ރައީސް ޔާމީން އެ ވަނީ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އްލުކޮުްށދެއްވާނީ. ތަކުލީފު ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޙަ ބުރަ، މި އައި

ަބދަލުގެ ފައިާސގެ ޙައްޤު އެ  ވާ ބޭުފޅުންނަުށް ބޭނުންވާ މި އައިޒް ޙައްޤު އެންސްޕާގެ ތެެރއިން މިކަން، މި ސަބްސިޑީ

. އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް މިކަން ންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވާފަބޭފުޅުންނަުށް ލިބޭނެ އި

މި ނެގި ނުޖެހޭ. އްޔިތުން މިކަމާ ކަންބޮޑުާވކަުށްގޮެތއްަގއި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ރަ ލުއި، ވީާހވެސް ލުއި

ރައްޔިތުްނގެ އިތުުރ މަންފާތަކަުށް ދައުލަތުން ހޭދަކުރާެނ  ،އުމުގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާވެޑިސިޝަނުގެ ސަބަބުން މި ޤަ

 ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. . ޝުކުރިްއޔާަރއްޔިތުން ތަނަވަްސެވގެންދާނެ ،ކަންތައްތަކަުށް ދައުލަތް ތަަނަވސްވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުލަކު އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

ވަނަ މާއްާދެގ ދަުށުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  145އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރަީއސް. ރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވެސް ެއއްެޗްއ ގޮތުން ައޅުގަނޑު ވެސް ކޮންމެ  ބެހޭ ހަޅުއްވާަފއިވާ ކުއްލި މަްއސަަލއާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުުށަ 

ދާ ބަރުން މިއަދު މި ފާޅުކުރަމުންގެ މެންވެސް މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހު ކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައިދަންނަވާލަން ގަސްތު

އެކަމަުށް  ،ހިނދު ބޭފުޅުން އެ ރައްޔިތުންނަުށް ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިގެންދާ ޚިޔާލުތަކަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނނަުށް ޓަކައި އެ

ިއއްޒަތްތެިރ  އްލުކުރުމަުށް ކުެރވޭ މަސައްކަެތއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ.އެކަން ރަްއޔިތުންެގ ކިބައިން ޙަ، އިޖާބަދީ

އަހަރަުށް ބަލައިލާއިރު އަުގބޮޑުނުވާ ފަދަ މިންވަރަކަުށް  40އުމުަގއި ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް ފާއިުތވެ މިދިޔަ . މި ޤަރައީސް

ައގުބޮުޑކޮުށްފައި ިމ ސަރުކާރުން. މިގޮތުން ަދއުަލތުން މުސާރަތައް ހަމަ އެްއ  ވަތްަތއް މި ވަނީ ައގުބޮުޑވެފަ.ކާޑުެގ ބާ

 އަގަުްށ ގެަނއި މި ބަދަލާކާުޑގެ  ފަދަ އަގުބޮޑެިތ؛ ފުލޭގޮތްގޮތަުްށ ރަްއޔިތުންނަުށް ނޫަޓއިގެްނ މިފަދަ މިނެއްގަިއ ބަހައް

. މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން މި އަހަރުަށް ންަތކެއް ުއފުލަންޖެހިފަގުިޅގެން ރައްޔިތުންނަުށް މި ވަނީ އިތުރު ގިލަ

ންބަރުން މިތަނުގައި ހާމަކޮުށްފި. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފާސްކޮުށްފައިވާ ބަޖެުޓގެ ވާހަަކ ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެ

މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ފާޅުކުރެްއވީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުފުޅެއް. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައިވާ 

ޓުގަިއވާ ގޮތަުށް ރައްޔިތުންނަުްށ ގެެނވޭނެ ހަމަ އެްއވެސް ގޮެތއް ނޯންނާނެ. ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ މި ބަޖެއުނިއިތުރުބަޖެޓަުށް 

ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ،މި ދޭންޖެހޭ ސަބްސިޑީޒްތައް ަބރާބަރަުށް ދޭން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއާއެްއކޮުށް ފާހަަގކޮުށްލަން

ދުމަުށްފަހު ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށް ބޭނުންޮކުށްގެން ކާބޯތަކެތި ހެ ފާޅުކޮުށްލެްއވި ިޚޔާލު. އާދެ!މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ެވސް 

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ، ރުކާރަުށް ދައްކަމުން. އެހެންވީމާއެއިން ސަުރކާރަުށް ދޭންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ މި ދަނީ ބަރާބަރަުށް ސަ

ހުރި ކަންތައްތަކުަގއި ސަރުާކރުން ވީހާވެސް ވިސްނުންފުޅު ފައިދާ ނެތޭ. ރައްޔިތުންނަުށް ސަރުކާރަުށް މިއިން ލިބޭ ގެއްުލމެއް

މި ކާުޑގެ އަަގުށް ގެންނެވި ބަދަލުތައް ކުރިްނ ހުރި ހެޔޮ އަގަުށް ގެނެސްިދނުމަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ބަހައްޓަިއގެން 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަނާރަ ނަޢީމަުށް. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރަ ނަޢީމް

އްމު މިއީ ވަރަުށް މުހި ޢުޟޫދާ މައު ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން ވާހަކަދައްކަމުން މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ައގުބޮުޑވުމުން ރަްއޔިތުންގެ ވަރަުށް ިގނަ ބަޔަކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އްގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާނީ. ކާުޑގެ މައުޟޫޢެ

ދަނީ ޝަކުވާ ހުުށަހަޅަމުން. ހަމައެކަނި ކާުޑގެ އަެގއް ނޫން އިނގޭތޯ ބޮުޑވަނީ. ކާުޑގެ ހުރިހާ ސަބްސިޑީޒްަތއް ކަނޑާލުމުގެ 

ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ބޮުޑކުރާސަބަބުން ހުރިހާ ކަމަކަުށް ެވސް އެބަ ބަދަލުތައް އާދޭ. ަތންތަނުގެ ކުލި ެވސް ައގު

މިއީ ވަރަުށް ސީރިަޔސް މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން. ، ކުވާ އެބަ ލިބެމުންދޭ. އެހެންވީމާޝަ

ިހ ސަރުކާރުން އިތުރަުށް ވިސްނަަވންޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރން މި ކަންތައް. ެއއީ ދިވެ

ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި އެބަ ުއޅޭ ވަރަުށް ނިކަމެތި ރަްއޔިތުްނ ވެސް. ހުރިހާ އެންމެންނަީކ އެްއވަރެްއގެ ަބއެއް ނޫން. 

މިކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަުށް ، ވެސް. އެހެްނވީމާއުމެއްަގއި ެއކި ަވރުގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ޤަ، އުޅޭނެ އެކި ފަންތީގެ

މިހާ  ،ވެސް އިތުރު ދިރާސާަތއް ކުަރްއވަންޖެހޭ. ދިރާސާތައް ކުރަްއާވފައި ބަދަލުގެންނަ ނަމަބަދަލުގެންނައިރު ސަރުކާރުން 

މި ، . އެހެންވީމާުނވާނޭ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީެގ ނުތަނަވަްސކަން ިއތުރުވެގެންބޮޑެތި ޝަުކވާތަްއ އުފުލި، ަރއްޔިތުން

 ވިސްނަވާަފއި  ،ގެނެވޭނެ ގޮތްަކކަކަުްށ ވިސްެނވުން ޮގތަުށް ވެސް އިތުރު ހެތޮ ބަދަލުތަކެއް މައްސަލަ މިހާރު މި އޮތް

 މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މިހާރުން މިހާރުަށް ވެސް ސަބްސިޑީޒް ފަސޭހަބަދަލުކުރުން އެއީ ވަރަުށް މުހިއް

ޑަުށް ފާހަަގކުރަން. ެއީއ ލިބޭނެ ގޮެތއް ހަަމޖެހިގެންދިއުން އަުޅގަނުޑ ވަަރުށް ބޮ ގޮތެްއގަިއ ލިބެންާވ ޙައްޤު ަފރާތްތަކަުށް

ރައްޔިތުންގެ ތެރޭަގއި، އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވެނީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ތެޭރގައި ގިަނއީ މެުދފަންތީގެ ރައްޔިތުން. އެންމެ 

ފަގީރުންނެއް ވެސް ނޫން. އެްނމެ މުއްސަނދިންނެއް ވެސް ނޫން. މެދު ފަންތީގެ ރައްޔިތުންނަުށް އަސްލު އެ ކުރާ އަސަުރ 

ބޮޑުކަން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ސަބްސިޑީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުްނ، އަދި މުސާރަތައް ޮބޑުނުވެ  ވަރަުށް

ހުރިހާ ތަކެއްޗެްއގެ އަގު އުފުލި، ކުލިތައް އުފުލުުމގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތައް އުފުލަންޖެހިދާނެ 

ވާތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބެމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގޮކުށްލަން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ، ކަމަުށް ވަރަުށް ބަިއވަރު ޝަކު 

ވަރަުށް މެްނ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ހަމަ ާފހަގަކުރޭ. ބަޖެޓުަގއި ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހިމަނާ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު

ަތއްތަަކުށް ޢަމަލީ ސިފަ ނުގެނެވުްނ ވެސް ބަޖެުޓގައި އެކަން އަހަރު ާވއިރު ދެއެކަމަުކ  ނި،މު ކަންތައްތަްއ ހިމެމުހިއް

އެއީ ަރއްޔިތުން ވަރަުށް ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް. މިސާލަކަުށް ސަްބސިޑީްޒގެ ވާހަކަ ވެސް ބަޖެުޓަގއި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، ެއއީ 

ކު ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް ކަމަުްށ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ އެްއޗެއް ކަމަުށް ރަްއޔިތުން ގަބޫުލކުރޭ. އިންސާުފވެރިކަމާ އެ

ގަބޫލުކުރޭ. ހަމަ ެއގޮތަުށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް؛ ސާފު ބޯފެން ވެސް ރައްޔިތުްނނަުށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަުްށ 

ކަމާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހި ދައުލަތުން ިއންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ

އެކު ހުރިހާ ދާއިރާތަކަުށް ވެސް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް މިހާރުަށް ވުރެ ބޮޑަުށް ސަމާލުވެލެއްވުމަުށް 

 އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 ުށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ތުންނަުށް މީގެ ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ މަްއސަލައަކީ މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައިރު އާއްމު ރައްޔިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަސަރުކުރާ ގޮތަުށް މި ކަންތައް ވުން. ސަބްސިޑީ އަުޅގަނޑުމެންނެއް ނުދައްކަން މަހުޖަނުންނަުށް ދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޑުިއިވގެްނދިޔައީ މީގެ ކުރިން މަހުޖަނުންނަުށް ސަބްސިޑީ ދޭތީވެ، ނުވަތަ އެކަންތައް އެހެން އޮތީީތވެ 

މަކަުށް ބަދަލެއް ގެންނައިރު ެއކަމަކަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނާފައި ބަޔަކަުށް އުނަދގުލެްއ، ދަތިކަމެއް ދިމާނުވާ ކަނޑާލީ ކަމަުށް. ކަ

ގޮތަުށް ބަދަލު ގެންނަ ނަމަ މި މައްސަލަ ކުރިމަތިނުވީސް. އަުޅގަނޑު މި ގަބޫލުކުރަނީ މި އެކަުށީގެންވާ ވަރަުށް ކަންަތއްތަްއ 

މުންނޭ މިގޮތަުށް ަމއްސަލަތައް ދިމާެވގެން މި ަދނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަލައިނުލާ ކުއްިލއަކަުށް މި ިފޔަވަޅު އެޅު

ވާހަކަ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަމަ ހުރިހާ ހިސާބުތަކުން ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 

ޔާ އެކު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ މިކަމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މީަގއި ހިތާމަ

އަުޑއިިވއްޖެ ދެ ފަރާތުން ވެސް ވާހަކަ ދެއްކި ވާހަކަ. ާއއްމު ގޮތެްއގައި އަބަުދވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި 

ވަންޏާ ެއ އޮންނަނީ ސަރުކާރަކަުށް ތަްމސީލުކުރަން ނުވަތަ ސަުރކާރަުށް ތާއީދުކުރާ ގޮތަުށް ތިބޭ މެންބަރުން ކަމަުށް 

ސަރުކާރަކުން ކޮންމެފަދަ ކަމެްއ ހުުށަހެޅިޔަސް، ާއއްމު ގޮތެްއަގއި ެއއާ އިދިޮކޅަުށް ެއއްެޗއް ބުނެފި ކަމަުށް ވަންޏާ ހީވަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކުުށްވެިރވަނީެހން. އަޅުގަނޑު މިގޮތަުށް ާވހަކަދެއްކީމަ ައޅުގަނުޑ ވެްސ ކުުށްވެިރވެފައި ހުންނާނީ. 

އްޔިތުން ތަމްސީލުކުަރން. ނޫން އޮންނަނީކީ. އަުޅގަނޑުމެްނ، މެންބަރުން މި ތިބެނީ ރަ  އެހެންނަމަވެސް، އެހެެނއް

ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ، ރަްއޔިތުންނަުށް ދިމާވާ ގެއްލުންތަުކގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަން އެބަޖެހޭ 

ވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ކުުްށވެރިެއއް ނުވާނެ މި ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ާވހަކަ ދެކެވެމުން މި ދަނީ. ެއހެން

ދައްކަިއގެނެްއ. އަުޅގަނޑުމެން ސަބްސިޑީ، ކެމްޕެއިްނގެ ތެރޭަގއި، ރިޔާސީ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ކީްއވެގެންތޯ ސަބްސީީޑގެ 

އަމިއްލައަުށް ރިޔާސީ ވަޢުދުތައް ވަނީ؟ ކީްއކުރަންޯތ ވަޢުދުވަނީ؟ ރައްޔިތުން ބުނެގެންތޯ ވަޢުދުވަނީ؟ އަުޅގަނޑުމެން 

ކެމްޕެއިންތަކުަގއި ވަޢުދުވެަފިއ މިއަދު އެ ވަޢުދު ފުއްދަންޖެހުނީމަ މި އޮންނަނީ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ. އަުޅގަނޑު 

ދަންނަވާލަން އޮތީ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެްނ، ދައުލަތުގެ ޚަަރދުތައް ބޮޑުެވގެން އުޅޭ ކަމަުްށ ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ބޭކާރު ހަމަ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްަތއް އެަބހުރި މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ. ކުރެވިދާނެ ވަ

ފަދަ ޚިޔާނާތުެގ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ަހމަ މަޝްހޫރު ވާހަކައެްއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދުވަަހކު ވެްސ ނުހިނގާ
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ވެގެންޯތ ހުރި. ކީއް . މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަގޮއްސަ ލިގެން ިބލިއަނުން އެ އޮތީ ެގއް ކަންތައްތައް ހިނގަިއގެން

ތޯ. އެއީ ުސވާލަކީ. ން ކުޅެގަންނަންވީ ަރްއޔިތުންނާއެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެ އެކަންތައްަތއް ރަނގަޅުުނކުރެެވންވީ؟

ންަނުށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވެްސ އެކި ފަރާތްތަކުން މި ލޯނު ނުލިބޭ ވާހަކަ، އެހީ ނުލިބޭ ވާހަކަ ދައްާކއިރު ައޅުގަނޑުމެ

ލިބިފައި ރަުށް ިގނަ މާލީ އިދާރީތަކުންނާ އެބަހުރި މަޝްވަރާ ލިބިފަ. ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލަފާވަރަުށް ގިނަ ފަހަރަުށް ވަ

ރަކަުށްޯތ ކުރުމަުށް. ކިާހވަކަންަތއް ރަނގަޅު ކުރާ ބޭކާރު ނުވަތަ އެ .ކުރުމަުށް ޓަަކއިއް ރަނގަޅުހުރި ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަ 

ޅުގަނުޑމެން އެސް.ޓީ.އޯއާ ދޭތެޭރއާ ޖެހޭ. އަ ެއވެސް އަުޅގަނޑުމެން ަބލައިލަން އެބަ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅިފައި ހުރީ.

ކުލީގެ ގޮތުަގިއ ޖެހިފައި ހުރީ ކިހާވަރެއްތޯ  ،ދަްއކާއިރު އެސް.ޓީ.އޯ ައުށް ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ަރއްޔިުތންގެ ބިމުންވާހަކަ

މިހުރަ ހުރިހާ ކަމަކާ ހެދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ  ެއހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ޖެހޭ. ބަލައިލަން އެބަވެސް 

ނުވަތަ މެދު ފަންތީގެ ނުވަތަ ތަނަވަސްކަން ކުޑަ ފަރާތްތަކަުށް  ،މު ރައްޔިތުންނަުށްރައްޔިތުްނނަުށް، އާއްއިރު އިމި ބަދަލު ގެނަ

ނުވީސް. މަުހޖަނުން ވަކިކޮުށްލަންވީ ނޫންތޯ މި މައްސަލަ ކުރިމަތިދު މިއަ ،މި ލޮޅުންނާރާ ގޮތަުށް މިކަންތައް ކުެރވުން ނަމަ

ގެަނއި ބަދަލު ގެެނވުނީކީ އެހާ  މީހުންނާ ނުކުޅެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ުކއްލި ގޮަތކަުށް މި މިއިން އެ

ޮކުށްފައި ދެން އަުޅގަނޑުމެން ކަންަތއް ރުޖޫޢަ އެުކގަެއއް ޫނން. މިހާރު ދެން ކުރަން އޮްތ ކަމަކީ މި ރޭވުންތެރިކަމަކާ

 ޖެހޭ ފަރާތްތައް މިއިން ވަކިކޮުށްާލނީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް.ނުނޫނިއްޔާ ދޭން ،މަހުޖަނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ސަލީމަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ްނ ފާަހގަކުރަރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނޑު ފުރަތަމައިނުން ވެސް މިއަދު `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި 

ހުޅުވާލުމަުށް މި މައްސަލަ ގެނައި ބޭނުންވަނީ މިއަދު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ބަހުސްގައި މި ބަހުސަުށް 

ގެްނގުޅުުނ ލިޔުމުގައި އެަބއޮތް ދޮގުަހދާފަ. ދެންމެ އަދާލަތު ޕާޓީ ފަރާތުން ވެސް ޙަޤީޤަތުގަިއ ކަނޑައެިޅގެން 

ގު މީަގއި ހިމެނޭ ގޮތަުްށ ދޮ ،ކުރައްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވާހަކަފުުޅގަިއ ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅޭ ގޮތަުށްތަމްސީލު

ތެރޭގައި މި ދެްއކެިވކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ސަރުކާރާ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން މީގެވާހަކަ

ހަދަމުންޭނ ވަން ބޭނުން ކަނޑައެިޅގެން ދޮގުއަުޅގަނޑު ަރއްިޔތުންނަުށް ދަންނަ ،ގެންދާކަންމައްސަލަިއގައި ޮދގުހައްަދވަމުން

ނުލާ. ސަބްިސޑީ ދިުނމުގައި ސަރުކާރުން އިތުރަުށް  ދިޔަ ސަބްސިޑީ ަކނޑައެއް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނުށް ލިބެމުން އެ

އުމަުށް ހުރި، ޤަހުރި، ަރއްޔިތުންނަުްށ ވެސް ަފއިދާެވސް ފައިދާ ވިސްނާފައި އިތުރު ގޮތްތަެކއް، އިތުރު މަެގއް، ދައުލަތަުށް
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ިކޔަިއގެނެްއ  ސަބްސިޑީ ކަނޑާލީއޭ ކަުށްހުރި ރަނގަޅު ގޮެތއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފެުށީމަ އެއަވެސް ފައިދާ

ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭނެ. މިހާރު ވެސް ސަބްސިޑީ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަުށް ލިބުމަުށް ފޯރުކުޮށްދިނުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން 

ެޅއް. ގެންދަވަނީ. ރަނގަޅު ވާހަކަފު ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އިދާރީ ގޮތުން އެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވަމުން އެ

މަ ަރއްޔިތުންގެ ެތރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ުނތަނަވަސްކަމެއް ުއޅޭނެ. ހަމަ ސަބްިސޑީއަުށް ބަދަލެއް ގެނައިކުއްލިައކަުށް 

 އެކަން ބޮޑުކޮުށްގެން ޮދގު ހަދައިގެްނ ވާހަކަދެއްކުަމކީ އަުޅގަނޑު  ވަސްކަމެއް ވެްސ އުޅެފާނެ. އެކަމަކުބޮޑު ނުތަނަ

 ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އިސްލާމް ްތތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމުަށް އެއީ އިސްލާމްއިއްޒަ ބޭނުން ކުރަންސުވާލު

ހާސް ރުފިޔާ  85 ،ދީނުގައި ޙައްޤު ފަގީރުންނަުށް ދޭން ދައުލަތުން ނިންމާފައި އޮންނަ އެއްޗެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ކުރުމަކީ ކޮްނކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އިްއޒަތްތެިރ ގައި ަވކާލާތުއުމަުށް މި މަޖިލީހުލިބޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަގަިއގެން ކެ

ރާްއޖޭގެ ތަރައްޤީާއއި ތަމައްދުން  ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނަންވަންވާނެ  ބަރުން މި ސުވާލަުށް ޖަވާބުދެއްވާ!މެން

ސް، ިމއަދު ރައްޔިތުންނަުްށ އިއުުމގައި އެމް.ޑީ.އޭ ިކޔާ ބަަޔކު އަ ވަރަުށް ނިކަމެތި ހާލަތުގައި މި ޤަ ކުރިއަުށް ގެންދިއުމަުށް

އުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޖެއްސި ބިކަހާލު ރައްޔިތުން ހެޔޮއެދިގެން ަވކާލާތުކުރާ ބަޔަކު މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަުށް އައިސް މި ޤަ

ކު. ކުިރއެއް ކަމަންނަުށް ހެޔޮ އެިދެގން މަސައްކަތްހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ. މިއަދު ނިކުމެ މުޒާހަރާއޭ، އަނެއް ކަެމކޭ ރަްއޔިތު

އުމަުށް ހެޔޮ ފަ. ޤަބޭރުކޮުށް ތެރި ރައީސް ވެސް އޭނީ ތަނުގައި ލީޑަރޝިޕްަގއި ރަނގަޅު މީހަކު ހުރިއްޔާ އިްއޒަތް އެ

ިމ  ކުަރނީ ލާދީނީ ކަންތައްތައްމް.ޑީ.ޕީން މަސަްއކަތްކުރާ ކޮންމެ ބަޔަކު ބޭރުކޮުށްފައި ިމއަދު އެއެދިގެން މަސަްއކަތް

އުމު ހިންގޭނެ ރައީސް އޮފީހުގައި ތިބެގެން މި ޤަ މީހުންނަުށްނަުށް އެބަ އެނގޭ. ބޭރުރައްޔިތުން އުމުަގއި ފަތުރަންކަންޤަ

ގެނައި ބަދަލުގަިއ  ނގޭ ަސރުކާރުން މިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް އެ ނގޭ.ގެ ރައްޔިތުންނަުށް އެޖާގަ ހޯދައިދޭންކަން ރާއްޖޭ

ގޮެތއް ނުހަދާނެކަން. އެކަމަކު  ންނަުށް ދެރަޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތު ަފގީރު ، ވެސް ރައްޔިތުންނަުށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރަކު މި މައްސަލަ ގެނެްސެގން އޭނައަުށް ސަބްސިޑީ ހޯަދން ކުރަންއުޅޭ މަސަްއކަތުަގއި 

އި މަސައްކަުތގަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޮޑެތި މުސާަރ ނަގާ މީހުންނަުށް، ިވޔަފާރިވެިރންނަުށް ސަބްސިޑީ ހޯދައިދިުނމަުށް މިކުރާ 

އި ކޮނޑު ަޖއްސަިއގެން ހަދަން. އެެހންނަމަވެސް ސަރުކާރާ ަބިއެވ، ސަރުކާާރ ެއކުަގއި ކޮނޑާއަޅުގަނޑު ދެޮކޅު

ކުރަން މި ތިބީ ރާއްޖޭގައި ސަބްސިޑީ ޙައްުޤވާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަުށް އެ ސަބްސިޑީ ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި. މަސައްކަތް

 ަވކާލާތެއް ނުކުރެވޭނެ. ފަގީރުންނަުށް ދީނާ އިދިކޮޅު ކަމަކަުށް ގައި އިސްލާމްއެކަން ކުރާނެ. މި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހު

ކުޅައުމަކީ އެއީ މުސާރަ ލިބޭ މުއްސަނދި، ތަނަވަސްކަުމގައި އުޅޭ މީހުން ވަކާލާތުބޮޑު  ޙައްޤުވާ އެްއޗެއް ހޯދުމަުށް؛

 ދީން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިސްލާމް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ހުުށަހެޅުއްވީތީ އެ ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރަުށް  ރައީސް. އާދެ! މި މައްސަލަ`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މި މައްސަލަިއގައި ވަރަުށް ކަްނބޮޑުވާކަން ފާުޅކުރަން. އެީއ ހަމަ އަދާކުރަން. އަުޅގަނޑު  ެއކު ޝުކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 100އަގަކީ % ހުރި ުޑެވގެން ރައްޔިތުްނނަުށް ލިބެންބޮ 100ކުއްލިައކަުށް ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށުގެ އަގު % ،މިހެން މިދެންނެވީ

ަޑއިރެކްްޓ ފަރާތްތަުކގެ ިއތުރަުށް އޭގެ އިން ުގޅިގެން ހަމައެކަނި އެ ާބވަތްަތއް ބޭނުންކުރާ ވުމާ ބޮޑު ައގެއް ކަމުަގއި

ނެތް. މިހާރުވެސް ދިރިއުޅުމުެގ  މެދު ޝައްކެއް ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެންދާނެކަމާ ނުސީދާއަގުަތއް، 

ޖެހުމަކީ ހަމަ ލީފެއް ަރއްޔިތުންނަުށް އިހުސާސްކުރަންޮބޑު ތަކު ދާ ދުަވްސވަރެްއގައި ުކއްލިއަކަުށް މިހާޚަރަދުތައް ބޮޑުެވގެން

ވަރަުށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް ަކމުގައި ދެކެން. އަުޅގަނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮުށްފައި ތިބި ކޮންމެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު ވެސް 

ގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ސަުރކާރުން ުކްއލިކުއްލިއަުށް ަރއްޔިތުންނަުށް މިކަމާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވާނެ ކަަމުށް ދެކެން. އަޅު 

މަކަުށް ގެނައުމަުށް ސަރުކާރަުްށ ހުއްޓު  ނިންމެވުންންތައްތަކަުށް މިޮގތަުށް ނިންމަވާކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކަުްށ، އުދާސް ހުންނަ ކަ

ސް އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން. އަުޅގަނޑު މިހެން ނިންމެވުން އަނބުރާ ެގންދިއުމަުށް ވެމެވިގޮވާލަން. އަދި މިހާރު މި ނިން

ންއެއް އަންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ. ރައްޔިތުންނަުށް މިކަހަލަ ބާޑުޖެހޭނެ ކުރިން ދުރާލާ ރައްޔިތުންނަުށް ެއނގެން، މިދެންނެވީ

ަފއެއް ނެތޭ ެވސް ވިާދޅުވެ ަގއިޕްރެިޒޑެންޝަލް ެއޑްރެސް  މި މަޖިލީހުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެދްއވާ ،ކުއްިލއަކަުށް  އީމި

އެ ހުރި ގޮތަުށް ސަބްސިޑީ ދެވެމުންދާނެ  ،އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުެވގެްނދާނެ އެއްޗެއް ކަމަުށް. އެހެން ވިދާޅުވުެމއް ނެތިމި 

 މަ ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުާރނެ. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮުށް މި ިލއަަކުށް މިކަހަލަ ކަންކަން އައިކަމަުށް ވިދާޅުވެަފއި ކުއް

އުލަުތގެ ފަިއސާއިން ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި، ޮބޑެތި ކޮރަޕްޝަްނގެ ކަންތައްަތއް ހިންަގއިގެްނ ދުވަސްވަަރކީ ދަ

ން، އޭެގ އަސަުރ ރައްޔިތުްނެގ އި އޮތް ދަނޑިވަެޅއްަގއި އޭގެ ާބޑުކުރެވިފައި ހުރި މައްަސލަތަކެއް ފެންމަތިވެފަތުހުމަތު

ސަބަބާ ދޭތެރޭގައި ރަްއޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑަުްށ  ޖީބުން އަނެއްކާވެސް ކުރަންޖެހުން އެއީ ކަންކުރާ

ފައިސާތަެކއް ގެއްލިފަިއ ތެރެއިން ވެސް އެަތއް ބަިއވަރު  ގެޝައްކު. އެހެން މިދެންނެވީ މިހާރުވެސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ 

ފެންނަ  އެބަދޭ އެްއވެސް ބެލުމެއް ނެތި، ދެފުުށް ތަކުގައި އަގުަތއް އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އިވެމުންއެބަހުރި. ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު

ކުރަމުން އެބަދޭ. މި ޑްއެވޯ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ގޮތަުށް ބެލުމެއް ނެތި ޓެންޑަރކުރެިވގެން، ބޮޑެތި މިލިއަންްސ އޮފް ޑޮލަރޒްގެ 

ކަމުަގިއ  ކަމެއް މަ ެއއީ ައސަރުކުރާނެބޮޑު ބާރެއް ައއި ގެންގުޅޭ ކާބޯތަކެތިން މިހާ ދަނޑިވަުޅގައި ަރއްޔިތުން ކާްނ މި

 ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި މައްސަލައިގައި ކަންބޮުޑވޭ. އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަުށް އިލްތިމާސްކުރަން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި

ނުކުރާނެ ގޮެތްއ ހައްދަވަން. އަދި މިކަންކަން ގެ އަސަރުަރއްޔިތުްނގެ ެއންމެ އާދައިގެ މީހާއަުށް ެވްސ މީ، ވިސްނަަވއި
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ން އޮތީ އިންކަްމ ޓެކްސް ނަަގއިގެން ކަމުަގިއ ވާނަމަ އެކަން ކުަރްއވާުށޭ. އޭރުން މި ޓެކްސް ރެޖީމް ކުރެްއވެޙައްލު

ކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ތާއީދުއިންކަމް ޓެްކސް ނެގުމަުށް ެވސް  ފުރިހަމަވީކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.މުބީނަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 ،ަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީރައީސް. އާދެ! އަޅުޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި  `.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މި ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުގައި ވަރަުށް ޮބޑަުްށ އޮޅުވާލުންަތކެއް ހުރިކަން ާފހަގަކުރަން. ކާޑާ ގުޭޅގޮތުން 

ންނާ ހަމައަުށް ގެންނަން ރައްޔިތުންެގ ކަމަުށް ހަދާފައި މީގެ ފަހަތުަށް އެތައް ބަިއވަރު ވާހަކަތަެކއް ިއތުރުކޮުށްގެން ރައްޔިތު

ގޮތުން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން ދިވެިހ  ގެއޮތީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއް ކޮުށްފައި މިޖިލިސް މެދުވެރިކޮުށް މަސަްއކަތްމަ

 ވެސް ދައުލަތުންގެންނަން އިނގޭތޯ. އެްއގޮތަކަުށް  ދައުލަތުން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ސަބްސިޑީ ރެޖީމަުށް ބަދަލެއް

ލާކަުްށ ނޫން. ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ވެސް މީގައި އޮުޅވާލުންތަކެްއ އި މިއޮތީކީ މުޅި ސަބްސިޑީ ކަނަޑއިމަސައްކަތްކޮުށްފަ 

އޮތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުްށލަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން ދިވެހި ަރއްޔިތުން ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރިކަން. 

 ނުންހަމަ ޔަޤީމާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދެްއކި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަުށް އަުޅގަނޑު މީޑިއާަގއި އެންމެ ގިަނއިން މިކަ

ދެއްިކ  ަވކިން ޚާއްޞަކޮުށް ާރްއޖެ ޓީވީން އަޅުގަނޑު ސް މީޑިާއަގއި ދެކެވޭ ވާހަަކތައް؛ވާނެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެ ވެސް

ވެސް ިމއީ ައޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަުށް ގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އޮތްކަން ައޅު ގެނެއްސަ ކޮުށްަލއިގެންވާހަކަ މުޅިން ޓްިވސްޓް

ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވުން ނެތް ކަމެކޭ ެއއްވެސް ހާލަތެްއަގއި ނުބުނަން. އަދި މިއީ އަޅުގަނަޑުށް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމެޭކ 

އަންނަނީ  ކުރަމުން މިއަންނަނީ، އަޅުގަނޑު ވަކާލާތު ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގއެއް ުނކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުން މި

 20އޮތް ތުރުވަމުން އެބަދެއޭ. ކުރިއަުށް މިލިައން ރުފިޔާ މިއަުށް އި 30ނުވަތަ  20ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު 

އަހަރަުށް ބަލާއިރުގައި މިއީ ަދއުލަތަުށް އުފުލޭވަުރގެ ބުރަެއއް ނޫނޭ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާފައި މި  15އަހަރުން 

ކުްނ ކުރަމުން އަޔޭ މި ސަްބސިޑީ ކޮންމެެވސް ގޮތަސަރުކާރުތަކުން ވެސް މަަސއްކަތް. ފާއިުތވެގެންދިަޔ ހުރިހާ ތިބީކީ

އަންނަނީ އެ މަސައްކަތް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން  . މި ސަރުކާރުން ކުަރމުން މިކުރަުމން އައިޙައްލުކުރެވޭތޯ މަަސއްކަތް

ްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިުތންނަުށް ލުއި ގޮެތއް ހޯދައިީދ އިރާދަކުެރްއވި އެ މަަސއްކަތް.ވަނީ  ވެސް ކުރަން ފަުށާފައި މި

ފިސާރި ކެރި ތިބެ،  ،މި މައްސަލައަުށް ޙައްލު އަުޅަގނޑުމެން ހޯދާނަން. މިއީ ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް ކުރަން ކެިރގެން
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ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް . ކުރަމުން އަންނަ ސަރުކާރެއް މި ސަރުކާރަކީމަސައްކަތްރައްޔިތުންނަުށް ހެވާއި ލާބައަުްށ 

ނގޭ. ކަންކަން ފަުށައިގަންނައިރު އްލު ހޯދާނެ ފޯމިއުލާތައް އެބަ އެނގޭ ކަްނކަމުަގއި ޙައްލު ހޯދާނެ ގޮތް. ޙައެ

ޔިތުްނގެ ހުރި މިކަމުގައި. ރައްރައްޔިތުންގެ ދަތިކަން އެބަ ނޭގ. ންނާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއުނދަގޫތައް ހުދަތި

ހުރި. ންގެ ކަްނބޮޑުވުންތައް ވެސް އެބަައޅުގަނޑު ނިސްބަްތވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުހުރި. ންަތއް އެބަކަންބޮޑުވު

 އަންނަނީ މި  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަުށް މި ސަރުކާރުން މި

ޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ސަރުކާރުްނ ޅު ޙައްލުތަކެއް ހޯދައިދެމުންނޭ. ޙަތަެކއް ހަދަމުންނޭ. ރަނގައޮތް ރަނގަޅު ފޯމިއުލާ

އެމް.ޑީ.ޕީއާ ހެދި. އެމް.ޑީ.ޕީން ވިލާތުގެ ޤައުމުތަުކަގއި ޖެހުނީ  ހިސާބަުށް ދާން މި ނުވަތަ ދައުލަތް، ދިވެހި ަރއްިޔތުން މި

މިތަނަުށް ، ނަުށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ހުއްޓައިކޮުށް، މިތަ ރައްޔިތުންނަުށް ފުރައްސާރަކޮުށް، އެިކއެކި މަލާމާތްތައް ތިބެގެން

މި ހުރިހާ ސަކަރާތްތައް ޖެހުމުގެ ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެން އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓުަތއް ހުއްޓަިއ،

ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް.  އެިކއެކި އިނާޔަްތތައް ކެނޑެމުން އައުން. މިއީ ވަރަުށް ،ދޭ މާލީ އެހީތެރިކަމާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން

މިތަނަުށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަދުވަމުން އެބަ އާދޭ. މިއީ މައްސަލައެްއ. ސަރުކާރުން މިކަން މިހެން ފާޅުކުރަން 

ދަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުްށ  އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ދިމާވެގެން މި ،ނުކެރި ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ްނ ހެދި ވަމުން އަންނަ ކަމެކޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަީޑގައި ތިބެގެ އަންނަނީ އެމް.ޑީ.ީޕއާ ރިހާ ދެރަ ނިކަމެތި ގޮތްތަެކއް ެވގެން މިހު

ަރްއޔިތުންނަުށް ކުރަމުން އަންނަ  .މިއީ ކުރަމުން އަްނނަ ޖެއްސުންތަކެއް  ނުވެގެން ިމއަދުވެރިކަން ނޫން ކަމެއް ބޭނުން 

ވީާމ، ސަބްސިީޑއެޭކ، އަނެްއ ވާަހކައެޭކ ިކޔަިއގެން ަރއްޔިތުންަނުށް އޮުޅވާލުމުގެ ިނޔަތުަގއި މަލާމާތްތަކެއް މިއީ. އެހެން

ތައް އަމާންކަްނ ނަގާލުން. މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް ަދއްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ބޭނުމަކަުްށ ެވގެްނ އަންނަނީ އަބަުދވެސް ަމގުަމތި

ެއ ، އޮތް ފޯމިއުލާެއއް ހޯދައިވެރިކަމަުށް އާެދވެން އޮިތއްޔާ ، އި ރަުށުތެރޭގެ އަމާންކަން ަނގާލަިއ، ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަ

ގޮސް މި ހުުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަަތކަކުންނެްއ ތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، މިހެންމަސައްކަތްތައް ކުރުން ިއއްަޒތް

ން ވެހި ަރއްޔިތުކުރަްނ މިކަމާ ގުިޅގެން ދިނާނެ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު ގަބޫލުސިހުމެްއ ނާން ނަުށްއަޅުގަނޑުމެން

އަދި އެިކއެިކ  ،ހުރި. އެ ކަންބޮޑުވުންަތކަުށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަުށް އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮުށާއި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަ

 ރުން މިކަމަުށް ޙައްލު ހޯދައިދޭނެ ކުރަމުން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ސަރުކާއަންނަނީ މަސައްކަތް ގޮތްގޮތުން މި ސަރުކާރުން މި

 ..އްޔިތުންނަުށް.ދިވެހި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރިއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ުށް.މުޙައްމަދަ ޙުސައިން
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ރަީއސް. އާދެ! ކާޑުގެ އަގު ދެގުަނއަުށް ބޮޑުވުމުން، ދެގުަނއަުށް ައގު ބޮޑުކުރުމުން ކޮންމެ ގޮތެއް އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

ން ވެސް. ކުަރއްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުސް ކަންބޮޑުވާނެ. އެކަން ގަބޫލު ވެ އެންމެންރައްޔިތު ވިޔަސް ަރއްޔިތުން ކަންބޮުޑާވނެ. 

ތާ ތިބޭނީ ސަރުކާުރގެ މެންބަރުންނެއް ނޫން. އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނެްއ ކުރާ ޮގތުގައި މިދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ކުރަްއވާ ދަނީ ސަރުކާރު ތަމްސީލު ވެސް. ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބުން. އާދެ! މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ިއވެމުން މި

ދާރާތަކުން ފިއްތުންތަްއ ބޮޑުކޮުށްގެން ލޯނު ހޯދުމަުށް ބޭުރގެ މާލީ އި ،މެންބަރުންނޭ ވެސް ވިދާޅުވާ ޭބފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ

 ،ކަން ކުރަން މަޖުބޫރުވީއޭ. އެހެންނަމަވެސް ކަުށް ދަތިވާ ހިސާބަުށް ދިޔުމުން މިދަތިވެ، ތަރައްީޤގެ މަސައްަކތްތަ

ސަުރކާރުން  ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް ބަްއޓަންކުރާ ގޮާތއި

ސަރުކާރުގެ ވެރިން ދެއްވާ ަބޔާންތަކުން.  . ނޫނީއިންދަނީ މީޑިއާގެ ޛަރީޢާ ނިންމާ ނިންމުންތައް އެނގެމުން މިކަންކަމުަގއި 

ސާނެ ގޮތެއް. މި ރާއްޖޭގެ ކަންަކން ހަމަޖައް ނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަުށް ނޭންގޭނޭއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިވެމުންދަ 

 ކަންކަން. މިހެން ބުނާ އަޑު ބަދަލުތަާކއި ތިމަންނަމެން ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮުށް ގެންނަންވީ ތިމަންނަމެންނަުށޭ އެނގޭނީ

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ، ުދވަހު މެންނަުށް އިވިގެންދިޔަ އިހަކަުށްވެސް އެބަ އިޭވ. އަޅުގަނޑު

ވެސް އިިވގެންދިޔަ. ދެން  މިހާރު. މިހެން ބުނާ އަޑު ޖޭހޯދަން ފަސޭހަވެގެން ހިނގައް ހާމަކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ލޯނު

ކަތައް އަޅުަގނޑުމެން ދެކޮޅުޖައްސާނީ ކިިހނެއްތޯ؟ އާދެ، ިމކަންކަން ިމހެން ހުރުމާ އެކީަގއި ދެން މިހާރު މި ވާހަ

ނިއްޔާ ބޭުރެގ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ސަބްސިޑީައކަުށް މިހާރު ދައުލަތުން ދެނީ ހަމައެކަނި ކާޑުެގ ސަބްސިޑީތޯ؟ ނޫ

މާލީ އިދާރާތައް؛ އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ ބޭރުގެ ާމލީ އިދާރާތަކޭ މި ކިޔަނީ ވޯލްްޑ ބޭންކާއި ައއި.އެމް.އެފްއާ. 

މިފަރާތްތަކުން މިހެން އައިްސ ރިޕޯޓްތަކާ ެއއްޗެހި ހަދަނީ. ދެން އައި.އެމް.އެްފގެ ފަރާުތން އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ 

ުޅގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުަގއި އުޅުނު ދުވަްސވަުރ ވެސް މިވެނިކަމެއް އިޞްާލޙުކުރާުށޭ، މިވެނި ކަމަކަުށް ދޭ ގޮތުން، އަ

ސަބްސިޑީ ކުަޑކުރާުށޭ، ސަރުާކރުގެ މުވަްއޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރާުށޭ. މިހެން މި ވާހަކަތައް ދައްކާ އަޑު ިއވެމުންޭދ 

ުޑގެ ައގު ހަމައަގަުށް ބަދަލުކޮުށް ސަބްސިޑީ ކަނޑާލަންތޯ އެންގީ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް. އެެހންވީމާ، ހަމައެކަނި ކާ

މިއީ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ސާފުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! މި ތަނުގައި ވާހަކަދެްއކެިވ ބޭފުޅުން، ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ބޭފުޅުން 

ެދްއވިްއާޔ ކިތަންމެހާ ވެްސ ރަނގަޅު. އެބަ ވިދާޅުޭވ ވަރަުްށ ައވަހަުށް މިކަމަުށް ޙައްލެއް ހޯަދއިދެްއާވނަމޭ. ޙައްލެއް ހޯދައި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ، ަރއްޔިތުްނގެ ކަންބޮުޑުވން، އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާގެ ރަްއޔިތުންހެ ކަންބޮޑުވުން ވެްސ 

ކަމަކީ އަދި އެހެން މީހުންގެ، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ ވެސް، އެްނމެންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުން މިކަމުގައި އެަބއޮތޭ. މި 

އަޅުގަނޑުމެން ޙައްެލއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އާދެ! އަުޅގަނޑަުްށ އެނޭގ ައއިއެމް.އެފް ނުވަތަ އެ ބުނާ މާލީ އިދާރާތަކުްނ، 

 ،ކުޅެދުންތެރިވެބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން މަޖްބޫރުކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭރުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަުށް ނު

ގޮސްެގން އެ މީހުންގެ އެހީ ހޯދަންޖެހިއްޖެއްޔާ އެ މީހުންނަުށް މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ. އެ ހިސާަބކަުށް  ބަނގުރޫޓްވާ ހިސާބަުށް
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ދިޔަ ކަމަކަުށް އަުޅގަނަޑކަުްށ އަދި ނުފެނޭ. ހިންގަމުންގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ހަދަމުންދާ ޕާކުތަކާއި، ޓްެރކުތަާކއި 

އްޔިުތންނަުށް ކާޑު، ކުރިން ލިބެމުން އައި އަުގަގއި ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް މިކަންކަމަުށް ބަލާއިރުަގއި. އެެހން މިދެންނެވީ ދިވެހި ރަ

ހަމަޖައްސައިދެްއވުން މިއީ ޯއގާތެރި ސަރުކާރުން ކޮުށްދެްއާވނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ރަްއޔިތުންގެ 

 . ވައްސަާލމް ޢަލައިކުމް. އެދުމަކީ އެ މީހުންގެ ާކޑުކޮެޅްއ ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ އަުގގަިއ ލިބޭނެ ގޮތެއް ވުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

ވާ ކުއްލި  ކުރިަމއްޗަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި ގެވެސް ައޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު

 އްސާސީ ަމއްސަލަެއއް ޚަލާމެހިފަިއވާ ވަަރުށް ންނާ ގުޅިރަްއޔިތުމިީއ ކުރީ ދަންނަވާލަން ގަސްތު މައްސަލައަުށް އެްއޗެްއ 

ޓަކައި ހެޔޮ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ޒަތްތެރި ރަީއސް.. އިއް ވާތީ ކަމަުށް

ާކޑުގެ  ބަދުވެސް ދަނީ މަގުފަހިކުރަމުންނޭ. އަދި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައިޓަކައި އަ ދިނުމަުށްގޮތްތަެކއް ހޯދައި

މި ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުިޅގެން އަުޅގަނާޑއި ައޅުގަނޑުގެ  ކުެރވުނު އިޢުލާާނއި ނޫނީ މި ،މިގޮތަުށް ހަމަޖެހިެގން ޒް ސަބްސިޑީ

އްލެއް ހޯދުމަކީ ޙަ ، ގޮތެއް ފަސޭހަމިއަުށްވުރެ ލުއިއަދި މިކަމަުށް  ކަާމއި، ކަންބޮޑުވާ ވެސް ިމކަމާދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން 

ސަރުކާރުން  ޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން މިކަމެކޭ. އަޅުގަނ އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ާދިއރާގެ ރައްޔިތުން ނުހަނު އެދޭ

ގޮަތކަުށް ނިންމާފައި ރައްޔިތުން ހިތުގައި  މިކަންކަން ވަކި ،ނުދެްއވާކަންކަމުގަިއ ޙައްލެއް ހޯއްދަަވއި ރައްޔިތުންނަުށް މި

 ކަމެއް  އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަލއްާވނެަފއި ނިންމަވައިޖައްސަވާ

ކުރުމަކީ ގުމަްއޗަުށް މީހުން ނެރެ ހަލަބޮލިކަމަުށް ެއއީ މަ ްއލެއްކަންކަމުގެ ޙަ  މި ،ކަންކަމަުށް ހިތްވަރުދީ ވެސް ފެުށީމާ، މި

ފުޅު ކަމެއް. ބަެއއް ބޭފުޅުން މިތާގައި ވާހަކަ ކަމަުށް ދެކުމަކީ ވަރަުްށ ހިތާމަކުރާ ްއލެއްޙަ  ކަމަުށް މީގަިއ އޮތް އެއީ

 ނޫނީ ސަރުކާރުގައި އިންނަ ދަންނަވަން މި  ،އެކަނި ސަރުކާރުަގއި އިންނަ ނެގެޓިްވ ތަންކޮޅުގައި ދައްކަާވއިުރގައި ހަމަ

ކުމަކީ ކަމަުށް ދެ ޖެހޭވަރުގެ ކަމެއްނަގާލަންތު ތަންކޮުޅގައި ހިަފއިގެން ދަމައި، އެކަމަކީ ޤައުުމގެ މަޞްލަޙަ އުނި އުޅެނީ،

މި ސަރުކާރުން  ،އަުޅގަނޑު މިހާރު  ވަރަުށް ކެރިހުރެގެން މިދަންނަވަނީ މެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ

ފާނެ ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން. މިހާރުެވސް ކަހަަލ ގޮތަކަުްށ ކަމެްއ ނިންމަވައި  ރައްޔިތުންނަުށް ދެރަވާ 

 ،އްލެއްތޯ ބަލަމުންމަުށް ގެވޭނީ ކޮން ޙަމިކަބެހޭ ގުޅުންހުރި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުން  ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަާކއި ސަރުކާރުގެ މިކަމާ

 ކުރަމުންދާރާޓަކައި މިކަމުަގއި މިހާރުވެސް މަޝްވަ ދެއްވުމަުށްެއންމެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތް ހޯދަވައިއޮތް  މީގައި ރައްޔިތުންނަުށް
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ްސގެން ލެއް ައއިއްމަުށް މިއަުށްުވރެ ބޮޑު ޙަކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދަނީ. އަދި އަުޅގަނޑު އެދެނީ މިކަ

 ޓަަކއި.  ކަމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ވަގުުތކޮޅަުށް ޖެހުމެއް ލިބިގެން މިކަން ނިމިގެންދާނެރައްޔިތުންނަުށް ހިތްހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އަރުވަނީ ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަ

 

 ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ ގެނައި ަބދަލުތަކާ ގުިޅގެން އަޅުގަނޑު ކާޑަުށް މިެވސް ހަމަ  `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު

 ،ރައޔިތުންގެ ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސްއަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ، ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުމެއް

ީކ ސިޑީގެ ތެޭރަގއި ހިންގުމަ މުޅި ަދއުލަތް އަބަދު ަސބް ދައުލަތުގެ،، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤިޤަތަކީ

ައޅުގަނުޑމެންގެ މާޒީަގއި އަުޑގަދަކޮުްށ ކަމެްއ ނޫން. ައޅުގަނޑު އަުޑއެހިން ފައި އޮތް ވެްއވެސް ސަުރކާރަކަުށް ކުޅަާދނައެ

ުރެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިތި ވާ ޭބބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުގެ އޭމި ކުއްލި މައްސަލަ ހުުށަހެޅި ސަރުކާރުތަކަުށް ނިސްބަތް

ގެނައި ބަދަލާ ގުިޅގެން މި  ބޭހެއް ބޯންޖެހުނީމާ ހިތި ބޭސް ވެސް ބޯންޖެހޭނޭ ބުނި އަޑު. މިއަދު ސަރުކާރުން މި 

ބޭފުޅުން މި ކުއްލި މައްސަލަ  ނުކެރިގެން މިއަދަކު އެއީ ިހތި ބޭހެއް ބޯކަުށްނުކެރުނު. މި ހިތި ބޭސް ބޯންޅުންނަުށް މިބޭފު

އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،ދެއްކެނީ. ހަޤީޤަތުަގިއ ސަރުކާރުން މިކަން ކުީރ ދައުލަތަުށް ވާހަކަތަްއ މި ހުުށަހަޅައިގެން މި

ހަޤީޤަތުގަިއ  ،ގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސްރައްޔިތުންނަުށް ފައިާދއަކަުށް ަކމަުށް އަޅު

ެކއް ކުެރވިފަިއ ޓަކައި މީގެތެެރިއން ކަންތައްތަ ދިނުމަުށްލު ޯހދައިއްހުރި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަުށް ޙަ ކަންބޮޑުވުންަތއް

 40ކޮންމެ ނިކަމެތި ސަބްިސޑީ ބޭނުންވާ ފަރާަތކަުށް  ،ަކމަުށް ލިބޭނެ ރުފިޔާ  40ލަކަުށް ތެރޭަގއި ކޮންމެ ބޮއެބަހުރި. ޭއގެ

. ަކމަުށް އެބައޮތް ބަޔާންކޮުށްފަ ރުފިޔާ ލިބޭނެ 240. ކޮންމެ ގޭބިީސައކަުށް އެބަހުރިފައި ކަމަުށް ބުނެ ރުފިޔާ ލިބޭނެ

ތީ އޮ އެހެންވީއިރު ައޅުގަނޑުމެން ސަބްސިޑީ ބޭނުންވާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަުށް ސަބްސިޑީ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު މި 

ކުެރވޭނެ  ޓަކައި ިނކަތި ރައްޔިތުން އެންސްޕާ ެމދުވެރިކޮުށް މިކަން މަުށްކަންކަން ކުރު މީގެތެރެއިން ފެންނަން. މި

 ،އް ތްަތކެމަސައްކަދަނީ  ުގޅިގެން މިހާރު އެ ތަކާނިޒާމުތަކެއް ރަުށްރަުުށގެ ަކއުްނސިލުތަކާއި ސަުރކާރުގެ ުމއަްއސަސާ

 އިނގޭތޯ. އެްއޗެހިތައް ސަުރކާރުގެ ހުުށަހެޅަންޖެހޭ ތަންތަނަުށް ހުުށަހަޅަމުން  އެ ފިލްކުެރވިގެން، ފޯމްތަކެއް ފުރިގެން

ެއްއގޮތަކަުްށވެސް މި ބޭފުޅުން މިދައްކަވާ ާވހަކައަކީ  އަުޅގަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުުކރަން މި .އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ގޮްތ  އުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ރަނގަޅުފާތެރިވެގެން، ޤަ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަ ،އުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮެއދިގެންޤަ

ކަން ަރއްޔިތުންނަުށް ކާޑުގެ ައގުބޮުޑެވގެން މި ،ތެރޭަގއި ސަބްިސީޑއެްއގެ ވާހަކަގެ. މީދައިދޭން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ަކމަކަުށްހޯ
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ގެ ވަްއކަމުެގ .ޕީ.އާރު.ސީ ދައްަކނީ ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ؟ އެމް.އެމް ވާހަކަ ެދއްކުމުގެ ތެޭރަގއި މިހުުށަހަޅައިގެން، މި 

ވާހަކަަތއް އެބަދައްކާ. ދައުލަތުގެ ަވއްކަންތަްއ ހުރީތީ  ަބިއވަރު ވަްއކަންތަްއ ހުރި ދަްއކާ. ަދުއލަތުގައި ވާހަކަތަެކއް އެބަ

 ބިލުކަން ހުރީތީވެ، އެ ަމއްސަލަތައް އެކަންކަމަުށް ޤާ ގެމި ދައުލަތުގެ ކެިރކުޅަދާނަކަްނ މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބައި ކަންތައްަތއް  ބަެއއް ކަންތައްަތކަުށް ެއކަންކަން ކުރި ބޭފުޅުންނަުށް އަދަބު ލިބެމުން އަނެއް ކުރެވެމުންޤީޤުތަޙުބަލަން 

ަތކަކަުށް ެއކަންކަން ކުރާކަުށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނު. އެކަންކަން ކުރަން ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރު ދަނީ. މި ކުރަމުން އެތަޙްޤީޤު

ބިިލއަން ރުފިޔާެގ މުދާ  400ނޑުމެްނ ދުުށީމު އަްއޑޫަގއި ދައުލަުތެގ އެތަްއ ބަިއވަރު މުދާތަކެްއ ނުއެއް އުޅުނު. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ސަުރކާރުތަުކން ކުރެއްވި ނާޖައިޒު ނުަބއި  އެ އަންދާލައި، ފުޑުުފޑުކޮުށްފައި ިދޔަ ތަން. ކޮބައިޯތއޭ އެ ަފއިާސ؟

ޓަކައި  ަފއިސާ ސަރުކާރަުށް ހޯދުމަުށް ހިންުގމަުށް ދަތިވެގެން އެ ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ައުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރު

 ؛ތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންގެ ދަނީ. ޭއގެ ޓަކައި އެިކއެކި ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކުެރވެމުން މި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރުަމުށް

ކަންބޮުޑވުންތަކަުށް  ޑުވުންަތއް ހުރެމެ އެކަންބޮ  އެ ،ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވުންތަކެްއ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް .ތެދެއްމެ

 ...  ކާރުން އެޓެންްޑކުރެވޭ ިމންވަރަކަުށްސަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ އިސްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. މަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމައަޙް

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ހުުށަހެޅިގެން  .هللاالم على رسول الة والس  الص   لحمد هللا .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ސުވާލަކީ މިހާރު ސަބްސިޑީ ގަނޑުގެ އަޅު ލާނަން.ަކއިއްެވސް ވާހަކަދަ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އުޅޭ ކުއްލި މައްސަލައާ ބެހޭ މި

ބްސިޑީ ނުޖެހޭ ލިބޭކަުށެްއ ދައްކަީނ ެއއީ ވަރަުށް ބޮުޑ އޮޅުމެޭކ. ސަ ކަނޑާލި ވާހަކަ މި  ނޫނީ ، އުޅެނީ  ބޮޑުކޮުށްގެްނ މި

 އުމުަގއި ތިބޭުށް، ދެން ޤަޓް އޯނަރުންނަ ސޯރިވިޔަފާރިވެިރންނަުށް، ގެދޮރު ުކއްޔަުށް ދީފައި ހުންނަ  މާލޭގައި

ސަރުކާރުން ހަމަ މުއްސަނދިންނަކަުށް ނުޖެހޭ. މުއްސަނދިން ޖެހެނީ އަބަދުވެސް ދެންތިބި މީހުންނަުށް ކެވޭނެ ގޮތް ހަދަން. 

އަުޅގަނުޑ  ބޭ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. އެކަަމކުކޮުށްެދއްަވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ސަބްސިޑީ ލި ވެސް އެކަންތައް އެ

ތައް ތުއަނަީނ. ތަންކޮޅެއް އިޖުރާލައެއް އޮތީ. ެއއީ ފޯމު ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ގޮތަކަުށް އޮންންމެ މައްސަހިތްހަމަނުޖެހޭ އެ

ބަބު އެއްވެްސ ޖެހުނު ސަ . ދެން ސަބްސިޑީ ބޮޑުކުރަން މިނގަޅުވާނެލުއިޮކުށްލުމުން އެކަން ރަ ގިނަ. އެހެންވީމާ، ފޯމު

އަުށާރަ، ޑޮލަރު ހަދައިދޭން ބުނެ ވެރިކަމަުށް އައި މީހުން  އަުށްރުފިޔާ  10ޤީޤަތަކީ ކިބައިތޯ؟ . ޙަލަްއވާބޭފުޅަކު ބައްލަަވއިނު

ގަންނަ އަގަުށް ޑޮލަރު ދީފައި ނޫންތޯ ހަނޑޫ ގަންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،  ރުފިޔާއަުށް ޑޮލަރު ަވްއޓާލީމާ ހަމަ އެ ނަވާރަ
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ވާލުކުރީމަ އޭތި ނުހިފެހެއްޓުނު. މީހުންނާ ހަ ގެނެސް އެ ަޓއިެގންމައުމޫނުގެ ވެރިކަމުަގިއ އެްއވަރެްއގައި ހިފަހައް ރައީސް

އަުށް ޑޮލަރު ވައްޓާލީމާ، އަުށާރަ، ަނވާރަ ދޭނަމޭ ކިޔާފައި ވެރިކަމަުށް އަރާފައިރުފިޔާއަުށް ޑޮލަރު ހަދައި 10ފޮނިކަނޑާފައި 

، މާފައި ގަންނަންޖެހެނީ. އެހެންވީޑޮލަރު ދީ ންޖެހެނީ.ންނަފުުށް ބޭރުން ގެ، ވައްޓލީމާ، ެއއްކަލަ ހަނޑޫ، ހަކުރު ވިއްސަުށް

އޮތީ. އެހެންވީާމ،  ކުރަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޖެހިފައި މިތަުކގެ ނުބައިކަން ރަނގަޅު ކުރިން ކޮުށްފައި ހިންނަ ކަްނތައް

ވާހަކަ. މީަގއި ޙަޤީޤަތާ  ޤީޤަަތުށްއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑު ދައްކާނީ ޙަގޮތެ އުމަކަުށް ރަނގަޅުމިކަން މިހެން ނުކޮުށެއް ޤަ

ރައްޔިުތންނަުށް އޮޅުވާލަިއގެން މިީއ  ،ނީ. އެްއވެސް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަުށް އޮޅުވާަލިއގެންަދއްކަންޖެހޭއެްއގޮތަުށް ވާހަކަ

ކަމަުށް  ލިބޭ ހަތިޔާރެއް ނޫނީ، ކަމަުށް ބަލަިއގެން ލިބޭ އެސެޓެއް ،ކަމަުށް ތިމާމެންނަުށް މުޒާހަރާކުރަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް

މެރުމުަށް ފަސާދަ އުފެއްދުމަކީ މީހުން ތުނަފިއެހެންވީމާ، . ފަސާދަ އުަފއްަދންވާހަކަަދއްކަން. ފިތުނަބަލައިގެން ހެޔޮުނވާނެ 

. މީގެ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ އޮތީ އަންަގާވފަ ދީނުގައި އެ ވާ ކަންަތއްތަްއަކންބޮޑުވެގެން ވުރެ ފާފަ ކުރުމަުށްވުރެން، ގަތުލު

އަހަރުން މަތީ  65ވަންޏާ އަނެއްަބއި ފަހަރު މަދުވާނެ. މިސާލަކަުށް ދަންނަ .ިއތުރުވާނެކަންތައްަތއް ބައެއް ފަހަރު 

ރުފިޔާ އެއީ ެއއްކަލަ ސަބްސިޑީ ކުޑަކޮުށް ދީދީ އޮްއވާ ހަމަ ދިން އެއްެޗކޭ އެއީ. އެހެންވީމާ،  ފަސް ހާސްމީހުންނަުށް އެދޭ 

ގިނަ ރަްއޔިތުްނ  އަުޅގަނޑު ހަދާން އެބަހުރި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ާގތަުށް ވަރަުށް ؛ހަމަ އޭގެއިތުރަުްށ ހުސްނުވާ އާސަންދަ

ްއާވ ދެ މީހާއަުށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް. މިހާރު އެބަމީހުން ދެއްވަނީ ހަމައެކަނި ބަލި ދާން. ހަމައެކަނި އެ ަނވާނެ ބޭރަުށްވަަޑއިގަން

ހެޮޔވެިރކަން ެއއިރަކު ވެިރކަންކުރަން ިތްއބަވާ ބަަޔކު ެއއީ އުމުަގއި ބަލިމީހާއަުށާއި ބަލިމީހާގެ އެހީެތރިޔާއަުށާ. އެހެންވީމާ، ޤަ 

ބޭފުޅުން  ވެސް އެ އްުލކުރާެނ ގޮތްެއކަން ޙަޮބޑަުށް ވިސްނާަފއި ކަންަތއްތަްއ ކުރާނީ.  ްއޔާ ވަރަުށްބަެއއް ވި ކުރާ

ޖެހުނަސް ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަކުން ރަނގަުޅ އަުށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެންނަންދެނެވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި ަފހުން މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ކޮުށްދެވޭނެ ކަންތައްތަްއ. ހަމަ ސް ވެ  އްޔާ މިކަން ކަނޑާލުމަކީވާ ދިމާލެއް އަުތެވއްޖެ ފައިދާތަކެއް

އަުށް هللا  ،ހެޔޮ ގޮުތަގއި ިކޔަމަންތެރިކަން އަދާކޮުށް  ަނުށްންގެ ވެރިންަބއިމީހުތުންނަުށް އޮތީ އެޔިއެހެންވީމާ، ަރއް

 މުގެ ނިޔަތުގައި ތަޅާފޮަޅއި،ން ޯހދުބަަޔކަުށް ވެރިކަ ަތކަުށްެވސް ެއއްބަަޔކު އަނެއްކަތްުކރުން. އެއްގޮމަސައް ޝުކުރުވެިރެވގެން

ގަނުޑ އެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުސާދަކުރުމެއް ނޫން މީގައި އޮތީ އުމު ފަޤަކަމަކަުށް އަނެްއބަޔަކު ގޯްސކޮުށް މުޅި  އެއްބަަޔކު ކުރާ

ްނ ޅުގަނޑުމެދެރަވޭ. އެކަަމކު ކޮބައިތޯ އަ  އަުޅގަނޑު ބޮޑުވާތީމި ައޅުގަނޑުގެ ދާއިާރެގ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް  ގޮވާލަން.

 ސަލައެއް؟ވަންޏާ ކޮބައިތޯ މައް ކަމަުށް ފުރައިގެން ލިބޭ އެ ފޯމު  އެްއގޮތަކަުްށވެސް ނުލިބެންޏާ. ދެރަވާންޖެހޭ މައްސަލައަކީ

ނުކެވޭނެ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ވަހުން؟މީހުން ތިބޭ ގެއަކަުށް ހަނޑޫ ބަސްތާއެއް ެކވޭނެތޯ މަސްދު 4

ނަމަ. ކޮުށްެދއްވާީނ ޝުކުުރވެރިާވކަމުަގއި ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިތުރު. هللا ވިސްނަން. ުޝކުރުވެިރވާންޖެހޭނެ

 ... އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ
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ރާގެ ވަނަ މާއްާދެގ ދަުށުން ވައިކަރަދޫ ދާއި 145ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ސްކޮުށް މި ނިމުނީ. އަުށް ބަހުހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ުކއްލި މައްސަލަ ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްއިއް 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުުށަހަޅާ ަކންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު، 5އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ަވނަ މާއްދާއިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ލިބިދޭ އިޚްިތޔާރުެގ  116އަސާީސގެ ނޫނު ޤާމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު -5.1

ދުވަހު އެމްބަސީެއއް  ވަނަ 21ޖޫން  2016ދަުށުން ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ުހންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސގެ ނަމުަގއި 

 އި،ކަމުަގއި ހަމަޖައްސަވަ  ތަނެއް މުންދާގަފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ދަުށުން ހިނމްބަީސއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮއެ އެ، އިއުފައްދަވަ 

ގޮތެްއ ރައްަވއި ސާކުނުވާފައިވާ މައްަސލަ ދިރާފޮގެންނަވާފަިއވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ުށް އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަ

ފަިއވާ ސިޓީފުުޅ ވާއްމަުށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވުނިންމެ

 މަުށް ދަންނަވަން. ޢާއްހަުށް އިއްވައިެދއްވުމަުށް ައމީންމަޖިލީ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ުށް ލާމަޙް މުޙައްމަދަުށް. ވެދުން ސަަމސީهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

ދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަުށުން ވަނަ މާްއދާއިން ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބި 116އަސާސީގެ ނޫނުޤާރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހި

 ،ވަނަ ދުވަހު އެމްބަސީެއއް އުަފއްދަަވއި 21ޖޫން  2016ވިލާތުގައި ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސގެ ނަމުަގއި ޖަރުމަނު

ެއ  ،ކަމުގައި ހަމަޖައްަސވައި  ނެއްްޒގެ ަދުށުން ހިނގަމުންދާ ތަމިނިސްޓްީރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ އެ އެމްބަީސއަކީ

އްޔިތުން މަޖިލީހުަށް ން ރަތަްއ މި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތަކުށް ގެނެސްފަިއވާ ބަދަލު

އެުކ  ދެްއވުން އެދެމޭ. މި ސިީޓއާއިން ނިންމަވަ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތެްއގެ މަތީމަޖިލީަހުށް ވައި ެދއް އިވަހުުށަހަޅުއް

ގެ ކޮީޕެއއް އަިރސްކުރީމެެވ. ގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ިލސްޓު މިހާރު އޮންނާނެ ގޮތު ފެއާޒް ފޮރިންގ އެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޔާމީްނ هللا ޢަބްދު ،. ާޚދިމްކުމ2016ް ބަރުންސެޕްޓެ 4 .1437އްޖާ ލްޙި ޛު 2ގަބޫލުކުެރްއވުން ެއދެމެވެ.  ތިރާމްޙްއި

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 
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މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން  ޝުކުރިއްާޔ.

 ނިންމަން. 

ގަިއ  ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( 115އަސާީސގެ ނޫނުޤާާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހި ،5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

ހުންނަވާ  ޓަަކިއ ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  އެޖއިން ސަފީރުން ކަނޑަެއޅުމަުށްއުމުތަކަުށް ރާޤަން ބޭރު ކޮުށްިއވާ ގޮތުެގ މަތީބަޔާން

ފޮނުއްވާަފއިާވ  ކުރެއްވުމަުށްއްޔަންޢަ ލިދު ޚާއަލްފާިޟލާ ޖަމީލާ ޢަލީ  ،މަންޑްވައިޓްަޑއި ކަމަުށް ހ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު

 .މައްސަލަ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވުމުގެގުޅޭ ދާއިމީ މަުށް މައްސަލައާ ވުންމެގޮތެއް ނި އި ކުރަްއވަމައްސަލަ ދިރާސާ

 މަުްށ ދަންނަވަން. ޢާއްއިދެްއވުމަުށް އަމީންިއއްވަ  ވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށްާވފައިއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ނަވަމެވެ. ފަހު ދަންުށްސަލާމަ ޙް މުޙައްމަދަުށް. ވެދުން މަސީهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

ން ބޭރު ގޮުތގެ މަތީ ުްށފައިވާ)ދ( ަގއި ބަޔާްނކޮ ވަަނ މާއްދާގެ 115އަސާސީެގ ނޫނުޤާ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ދިވެހި

 ޓަަކއި ަޖރުމަނުވިލާތުގަިއ ހުންނަވާ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަުށް ހ. އުމުތަކަުށް ރާއްެޖއިން ސަީފރުން ކަނޑަެއޅުމަުށްޤަ

ކުރާތީ އޭނާ ސަފީރުކަމަުށް ތު ސްގައްޔަންކުރުމަުށް ޢAަ 040676ލިދު، ޚާލާ ޢަލީ ވައިްޓޑައިމަންޑް އަލްފާޟިލާ ޖަމީ

ދެްއވުން ގޮތް އަންަގަވއި މަޖިލީހުން ނިންމެވި އެ އި،ލީހުގެ މަޝްވަރާ ޯހއްަދވައިެދއްވަ މެދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖި ހަމަޖެއްސެވުމާ

ފޮުނވީމެވެ.   ކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީރައްޔިެތއް ދިވެހި އިލިދުގެ ވަނަވަރާޚާއެކު ޖަީމލާ ޢަލީ  ސިޓީއާ އެދެމޭ. މި

ޔާމީން هللا ޢަބްދު ،. ާޚދިމްކުމ2016ްގަސްޓް އޮ 30 .1437ލްޤައިދާ ޛު 27ބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. ޤައިޙްތިރާމް 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން ނިްނމަން.  ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަ ކުރެްއވުމަުށްޝުކުރިއްާޔ. މިމައްސަލަ ދިރާސާ

ިއ )ދ( ގަ ވަނަ މާއްދާގެ 115އަސާީސގެ ނޫނުޤާާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހި ،5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.3}

ގްލަދޭޝްގައި ހުންނަާވ ނޓަކައި ބަ އުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށްޤަން ބޭރު ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

ފޮނުއްވާަފިއވާ  ކުރެއްވުމަުށްއްޔަންޢައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު، ޢާއަލްފާޟިލާ  ފީރުކަމަުށް ގ. ޕެންޒީމާގޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ

މަްއސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ.  ގޮތެއް ނިންމެވުމަުށް އެ އިކުރަްއވަ މައްސަލަ ދިރާސާ

 މަުްށ ދަންނަވަން.  ޢާއްއަމީން މަުށްއިދެްއވުއްވަ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އި 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ުށް ޙް މުޙައްމަދަުށް. ވެދުން ސަލާމަަމސީهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

ން ބޭރު ގެ މަތީފައިވާ ގޮތު ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކޮުށް  115އަސާސީެގ ނޫނުޤާރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ދިވެހި

 ގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަވާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަުށް ގ.ޓަަކއި ބަނ އުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަުށްޤަ

ކުރާތީ އޭނާ ސަފީރުކަަމުށް ތުކުރުމަުށް ަގސްއްޔަންޢAަ 056985ިއޝަތު ޝާން ޝާކިރު، ޢާއަލްފާޟިލާ  ޕެންޒީމާގޭ

ދެްއވުން ގޮތް އަންަގަވއި މަޖިލީހުން ނިންމެވި އެ އި،އްވަ ދެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ޯހއްަދވައި ރައްޔިތުްނގެ މެދު ޖެއްސެވުމާމަހަ

ރައްޔިެތއްކަން އަްނގައިދޭ ާކޑުގެ ކޮޕީ ފޮނުވީެމވެ.  ިއޝަތު ޝާން ޝާކިރުގެ ވަަނަވރާއި ދިވެހިޢާެއކު  ސިޓީއާ އެދެމެވެ. މި

ޔާމީން هللا ޢަބްދު ،ާޚދިމްކުމް. 2016ގަސްޓް އޮ 30 .1437ލްޤައިދާ ޛު 27އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. 

 .ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން ނިްނމަން.  ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަކުރެްއވުމަުށް ޝުކުރިއްާޔ. މި މައްސަލަ ދިރާސާ

ވަނަ މާއްދާއިްނ  116އަސާީސެގ ނުނޫޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ،5.4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.4}

 22ޖޫން  2016ޖެންާޑގެ ނަން  އެންޑް ފް ލޯވރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިޭދ އިޚްތިޔާރުގެ ދަުށުން މިނިސްޓްރީ އޮ

 މަސައްކަުތގެ  އެ މިނިސްޓްރީގެ ިއ،ފެމިލީގެ ނަމަުށް ބަދަލުކުރައްވަ ން ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީން އޮފް ޖެންޑާ އެންޑްއި

 ،ުކޑަކުދިންނާއި  ،އިލާއާއި ޢާންދެވި ގެންޑް ޖެންާޑއިން ބަލަހައްޓަމުންއެ ރީ އޮފް ލޯދާއިރާގެ ގޮތުަގއި މިނިސްޓް 

ކުޑަކުދިްނގެ ހިާޔެގ  ،އެންމެހާ ކަންކަްނ ހަމަޖައްސަވައި  ބެހޭ ޞަ އެހީއަުށް ބޭނުންާވ މީހުންނާާޚއް ،އަންހެނުންނާއި

ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔަވަތިފިއިމުކޮުށްފަިއވާ ޤާބައެްއގެ ގޮުތގައި ހުޅުމާލޭަގއި 

ރީގެ މަސަްއކަތްތަކަުްށ މިނިސްޓްއެ  ،ން ފެުށިގެން ހަމަޖައްސައިއި 28 ޓްގަސްއޮ  2016ވަކި މަރުަކޒެްއގެ ގޮުތަގއި 

ވުމަުށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ނިްނމެ އްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެއްމަ  ގުޭޅގޮުތން ފޮނުއްވާފައިވާ ގެންނަވާފަިއވާ ބަދަލާ

ފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއްވައިދެްއވުމަުށް ނުއްވާފަިއވާ ސިޓީއްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮމަ ވުމުގެނުކޮމިޓީއަުށް ފޮ ދާއިމީ

 މަުށް ދަންނަވަން.އްއަމީންޢާ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ދަންނަވަމެވެ. ވެދުން ސަލާމަުށްފަހު  .މަޞީހް މުޙައްމަދަުށްهللا ލް ޢަބްދުއަލްފާޟި ރަީއސްރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަުށުން ސުލްވަނަ މާްއދާއިން ރައީ 116ސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަ

ެގ ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީ ންއި 22ޖޫން  2016 ނަން ޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާގެމިނިސް

ޑް ޖެންޑާއިްނ އެން  ލޯރީގެ މަސަްއކަތުެގ ދާއިރާގެ ގޮުތގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ މިނިސްޓް ،ނަމަުށް ބަދަލުކުރައްަވއި
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ހައި ހޭ އެންމެ ންނާ ބެީހއަުށް ބޭނުންވާ މީހުޚާއްޞަ އެ ،އަންހެުނންނާއި ،ކުަޑކުދިންނާއި އާިއ،ލާޢާއި ގެންެދވިވަމުންބަލަހައްޓަ

މުކޮުށްފަިއާވ ފިޔަވަތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ބަެއއްގެ ގޮުތަގއި ހުޅުމާލޭގައި ާޤއިަޑކުދިންގެ ހިާޔގެ ކު  ،ކަންކަން ހަމަޖައްސަަވއި

 ،ަސއިން ފެުށިގެން ހަމަޖައްއި 28ޮއގަސްޓް  2016ގެ ޮގތުގަިއ ންދާ ަވކި މަރުަކޒެއް ޖެންޑާގެ ފެމިލީެގ ދަުށުން ހިނގަމު

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް ތީމަ އިގޮުތގަ  ވާބަދަލު މި މާއްދާގައި  ގެނައިސައްކަްތތަކަުށް އެ މިނިސްޓްރީގެ މަ

އެކު  ސިޓީއާ ން ނިންމަވައިދެއްވުްނ އެދެމެވެ. މިފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތްއގެ މަތީހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވައި މަޖިލީހަުށް 

. ގޮތުގެ ކޮޕީެއއް އަިރސްކުރީމެވެ މިހާރު އޮންނާނެ ޓުުކެގ ލިސްފެމިލީގެ މަސައްކަތްތަޖެންޑާ ެއންޑް މިނިސްޓްރީގެ އޮފް 

ޔާމީްނ هللا ދުޢަބް ،ާޚދިމުކުމް .2016 ބަރުންސެޕްޓެ 4. 1437 އްޖާލްޙިޛު 2އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. 

 ބްދުލްޤައްޔޫމް. ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވރު ބަލާ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން އްޔަތު އަދާކުރާ މިންމަސްއޫލި ރުކާރުގެސަ . މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށްޝުކުރިއްޔާ 

 ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްާދއިން  116ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސެގ  އްޖޭގެ ިދވެހިރާ، 5.5ޑާ އައިޓަްމ ންއެޖެ -{5.5}

ންދާ ހިނގަމުފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަުށުން ތިޔާުރގެ ދަުށުން މިނިސްޓްރީ އޮޚްދޭ އިލިބި  އަުށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އޮފް ދުވަހުން ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީ  ވަނަ 22ޖޫން  2016ޑަކުދިންގެ މަރުަކޒު ގަްނނައިދޭ ކުއްކަތް އުމަސަ އިތަޢުލީމާ

މަސަްއކަތްކަުށް ގެންަނވާފަިއވާ ބަދަލާ ގުޭޅގޮތުން  ،އެފެއާްޒގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖަްއސަވައި ހޯމް 

ލަ. ލަ ދިރާސާުކރައްަވއި ގޮެތއް ނިންމެވުމަުށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުއްވުމުގެ މައްސަމައްސަ ވާފައިވާފޮނު

 ދަންނަވަން.  އިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށްވައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއް ވާފަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

މަުށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވެދުން ސަލާ .ޙައްމަދަުށްމަޞީހް މުهللا ލް ޢަބްދުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިހުރައްޔިތުން މަޖިލީ

ޔާރުގެ ދަުށުން އިޚްތި ވަނަ މާްއދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ 116ޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއް

ދިްނެގ ޑަކުނައިދޭ ކު އުނގަން މާއި މަސައްކަތްދިޔަ ތަޢުލީލީގެ ދަުށުން ހިނގަމުން ފެމި އެންޑް ޖެންޑާރީ އޮފް މިނިސްޓް

ފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ވަހުން ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީގެ އޮދު ަވނަ 2016ޖޫން  22 ،މަރުކަޒު

އްކަތްތަކަުްށ ސަޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީގެ މައޮފް ރީ މިނިސްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ،ހަމަޖައްސައި ގޮތުަގއި 

ނަވާ މަޖިލީހަުށް ފެނިވަޑައިގަން ،ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި ން ރައްޔިތުން މަިޖލީހަުށްތުގެ މަތީގޮ އްދާަގއިވާ ގެނައި ބަދަލު މި މާ 

ޖެންޑާ  އޮފް ހޯމް އެފެާއޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއކު މިނިސްޓްރީ އާޓީ ެދްއވުން އެދެެމވެ. މި ސިން ނިންމަވައިގޮތެްއގެ މަތީ
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ވުން ބޫލުކުރެއްއިޙްތިރާމް ޤައަިރސްކުރީމެެވ.  ތުގެ ކޮޕީއެއްހާރު އޮންނާނެ ގޮމި ލިސްޓު ގެތަކު ފެމިލީގެ މަސައްކަތް އެންޑް

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ޔާމީންهللا ޚާިދމްކުމް ޢަބްދު .2016 ބަރުންސެޕްޓެ 4. 1437 އްޖާލްޙިޛު 2އެދެމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން  އޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާރުކާރުގެ މަސްސަރާސާކުރެްއވުމަުށް . މި މައްސަލަ ދިޝުކުރިއްޔާ 

 ނިންމަން.
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ތެރެއިްނ މިއަދު ކުެރވުނު މަސައްކަތު  ،ންނުަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެމެންބަރުިއއްަޒތްތެރި . 6އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ނުވޭ.  ަމސައްކަެތއް މިއަދު އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ނިންމިފައެއް އަހަން އެއްވެސްގެ ދަުށުން ވޯޓަުށް 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

މައްސަލަ މިއަދު ވަނީ  ީމގެ ކުރީ ަދންފަޅީގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ވޯޓަުށް އަހައި ކުިރއަުށްގެންަދންޖެހޭ ،އެހެންނަމަވެސް

ނަުށް މިއަދު . އަުޅގަޑުމެދަންނަވަން ބާދައުރުގެ މަސައްކަތްތަކަުށް މަރުޙަ ންނުަށް މިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެންދެވިފަ. ކުރިއަުށް 

އެަބއޮތް. އަދި ކުިރއަުށް ޮއތް ތަނުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ  އިމަސައްކަތްތަެކއް ކޮމިޓީތަުކގަ  ގިނަ  މެންދުރުފަހު ވެސް ވަރަުށް

ކަ ވެސް ގެންދާނެ ވާހަވަރަުށް މަސައްކަތްަތއް ުކރިއަުށްޔާ މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅެމުންދާމަސައްކަތްތަްއ އިރާދަކުެރްއިވއް

ން ދެއްާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެންދެވުމަުށް ސައްަކތްތައް ކުރިއަުށް ނަުށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  .ވަންދަންނަ އެއްބާރުލުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




