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 (އްމަދު ނަޝީދުމުޙަ ރައީސްރައީސް،  މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަެއއް ސްސާންފަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ދުަވސް ުބދަ) 2019 ަބރުއޮކްޓޯ 9

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބުދަ  2019 ޮއކްޓޯބަރު 9 މިއަދަކީ  .ބައްދަުލުވން ނަަވެއއް  ސްފަންސާަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 އީމި

ހާޒިރުެވަވަޑިއެގން  މަޖިލީހަށްަވުގތު  މި .ަވނަ ުދަވސް 1441ޞަފަރު  10 ަވނަ ދުަވސް. 6ތަ ނަކަތުން ހިދުަވސް. 

ޗުއްީޓއެްއގައި ެއއްެވްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  5ސަލާމުގައި ތިއްެބީވ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން.  42ތިއްބެީވ 

  . ންބަރަކު ަވަޑިއެގންނެއް ނުޭވ މެއިްއޒަތްތެރި

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 2019/51ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 އަދު ެވސް ކުއްލި ަމއްަސލައެއް ހުށަހެޅިފައި އެަބޭވ.މިމިއަދުެގ އެޖެންޑާއަށް އަުޅަގނޑުމެން ފެށުމުެގ ކުރީަގއި 

ަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ. މަޖިލީހުެގ އެޖެންޑާެގ ފުރަތަމަ އެހެންީވމާ، އެ މައްސަލައާ ުގޅޭ ޮގތުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް އަޅު

ބަޭވ. ދިެވހި ަރއްޔިތުްނެގ އެެގ ކުރިން ައޅުަގނޑު ދަންަނާވލަން ބޭނުން ދެ ާވހަކަެއއް، ތިން ާވހަަކއެްއ މަށް ފެށުމުޓައައި

ފޮނުްއާވފައި އެބަޭވ،  އިަވޔުއްރު މި މަޖިލީހަށް ލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުެގ ލީޑައެމް.ޑީ.ީޕ(ެގ ޕާލަޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )

ބިލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވ   20ެގ މަސައްަކތްކޮށް މި މަޖިލީހަށް އެ ބިލެއް  20ެގ ފަރާތުން މި ދައުރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ

ޅޭ، އަދި ހުށަހެޅުމުެގ މަސައްކަތް މި މަޖިލީހުަގއި ޕާޓީަތކަށް ބިުލ ހުށަހެދުަގއި ސިޔާސީ ކަމަށް. މަޖިލީހުެގ ަގާވއި

ސް ކަމާއި، މި މަޖިލީހުން ާގނޫނު ރާއްޖޭެގ ޤާނޫުނއަސާީސގައި ަވރަށް ސާފުކޮްށ މިއީ ާގނޫނުހަދާ މަޖިލިހިންޭގ. ދިެވހި

ޭވ. ސާފު އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ހެދުމުެގ އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރެޭވނެ ކަމަށް، ކުރަންެޖހޭނެ ކަމަށް ަވރަށް 

ދެން މިއޮންނަ އިޖުރާއަތަކީ، އެ މައްސަަލއެްއ  ހެޅުނީމާއް ހުށަނުަވތަ މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް ކަމެ ށްމަޖިލީހުެގ އިދާރާއަ

ތައް ާޚއްަޞަވނީ ކޮމިޓީއަކަްށ، ކަމާ ުގޅޭ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުުވން. މި ބިލުތަކަީކ އެިކއެކި ކަންކަމާ ުގޅޭ ބިލުަތއް. ެއ ބިލު

ުކެގ ތެރޭގައި ަގާވއިދު، ިސޔާސީ އެިކއެކި ކޮމިޓީތަކަްށ. އެހެްނނަމަެވސް، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާުތން ފޮނުާވފައިާވ ބިލުތަ

 ދަނީން ޓެކްސް ނެުގމުެގ ބިލާއި، ަވޒީފާތަންނުދޭ، އެކުލަަވއިލުން ތަންނުދޭ ދެ ބިލެއް އެބަޭވ. އެީއ، އާމް ށްއަކަޕާޓީ

ލު ކަމަށް ްސ، ެއއީ ާއމްދަނީއާ ުގޅޭ ދެ ބިކްަވންސް ދިނުމުެގ ބިލު. އެއީ އާްމދަނީ، އެއީ ޓެށް ދޭ އެލަރާތްތަކަދާ ފަހޯ

ިއ. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު މި ަގާވއިދު ބުަނނީ، އެ ބިުލ ެއއީ ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލެއްެގ ޮގުތަގ ތީ، މިހާރުގެ ާވ

ކީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަމޖިލީހުެގ މެންބަރުން. މަޖިލީހުެގ ސަރުކާުރެގ މެންބަރުްނނަ ގެ ޅަނީ، ސަރުކާރުހުށަހަ

ބިލު ެވސް، އެ ޕާޓީެގ މެންބަރުން.  18 ޅަނީ މިދެންނެިވން މި ހުށަހަހަމަ އެ ޕާޓީ ނިސްބަތްާވ ޕާޓީެގ މެންބަރުން.

ބިއްޔަތެއް އެއް ޕާޓީައކަށް ލިބިމެ، ދެން  އަޣްލަމަޖިލީހުެގ  މަޖިލީހުެގ މި ނިޒާމުގައި އަުޅަގނޑުމެން ސަމާލުާވންޖެހޭނީ،

އްޗަށް ެއ ތަ އެ ަވޢުދުތަކެްއެގ މަންާޑއެްއެގ މައްޗަށް ނުަވ، އެ އެޖެއެ އަޣްލަބިއްޔަެތއް ހިންަގންޖެހޭ އެޖެންޑާއެއް

ން ޕާޓީއެްއެގ އިރު، އެހެހެން އިންތިޚާބުެވފައި ތިބޭ. އެެވފައި ތިބޭނީޖިލީހަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުމަ

އޮތް މަޖިލީހުެގ ެމންބަރުންނަށް އެ ަވޢުދުތަްއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ހުްނނަާވ ނަމަ، ދެން އަޣްލަބިއްޔަތު

. ަގވާއިދުްނ ޕާޓީތަކަށް ބިލު ހުށަނޭޅޭ ކަމަށް ާވނަމަިސާޔސީ  އި ާގނޫނުތައް ހަދައިދޭން އުނދަޫގާވނެފުއްދައިދިނުމުަގ

ނެިވ ބޮޑު ފުުށއެުރން ފޫބެއްދުމުެގ ބޭނުމުަގއި. ޅޭ ޮގތަށް ބަދަލުެވަފއި ެއ ަވނީ މިދެންލު ހުށަހެްށ ބިސިޔާސީ ޕާޓީތަކަ

ސަރުކާރު އެހެްނ ޓީައކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް އެ ޕާ ،ޅޭނެށް ބިލު ހުށަހެމިހާރު ަގވާއިުދަގއި އަޣްލަބިްއޔަތު އޮންނަ ޕާޓީައކަ

ވާ މިދަންނަާވލަނީ ނިޒާމީ ޮގތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހަމަޖެހިފައި އަުޅަގނޑު  ެވސް.ޮގތަކަށް އޮތް ކަމަށް ިވަޔސް 

ޒުކުރަމުން. ތަށް ތަންފީޮގތްތައް. އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ެގންދަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އޭެގ ރޫހާ އެްއޮގ

.ޑީ.ޕީ(ައކީ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަިދ ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ )އެމް އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވހެން، ދިެވހި

ޖުމްހޫރިއްޔާ ިނސްބަތްާވ ޕާޓީ. އެހެންީވާމ، ސަރުކާރުެގ މެންބަރުން ހިމެނޭ ދު ބުނާ ޮގުތގައި ަރއީސުލްމަޖިލީހުެގ ަގާވއި
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ކަްނ ޅާ ޮގތް ެވސް އެއީ ހަމަ ސިާޔސީ ޕާޓީއަކުން ބިލު ހުށަހަޅާ ޮގތް. އަުޅަގނޑަށް މިން ބިލު ހުށަހަޕާޓީ. އެ ޕާޓީ

ެއކިެއކި ކޮމިޓީތަކާ ހަާވލުކޮށްދިނުމަށް ކަތް ކުރުމަށް  ބިލުތަުކެގ މަސައްިވ މަަގށް ފެންނަކަމުން އަޅުަގނޑު ާވނީމިދެންނެ

ތް ލް މިހާރު ދަނީ އެ މަސައްކަތް ުކރައްަވމުން. އެ މަަސއްކަރަޖިލީހުެގ އިދާރާގައި އެދިފަ. ކައުންސެލް ޖެނެމަ

ޑާރަ ަނއިބުެގ އޮފީހުން ެވސް އަދި ބިާލ ފުިރހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކމާ އެީކގައި. ބަން ސަރުކާުރެގ ކުރިއަށްދާނީ

ދައުލަތުެގ މާ އެކީަގއި. އަދި ްއެގ ެވސް އެހީތެރިކަ ، ެއ އިދާރާއެުގޅޭ އެހެން ސަރުކާރުެގ އިާދރާއެްއ، ވުޒާާރއެއް ާވނަމަ

އި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ  އެހީތެރިކަމާ ެއކީަގއި. އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ސްސަސާަތކުެގ ވެ އެހެން މުއައް

ެގ މަަސއްަކތެއްެގ ޮގުތގައި. މި ތަނުން، ނީ ކޮމިޓީެއއްމުން އެ ދައެ މަސަްއކަތް ހިނަގ .ެވސް އެހީަގއި ެގޖަމާޢަތްތަކު

މާ، ެއ މަސަްއކަތެްއ ްއ ފޮނުީވްއކަތެސަތުން ޮކމިޓީއަކަށް މަސައިން ުނަވަތ މަޖިލީހުެގ ރިޔާެގ އިދާރާމަޖިލީހު

އަށް އެ  އެ ކޮމިޓީައކުން ެއ މަސައްކަތްތައް ކުރި މިޓީއަކުން. ނިންމުމަށްފަހުގައިނެ ޮގތް ނިންމަނީ އެ ކޮކުރިއަްށެގންދާ

ބިލުތަުކެގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަވީނ  ކުރާުރކޮށް ދަންނަަވން.ެގންދަނީ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު އަނެްއކާެވސް ތަ

އެ މަސައްކަތް  ރިރުންނަށް އެ ބިލުތަކުެގ ތަފްސީލު އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ.ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުިވފަ. ކޮމިޓީތަކުެގ މުޤައް

ެގ އެިކއެކި ޑަށް ރާއްޖޭުޅަގނމިދިޔަ ތިން މަސްދުަވހުެގ ތެރޭގައި އަ ކުރިއަްށެގންދިއުމަކީ މި މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތް. 

ިކ ކަންކަމާ ކުާރ ޝަުކާވ. ެއ ޭވ. އެީއ، ޖަލުަގއި ތިޭބ ކުދިން، ތިބޭ މީހުން އެިކއެބިފައިސިޓީ ލި 16ޖަލުތަކުން ޖުމުލަ 

، ެއ މީހުން، އެ ކުދީން ސިޓީ ބޭފުޅުންހުންެގ އުދާސްތައް. ދެން މި ކަންކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން ދެން އަޅުަގނޑަށް އެ މީ

އަކަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މަޑުކޮްށެގން ހުރީ ޓީ މިކަމާ ބެހޭ ކޮމިޅުަގނޑަށް އަެނއްާކެވސް މި ފޮނުޭވނީ އަލިޔުނީމާ

ިއާވނެ އެ ިސޓީތަުކެގ ކުލަަވއިލައިފަމާ ފޮނުަވން. އަުޅަގނޑު އެ ، ސިޓީ ކޮންމެސް އަދަދެއް ީވނުަވއިނުފޮަވިކަވކި ސިޓީ 

 ސިޓީތަކުަގިއާވ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑު ފޮނުާވނަން.  މި ކޮމިޓީއަށްއި ހިުއމަން ރައިޓްސް ެއކުގަ  ކުޑަ ޚުލާސާައކާ

 

 މައްސަލަ   ކުއްލި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަުދެގ ެއޖެންޑާެގ ފުރަތަމަ މަސައްަކތަކަށް ާވނީ ުކއްލި މައްަސލަ. މި ކުއްލި މައްސަލަ 

އަުޅަގނޑު މިހާރު މި  !. އާދެ، ަވންނަާވޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު ތްތެރިިއްއޒަ ދާއިރާެގ ނައިފަރުަވނީ ހުށަހަޅުއްާވފައި 

 . މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރުށް. މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ނައިފަރުއަރުަވނީ ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު
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މުތަކުން ޤާެގ މެންބަރުން ސަރުކާރުެގ މަމޮކްރެސީ ނެޓްޯވކު ރައީސް. މޯލްިޑިވއަން ޑި ` ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި

އެސެސްމަންޓް އޮން މިނަރީ ރިލިޕްަވކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކުއްިލ މައްސަލަ. މޯލްޑިވިއަން ިޑމޮކްރެސީ ނެޓްޯވކުން 

  ...ފުުށއަރާ ދީނުެގ އަސްލުތަކާއި އިސްލާމްއިޢުޮކށްފައިާވ ރިޕޯުޓަގމޯލްޑިްވްސެގ ނަމުަގއި ޝާއިން ދަ ރެޑިކަލަިއޒޭޝަން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހެންޭވރު، މެދުހެންޭވރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

 އި، އަުޅަގނޑުމެންެގ ތަޅުމަށް މަޖިލީހެުގ ަގވާއިދު ޕްރިންޓުކޮށްފަރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ަމޖިލީހުެގ މުަވްއޒަފުން ކުަރްއާވ އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި  ލިބުނީމާ

ނެީގ  އަޅުަގނޑު ުކްއލި މައްސަލަެއއް މި .ރި ރައީސްޝުުކރު ެވސް އަދާކުރަން. ިއްއޒަްތތެ ހަމަ ބުރަ މަސައްކަތަށް

ނެީގ ކުއްލި މައްސަލަައކަްށ ާވންޖެހޭ ޮގތްތައް ަވރަށް  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި  ؛ކުއްލި މައްސަަލއަށް ާވންޖެހޭ

ކަ. ެއއީީކ ަބޔަކު ަވިކކުރާ ާވހަ ،ިވދާުޅީވ  އެޓަަވމުންއް. އެހެންނަމަެވސް، ފަސާފުކޮށް އެބަޮއޭވ ކަނޑަެއޅިެގން ލިޔެފަ

އްސަަލއަކަށް ާވންޖެހޭ އެްއެވސް ސަބަބެއް ނެްތ. އެހެންީވމާ، މިދަންނަަވީނ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ކުއްލި މަ

މަޞްލަޙަތު އުމެްއެގ ޤަ ންނަނީ ަރއްޔިތުންެގ ުނަވތަ އޮ ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގިއ މި 170 ޭވ،ޮގތްތަުކެގ ތެޭރަގިއ އެަބއޮ

މަްއސަލަެއއްެގ ޮގުތަގިއ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމުެގ ުފރުޞަތު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ކުއްލި ކަމެއް  ހިމެނިެގންާވ މުހިންމު

ެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ކުއްލި މި މާއްދާެގ )ހ( ،ންނަނީއޮ . ަމއްސަަލއެއް ނެތް. )ށ( ަގއި މިއޭެވސް ލިބިެގްނެވ

ކަމެއް ކުއްިލއަކަށް ދިމާީވމާ،  ފަދަ ބޮޑު ރާއުމުެގ މަޞްލަޙަތަށް ސީދާ އަސަރުކުޤަރައްޔިތުްނެގ ނުަވތަ  ،މައްސަލައަކީ 

އެ ަދއުރެްއަގިއ  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ވ( ަގިއ އެބަޮއޭވ 175އެހެްނޮގސް  ،އަިދ އެބަޮއޭވ ކޭ.ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެ

ލައަކަށް ނުުވން. މިހެންޮގސް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފަިއާވ މައްސަލަެއއް އަލުން އުފަންކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ

 ޚީއްލި މައްސަލަައަކށް ނުާވނެ. ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް ފުރަތަމައިނުން ސުރުަވރު ކަންަތއްތައް އެބަހުރި މި ކުބައި

ލީމާ ެވސް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މިއީ ުކރިންެވސް ހުށަހެޅިފައިާވ މަްއސަލައެއް ކަމަށް. އަދި މި އިދަންނަަވ

ެވސް ނޫން. އަދި މިކަން ުނކޮށްެގން  ކަމެއް އުޅޭްށ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދިމާެވެގްނ މައްސަލައަީކ ުކއްލިއަކަ

 ެގ ެވސް ަގބޫލުނުކުރެޭވތީެވ ކުއްލި މައްސަލަެއއް  ށްރައްޔިތުންތަކަކަށް ބޮޑެތި ެގްއލުންތަކެއް ާވނެ މައްސަލަެއްއ ކަމަ

 ްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ަގބޫލުނުުކރާ ާވހަކަ ދަންނަާވލީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަދި އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ިވދާޅުިވ ާވހަކަ ަވރަށް ބޮޑަށް 

މެންބަރަކު އެ  ،ބޭްއުވަމށް އެދެެވނީފަތެްއެގ ޮގުތަގއި ާގބަލައިަގންނަން. އެހެންނަމަެވްސ، މި މަޖިލީހުަގއި ކަންހިނާގ ސަ

މެއް ހުށަހެޅުނީމާ، ދެން އަޅުަގނުޑމެން މެންބަރުން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެކަމާ ޮގެތްއ ޅުއްާވ ހުށަހެޅުްއުވހުށަހަ

 ށް އިތުރު ެއއްެވްސ ެއއްެޗއް ިވދާޅުނުވެ މެންބަރަިއްއޒަތްތެރި ަނއިފަރު ދާއިާރެގ ނިންމެުވން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު 

ުކއްލި މައްސަލަިއެގ ޮގުތަގިއ ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ލިޔުން  ،ހަޅުއްާވފައިވާ ހަމައެކަނި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ

 ެދްއުވން އެދެން. އިއްަވހުށަހަޅު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

މުތަކުން ޤާމަެގ މެންބަރުން ސަރުކާރުެގ ިޑމޮކްރެސީ ނެޓްޯވކު` ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މޯލްިޑިވއަން 

މިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮން ރިލިަވކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކުއްިލ މައްސަލަ. މޯލްޑިވިއަން ިޑމޮކްރެސީ ނެޓްޯވކުން ޕް

 ،ފުށުއަރާ ތަކާދީނުެގ އަސްލުރެޑިކަލަިއޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިްވްސެގ ނަމުގައި ޝާއިުޢޮކށްފައިާވ ރިޕޯޓުަގއި އިސްލާމް

ފަދަ ާވހަކަތައް ހިމަނާފައިާވ ކަމަށް ދިެވހި ސަރުކާރުްނ  ޢުހީނުާވ ރަސޫލާއަށް ތަދީނަށާއި ކީރިތި އަދި އިސްލާމް

ަވނަ އަހަރު  2018ަބޔަކު  އެ ޖަމުޢިއްޔާ ހިންުގުމަގިއ ހަރަކާތްތެރިަވމުންދާ ިގނަ ،ީވ ހިނދުަގބޫލުކޮށްފައި 

މީހުން ސަރުކާރުގައި ތިބެެގން  އެ ،މުތަކަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބުމުންޤާ ެލުވނު ސަރުކާރުްނ ތަފާތު މައިއެކުަލަވ

މުތަކަށް އެ ޤާ މަޒީޚާއްޞަ ޮގެތްއގައި ސަުރކާުރެގ ތަންފީ ،ާއއިދީނަށް ފުރައްސާރަކުާރނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުެރޭވތީއިސްލާމް

ުމެގ ނުފޫުޒެގ ބޭނުންކޮށްެގން ޤާެގ މަމީހުން އެ ،ާވތީ ޖަމުޢިއްޔާަގިއ މަސައްކަްތކޮްށފައިާވ މީހުން ޢައްޔަންކޮށްަފއި

މުތަުކަގިއ މަޤާ އެފަދަ ބަޔަކު ަދުއލަތުެގ އިސް ،ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާނެ ކަމަށް ތުހުމަތުުކރެޭވތީާއއިޖޭަގއި އިސްލާމްރާއް

ތާިއ ޙުދައިސްލާމީ ަވ ،ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުަރސްއެޅިތިބުމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމް

ލު ފިކުރުތަްއ ތިރާއްޖޭަގއި ބާ ،ލު ފިކުރުތަކަށްތިބާ ،އުމުަގއި ޚިލާފުތައް އުފެދިޤަ ،އްލި ދިެވހިންެގ ެއއްބަިއަވންތަކަން ެގ

މިނަރީ އެސެސްމަންޓް ރިލިތީ، ޕްާވ އުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ާވނެ ކަްނކަމަށްޤައަދި  ،ރާއްޖޭަގއި ފެތުރުމަށް މަުގފަހިެވ

ަވނަ އަހަރުން  2015 ،ލުމުަގިއ އުޅުނު މީހުްނނާއިއިވަ ރިޕޯޓު ެއކުލަދަ މޯލްޑިްވްސެގ  އޮން ރެޑިކަަލއިޒޭޝަން އިން 

މުތަކުން ޤާކޮށްަފއިާވ މީހުން ޢަްއޔަންކޮށްފަިއާވ މަގައި ިއސްކޮށް މަސައްކަތްފެށިެގން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްެރސީ ނެޓްޯވކު 

ސަރުކާރަްށ  މެދު ާގނޫނީ ފިޔަަވޅު އެޅުްއުވމަށްމީހުންނާ  އެ ،މީހުންެގ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް އެ ،ވަކިކޮށް 

ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( އިްނ  115އަދި ިދެވިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ،ލުމަށާއިަވއިޮގ
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ެގންދަާވީތ، މަޖިލީހުގެ މަިތޮކށްފައިާވ މަްސއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމަށް ފަސްޖެހިަވޑަިއަގންަނަވމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ

 ހަޅަން. މި ކުއްލި މައްސަލަ އަޅުަގނޑު ހުށަަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  170އިދުެގ ަގވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެްއުވމަށް. މި މޭުޒން އެދެނީ ޯވޓުެގ ރަނަގބީލު ޖައްސަަވއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އިދާރީ

  ، ނަމަ  މަޝްަވރާައށް އިތުރަށް ބޭނުންާވ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްެރޓިްކ ޕާޓީ ިދެވހި  ،ޯވޓުެގ ރަނަގބީުލެގ ަވުގތު

އަޅުަގނޑު މިހެން ަވުގތު އިތުރަށް ދެިވދާނެ.  ،ނަމަ ެވސް އިތުރަށް ބޭނުންެވަވޑަިއަގންނަާވ ނުަވތަ އެހެން ޕާޓީއަކުން

ިސޔާސީ ޕާޓީަތކަށް މި އެންެގނީ ތަޅުުމގައި. ޮގތުން ުކއްލި މަްއސަލައެއް  މިހާރު ަގާވއިުދ އޮންނަ ،މިދަންނަަވނީ

އަދި ޖުމްހޫރީ  ،ހުށަހެޅުނު ކުއްިލ މައްސަލަ ެވސް ދެންމެ އަށްޕާޓީ  ހެންީވމާ، ިދެވހި ރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮކްެރޓިކްއެ

ީވމާ، ާވނީ ދެންމެ. އެހެންއަދި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ެވސް އެ މައްސަލަ އަުޑއިިވަފއި ؛ޕާޓީއަށް ެވސް އަދި މޯލްޑިިވައން

ަވުގުތކޮެޅއް ދެިވދާނެ. މިހާރު  ،ނަމަ ާރކުރުމަށް ޕާޓީތަުކން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ޕާޓީެގ ިވޕްލައިން ކަނަޑއެޅުުމަގިއ މަޝްަވ

އެމް.ީޑ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫުޕެގ  ؛ރަްއޔިތުންގެ  އެހެންނަމަެވސް، ދިެވހިމިނެޓުެގ ރަނަގީބލުެގ ަވުގތު.  5ަވނީ  މި

ެވްސ ނުަވތަ މަްއސަލަ ހުށަހަޅަން  އިއެީކަގ މާސް ފެށުހުބަ ސް ލީަޑރުެގ ިވސްނުންފުޅު ފުރަތަމަެވ ަގއިމުލީޑަރުެގ ހަމަ

އާެދ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގން ހިނަގއްޖެ.  އިެއކުގަ  އުޅުމާ

 މެންބަރުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު   170ހުެގ ަގާވިއދުެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   މާސްކުރެްއުވހުބަމަޖިލީހުަގއި ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ކުއްލި މައްސަލަ 

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން. 

 

 ]ންޯވޓުދެްއުވ[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 
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 50    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35    ރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   46     ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި 

 24      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ: 

 ނުޭވސްފާ       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ފެންނަ ކަމަްށ . 50 ؛ކީާހޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87 ؛ކީމަޖިލީހުެގ އަދަދަ ދެންމެ ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.

ަވކި ޮގތަކަށް  .35 ؛ކީންެގ ައދަދަނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު. 11 ؛ކީޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަަދދަ

މަްށ ުވފާސް. 46؛ ކީ އަދަދަންބަރުންެގދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ޯވުޓގައި ބަިއެވިރިވ މެޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓު

 ، މި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުަގެނުވނު. އެެހންީވމާ. 24؛ އަދަދު ނީބޭނުންަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ޮގތުން ނަން. އެމް.ޑީ.ެއންެގ ރިޕޯޓާ ުގޅޭއަޅުަގނޑު އެޖެންާޑެގ ދެން އޮތް އަިއޓަމަށް ދިއުމުެގ ކުީރގައި ދަންނަާވ

ފަހަނަޅާފައިާވ މީހުން ތިބި  ބޭފުޅުން ލިޔުްއާވފަިއާވ ރާއްޖޭަގއި ހައްދު އެއީ އެ ެގ ރިޕޯޓުމޯލްޑިްވސް ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްޯވކު

އި މަޖިލީހުަގޮގތުން މި  ފަިއާވ ރިޕޯޓާ ުގޅޭއިލަ އިއެސެސްމަންޓެއްެގ ޮގތުަގއި އެކުަލަވ ،ދެނެަގތުމުެގ ހޯދުންމިންަވރު 

ސްގައި ާވހަކަެދއްެކިވ. ހުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއ ބަ 45. ސްކުެރިވފަހުުވރެ ިގނައިރުެގ ބަގަޑިއިރަށް  ަވނީ ތިން

ހުރިހާ   ،މެންބަރުންެގ ާވހަކަފުޅުތަކުެގ ތެރޭގައި މަިއަގނޑު ތިން ކަމެއް އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެުވުނ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ

 ެގ މި ދެންނެިވ ރިޕޯޓުަގއި ސީ ނެޓްޯވކުމޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެ ،އްބަްސެވަވޑަިއަގންނަވާ ފާޤުން އެެވސް އިއްތި މެންބަރުން

  ނޫން  ން އެންމެ ރަނަގޅު ބަހުރުަވޮގތުން ބޭނުންކުރާ ުގޅޭ ޮގތުން، މާތް ނަބިއްޔާއާ ުގޅޭ ބަހުރުަވ އެއީ ރަސޫލާއާ ާވ

ކަމަށް. ެއއީ ިމ  ފުރައްސާރަާވ ޮގތަށް ސިފަާވސްލާމްދީނަށް ކަމަށް. އެ ބަހުރުަވއިެގ ސަބަބުން ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި އި 

 ،ެވސް ިއއްތިފާޤުިވ ކަމެްއ. އަދި މި މަޖިލީހުެގ ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއިވ މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ މެންބަރުން 

ީނ އެއީ ދީ ،އެނުގމަށް ،ށްބޫލުކުރުމަ ަގ ،ޮގތަކަްށ އޮތް ކަެމއް އޮތް ޮގަތކީ ކޮަބއިތޯ ދެނެަގތުމަށް އިސްލާމްދީނުަގިއ ަވކި

އަދި މި މަޖިލީހުެގ ިގނަ މެންބަރުން   .ކަމަށް ކަމެއްނެ ން ހިނަގންޖެހޭމަތީ ބޭކަނލުންެގ މަޝްަވރާާއއި ލަފާެގދަންނަ
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ެގ ން ަކމަށް. އޭގައި އެމް.ޑީ.އެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ ފަރާތްތައް އެބަތިބިއި ދިެވހިރާއްޖޭގަ  ،އެއްބަްސެވަވަޑއިެގންެނިވ

ކަމަށް  އެޅުންބާަވެތްއެގ ހައްދުފަހަނަ އެއް ނަޒަރުން ެއއް ،ފަރާތުން ކުރުން އެއީ ެއއްބޭުނން ަވާވ ބަހުރުރިޕޯޓުގައި އެ

އަދި ރާއްޭޖަގިއ މީހުން  އި،އިންތިޒާމުތަކާ  ހިންާގ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ހަނުގރާމައަށް ފޮނުުވމަށް ރާާވ ،ވާއިުރަގއި 

 ންުވދެކެކަމަށް ދެކެޭވ ހުންނަ ުގޅުން ރާކަތްތަކާހައް ހިންުގމުގައި މި ޢީ ކުށްތަބޮޑެތި ޖިނާއި، ލުމާ އިގެއްުލަވ އި،މަރާލުމާ

ންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގުތގައި މި މަޖިލީހުެގ ިގނަ މެންބަރުން އެ ހޯދަ އިއެއީ ކަންޮބޑުާވންޖެހޭ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އަދި ބަލަ

 ޒާ ކު އެފެއާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމި ައޅުަގނޑުފަހުގައި ށްސް ނިމުމަހުކުެރްއިވ. ެއހެންެވެގން ބަގައި ފާހަަގސްހުބަ

ައިދ ެވސް އަުޅަގނޑު ުގޅިން.  ުގޅިން. އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރާ  ެވސް ައޅުަގނޑު ުގޅިން. އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ

ެގ ެވސް އަދި ރާއްޖޭ  އެމް.ޑީ.އެންއަށް ،ީވ އަުޅަގނޑު ުގޅޭތޯ ބެލިން. އަުޅަގނުޑެގ  ބޭނުމަކަށް ެވސް އެމް.ޑީ.އެްނއާ

ދީނީ   ،ޒުާވނުންނަށް ެވސް ސާފުާވން އެބަޖެހޭ ހައިޢިއްޔާތަކަށް ެވސް އަދި ރާއްޖޭެގ ެއންމެޖަމުޖަމާޢަތް އެހެން 

 ،އެހެން މީހުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ  ތޯމުޢާމަލާތްކުރެުވނީމަ ،ޮގތުން ކޮްނޮގަތކަށް ބަސްތައް ބޭނުންކުެރުވނީމާ ކަންކަމާ ުގޅޭ

އެ  ،ެގންަދނީ. އެމް.ޑީ.އެްނެގ ފަރާތުން ކުރާ ެއއް ޝަުކާވައކީއުފުލިމި ދަރަޖައަށް ހަމަނުޖެހުން ތްހި ،ނަފްރަތުކޮށް

އެ  ކަމަށް. ޔާ މީހުންނަށް މަރުެގ އިންޒާރުދީ ހަދަމުންދާލެއް ިގނަެވަފއިާވކި މީހުންެގ މެންބަރުނާއި އަދި އެ ރިޕޯޓު

ޗަށް މަުރެގ އިންޒާުރ ންެގ މައްއެޮގތަށް އެ މީހު ކަމާއި އަދި ހަމަ މީހުން މަރާފައި އެބަހުރި ،ކަމަކީ މީހުން ފާހަަގކުރާ

ަވތުެގ އަިނޔާެވރި ހަމަލާތައް ދިނުމުެގ ރޭުވްނތަކުެގ މަންޒަރުަތއް އެިކއެިކ ކަމަށް. އަދި ެއކިއެިކ ބާަވތްބާ  އަންނަމުންދާ

އިސްލާމްދީން  ،ށްކަމަށް. ހަމަ އަނެއްޮކޅުން އިސްލާމްދީން ނިކަމެތިކުރުމަ އިްނ ފެތުރެމުންދާ ޢާޛަރީސޯޝަލް މީޑިއާެގ 

ނުދިނުމަށް ޤީދާ ދިެވހިންެގ ހިތްތަކުަގއި ަވުރަގދަިވޔަޢައިސްާލމީ އުސޫލުތަކާއި އިސްލާީމ ނުދިނުމަށް، ތަަގބަލައި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އެތަްއ  ެގކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގއި ކަނަޑއެިޅެގން ބަޔަކު މަސައްކަްތކުރާތުސްަގ

ފެނުމުގައި މި ދެ މައްސަލަ ެވސް ކުރެްއިވ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަމެންބަރުންނެއް ފާހަަގންމެ ކިތަ ،މެންބަރުންނެއް

ކުރަްނ ތުސްަގއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން. އަދި އެ ދެ މައްސަލައާ ުގޅޭ ޮގތުން މި ތަނުގައި އަުޅަގނޑު 

މެދުމިނުެގ  ،ހަމަޖެހޭ ،ރީތި ،ލްަޙެވރިސު ެގންދާނެކަންކަން ުކރިއަށް ،މިނިސްޓަރުންނާ ާވހަކަދައްަކިއެގން ޢަމަލުތައް

އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަނިޔާކުރުމުެގ  ؛ޮގތެއް ައޅުަގނޑުމެން ހޯދަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެ ފަރާތުން

 ،އިޤައުެމއްެގ ޮގުތަގ ،ެގްނދިއުން އެއީ ަދއުލަތެްއެގ ޮގުތަގއި ަނއްތާުލމުެގ އިންޒާރުަތއް ދެމުން ،އިންޒާރުތައް ދެމުން

ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ  ން ކޮށްެގްނާވނެަވރުެވސް އަޅުަގނޑުމެއެްއޮގތަކަށް  އްެގ ޮގުތގައިމުޖްތަމަޢެ

މި މަޖިލީހުެގ އެންމެ ބޮޑު އެްއ . ހަދާ މަޖިލިސްޒިންމާދާރު މީހުންނަށް ާވން. މިއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ާގނޫނު

އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ހަމަޖެހުމާއި  ހެއްޓުން. އެ ޤާނޫނުއަސާސީމި ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ދެމެ ލިއްޔަަތކީއޫމަސް

އްމު މަްއސަލަޙަތު ހިފަހައްޓައިދޭ ަމއިަގނޑު ތަރަހަ. އަުޅަގނޑުމެންެގ އަމާަޒަކށް އަބަދުެވްސ ާވންޖެހޭނީ އާ
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މަސައްކަްތކުރަމުން  އަެނކަކު ބަލަިއަގެނިވެގން އަުޅަގނޑުމެން އެަކކު ،ރުިޅެވރިކަމެްއ ނެތި ،އެީކަގއި  ސުލްޙަެވރިކަމާ

 ން. ެގންދިއު

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް  .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ هللا އަރުަވނީ ބާރަށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ންނަށް ޯގތި ދެޭވަވރުެގ ޖާަގ އޮތް ރަށްރަށުން ރައްޔިތުދިެވހި  ޔާތެއް ފަށާހަ ައލަށް ޒަާވޖީ ،ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި

 25ކިޔުން ިއއްިވަފއިަވނީ  ރާުރެގ ފުރަަތމަަގރާރު. މި ަގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޮގތުން ޯގތި ދޫކުރުމާ ުގޅޭ

ތުްނެގ ރައްޔިރާރު ަގ. މި އިަވނަ ޖަލްާސގަ  38ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ބޭްއުވނުަގއި  2019ަގްސޓް އޯ

ބާރަށު ދާއިރާގެ هللا. ބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެން

 هللا. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ރައްޔިތުންނަށް  ޔާތެްއ ފަށާ ދިެވހި ހަ ކަށާއި އަލަށް ަޒާވޖީތަ ެގދޮރު ނެތް ފަރާތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ

ރަްށރަށުން ޯގތި ދޫނުކުރެިވ އޮތުުމެގ ސަބަބުން ދިެވހި ރައްޔިުތންެގ ތެރެއިން ިގނަ ބަޔަކު  އޮތް ދޭަވުރެގ ޖާަގ ޯގތި

ލުަގއި ޖެހެމުންދާތީ، ހާ ،ތަކަކަށް ިނކަމެތިކަްނ ލިބިއެކަމުެގ ސަބަބުން ިގނަ ޢާއިލާ ،ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ޙައްޤުން މަްޙރޫމުެވ

 ރާުރ.ަގއެަކމާ ުގޅިެގން ހުށަހަޅާ  ،ކަމަށް ފެންނާތީއާއި މި މައްސަލަ ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގންނަންޖެހޭނެ 

 އަިދ ބޯހިޔާަވިހކަމަކީ ކޮންމެ ދިެވހި ރައްޔިތަކަްށ ލިބިެގންާވ އަާސސީ ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން 23 ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންަވރަކުން އެ ޙައްޤުަތއް ަރއްޔިތުންނަްށ  އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤަކަށް ީވހިނދު، އަދި ަދއުލަތުގެ 

ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެިރކަން ހޯދައިދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ދައުލަތަށް މަތިކޮށްފައިާވ  ،ކޮށްދީހޯދޭނެ މަުގ ފަހި

 ،ށް ޖަާވޖީ ފަށައިއެނޭގ ހިނދު، ައދި ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި އަލަސީން ޒިންމާއެއް ކަމަށް ޤާނޫނުައސާ

ކަމަށް  ދިރިއުޅުމަށް ނިކުންނަ ުޒާވުނންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުެގ ަމއިަގނޑު ެއއް އަާމޒު

ދިެވިހރާއްޖޭެގ ރަށްތަުކެގ ތެެރއިން  ،ީވހިނދު، އެފަދަ ފަރާތްތަކަްށ ޯގިތެގދޮރު ތަނަަވްސކަން ަފހިކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން

ރަށްރަށުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުން ލާޒިމުކުރާ ބިލެއް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުިރ ޯގތި ދެޭވަވރުެގ ޖާަގ 

ކަމަށް ހޭ ޮގެތއްަގިއ ކަށަަވރުކޮށްދޭންޖެ ދިެވހި ރައްިޔތުންނަށް ޙައްޤުެވެގންާވ ބޯިހޔާަވހިކަން ދާއިމީ ަލއި،އެކުަލވައި

ސަރުކާުރެގ  ،ށް ދިމާެވފައިާވ މަްއސަލައަކަށް ެވފައި ކަކަމަކީ ވަރަށް ިގނަ ދިެވހި ރައްޔިތުންތަކަ ، މިންނަ ހިނދުފެ
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ރާރެްއ ަގމަޖިލީހުން ޮގަވއިލާ އްލެއް ހޯދައިދެއްުވމަށް އެދި ރައްޔިތުްނެގ ޙަމަސައްކަުތެގ ދާއިރާެގ ތެރެއިްނ މި ކަންކަން 

ސްކުރައްަވއި ހުދުަގއި މެންބަރުން ބަމިކަމާ މެ ،ތުްނެގ މަޖިލީހުން ބަލައިަގނެރައްޔިރާރު ގަ އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅީ. މި 

 ރަނަގޅު ޮގތްަތކެއް ނިންމަަވިއދެއްާވނެކަުމެގ ުއއްމީދުަގއި. ަވރަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނައިފަރު ދާއިާރެގ . ލެިވފައިެގ ަވުގތު ހުޅުވަ ސްހުރާރުެގ ބަަގަވނީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 މި ެރއްރާަގަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޯހިާޔަވހިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބިލެއް ެގނައުމުެގ ކުީރަގއި 

ދަންނަަވން.  ކަމަްށ ޓަކައި ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރ މެންބަރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ިވމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއް

ަރއްޔިތުންނަށް  ،ެވސް  ހިާޔަވހިކަމެއް ެވސް އަދި ރަްއޔިުތންނަށް ބޭނުންާވ އެހެން ޚިުދމަތެއްބޯ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ށް. އިދެޭވނީ އިޚްލާްޞތެރިކަމެއް ހުރި ެވރިޔަކަދައްސް އެކަެމއް ރައްޔިތުންަނށް ފުބޭނުންާވ އަސާސީ ކަމެއް ިވޔަ

މި މަޖިލިސް ފަށަމުން އަުޅަގނޑު ިމއަދު ހުށަހެޅި  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .އިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ އޮތް ަސރުކާރަކަށް

މުެގ ޤައުމެއް. މި ަޤއު ަސއްތަ މުްސލިމު އެީއ ރައްޔިތުްނެގ މިއަުދެގ ކަންބޮޑުުވެމއް. ިމއީ ަސއްތައިން ،މައްސަލައަކީ 

 ހިންާގ ކަންަތއްތަކާ  އްާޔެއއްެގ ނަމުަގިއ މިޢިއެމް.ޑީ.އެން ކިޔާ ޖަމު ،އްޔާެއއްެގ ނަމުަގއި ޢިޖަމުރައްޔިތުން މިއަުދ 

ފަެތްއ ބީރުކަން ،އިރަްއޔިތުންެގ ކަންޮބޑުުވންަތއް ނީޭވ ަކމަށް ހަދަ ދޭތެރޭގައި އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުުވން އެބައޮތް.

ފަހުން  އެންމެ ،ފަހުން އެްއޗެއް ިވދާޅުިވ މާެވސް އެކަ މަނިކުފާނު ،ެގން އެތައް ދުަވހަކު މަަސއްކަތް ކުރުމަށްފަހުދީ

އެީއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގިއ  ކޮންމެެވްސ އެއްެޗއް ިވދާުޅާވން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖެހިަވަޑއިަގތީ މިކަމާ

 ...ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު އެ

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.އާދެ! ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ ނުކުތާ(

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން:
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ށް ާވހަކަދެއްކުމަށް މި ޢަދަްއކާ މަުއޟޫ އެ ،ކުއްލި މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅި އި،ރައީސް. މައްސަަލ ހުށަހަޅައިްއޒަތްތެރި 

ށް ަގބޫލެްއ ނުކުރެޭވީތ ހަމަ ެގންދެޭވނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަ ގައި ކުރިައށްޢު  އެ މައުޟޫމަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމައިފި. ދެން

  ނެީގ.މި ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ަނއިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  .އިމުއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަލަިއަގނެއްޖައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ

ނައިފަރު ދާއިާރެގ  ެގންދެުވމަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު އެދެން.ކުރިއަށް  އި ނުހިމަނުއްަވޢުމެންބަރު އެ މައުޟޫ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްކެ 

ރަށްރަށަށް ކެމްޕޭނުގައި  ޙް ލިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް. ރައީސް ިއބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާ

މަސްދުަވސް ތެރޭަގިއ  6ތިމަންމަނިކުފާނު ެވރިކަމަށް ަވޑަިއަގންނަާވތާ  ،ިވދާޅުވީ މަިނކުފާނު  އެދަތުރުކުރެއްިވއިުރގައި 

ދާެނ  ދޭނެ ާވހަކަ. ޯގތި ދޭނެ ާވހަކަ. ެއއީ ޚަރަދެއް ނަށް ެގަވޅުރަްއޔިތުން އިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުން ޯގތި ކަނޑަދިެވހި

ނުދެިވެގން ނުަވތަ ެވްސ ފޯރުކޮށް ފެންނަނީ އެކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ،އެހެންނަމަެވސް ކަމެއް ނޫން.

ެވްސ  ަވރުޑަ ަކމެއް މިއީ. އެ ސިީޓެއއްަގއި ޮސއިކޮށްލުން ކަހަލަ ކުޑަކު  ،ނުލެިވެގންއި ެވސް ނިންމަ އެކަންތައްަތއް

ނީ. ދެން  މިފެންނަމިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އްއުޅޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެ ،ނުދެިވެގން ުއޅޭ ސަރުާކރެއްކޮށް

ޯބހިޔާަވހިކަމެއް ަރއްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭނީ. އިްއޒަތްތެރި  ކިހިނެއްތޯ މާލިއްާޔއިން ެއްއޗެއް ޚަރަދުކޮްށެގން އަދި

އަުޅަގނުޑ  ،ާވއް ދައްކާ އޮމި މަޖިލީހަށް ެގނެސްެގން ާވހަކަދަްއކަ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުއަުޅަގނޑުމެންޔެ ިއއް .ރައީސް

ބަދަލުެގ  ،އަޅުަގނުޑ ސުާވލުކުރިން މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ފިޭނންސް މިނިސްޓަރާ މި

ުތަގއި ކިާހަވރެއްޯތ ަވްއކަމަށް އޮީތ ނަަގްނ ދަލުެގ ޮގނެީގ. ބަ ޮގތުަގއި ކިހާަވރެއްޯތ ަވއްަކމަށް މިހާތަނަށް

ރުފިޔާ ަވަގށް ިދެވހި މިިލއަނަށްުވެރ ިގނަ  800ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި އެ ބަލުގައި. އަުޅަގނޑަްށ އެނޭގ ެއއީ ޤުމުސްތަ

 ުއޅޭކަން ައޅުަގނޑަށް އެނޭގ. ނަަގން އިްއޔެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ތްތެިރ މެ ިއއްޒަމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ ނުކުތާ(
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ރާޢީދާއިރާެގ މެންބަރު  މަކުނުދޫ

ކަްނ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު ހަމަ ދައްަކަވނީ އިނޭގތޯ ލިބިފަިއ އޮތް ަގރާރަކަށް ނޫން ރައީްސ.އިްއޒަތްތެރި 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ 

ހެންޭވރު މެދު ،ިއ ކަނޑައެޅީ މިއީ ަވްއކަންކަމުގަ  ކުރެޭވ ަކންކަމަކީ ދިނުމުެގ ނަމުގައި މިބަދަލު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުޅަގނޑުމެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ާޕލަމެންޓްރީ ުގރޫޕުެގ ލީޑަރު. ެއހެންީވމާ، އަ ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ިމލިއަން ރުފިޔާއަށްުވރެ ިގނަ  800ނޫމަޑި ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް  ާވހަކަ ދައްކަން ތަންކޮެޅްއ ފަސޭހަަވނީ. އިއްޔެ މި

ދުަވުހ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބުނީ ާގތްަގނޑަކަށް ެއއް ށްދެިވެގން. ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި އިހަ ދިޔައީ ފިޔާ އެރު

 ...ކަންކިހިނެއްތޯ ބޯހިާޔަވހި ރުާކރުން މިހާތަނަށް ހޭދަކޮށްފައި އޮތް ާވހަކަ.ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މި ސަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.  ރާެގ އިްއަޒތްތެރިއާދެ! މަކުނުދޫ ދާއި

 

 )ނިޒާމީ ނުކުތާ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ރާޢީދާއިރާެގ މެންބަރު  މަކުނުދޫ

ދައްކަނީ މި ހުށަހެޅި ަގރާރެއްެގ  ކަށް ނޫން ާވހަކަދައްަކަވމުން ެގންދަނީ. މިޢައިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނޭގތޯ. މައުޟޫ

 . ނީޅުދަްއކަަވމުން ެގންަދަވނީ މުޅިން ެއހެން ކަމަކަށް. ހަމަ ރިޔާސަތަށް ފާހަަގކޮށްލަދިާވަހކަފު ެއކަމަކު .ާވހަކަ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ަގިއ ހިފަހައްޓަަވމުްނ ޢުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ނައިފަރު ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މައުޟޫ

 !ަވަޑއިަގންަނާވކުރިއަށް 
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 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

މަހަށް އަިއއިރުަގއި ބަޖެްޓ  ޯއަގސްޓު ؟ ކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދޭނީ ކިހިނެއްތޯހިާޔަވހިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބޯ

 1ެގ ޮގތުަގއި އަނެްއކާ އިްއޔެ ދަލުބަ ،ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަނެއްާކ ބަދަލުެގ ޮގތުގައި 1.9ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރީ  ހުސްީވމާ

 1.9އަޅުަގނޑު ހީކުރީ  ފެނުނީ. ަގނޑުމެންނަށް މިތަން އަޅު ދިޔަބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ބަދަލުެގ ޮގތުގައި ދެިވެގން

ން ރަްއޔިތުންނަށް ކޮންމެެވސް ކަމެއް ކޮށްދޭ ެގނައިމާ ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްެގ ޮގުތަގއި މިތަނަށް

ިދޔައީ ެއއް ންދެިވެގބަދަލުލާފަށް އަެނއްާކެވސް ޚިމުޅިން  އަޅުަގނޑު ހީކުިރ ޮގތާ  ،. އެހެންނަމަެވސް ކަމަށްއުޅެނީ

ދެން މި ސަރުކާުރ  ދިަޔއީ މިދަންނަާވހެން ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުެގ ޮގތުގައި.ދެިވެގންތެރެިއން ޭއެގ .ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ

ާގްތަގނޑަކަށް އަހަރެްއެގ  ،ނަމަހުރި ފަިއސާެގ އަދަދުތައް ިކޔަންެވއްޖެ  ފަހުން ބަދަލުެގ ޮގުތަގއި ދެިވަފއި އައި

ަވނީ  ާގތްަގނޑަކަށް މި ދެުވނު އަދަދާ ދާއިރާތަކަށް ޚަރަދުުކރަން ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓާއި މިހާރު ބަދަލު ތެރޭގައި

 ،ނުެގނެިވތުންނަށް ެގންނަންޖެހޭ ތަރައްޤީއްޔިރަ ،އެހެންީވމާ، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ޮގތުަގއި ރަށްތަކަށް އެއް ހަމައެްއަގއި.

 ކޭ ކިޔަނީ މި ސަރުކާރު އައިސް އަުޅަގނޑުމެންެގ ބަޖެޓް ޭކކޭ މި ބަހުން ބަދަލުދީދީ އަޅުަގނޑު ައޅުަގނޑުެގ ރަށު

ައޅުަގނޑުމެން  ،ކަންބޮޑުޭވ ޑުމެން މިކަމާއަުޅަގނ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްށްފިއޭހުސްކޮ ހުސްކޮށްފިއޭ. ހަމަ ކޭ

 ،. ދިެވހި އެތައް ުޒާވނުންނެއް ެއބަތިބި ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ އިންތިޒާރުަގއި. އެހެންނަމަެވސް ތިހާއަށް ކަންބޮުޑޭވއިން

ންނަކަްށ އަުޅަގނޑުމެ .އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ދިެވހި ދައުލަތުން ހޭދަކޮށްެގން ބޯހިޔާަވހިކަމަށް ޚަރަދުކުރެޭވ ތަނެއް

ރީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދީނާއި މި ޤައުމުގައި ތިބި ޑުމެންެގ ކަންޮބޑުުވން މިހިއަޅުަގނ . މިއަދުނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޖިސްޓްރީ އްޔާެގ ރަޢިެއ ޖަމު ،އްޔާއެއްޢިެގ މުސްތަޤްބަލު ހަލާކުކޮށްލުމަށްޓަކައި މަސަްއކަްތކުރަމުންދާ ޖަމުޅަދަރީން

އްޔާ އުާވަލން ހަމައެކަނި ކެރިަވަޑއިަގތީ. ޢިޖަމު އެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކެރިަވަޑއިަގތީ.ލުކޮށްލަން ހަމައެކަނި ރަތިބާ

 އި ތިބެެގން މިާވތްފަރާތުގަ  ،އިޔާ ުތަގާވ ،އި ޔާއްާޔެގ މީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ކަނާއަުތގަ ޢިޖަމު އެ ،އެހެންނަމަެވސް

ދެން ކޮން  ؟ތޯއްޤީެއއްދެން ކޮން ތަރަ ފެންނަނީ. ނަށް މިތަން އަޅުަގނޑުމެން  ސަރުކާރު ހިންަގން މަސައްކަްތކުރަމުންދާ

  ؟ހިކަމެއްތޯބޯހިޔާަވ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އާދެ! މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ ނުކުތާ(
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: މުޙައްމަދު ރާޢީދާއިރާެގ މެންބަރު  މަކުނުދޫ

ްނ އަރުަވކޮށްހަނދުމަފުޅު. އިނޭގތޯ ެގންދަނީން ކައްސާލައި ޢުޟޫކުން މައުހަމަ ދޭތެރެއަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ާވން. ޝުކުރިްއޔާ.ޢަށް ރުޖޫޢައަނެއްާކެވސް މަުއޟޫ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ށްމަުވއްޓެ ހެގައި ހިފެޢުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މައުޟޫއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ނައިފަރު 

 އެދެން.ބޮޑަށް ަވރަށް 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ލް  އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން. އެޓާރނީ ޖެނެރަ ރަ ޖެހެނީ މި ެވސް ހަދަން ބޯހިާޔަވހިކަމަށް ހުރި ާގނޫނު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެވސް ނޫން މިތަނަށް  ލަނީކީއި ާގނޫނު ބަލަ ފައި ހަދާލާރިކޮޅެްއ ދީ ،ހަދާ ޮގތަކީ ކޮންމެެވސް ލޯފާމަކަށް ދީފައި މި

މި ސަރުކާރަކަްށ  19އެޖެންޑާ  .ެވސް ދެންނެިވން އަުޅަގނޑު ކުީރ ދުަވހު، 19ޖެންޑާ ފޮނުުވމުެގ ކުރީަގއި. އަެނއްކާ އެ

ނަްށ ތުންއިން ަރއްޔި 19ކަންތައްތަެކއް ނޭނޭގ. އެޖެްނޑާ  ހުރި ންކޮށްދޭަގއި ރައްޔިތުންނަށް  19އެޖެންާޑ  ނޭނޭގ.

 ތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާކަށް ނޭނޭގ...ުގޅޭ ބިލެއް ސަރުކާރަކުން މި ިއއްޒަ  ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އަރުަވނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 . މް ރަޝީދަށްބަރު އިބްރާހީމެން

 

 މް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ހީމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާ

ެގދޮުރ ނެތް ފަރާތްތަާކއި އަލަށް ަޒާވޖީ ހަޔާެތއް ފަށާ ދިެވހި ރަްއޔިތުންނަށް  ސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ 

. ަގރާރު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ަގރާރުޮގތުން  ޅޭުގ ޯގތިދެޭވ ަވުރެގ ޖާަގ އޮތް ރަށްރަށުން ޯގތި ދޫކުރުމާ

ައޅުަގނޑު މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްهللا. ޙްމަދު ޢަބްދުޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރަށު ދާއިރާެގ އަ ހުށަހަޅާފައިަވނީ ިއއް

ރު  ހުށަހެޅޭ ބޭކާރުމަްށޓަކައި މި ަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން ކު 19އެޖެންޑާ  ހަމައެއާެއކު ަގރާރަށް ތާއީުދކުރަން. އަދި

ހުށަހެޅުނު ސް ެވދު މިއަ ކުރަންޖެހޭ. ާވަހކަތަާކއި މައްސަލަަތއް އަުޅަގނޑުެމން އެްއކައިިރ އެބަ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެޭވ 

އްޔާއިން ކީރިތި ރަސޫާލައށް ނުަވތަ އިސްލާމްދީނަށް ޢިން. އެ ޖަމުއްާޔއެއް ުއާވލަޢިޖަމު ،ކުއްލި މައްސަަލއަކީ

 .ެއކަންކަން ކުެރޭވނެ .ެލޭވނެއިއެއީ ޝަުރއީ ކޯޓަކަށް ޮގްސެގން ުއަވ ،ނަމަްށ ާވމަފަިއާވ ކަފުރައްސާރަކޮށް
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 މަޖިލީހެއް ނޫން. ތަނެްއ ނޫން. މުއަްއސަސާެއއް ތްތައް ުއާވޢައްޔާ ޖަމާޢިމުަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަކީ ޖަ ،އެހެންނަމަެވސް

އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ެވފައިާވ  .، އެަކމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުކުރެޭވނެެވސް ނޫން. އެހެންީވމާ

ެވްސ  ކުރިމަތީގައި ކޮންމެ ދުަވހަކުއަޅުަގނޑުމެްނެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އުޅެން.ަވޢުދުތައް ފުއްދުމުގައި ައަވިދނެތި

  ، ބުނަނީ ަގއި މި 19އެޖެންޑާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެންމެ އިސްކޮށް. 19އަންނައިރަށް އޮންނަނީ އެޖެންޑާ  

ީނ މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާަވހިކަްނ އަޅުަގނުޑ ހޮުވ ؛މާފަންނު

  ޢީ ހޯދައިދިނުމުެގ އެކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ. އަދި އިސްލާމްދީނަށާއި އަދި އިޖުތިމާ

ފުދުންތެރިކަްނ ެގ ޯބހިޔާަވހިކަމާއި ންރިއުޅޭ ރަްއޔިތުދި، ބޭނެ ޮގތެއް އޮންނަނީލި ޮގތްޮގތަށް ހަމަޖެހުމެއްހުރިހާ  ،ޮގތުން

ނިދަނީ.   މީހުން ިވހިތިރީސްތިބީ ާގްތަގނަޑކަށް  އެއްޮކޓަރި ތެރޭަގއި މިހާރު އެ މިހާރު ތިބި ތަނަަވސްކޮށްދީެގން.

 ޭގދޮރުމަތިން ނުކުމެ ސައިކަލު ؟ ރެޭވނީކުމުންަތްއތަކަށް އިހުތިރާީވ އެހެން ކަކިހިނެއްތޯ އިސްލާމްދީނާއި ައދި ދުނިޔަ

ރާއްޖެއަށް ނުަވތަ މާެލއަްށ އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރީމޭ  ފުންޏެއްެގ މަތިން ފުންމާލަންޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އުޭޅ މާލޭަގިއ ދިރި ،ތަކެއްއިަކލުސަ  ތީ ހުރިޮކށްފައި މަުގމައަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މާލެއަށް އިންެވސްޓު ،ބުނިއިރު

މާލޭަގިއ ދިރިއުޭޅ ރަްއޔިތެްއެގ ުނަވތަ މާލޭެގ ރަްއޔިތެއް  ކުރީީކ ނޫން.ޭވ ަވރަށް. އެ އިންެވސްޓުރައްޔިތުންނަށް ނޫޅެ 

މައުމޫުނ  ،އޭރު ކުރިން އާބާުދިވ ރަްއޔިތުންނަކަށް ނުދޭ ލޯނެއް. އެެވސް އޮތީ ނިޒާމެްއެގ ތެރޭަގއި. ކުރީެގ ރަީއސުން

  . މީތި ދީ ހުސްކޮށްލާފަމިނިސްޓަރުންނަށް ގޯއްާޗއި އޭތި ،ގޯއްާޗއި ރުގައި ތިބި ބޮޑުންނަށްއޭ އްޔޫމް ޒަމާނުގައި ޤަދުލްޢަބް

ތަންތަން ހިއްކީ. ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ.  އަުޅަގނޑުމެްނެގ މައިންބަފައިން އެ ތަންތަން ހިއްކީ. އަޅުަގނޑުމެން އެ

ބިން އޮތް  ،ެތރޭ ރަށްރަށުގައިރާއްޖެ ،މެނޭ ރަށްރަށުގައިހި އި އޮތް ަގރާުރަގއި އެބަހުށަހަޅާފަމިއަދު  ،އެހެންނަމަެވސް

އިއްޒަތްތެރި  ،ހުޅުމާލެއިން ހިލޭ ެވސް ދޭންޖެހޭނެ ދޭން. މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޯގތި ހިސާބުން އެ

 ؛ަގިއ އޮތްމާލޭ  ން،އިރިަވންޏާ ލިބެންޖެހޭނެ އެންމެ ކަ ަކމަށް. އެއީ ާރއްޖޭަގއި ހަަމ ބިން އޮތް ތަންތަނުން ދޭ ރައީސް

ކޮށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގައި ހުރި ޞަޚާއް  ،ައޅުަގނޑުމެން މާލޭގައި ާވހަކަެއއް. ންއަދި އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން އެހެ

އްޔިތުންަނކީ ެއކި . ދާއިާރެގ ިގނަ ރަޑޯއަށް ޓު މެން ދިަޔއީ ަވްނނަމުން ޑޯްއސުެރ އަުޅަގނޑުޭގެގއަށް ކެމްޕޭން ފެށީ

ތެޭރގައި އަުޅަގނޑަށް ތިބި މީހުން. އޭެގްއޖޭެގ އެކި ހިސާބުތަކުން ަވޒަންެވިރެވފައި ދިެވހިރާ  ،ކުންސަރަހައްދުތަ

ްށުވރެ ިގނައިން އާބާުދެވފަިއަވނީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އ 60%ތިލަދުންމަތި ހިސާބު. ާގްތަގނޑަކަްށ ބޮޑު ،ފާހަަގކުރެވޭ 

ތަކަށް އިލާޢާއައި  އެންމެ ކުރިން މާލެ ،ދާއިރާތަކަށް ، އެީވމާއިާލތައް ނިސްބަތްޭވ. އެހެން ޢާއިރާެގ މާފަންނު މެދު ދާ

. ތިބީ މާލެއަށް ޖަމާެވފަ ބޮޑު ތިލަދުންމަތިންނާއި މުޅި ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުަތކުން މި ދޭންޖެހޭނީ.އެންމެ ކުރިން އިްސކަން

. ކޮންމެ ން ޮގަވިއެގންއަށް މީހުލުކުރިން. އަޅުަގނޑު ނުދަން ޑޯޓު ޑޯަވިކަވކިން ބައްދަ ،އަޅުަގނޑު ޭގެގއަށް ަވިކަވކިން 

ކިަޔއިދިން. މާލޭަގިއ ޅުަގނޑަށް މީހުންެގ ާވަހަކތައް ަވރަށް ރަނަގޅަށް އަ  ަވކިން ބައްަދލުކުރިން. އެ ެވސް އިލާއަކާޢާ

ންނަކީ އެކި ރަށްރަށުން މީހު މަޝްހޫރު ނަންނަން ކިޔާ ފަރާތްތަކަކީ އަުޅަގނޑަށް ސާިބތުީވ އަުޅަގނޑަށް ފެނުނު އެ
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 ތިބި އަހަުރ ކުރިން އާބާދުެވފައި 90ކުރިން،  އަހަރު 80 ،ކުރިން އަހަރު 70ން. ޭއެގ ތިބި މީހުންކައައިސް 

ދަރިން  ،މާމަ ިކޔަިއެގން ދިޔައިރު  ،މުނިކާފަ ނެތް. މީސްމީހުންެގ ެގެއއް އިލާތައް ިމހާރު އެޢާ  އިލާތައް. އެޢާ

، އެފަދަ . އެހެންީވމާުކދިން ތިބީ ެވފައި ިގނަ ކާރައަކަށް. މަސްތުާވތަކެީތެގ ޝިމިތާނގައި އުޅެނީންވިއްިސިވހާލިެވ އެތަ

 ދިނުމުަގއި އެ  ދޭންޖެހެނީ. ހުޅުމާލެއިން ޯގތިއިދޭންޖެހޭ ހަމަޖެހުމެއް. ދިރިއުޅުމެއް އަުޅަގނޑުމެން ހޯދަ އިލާތަކަށް އެބަޢާ

 ދޭންޖެހޭނެ. ން ކުރިން އިްސކަބި ފަރާތްތަކަށް މާލޭގައި ކުރިން ވަޒަްނެވރިެވަފއި ތި ންޖެހޭނެ.ދޭ ފަރާތްތަކަށް އިްސކަން

ޫނން. އެތަނެްއގައި ވަޒަްނެވރިިވ އެންމެ ކުރީެގ ފަރާތްތަކަްށ  ަކއެއްމާލޭެގ ާވހަ ،ދައްކަނީ ާރްއޖެތެރެ އަޅުަގނޑު މި

ަވރަކަްށ  10މާފަންނު މެދު ދާއިރާަގިއ  އެީއ ނަން ކިޔާަފއި ައޅުަގނޑު ކިަޔއިދީފާނަން. .ިއސްކަންދޭންޖެހޭނެ ންއެތަނަކު

 ިވ.ންނެމަނިކުފާނު ތަކުރާރުކޮށް ކަންމައްޗަށް ަވަޑިއެގިގނަ ބަެއއް ޫނޅޭ.  މާ އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާއިޢާ

 އޭ.ިދެވހިރާއްޭޖެގ އެންމެ ޮބޑަށް ތޮއްޖެހިފައިާވ ސަރަހައްަދކީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ،ެވސް ިވާދޅުީވ އަނެއްާކ މަނިކުފާނު

ފުލެޓް ދިނުމުގައި އިސްކަން  ،މުގައިރަްއިޔތުންނަށް ޯގތި ދިނު ެގދާއިރާ އެދާއިރާއަށް ިއސްކަންދޭްނޖެހެއޭ.  އެ

އަށް ުވރެ ިގނަ  500މިލިއަން ރުފިޔާ ީދފައޭ.  2ެވސް ޔާމީނު ދަަމއިަގތީ  . ޒުބޭދާއަށް ލިބިފަިއ އޮތް ޯގތިދޭންޖެހެއޭ

 ،ެވްސ ނުދީ . ެއކަމަކު ެއކަކަށްންރާއިތީ ކޮލިފަިއެވފައި މާފަންނު މެދު ދާއިއޮ ފަރާތްތަކަށް ެވށިފަހި މާލޭ ޕްރޮުގރާމު

ފުރަތަމަ ބަލަންީވ އެ މައްސަލަ. ބަދަލުދޭންީވ މާފަންނު   ؟ދައްކަނީ ާވހަކަެއއްތޯ މި މެން ކޮންޣާާވތްކޮށްފައި ޝިޔާމުބަ

ނުދީފިއްޔާ ޮގްސ  ،ހުށަހަޅާނަންނަށް ފުރަތަމަ ދޭންީވ ބަދަލު. އަޅުަގނޑު މެދު ދާއިރާއަށް. މާލޭެގ ަރއްޔިތުން

ދާނެ  ބޮުޑތިލަދުންމަތި އެއްކޮށް .ޤުއްޙަެއީއ އަޅުަގނޑުމެން  ން.ެވސް ނަާގނަން އަުޅަގނޑުމެ ޖަހަިއެގން ޯގތިކަޑަ

ިމ  ؛މުޅި ރާއްެޖއަށް ނިސްބަތްެވފައި ސަރަހައްދުަތއް ،ދާނެ ނަަގން. އެހެންީވމާ މުިޅ ރާއްޖެ އެްއކޮށް. އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ންކޮޅުަތކުން. މިކަމާ. ހަމަ މުޅި ރާްއޖޭެގ ކަެވސް ފައިޅާއޮތީ ހުށަހަ  ން މިތިލަދުންމަތިބޮޑު  ،ސް އޮތީ ެވ ހުށަހަޅާފައި

، އެންމެ އެހެންީވމާ ެއއްކޮށް. ެވސް ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ަކޑަޖަހަން ހުޅުމާލެއަށް ދާނީއެްއކޮށް 

އެހެން ރަށްރަށުން  ކަޑަޖަާހފައި ދޭނީ. ކަށްލާތައިޢާތިބި  އަހަރު ކުރިން ައިއސް 100މެީގ  ންތިލަދުންމަތިފުރަތަމަ ބޮޑު

  ހޭނެ.ޮގތަށް ލިބެންޖެ ހިލޭ ދޭ ހަމަ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އަރުަވނީ ކާށިދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ޖާބިރަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ންބަރު ޢަބްދުށިދޫ ދާއިރާެގ މެކާ
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ކަމުެގ ކަންތައްަތއް ތަރައްޤީުކރުމަށްޓަކައި ބާރަށު ދާއިރާެގ ތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޯހިޔާަވހި  އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ެވސް  ަގއި ތު ޙަޤީޤަ ހުށަހެޅި ަގރާރަށް އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރާއްޖޭެގ  މިެވސް  ިހސާބުން މޫނުެގ ެވރިކަމާއުނެއް ނެތި ރަީއސް މައެްއެވސް ޕްލޭ ،އުޅޭ ކަމަކީ  ދިމާެވެގން މި

ދުަވހަކު ދިމާާވ ކަންކަްނ ކޮށްލަނީ. ދެން ދުނިޔޭެގ  އެ  އި،ގަ ކަންކަން މިަވނީ ެއޑްހޯކް ޭބސިސްަގއި. ެއއިރެއް 

ަޖޒީރާ  އި،ާރއްޖޭގަ  އް ނެތީ.އް ނެތީ. ިވސްނުމެްއ ނެތީ. ފިުކރެނެ. ޕްލޭރަނީނުކުމަލުޢަމަލުކުރާ ޮގަތށް ޢަޤައުމުތަކުަގއި 

އުމު ފަހަތަށް ދިއުން އެއަްށ އަހަރަށް ޤަ 300 ؟. ެއއީ ކޯްއޗެއްތޯެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަުއޅޭ ރާއްޖެއެކޭ ކިަޔއިެގން

. ރާއްޖެ ބަދަލުާވްނީވ ނޫންތޯރާ ދިއުން ިގޔަުރ ޓޮއިލެޓަްށ ައނެއްކާެވސް އަނބު 4 ؟ޖަޒީާރުވމަީކ ކޮބައިތޯ  ކިޔަނީ.

 ލަިއެގން އުޅޭނެ އިސިންަގޕޯރއަށް. އެކަން އެޮގަތކަށް ނުހެދޭނެ. ޖަޒީރާ ކިަޔއިެގން އޮޅުވަ  ،ޓަނަށްޔޯކަށް. ޮވޝިްނގ އުނި

 ތަރައްޤީ ބޭނުންަވނީ. ަވންތަކަމެއް ބޭނުމެއް ނޫން.އްޖޭެގ ރައްޔިތުން އިތުރަކަށް ދެން ޖަޒީރާމި ރާ ކަމެއް ނެތް.

. ކީްއެވެގންތޯ އޮުޅާވލަން ތިބީ ޖަޒީރާ ރަށްރަަށށް މިނުިކަޔސް އަުޅަގނޑުމެން އުފަންެވަފއި  އަޅުަގނޑުމެން ޖަޒީރާ

 ިކޔަިއެގން ޮއޅުާވަލިއެގން ުއޅުނީމާ  އެހެން ؟އަުޅަގނޑުމެން ފަހަތަށް ދުއްާވލަން މެނިފެސްޓޯއެްއތޯ އޮތީ ކޮން  ؟ނީއުޅެ

ފައިކަން. ެވސް ހަމަޖެހި އްުސރެމާ ކުރީ  އޮތީ ޖަީޒރާ ރާއްޖެ ެގަގނޑުމެން ޅުއަ .އިނޭގ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ

އަދި ނުފުދޭނެ. އޭގައި ހުންނަންޖެހޭ   މަކުންރޮމޯޓްކުރުކަެމްއ ޕް އިެގންށްޓަަކއި ޖަޒީރާ ކިޔަ ބަޔަކު ސިޔާސީ ބޭނުމަ

އަރަނީ ޑު ހިތަށް . އަުޅަގނދަނީ މުން މިަވނަަވރުަތކާއި ސިފަތައް ބަރާަބރަށް ހުރި ރަށްތަކެްއަގިއ ައުޅަގނޑުމެން ދިރިުއޅެ

އަރަނީ ޅުަގނޑު ހިތަށްއުމުރު. އަ ތާ ނީހެބިކަ ހާލުަގއި ބައިތިއްބަންޖެ ،ރު ހާލަތުަގއި ީގފަކީްއެވެގންހެްއޔޭ ރަްއޔިތުން 

ިމއީ  . އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާްއޖެއަކީ ދިެވހިާރއްޖެ. މިއީ ަޖޒީރާ ރާއްެޖއެއް ނޫން.އެކަންކަން ބަދަލުކުރަން އެަބޖެހެއޭ

އި އޮންނަނީ ދިެވިހރާއްޖެއޭ. ޖަޒީާރ ރާއްެޖއަީކ އަސާީސަގ. ޤާނޫނުމާހިނާގލައިެގން ނޫޅެއި . ެއކަން އޮޅުވަ ދިެވހިރާއްޖެ

ޕާީޓއަކުން ެނރިެގން އުޅޭ ސްޯލަގނެއް. އެީއ ސިޔާސީ ސުލޯަގެނއް. ެއކަމަކުެގ ސަބަބުން ާވނެ އެްއެވްސ .ޑީ.ޕީ ކިޔާ އެމް

 ،ޤުއްޙަމައިތިިރކޮށް ިވްސނާލަމާ މި މަޖިލީހުން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ޑަކޮށް ހިނާގ ކު ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ.

އެްއެވސް ހިސާެބއްަގއި  ،ނިޔޭެގ ެއްއެވސް ަޤއުމެްއަގއިދު؟ އުޅެނީ ީކއްެވެގންތޯ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުެދިވެގން މި

ނިުއޒިލޭންޑް  އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ަތންތަނުގައި ،ނުާވ ޕްރޮޖެކްޓެއް ުނހިނާގނެ. ދުނިޔޭެގ ބަެއއް ަޤއުމުތަކުަގއިފީސިބަލް

 ަތކުަގިއ. ޑޮކްޓަރު މީހާ މޮަޔަވނީލްއި ހޮސްޕިޓަަބއިތިއްބާފަކްޓަރުން ޑޮއެބަތިބި  ަގއިޤައުމުަތކު، ޮބޑެތި ތަންތަނުގައި

 ،ެވސް އްމެކަ ެވްސ އަދި އެއް ނެތިއެއް ިވޔަފާިރއެއް ހުންނަން އެބަޖެހޭ. ޮވލިއުމް އަދަދު ސްެގން.މީހަކު ނައިބަލި

 ، ޮވލިއުމް ކްިރއޭޓްކުރުމަްށޓަކައި ހަމައެކަނި މާލެއަށް ެވސް ނުެދޭވނެ. އެހެންީވމާ ޚިދުމަެތއް ،ެވސް ިވޔަފާރިެއއް

އާބަން ސެންޓަުރތަކެއް ޤާއިމުކޮށް ެއކަންކަން  އިަގރާއްޖޭ ،ފޯކަސްކޮށްެގން ައޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތް ދޫކޮށް

ެވްސ  އަސާސީ ހެދިއިރުާވހަަކ. ޤާނޫނު ެވސް އަުޅަގނޑުެމން ދައްކަމުން އައި ކުރިއްސުރެ ޑިެވލޮޕްކުރަްނީވ. ެއއީ މާ

 ރަްސއަޅަން ެގ ާވހަކަަދއްަކިއެގން ރާއްޖެ ތަރައްީޤއަށް ހުިރ މައްސަލަތައް ހުަވއްތަރުދެއްކި ާވހަކަ. ދެްއކި ެއކި ަވއްތަރު
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ސީދާ ތަރައްޤީއަށް  !ހިނާގަދމާ ސީދާ ތަރައްޤީއަށް ެވެގން ިސޔާސީ ބޭނުމަށްޓަަކއި މަސައްކަްތކުރުން ހުއްޓާލަންީވ.

ރާއްޖޭގައި ިސޔާސީ  ތޯ.ނޫންއެހެން އެ ކަޑަ ؛ދިއުމަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެކި ަޗއްކަރު ޖެއްސުުމެގ ަބދަލުގައި

ކޮްށެގން ަދއުަލތުެގ ބަޖެޓަށް ބަރޯސާ ރަްއޔިތުންނަށް ޭއެގ ޑެމޭޖަސް އެބައާދޭ. ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްަތކުން ދިެވހި

ެވސް  ޑިސްޓްރިިބއުޝަން. ބޯހިާޔަވހިކަމުެގ ރަނަގޅުކުރަްނ އެބަޖެހޭ ެގ ޑިސްްޓރިބިއުޝަންދައުލަތުެގ ބަޖެޓު 

 މެއް ެއކަ މީެހއްެގ ކަންތައްަތއް ފުދޭނެ ޮގތް ހަމަޖައްސަންީވ. ތާކުން އެ  ހުރިހަކުމީ އެ ރަނަގޅުކުރަން އެބަޖެހޭ.

ތިބި ތަނެއްގައި ތިބެެގން މަރުާވްނީވޭއ  ،ޖަޒީރާއޭ ހުން އުޅެެގންނެއް.އި މީރަށުަގ 190ނުކުރެޭވނެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

އީ ތިއްބުމަކީ އެމީހުން ބޭ ، ހޮސްޕިޓަލްެވސް ނެތް ތަނެއްަގއިތަނެއްަގއި  ެވސް ނެތް ަގބުުރސްތާނެއް ،ކިޔަިއެގން

މަޖިލީހުން  އެހެންީވމާ، މި .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަމެއް ލާފުޚިެވސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ނޯމްސްއާިއ ސްޓޭންޑަޑާ

މި މަޖިލީހުގައި އޭނަ  ކުަރން.މިނިސްޓަރު ެގނެސްެގން މިތާނަގިއ ބައިންދައިެގން ޕްލޭން އެބަޖެހޭ ޕްލޭނިންގ 

 ތަނުަގިއ.  މި ނަ ެގނެސް ޕްލޭންކުރަންީވށް އޭމިހާރުން މިހާރަ ބައިންދަންީވ. ހާޒިރުކުރަްނީވ.

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އަރުަވނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

 :އްކެުވން ާވހަކަދެއޭދަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

ެވްސ  ރު ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރަށް އަުޅަގނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 .ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ މައްސަަލއަކީ ،ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންެގ ެވސް މައްސަލަެއއް މިއީ އާދެ، ތާއީދުކުރަން.

ތަެކްއ ސަުރކާރުން ހުރީ މަސަްއކަތް ިއ،ުތެވދިޔަ ސަރުކާރުން ެވސް ަވރަށް ިގނަ އިމާރާތްތަެކއް ައޅައެހެންނަމަެވސް، ޭވ

 10 ޓަކަިއ. އަިދ ެއކަށީެގްނާވ ްޕލޭނެއް ެވސް ާރަވިއެގން ކުިރއަށް އޮްތ ާގްތަގނަޑކަށް ށް އްލުކުރުމަޙަ ކޮށްފައި މިކަން 

ތެރޭަގއި ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް ޯގތިެގދޮރު ލިބޭެނ އިންތިޒާމުަތކެއް ެވްސ ދިޔަީއ ރޭިވެގން.  ގެ ަވރަކަށް އަހަރު

ްނދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޔަީޤންކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، ން ެވސް އެކަން ެއޮގތަށް ެގދެން ހަމަ މި ސަރުކާރު

ޯގތިެގދޮރު ދިނުމުގައި ނޫނީ ފުލެޓުތައް ދިނުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާާވ މައްސަލައަކީ

އްޒަތްތެިރ އްތައް ހިނަގމުން މި ދަނީ. އިތެރޭގައި އޮންނަ މައްސަލަތަެކއް. އެންމެ އިންސާފުކޮެށއް ނޫން މި ކަންތަ

ރައީސް. ފަހަރެއްަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ަވކި އޮފީހަކަްށ އަމާޒުކޮށްފަިއ، ަވކި މިިނސްޓްރީއަކަށް އަާމޒުކޮށްފަިއ، 

ެގ އަޅާ ޮކންމެ ފުލެޓަކީ ެވސް ހަމަ ިދެވހި އެންމެހައި ަރއްޔިތުން  ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ައމާޒުކޮށްފައި، މިހެން

ަވކި ބައެްއެގ ފައިސާެއއް ނޫން. އެއީ ިދެވހި ރައްޔިތުްނެގ ފައިސާ.  ،ެވސް އެީއ ަވކި ތަނެްއެގފައިސާ. އެްއޮގތަކަށް 
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ަވންޏާ ދިެވހި ރަްއޔިތުންެގ ފައިާސއިން އަޅާ ުހރިހާ ތަނެއް ދާންޖެހޭނީ މުޅި ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ތެޭރގައި އެހެންކަމަށް

އީ އިންސާފާއި ހަމައިން ނެއްިޓެގންދާ މައްސަލައެއް. ެއްއެވްސ ންތެރި ފަރާތްތަކަށް. މިތިބި އެ ަވުގަތކަށް އެންމެ ބޭނު

ައޅަންީވނޫންތޯ، އެހެންނޫނިއްާޔ ކޮބައިޯތ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިީލހުެގ މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ  ؛ލެއްަގިއ ައޅުަގނޑުމެންހާ

ން ކުއްޔަށް ހިފައިެގން ަތންތަ ،ބެފައި މާލެ އައިސްނޫްނތޯ. އެ މީހުންނަކީ ރަށްރަށުގައި ތި މީހަކަށް ގެއެއް ައޅަންީވ

މެންބަރުންނަށް އެ މީހުންނަށް ހުންނާނެ  ހަށް ހޮޭވދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުަގިއ މަޖިލީ .އުޅެންޖެހޭ ބައެއް. ކީްއެވތޯ

ެގ އެއްެވސް ތަންތަން ެވސް ދޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން އެަކމަކާ ނޫޅެމޭ. އަދި މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހު

ވެއްެޖއްާޔ އެންމެ ެވސް ފާސްކުރަން ނުކުރޭ. މިތަނުން ބިލެްއ އެންމެ ފުރަތަމަ މަށް ަވކާލާެތއްމެންބަރަކު އެކަ

. އެކަމަކު ެވސް މަޖިލީހުެގ އޭފަސޭހަާވނީ ެވސް މި މަޖިލީހަށް ނޫންތޯ ފާސްކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، އެކަަމކާ ނޫޅެ

ހެންނަމަެވސް، މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ޙަޤީޤަތުަގިއ ހަކަތަެކއް އަާމޒުަވނީ ެވސް. އެމެންބަރުންނަށް މިކަހަލަ ހުރިހާ ާވ

ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަނީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ޮގތްތަެކއް ހޯދައިދިނުމަށްމަސައްކަތްކުރަމުން

ތިިބ މީހުން  ލުގައިހާ ނިކަމެތި، އެންމެއަޅުަގނޑުމެންެގ އަމާޒަކަްށ ާވންާވނީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ތެޭރގައި ތިިބ އެންމެ 

ބަހާ ބަޔަކަށް. ބަލާ. އެކަން ބެލޭނެ. މިހާރު ތިބި ފަީގރުންެގ ލިސްޓަށް ބަލާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ެވސް. ޒަކާތް އެބަ

 ، މި ސަރުކާރުން ެވސްން. އެހެންީވމާކައެހެންވެއްެޖއްޔާ މި ބެލޭނެ ިނޒާމުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ އެނޭގ އޮތް

ނީ އެކަމާ ބެހޭ އެންމެ އެކަށީެގންާވ މީހުންނަށް ފުލެޓުތައް އަޅައިދޭން. ދިެވހި ދައުލަތުެގ  އެދެތަނުގައި އަުޅަގނޑު

 40ނަށް އަރާ. އަބިލި  40މިއަދުެގ ބަޖެޓަކީ އަުޅަގނޑަްށ އެނިގފަިއާވ ޮގތުަގއި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ާގތްަގނަޑަކށް 

ބަލާއިުރ ެވސް އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓަްށ ދުނިޔޭެގ ބަޖެޓާ އަޅާ މި އީ އްކަ މީހުންނަށް އެލަ 4މިއީ ކުޑަކުަޑ  ނޭ ބުނީމާއަބިލި

މީހުންެގ ނިސްބަތުން. ަޔޤީނުން ެވސް މި ސަރަހައްދަުކ އެަވުރެގ ބަޖެޓެއް ނޯންނާނެ  ،ާވނެ މުޅި ދުނިޔެއަށް ުވރެ ެވސް

ފައި އުޅެލާ ކަހަލަ އުދުހި ،ނަމަ އްހެން ބުނާ، މި ރާއްޖޭެގ ިދެވހި ަރއްޔިތުން އަނެ މީހުންެގ ނިސްބަތުން. އެހެންީވމާ

ދަނީ. ޮގތް ނޭނިގެގން ާވ ައށްބަޖެޓަށް ލިބޭ ފައިސާ  ،ބަޖެޓެއް މި ޤައުމަށް މި ހުށަހަޅަނީ. ބަޖެޓަށް ެވެގން އުޭޅ ޮގތަކީ

 ިރއަށް އޮތް ެއކިެއކި ކަންަތއްތަްއ ނަާގ ހުސްކޮށްލަނީ. އަުޅަގނޑު ހީކުރަން ކު ،ަވްއކަންކުުރމަށާއި ،ބަދަލުދިނުމަށާއި

ދަނީ ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ ނައިފަރު ކަމެއް ނުިހނާގނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވްސ، އަިދެވސް މި ފެންނަމުން ތަނުގައި މިކަހަލަ

 ؟ީކކޭ ބުނާނީ .މިކަހަލަ ަކންތައްތަކަށް ،ހަަމ ބަދަލުދިނުމާއި ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އެ ިވދާުޅިވ ޮގތަށް

ެގންދަނީ. އިއްޒަތްތެިރ މުންނަށް ބޮޑެތި ފައިސާތަުކެގ އަދަދުތައް ދެމަނާއޭ ކިޔާފައި އެބަ މީހުންރިޖޫ .ޖޫރިމަނާއޭ ކިޔާފަ

ދޮރެއް ނޭނުގނަސް ފަހާފައި ހުންނާނީ ތަނެއް ެވސް ޮގތެއް، ުނާވ ޮގތެއް ެވސް ނޭނޭގ. ޤައުީމ ދިދަ ރައީސް. މި ާވ

އި ތިބޭ. އިްއޒަތްތެރި ނެ ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ތަްނތަނުަގެއނގިއްޖެ. ަގމާރުންނަކަށް ނޭނޭގ އިއޭެގ އެންމެ ކުޑަ އަުގގަ 

ނުޖެހޭ ަގމާރު  ، މިަކހަލަ ތާކުންތާކުރުފިޔާއަށް. އެހެންީވމާ 95ދިދަ ފަހާފައި ހުންނާނީ  ރުފިާޔއަށް ލިބޭ 250ރައީސް. 

 ރައީސް. ހަމަ ަވަގްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުތިބެޭވނެ. އިްއޒަތްތެރި މީހުން ާވހަކަދައްކަން ފެށީމާ
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ަރއީސް ަމއުމޫނުެގ ދުަވސްަވުރގައި ެދ  ،އޭރުަގއި ،ނަާގތީ އެހެން އެ ަވނީ. ަވަގށް ަފއިސާ ނުނަާގ ނަމަފައިސާ 

ނަށް އަރާފަ. އިްއޒަތްތެރި އަބިލި 40ބިލިޔަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓުން މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރި. މިއަދު މިހިރީ  3ބިލިޔަން، 

ކަންކަން ހިންިގ. އެކަމަކު ޭއރުގައި ނިސްބަތުން ހަމަ މި  ަގއި ެވސް މި ޤައުމުަގއި ެވސް ރުއޭ ؟ރައީސް. ކޮބައިތޯ

ދިޔައީ. ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް ކުރި. އަދި ރައްޔިތުންނަްށ މާ ފައިދާިވ. ރައްޔިތުންެގ ޤައުމު ތަރައްޤީކުރި. ތަރައްީޤުކރަމުން

މިހާރު ިވޔަފާރިތަާކިއ  ެވސް ދިޔަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ިވޔަފާރިތަާކއި ހުރިހާ ތަނެއް މާ ބޮޑަށް ކުރިއަރަިއެގން 

ތަނުގައި ހީަވނީ އެަތްއ  ޮގސް ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތުން ހަދާނެ ޮގތް ނޭނިގފައި އެ ތިބީ. ކުރިއަށް އޮތްހި ދަށްެވެގން އެްއޗެ

އަބަދުެވްސ  ،ނީއުޅެމި  ެވސް ދާނެހެން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެދން އަޅުަގނޑުމެން ހައްތަހާިވޔަފާރިތަެކއް ބަންދުެވެގން

މިތިބަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންެގ ތެރެއިން ބަެއްއ  އި ނަޞާރާއިން ޮގަވއިެގން މި މީހުންެގ ފަހަތުން އުޅެންޔަހޫދީންނާ

އުޅޭ. އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނެގ މިއީ ކޮން ދާއިރާެއއްެގ މެންބަރެއް ކަމެއް ެވސް. ިމކަހަލަ މީހުން  މެންބަރުން އެބަ

 51، މި ާވޮގތް މިއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަލްމާއިދާ ސޫރަތުެގ ީވމާއިެގން މި އުޅެނީ. އެހެން ހަދަކަމަށްމަތްތެރިހުރަ

ިތަޔބައި މީހުން ނަޞާރާއިންނާިއ ޔަހޫދީން އެުކެވރިން ކަުމގައި  !އޭ ީއމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭ" !ަވނަ ާއޔަތް ަބއްލަާވ

ަވނަ އާޔަތް.  28ެގ ތުން ސޫރަމްރާޢިށް ަބލައިލާއިުރގައި އާލް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެން ސޫރަތަކަ"ނުބަލާށޭ

 ...ރައީސް . ިއްއޒަތްތެރި"އެހެން މީހުން އެއީ އެުކެވރިން ކަމުަގއި ނުބަލާށޭ އިމުއިމިނުން ފިޔަަވ ،ންމުއުމިނު"

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޚިލާފު  އިސްާލމްދީނުެގ އަސްލުތަކާ މަނާ އޮންނަނީ  އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި މަޖިލީހުގައި ދެްއކުން ،އިްއޒަތްތެރި

ގައި ޤުރުއާނުެގ އާަޔތް ކިޔުއްާވއިުރަގިއ، ިވދާުޅާވއިރުަގއި ފުރިހަމައަށް އެކަން އިނޭގތޯ. ދެން މި މަޖިލީހު ާވހަކަ

އި ލެްއގަ ހާސް ކުރެްއުވން ަވރަށް ބޭނުންޭވ. އާޔަުތެގ ނަންބަރާއި، ސޫރަާތިއ ހުރިހާ އެއްެޗއް އެބަ ސާުފާވންޖެހޭ. އެއްެވ

ކޮށް ޞަން އެއީ އަުޅަގނޑަށް ޖާަގ ދެިވފައި ބޭްއޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ޚާއްޔުޯގްސކޮްށ ކި މިތަނުގައި އާޔަެތއް

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިެގން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އީ އެްއޗެްއެގ މާނަ ިވދާޅުެވދެްއވާއިުރގައި އެ  އޮތްޤުރުއާނުަގއި 

 މި ާވހަކަ ދެންނެީވ. އަޅުަގނޑު ރިހުަގއި އަ މެންބަރުެގ ، ިއްއޒަތްތެރިއެހެންީވމާ

 

  ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

ހަމަ ސީާދ  އެީކގައި އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ހަމަ ސޫރަތުެގ ަނމާއި އާޔަުތެގ ނަންބަރާ .ހައިރާންވެއްޖެ

 ... ތެރި ރައީސް، ިއއްަޒތްމިދެންނެީވ. އެހެންީވމާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ރަްށ އަުޅަގނުޑ އިތުރު ަވުގތު ިއއްޒަތްތެރި މެންބައަޅުަގނޑަށް ހީަވީނ ަވުގތު ހަމަީވހެން އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 އަރުާވނަން. 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

 އަުޅަގނޑު މިހާހިސާބުން ނިންމާލީ.   ީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އަރުަވނީ ކުޅުދުއްފުށީއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 . ށްމެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޖެހެނީ ެވލިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް އޮޅުނީ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވންޒަތްތެރި އިއް 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޝަފީޤަށް. 

 

  ކަދެއްެކުވން:ާވހަ ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުެގ މެންބަރު ދާއިރާ ެވލިދޫ

ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި އަލަށް ަޒާވޖީ ހަޔާތެއް ފަށާ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޯގިތ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޓަކައި ބާރަށު ާދއިރާެގ ިވ ކަމަށްރާރު ހުށަހެޅުއް ަގޮގުތން މި  ދެޭވަވުރެގ ޖާަގ އޮތް ރަށްރަުށން ޯގތި ދޫކުރުމާ ުގޅޭ

ަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން  23ދެ! ޤާނޫނުއަސާީސެގ އާދަންނަަވން.  އަށް ޝުކުރުهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ބޯހިޔާަވހިކަމަކީ ިދެވހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިިބެގންާވ ައސާސީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤެއް. އެހެންނަމަެވްސ، ިމ 

 ވާ ފައި ލާއިބިން އޮތް ބައެއް ރަށްރަށުން ެވސް ޯގތި ިދނުމުގައި މަޑުޖައްސަ  ،ކުަރްއާވފައި މި އޮތް ޮގތަށް ފާހަަގރާރުަގއިަގ

މިޮގތަށް ެއތައް މުއްދަތެއް ފާއިތުެވެގން  ،އަހަރު 15ައހަރު،  12އަހަރު،  10ތަން މި ފެންނަނީ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި 

 ،ޯގތި ނުދެިވ. މި ސަރުކާރު ެވރިކަމަށް ަވޑަިއަގންނަަވން  ،މީހުން ތިބެމެބިން ޮއެވމެ ޯގްއޗަްށ ބޭނުންާވ  ،ދޭއެބަ

ަޓކައި ަކއެއް ެއއީ ބިން ޮއތް ރަށްރަށުން ޯގތި ދޭެނ ާވހަަކއަކީ. އެކަމަށްކެމްޕޭނުެގ ތެރޭަގއި ެދކެުވުނ ާވހަ

ންަވނީ އެ މަސައްކަތް ދޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަަވން ބޭނުމަސައްކަތްތަެކއް ެވސް ކުރަުމން އެބަ
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ރަުށެގ  3ސްބަތްާވ ދާއިާރެގ ެވސް އެނޭގނެ އަުޅަގނޑު ނި  ައޅުަގނޑަށް ހަމަގައިމު. އޭނުކުެރވެ  ކުއެންމެ އެދެޭވ ޮގތަ 

ށް ލިބިއްޖެ ޯގތި ދިނުމުެގ ހުއްދައެއް މީެގ ދެ އްސަކަންތައް ހުރި ޮގތް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ދާއިާރެގ ޅޮ

ޯގތި ިމ ލިބެނީ. އަދި މިާއއެީކަގއި ެހންނަމަެވސް، ޯގތި ބޭނުންާވ އަދަދަށް ުވރެ މަދުން ރިން. އެަވރު ކު ހަފްތާއެއް

 ބުނާ ޒަާވޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމާރާުރގައި ަގެގްނުގޅޭ ުއސޫލު. މި  ޕޮއިންޓް ދިނުމުަގއި ،ދިމާާވ އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލައކީ

މި  ،އި ޯގތިން ލިބޭ ަބޔާ ެގބަަފިއންމައިންނިސްބަތާއި އަދި  ނުޭވ. ކުދިން ތިބޭ އެީކގައި ެއއަކަށް ޝަރުެތއް ހަމައެއް

ޭވ. އަުޅަގނޑު ިއއްެޔ ޯގތި ބޭނުންާވ ިގނަ ބަޔަކު ޯގތި ލިބުމުން އެބަ ަމހުރޫމު ؛ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު ިގަނ ބަޔަކަށް

މި  މާއުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއެޅީ ރަށްރަށުން ޯގތި ދޫކުރާމާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހަކުން  ،ެވސް ާވހަކަެދއްިކއިރު ފާހަަގުކރިން

ޮގތަށް ީވމަ މި މަްއސަލަ  މާޭލަގިއ ހުންނަ އޮފީހަކުން ދޭ ުހއްދަެއއްެގ ސަބަބުން ޯގިތ ލިބޭ  މައްސަލަ ދިމާާވނޭ. އަދި

ދިޔަ. އެ ބިން އަދިެވސް އޮތް ޮގތަށް ދިމާާވނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސެގ ެވރިކަުމގައި ެވލިދޫަގއި ބޮޑު ބިމެއް ހިއްކިެގން

ތިބި. އެހެންނަމަެވސް، ޯގިތ ރަށް ބޭނުންާވ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ެގދޮއޮތް. ޯގތި . ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހަދާފައި އެބައޮތީ

ދެޭވނެ ހުއްދަ އަދިެވސް ނުލިބޭ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު އަޅުަގނޑު ެވސް އެބަ ސަރުކާރުގައި ދަންނަަވިއެގން ކުރަން. 

ނެތް. އަުޅަގނޑު އެދެނީ ތިބި. އެހެންނަމަެވސް، ލިބޭނެ ޮގެތއް ބަަޔކު އެބަ ފޮއްދޫ ބިމުން ެވސް ޯގތި ޭބނުންާވ އެަތއް

އެކީަގއި އަދި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ާގނޫނަކުން ބިން އޮތް ރަށްރަށުން ޯގތި ބޭނުންވާ  ރާރާަގމި 

ލިބޭނެ ޮގތަށް އަދި ބިން  ،ނަމަ ބިން އޮތް ،ބޭނުންާވ އެންމެނަށް ލިބޭނެ ޮގތަށް ،ފަރާތްތަކަށް ޯގތި ލިބޭނެ އުޫސލުތައް

 ،ދެއްެގ ޮގުތަގއި ެވޢުަވ ،ދު ޢުދިއުން. ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ަވފުލެޓު ލިބޭނެ ޮގތަށް މިކަން ހަމަޖެހިެގން ނެތް ރަށްރަށުން 

ޮގއްަސ މި މައްސަލައަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ބޮއްސުންލަިއެގން ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގުތގައި މި ަވނީ 

އެީކަގިއ  ދުަވހެްއ ަވންދެން ަރއްިޔތުން ކަންބޮޑުުވމާ އަކަްށ ާވތީ. މި މައްސަލަައކީ އެތަްއ  މައްސަލަ އޮތް

ރަށްރަުށަގިއ ދިރިއުޅުްއާވ ބޭފުޅުންނަށް ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް ާވތީ. ައޅުަގނޑަށް އެނޭގ  ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ އުނދަޫގ

ެއްއެގ ޮގުތަގިއ ރާރުަތއް ސިލްސިލާަގަވހިކަމުެގ މައްސަލަ މާ ބޮޑު. ުވރެ މާލޭގައި ދިިރއުުޅއްާވ ބޭފުޅުންނަށް ބޯހިޔާ

ަގއި ދިރިއުޅުްއުވމުެގ އިއާދޭ. މާލޭަގއި ދިރިއުޅުްއާވ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށޭނަ ޖާަގއަންނައިރު އެ މައްސަލަތައް ެވސް އެބަ

އީ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް، މުޅި ފުރުޞަތު ނުލިބުމާއި، އެކަށޭނަ ބޯހިޔާަވހިކަން ނުލިބުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މި

އްެލއް ޙަށް ދިމާެވފައިާވ ަމއްސަލަެއކޭ. ައޅުަގނޑު އެދެނީ މި މައްސަލައަށް ައަވސް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަ

 ދިއުން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. ލިބިެގން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށި ދެކުނު ދާއިާރެގ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވީނ ކުުޅދުއްފުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް. 
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  ކަދެއްެކުވން:ާވހަ މުޙައްމަދުޖަމްޝީދު  މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޅުދުއްފުށި

ެގދޮރު ނެތް  ؛ރާރުަގރެެވމުންދާ މި ކުސްހުހުށަހެޅި ބަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.. للِ  ـد ـمـحٱ   .هللا مبِس

އަލަށް ަޒާވޖީ ަހޔާތެއް ފަށާ ިދެވހި ަރއްޔިތުްނނަށް ޯގތިދެޭވެނ ޖާަގ އޮތް ރަށްރަށުން ޯގތި ދޫކުރުުމެގ  އިފަރާތްތަކާ

ައއްަވްލ ލްދުޞަމުހުތާދު އަދި މަޤްރާރުެގ މަޤްޞަދުލްަގރާރު. މި ަގޮގތުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީަހށް ހުށަހަޅާ 

އެ މުހުތާދު ަވރަށް  ،ަވރަށް ބޮޑަށް ުގޅޭ. ެއ ރަްއޔިުތންނަކީ މިއަދު ޯގިތެގދޮރަށް ޭބނުންެވ ޔިތުންނާއްފުށީެގ ރައް ކުޅުދު

ދަނީ ަވރަށް ފަރާްތތައް ދިރިއުޅެމުން އަލަށް ޒަާވޖީ ހަޔާތް ފައްޓަާވ، . ިގނަ އަދަދެްއެގ ޒުާވނުންއްބޮޑުެވފަިއާވ ރަްއޔިތެ

 2010ލަތުން އަޅުަގނޑުމެން އަރަިއަގތުމަށް ޓަކައި ހާަވަޑއިަގންަނާވނެ ފަދައިން އެ ނގި . އެއިލަތެއްަގހާ ދެރަ ،ހިތްދަތި

، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސެގ ޒަޢާމަތުގައި ކުޅުދުއްފުީށގައި ަވނީ ބޮޑު ބިމެއް ހިއްކިފަ. ންަވނަ އަހަރު އޭުރެގ ސަރުކާރު 

އެކަަމުކ  މަންޒަރެއް. . އެއީ ުއފާެވރިއިްއެގ ތެރޭަގޑަ ަވުގތުކޮޅެ ަގޑިއިާރއި ކު 7ދުަވހާއި  14އެންމެ  .ނުހަނު އަަވހަށް

ހަތް  ފެނުމަށް ަކމަކީ. ފެންނައެއްެޗއް ާވން ދޫކޮށްލެިވފަ. އެއީ ދެރަެވްސ އެ ބިން ަވނީ ާވނެ އިރުއިމިއަދާ ހަމައަށް އަ

ރަށުެގ ބިމަށް ޖެހިފައިާވ މި  ،އްހާ ޯގތި މިއަދު ެވސް އެ ރަށުން ބޭނުންޭވ. ބިން ކުޑަސަތޭކަ ފަންސަތީރީހެ

ކޮްށ ޞަާޚއް ،ރައްޔިތުން އި ތަޤުބަލަށް ަވނީ ަވަރށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހިފަ. ސަރަހައްދުެގ އެންމެހަސްމު

 ވީއިުރަގއި ކުޅުދުއްފުށި ފުޓާ. އެހެްނކަމަށްށްރައްޔިތުންެގ އުއްމީދުތައް ުގިޅފައި ަވނީ ކުޅުދު އިތިލަދުންމަތީެގ އެންމެހަބޮޑު

 ، ުއއްމީދު. އަދި ފުރިހަމަކަން. އެހެންކަމުން ،އްޔިތުްނެގ ދެމިއޮތުންެގ ރަ ހައްދުެއ ސަރަ ،ހިސާުބެގ ދެމިއޮތުމަކީ އެ

. އްދަށް ކަމަށްރާރުެގ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ އަޅުަގނޑުެމންެގ ސަރަހަަގއަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަީނ މި 

އްޔިތުން، ާގްތަގނަޑކަށް ނަ އަދަދެްއެގ ރަޓަކީ ބިމަށް ބޭނުންެވފައިާވ ރަށެއް. ިގށްކުޅުުދއްފު ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

އަުޅަގނުޑމެން އަންދާޒާކުރެެވނީ ބާރަ  ،ރަްއޔިތުން. އެއީ ަރޖިސްޓެޑް އާބާދީ. އެއަްށުވރެ ެވސް ިގނަ ކަމަށް 10150

ީތ . އެހެން ކަމަށް ީވހިނދުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މުސްތަޤުބަލު އޮދަނީަވރަކަށް ހާސް އާބާދީ ކަމަށް މިހާރު ދިރިއުޅެމުން

 ،ކުރެިވިއާވ ރަށްރަށާއި ބުރިޖުޓަކީ ެވސް ަކއިރީގަ ށްުގޅިެގން. ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކުުޅދުއްފު ކައިރި ރަށްރަށާ

. މިޮގތަްށ ނޫން ޮގތަކަށް މިކަްނ ކުރަން ށްކަރަށަ ުގޅިފަިއާވ  ކުޅުދުއްފުށީެގ މުސްތަޤުބަލު ުބރިޖުން ކައިީރަގިއާވ ރަށްރަށާ

 ރާަވންތަ ދިރިއުޅުމަށް ައސަރުކުރާނެ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ކުޑަ ބިންކޮުޅގައި ޮތއްޖެހޭްނެގ ޖަޒީައޅުަގނޑުމެ ،ވެއްޖެ ނަމަ

ނުކުރެޭވ. އެހެން  ބޫލެއްަގށް ކަ ޮގތަށް މަތިމައްޗަށް އެޅޭ ފުެލޓަކީ މުސްތަޤުބަލު އޭެގ ޒާުތަގއި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަ

އޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކޭ ޮގތަށް. ުގޅާެލެވން މިަކން  ޖެހުނީ ދުނިޔޭެގ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައިދަންނަަވން

އޮންނަ ހިސާބުތައް ުގޅާލުން. އަދި އަދުެގ ސަުރކާރުެގ ިސާޔސަތަކީ ެވސް ޖަޒީާރަވންތަ ދިރިއުޅުމެއް ރަްއޔިތުންނަށް 

 ާޓއި ނޮިޅަވރަމާ ށްޅުދުއްފުކު ،ާއއިާޓއި ކުމުންދޫށްއަުޅަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަީނ ކުޅުދުއްފު ،ީވހިނދުކަމަށް  ހޯދައިދިނުން

ުގޅާލެިވެގންދާ ުދަވހަކީ އެީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފާެވިރ ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނެ އިތުރު ުފރުޞަތުތަކެއް ކަމަށް. މިއީ 
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ީވހިނދުަގއި ެވސް ަޙއްެޤއް. އެހެންކަމަށް ެގކުޅުދުއްފުށީެގ ރަްއޔިތުންނަށް ެވްސ، އެ ސަރަހައްުދެގ ރައްޔިތުން 

 ، ރާރަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަށުން ެވސްަގ މި ދަންނަަވނީ ސަރުކާރުގައި ެވސް އަދި މި މިއަދުމެން އަޅުަގނޑު

ކަމަށް.   ބުރިޖުކޮށްލުން ޓާށްއްލަކީ ކައިރި ރަށްރަށާއި ކުޅުދުއްފު ޙަކުޅުދުއްފުށީެގ ބިން ބޮޑުކުރުަމށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު 

ރާރުެގ ސަބަބުްނ މި ބޮޑު މަންފާ، މި ޮބޑު ަގށް މި މެްނނަ، އަުޅަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރެެވނީ އަުޅަގނޑުއެހެންީވމާ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޯގިތެގދޮރަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެްއގައި މި  ،ނިޢުމަތް ލިބި

 . ީއސްރަ މި އުފާ ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި .އްލު ލިބިެގންދާނެ ކަމަށްޙަ

 

  ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ޔާރި

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނީ މިލަންދޫއަރުަވފުރުޞަތުމިހާރު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ 

  ޢަލީ ރިޟާއަށް. 

 

  ކަދެއްެކުވން:ާވހަ ޢަލީ ރިޟާ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަނދޫ

ބިން  ، ޒަާވޖީ ހަާޔތް ފަށާ ފަރާތްތަކަށްށްއަދި އަލަ ފަރާތްތަަކށްެގދޮރު ނެތް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކައިރީަގއި ޖެހިެގން އޮތް ރަށް ނުަވތަ ދުރުގައި އޮތަސް މިހުސްެވފައި އޮތް ރަށްރަށުަގިއ ދިރިއުޅޭ 

މުަގިއ ހުށަހެޅުއްިވ ުނމުެގ ބޭނުފަހިކޮށްދިބިން އޮތް ރަށްރަށުން ޯގތި ހޯދައިދިނުމުެގ ބޭނުމުގައި ުނަވތަ ެއކަމަށް މަުގ

ައޅުަގނޑުމެން ހަނދާން  ؛ޯގތި  ،ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ރާރު ހުށަހެޅުްއީވތީެވ ޝުކުރުަގރާރެއް. ަގ

 25އަހަރު،  20ހުރި ަވރަށް ޒަމާންެވފަ. ާގްތަގނޑަކަށް ހުރި ބައެއް ރަށްރަށުން މިހާރުެވސް ޯގތި ނަާގަފއި އެބަ އެބަ

ހުރި. ޯގތި ހަމަ ދޫކުރުމުން އެބަ ދޫކުރި ބައެއް ރަށްރަށުން އެކި ފަރާތްތަކުން ޯގތި ނަާގފައި އެބަތަށް މިޮގ ،ހަރުއަ

ޙަޤީޤީ މައްސަލައާއި ދިމާއަށް ާވސިުލާވން. މިއަދު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނެގ  ޙަޤީޤަތުގައި؟ ފުދޭހޭ

މިނަކީ ން ރުފިޔާ. ިދެވހިާރއްޖޭެގ ބަނދަރުެގ ދިުގއަބިލި 21އަީކ ލަަވަނ އަހަރުެގ ބަޖެުޓެގ ޖުމު 2018ދިެވހި ދައުލަތުެގ 

އެ ބަނދަރުެގ ދިުގމިްނ  ުށެގ ބަނދަރު ެއއްކޮްށލީމާރަ 185 މީޓަރު. މިދެންނެީވ ރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހާސް 45

ިއއްޒަތްތެިރ  ؟ހޭއެބައެޅޭ ޯގތި އަުޅަގނޑުމެން ދިނީމާ އެ ޯގތީގައި ެގދޮރު ،ދިުގ މީޓަރު. ޙަޤީީޤ މައްސަލައަކީ ހާސް  45

ނެއް އަހަރު އަ .ެލޭވ ާވހަކައިެއއްއަހަރު ބިންފަޅު އަޅަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބަދުެވސް ހަނދާންކޮށްދެއްާވ

ސިމެންތިޖެހޭ ާވހަކަ. ގެއެްއ  އިކުކުޅުަވހީޮކޅުގަ  ހުންދުަވތިން އަހަރު  .ޖެހޭ ާވހަކަޅެއް ފޮފައުންޑޭޝަން މަތީ ާގ

އްސަަލ އުޅޭ މަ އެބަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. މިއަދު ދިމާެވެގން މިބައިކުޅަ އެއްަބއި  ދެ ޔާތުެގހަސާނާެގ ބިނާކުރަން މުޅި އިން

އިން ފަްސ ސަތޭކަ ިދެވހިރއްޖޭެގ އާބާދީެގ އެހެން ިވސްުނމެއް ިވސްނަން.  ނުޑމެން އެބަޖެހޭޓަަކއި ައޅުަގޙައްލުކުރުމަށް

 ،ރަށުގައި ާގްތަގނަޑކަށް އެަބއުޅޭ ކޮންމެ ޭގބިީސއަކަށް 54މި . 54މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުެގ އަދަދު ދަށުގައި 
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 .ހަތަރު ހާސް ޯގތި އެއީަގނަޑަކށް މީހުން. އެހެންީވމާ، ާގތް  ހަދިެވހިރާއްޖޭެގ ނިސްބަތުން ޭގބިސީއެްއަގއި އުޅެނީ 

ެވސް  ރަށް އުޅޭްއތަ މީހުން ، ދުިއސަރަށުަގއި ެވސްމީހުން ދިރިއުޅޭ  ސަތޭކަދަށުެގ އާާބދީ ނުަވތަ  އިންފަސް ސަތޭކަ

 ސް ތިރީނޑަކަށް ދައުލަތުން ޚަަރދުކުރަން އެބަޖެހޭ ހިންުގމަށްަޓކައި ާގތްަގ ްއެގ ޮގުތގައިރަށެރަށް، އެ  ،ހިންުގމަށް

މުރާނީ ތަރައްޤީެގ އެހެން  ޢު ،ރަދުެގ ޮގތުަގއިއަހަރެއްެގ ތެރެއަށް ިރކަރަންޓު ޚަ  ރުފިޔާންއަމިލިސް ސާޅީން، އަމިލި

 ރަށެއްަގއި ހަމަ ތާރު ެވްސ އެ ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތުން މިއަދު އެދޭ ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްގައިެވހިދި .މައްސަލަތަކާ ނުލާ

 ެލޭވނެ އިއުފެދޭ ކުނި ެވސް ނައްތަ ،ެވސް ޙަޤީޤަތަކީ  ެވސް މަުގގައި އެޅިފައި އޮންނަން ބޭނުންޭވ. އެކަމަކު މިައދުެގ

އަތޮޅު ހެރެތެޭރގައި ަވިޒފާއަދާކުރާ ުޒާވން ފިރިހެން  އުޅޭކަން. ހަމަެއާއއެީކގައި ައއްޑުރަނަގޅު ނިޒާެމއް ނެތިެގން 

އެ ފަިއސާކޮޅު ނަާގނެ އޭޓީ.އެމް  ،އޭަނއަށް ލިބޭ މުސާރަކޮޅު ގައިނބިމީހާ ރަށުަގިއ ހުންނައިރުކުއްޖާެގ އަ

 ންގު ެލޭވނެ ރިއިހަމައެއާެއީކގައި އެ ރަުށެގ ަވަށއިެގން ދުްއަވ ކަން.ިގނަ ެވސް ނެތް ރަށްތައް މިއަދު މެޝިންަގނޑެއް

 ؛ެވސް  އެންމެ އަސާސީ ކުދިކުދި ޚިދުމަތްތައް .ދާކަންނެތިެވސް ހެދޭނެ އިންތިޒާމު  ރޯޑް އެ ރިްނުގ ،ރޯޑެއް ހެދޭތޯ

އުޅޭ  ށް ލިބިެގން މިއަުޅަގނުޑމެންނަ ؟ުއޅެނީ ކީއްތޯ ެވެގން މި .ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނުދެޭވ ރަށްރަށް ެވސް ިގނަކަން

ބިލިޔަން ފުރިޔާ މިއަދު މި ޚަރަދުކުރެެވނީ  19ން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން އަބިލި 21؟ ބަޖެޓަށް ަވނީ ކިހިނެއްތޯ

 ،ަރއްޔިުތންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުެރޭވ މުޢާމަލާތްތަކާއި  ،ރިކަރަންޓު ޚަރަދުަގއި. އިދާރީ ކަންތައްތަކަށް 

ަގިއ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތު  . ކޭުކޑަ ޕަސެންޓެ ޑަ ކުލޮޕްަމންޓް ަވރަށްެވމާނަައކީ ޑި  .ށްންތައްތަކަކަ ރިހު ޮގސް މިހެންމިހެން

  ޖެހޭ ރާއްޖޭަގއި ރަނަގޅު މާްސޓަރ ޕްލޭނެއް އޮންނަންދިެވހި ން،ނަިވސްހުން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީމިއަދު އެބަޖެހޭ 

 .ޖެހޭކަންކަނޑަެއޅިެގން ދާން ޅޭނެ ރަށްރަށް  މީހުން ދިރިއުއްޖޭެގ އަތޮޅުތަުކަގއި. އެ މާސްޓަރ ޕްލޭންެގ ދަށުން ރާމަށްކަ

އެ  ،ލަތްތައް އެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުެރިވއް ފެންަވރަށް ތަރައްޤީކުެރިވފައި ހުރި ަވސީއެއެ ރަށްރަށުގައި މިއަދު ޒަމާާނ 

ޔާ ޚަރަދުކޮށްފަިއ ން ރުފިއަިމލި 50 ،ންއަމިލި  45މީހުން އުޅޭ ަރށެއްަގއި ދުއިސައްަތ ރަށްރށް އާބާދުކުރެެވންޖެހޭކަްނ. 

 50އަނެއް  ،ންަގއި ބޯފެނުެގ ނިޒާމެއްއަމިލި 50، އަެނއް އެއްނަރުދަމާ ށްނައަިމލި 50 އަނެއް ،ބަނދަރެއް

 ތިން ސަތޭކަލަ ޚަރަދު އަހަރު ނިމޭއިރުގައި ރަށުެގ ޖުމު ، އެ ަގއ ކުރަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތައްންގައި އެތަނުއަމިލި

 ެއއްޭއެގ މާނައަކީ . ެގ 80ރީ  ރަށުަގއި ހުަމންޓަށް. އެލޮޕްެވަރދުކުރަން އެބަޖެހޭ ޑިން ރުފިޔާ ޚައަމިލި އެތައް

ެގ ރިކަަރންޓު ޚަރަދުން އެންމެ ޒަމާީނ ދުަވހުެގ ެއ ރަށުދުަވހުެގ އެ ރަުށެގ ރިަކރަންޓް ޚަރަދުން ނުަވތަ ދެ ައހަރުއަހަރު

 ،އެީކަގއި ޓާށްތަކާ ،އެީކަގއި  ެގ ސާމާނާބަދި ،އެކީަގއި ޒަމާނީ ފަރުނީޗަރާ ،އެީކަގއި  ތަކާ ަވސީލަހާފެންަވރުަގއި ހުރި

އަޅާފައި، މޭޒުމަތީގައި ތަށި ބަހައްޓާފައި ެގްނޮގސް އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ  މޭޒުަމތީ ތަރުފާލު ،މޭޒުމަތީ ކުނާއަޅާފައި

 ކަން.ުކރެޭވ ބަދަލުކުރެޭވނެ ޚަރަދު އެބަ ެގދޮުރއަަޅއި ދީފައި ރަށެއްަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



26 

 

 މެންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު ތިނަދޫ އަރުަވނީ ފުރުޞަތުމި އަުޅަގނޑު މިހާރު  .ރުންބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

 އަށް. ޢަބްދުލްމުޣުނީ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ނުހަުނ  އިާވމާެވފަަރއްޔިުތންނަށް ދިހުރިހާ  ހުރިހާ ރަށެއްެގ ހިރާއްޖޭގެ ެވީއސް. އާދެ! ދި ރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒތްތެިރ 

ްށ ުޅަގނޑު އެ ރަށަކަދުކުރަން. އާދެ! އަޮގތުން ހުށަހެޅިފައިާވ މި ަގރާރަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ާތއީ ބޭނުންތެރި ކަމަކާ ބެހޭ

އެއް ރަށް  ިގނަ މީހުން ތިބިޖެހިފައިާވ އެންމެ  މި ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަްށ ބޭނުންއަކީތިނަދޫނިސްބަތްާވ ގދ. ަހަވރު

ގޯއްެޗްއ  ށްބޯހިޔާަވހިކަމަހަމައެކަނި ޮގތަށް ަގރާރުަގިއާވ މި  .އްޒަތްތެރި ރައީސްކުރަން. އިަގނޑު ަގބޫލު ކަމަށް އަޅު

މާރާތްކުެރޭވނެ ޮގތެއް ނެތިފައި އެތައް ބައިަވުރ އިއެ ޯގތީަގއި  ،ިވފުދޭ. ތިނަދޫގައި މިހާރުެވސް ޯގތި ދެދިނުމަކުން ނު

 އެ  .ން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކުނިއެޅުމަށްޓަކައިތަންތަ ރި. އެ ޯގްއޗެއް ފަޅު ޯގީތެގ ޮގުތަގއި ތިނަދޫގައި އެބަހު

ޯގތީަގއި  ،ކު ޯގތިދިނުމާއެ ،ތަނުގައި އުފެދެނީ މަިދރި. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ ތަން

ނުމަށްފަހު   ދިޯގތި ،ދިއުމަކީ އަދި ރައްޔިތުން މާ އެދޭ ކަމެކޭ. އެހެނީމާރާތްކުރެޭވނެ ރަނަގޅު ުއސޫލެއް ހަމަޖެހިެގންއި

ިތ ޯގ ،ނުދާތީެވންއިންިތޒާމެްއ ހަމަޖެހިެގ ނެއެޅޭއަދި އެ ޯގތީގައި އެްއެވސް ކަހަލަ ބޯހިޔާަވހިކަމެއް  ،ޯގތި އެޅެން ނެތި 

 ންލިބުނު ފަރާތްތަކުން މައިންބަފައިންެގ ޭގގައި ުކޑަުކޑަ ކޮޓަިރަގނެޑއްަގއި މުޅި ދިރިއުޅުން އެތައް އަހަރެއް ަވންދެ

ބެހޭ ފަރާތްތަކުަގިއ  އަޅުަގނޑު މި ަގރާރާއެކު އަޅުަގނޑު ކަމާ ،ބަ ތިބެންޖެހޭ. އެހެންކަމުންފައި އެންޖެހިހޭދަކުރަ

 ދާ ެއއްކޮށް އެ ޯގތީގައި ެގދޮުރއެޅޭނެ ރަނަގުޅ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެހިެގން މާޯގތި ދިނު މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ،އެދެނީ

ޯގތި ދިނުމަށްފަހު ެގދޮރު އެޅޭނެ ކަހަލަ  އުން. ހަމައެއްކޮށް ދި ެގންއް ކުިރއަށްކަހަލަ އުސޫލަކުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަ

 ޯގތި   ޯގތި ދެެވން އޮތް މިންަވރަކުން ީވހާެވސް އަަވހަކަށްޢާއިލާތަކަށް، ށްކަތަރާތްފަ ،ތަނަަވސްކަން ހުރި ބޭފުޅުންނަށް

ެއީއ ޅުަގނޑު ޮގާވލަން. އްަސއިދިނުމަށް އައިންތިޒާމެއް ހަމަޖައެޅޭނެ ރު ދޮއެ ފަރާތްތަކަްށ އެ ާތނގައި ެގ ،ދީ

އެތަްއ  ެވސް އެތަނުން. ނުލެިވމިހާރުެވސް އެބައޮތް އަތްްއ އޮތް ބިމެއަދި ހިއްކާފައި  .ތިނަދޫއަކީ ބިން ބޮޑު ރަށެއް

އެތާނަގިއ އިމާރާތްކުރެޭވނެ ފެންަވރު  ،ެޗއް ދެޥޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ެއަކމަކު ެގދޮރުއެޅޭނެސަތޭކަ ޯގއް

ެގދޮރު އެޅޭެނ އިންތިާޒމު ހަމަޖެހިެގންދާނެ ޮގތަކަށް  ބި،ޯގތި ލިތަކަށް ީވހާެވސް ައަވހަކަށް އެ ތަންތަނުން ހުރި ފަރާތް

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮގާވލަްނ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  މިަކމާ ކުރިއަށް މި މަސަްއކަތް ެގްނޮގސްދިނުމަށް އަުޅަގނޑު

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށީއަރުަވނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އްޔާޝުކުރި

 ށް. ޢަފީފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ިވލުފުށީ

ކުެގ ތެެރއިން  ފަރާތްތަިއެވނިކުރާކަ  ތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ! ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށް އަދި އަލަ

هللا ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ށުާބރަުގޅޭ ޮގތުން  ޯގތި ބޭނުންާވ ފަރާތްަތކަށް ޯގތިދޫކުރުމާ

އިްއޒަތްތެރ މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން. ެއ ިއާވ ަގރާރު ުހށަހެޅުއްިވ ކަމަށްޓަަކއި ހުށަހަޅުއްާވފަ

 އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ަވރަށް ިގނަ ، އެންމެން ެވސް. ނަމަެވސްހާ ޯގތި ޭބނުން ހުރި .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

އެ  .ކުިދކުިދ ޖަޒީރާތަކެްއެގ މައްޗަށް ނީަވއުފެދިފައިދުރަތީ ޮގތުން ުގކަންތައްތައް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ 

ލްކޮްށ ޭވކަްށ ނެތް. އަުޅަގނޑު ިމދަންނަަވނީ ހޮރިޒޯންޓަބޮުޑކުރެނަކަށް ޖަޒީރާތަކުެގ ޮބޑުމިން މާ ދުރަކަށް އަުޅަގނޑުމެން

މައްޗަށް. މައްޗަށް  ނޫނިއްޔާ ތަން މި ހޯދަންޖެހެނީ ،ެގންދެޭވކަްށ ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެން ސްޕޭސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ސްޓްރެންތު  ގައި ހުރިމެންެގ ބިމުެވސް އަުޅަގނޑު މާރާތްކުރަން ބަލާިއރުގައިއިއުސް  .ބޮޑެތި އުސް އިމާރާތްކޮްށެގން

ޮގުތގައި ެގންެދޭވކަށް  ެގާމރާތުއިމާރާތްތައް މާ އުސް އި ބޮޑަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި މާ 

 ައޅުަގނޑުމެން  އޭ.އުޅޭ ާވަހކަައކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވސްނުން ބަދަލުާވްނ އެބަޖެހެ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވްނ މިނެތް. 

މަސަްއކަތްކުރަންީވ ބޯހިާޔަވހިކަމެްއ  ، އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމުެގ ބަދަުލަގއި ންގޯއްެޗއް ހޯދަ ކޮންމެ މީހަކު

ދެިވާދނެ. އަދި ދުުރަގިއ ހުންނަ  ަގއި ހުރިހާ ރަށްރަށުން ޯގތިއަދި ކައިރީ  ންއަޅުަގނޑުމެން ހުިރހާ ރަށަކު. ށޭހޯދުމަ

 ހުރީ  ރާއްޭޖެގ ލޭންޑު ލަ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިމުއިލަްނ އެބަޖެހޭ ޖުއަުޅަގނޑުމެން ބަލަ ރަށްރަށުން ެވސް ޯގތި ދެިވާދނެ.

އަުޅަގނޑުމެން  . މިއަށްތައް ޯގތިތޯކި ްއކޮށްެގން ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެޭވނީއެ ހުރިހާ ލޭންޑެއް އެ .ކިހާަވރަކަށްތޯ

ބޯހިާޔަވހިކަން  . އާދެ!ލުކުަރންއަުޅަގނޑުެމންެގ ިވސްނުން އެބަޖެހޭ އެހެން ޮގތަކަްށ ބަދަ. ިވސްނާލަންޖެހޭ

ޮގތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ެއއީ ދައުލަތުެގ މަްއޗަށް މިއަުދ  ލިބެން އޮތް  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ. އެ ބޯހިޔާަވހިކަން

ެވސް ެއ  ހުރިހާ ތަނެއްގައި ،ކުރުމަށް ހެްނީވމާ، އެޮގތަްށ އެ މަސަްއކަތްއެ. ކުރާ ކަމެއްން ލާޒިމުޤާނޫނުއަސާސީ

ަވުގތު އެންމެ ބޭނުންތެރި ކަންތައްތައްހެން. އިްއޒަތްތެރި  ެގންދިއުަމކީ އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ މިމަސައްކަތް ކުިރއަށް

ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ނޫމަޑި ިރސޯޓަީކ ހަާވލުކުިރ  ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ބޯިހޔާަވހިކަުމެގ މަޝްރޫޢު އެކި ަފރާތްތަކާ .ރައީސް

ލުކުރީ. އަދި އެ ތިޕީ.ޕީ.އެމް ސަުރކާރުން ބާ ،ޔަ ސަރުކާރުންހަާވުލކުރި ކޮންޓްރެްކޓް މިދިޏާ ެވސް. އެ ކުންފުން

މުޢިްއޒު  .ރނޫނާއި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އޭރުެގ ހަުއސިންގ މިނިސްޓަރުެގ މަޤާުމގައި ހުންނެިވ ޑާގލުކުރީ ތިބާ

ަވޑަިއެގން އެ  ށްތަނަ އަދި މިެއއްބަްސެވަވޑަިއެގން . ސިންަގޕޫރުެގ އާބިޓްރޭޝަްނަގއި ނީ ެއއްބަްސެވަވޑަިއެގންފަަވ

ލުކުރީ. އޭެގ ތިތިމަންނަމެން ބާ ޚިލާފަށޭ ނޫނާާގ .ތިމަންނަ އެޮގތަށް އެއްަބސްީވމޭ .ަވނީާވހަކަ ެވސް ދަްއކަާވަފއި 
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ދޭންޖެހިެގނެއް ނޫން ބަދަލުދޭންޖެހިފައިޭވތޯ. އެއީައކީ މި ސަރުކާރުން ކުރި ކަމަކަށް ބަދަލު ށްޓަސޯސަބަބުން ނޫމަޑި ރި

އެީއ ދިނުމެއް ދިނީއަކީ ެވސް ނޫން. ން ރުފިޔާެގ ބަދަލުއަމިލި އަށް ސަތޭކަޓަކަށް ސޯ ނޫމަޑި ރިއުޅެނީއަކީ. އަދި މި

ދިނުމުގައި އެތައް ބަިއަވރު ފަރާތްތަކަްށ އަދި މި ބަދަލު  .ލަ ދެިވފައިާވ ބަދަލެއްނޫމަޑި ރިސޯޓް ހިމެނިެގން ޖުމު

ލުކުރީ ޔާމީން ތިެވސް ބާ ކޮންޓްރެްކޓު  ބިޒްެގ ކްސްނެ .ހަމަ އެޮގތަށް އީެވސް އެ  ިބޒް ދެިވފައި އެބަހުރި. ނެކްސް

ބަދަލުެގ ޮގުތގައި އެ  ،ުއޅެނީ ނަަގން މި، ކިހާ ފައިާސއެއްތޯ ދޭނީ ަވަގށް ؛ބަދަލު މިމިތާނގައި  .ސަރުކާރުން

ޅު ދަްއކަާވ ބޭފުޅުްނެގ ސަރުކާރުން އެ ކަންތައް ކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު ރައްޔިތުންނަްށ ާވހަކަފު

، ލުމުެގ ޮގތުން މިފަދަ ާވހަކަ ނުދެްއކެުވމަށް އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް އިލްތިާމސްކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އިޅުވަ އޮ

ަވަގށް ނަާގފައި ތިބި މީހުން  ފައިސާ ދައުލަތުެގ ،މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހަމަ ޖެހިދާނެ ަގރާރެއް ހުށަހަޅަން

ތަނަށް ަގރާރެްއ  ށް އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރާ ޮގތަށް މިރުން މިހާރަނުާވނޭ. މިހާދޫކޮށްލާފައި ބައިިތއްބަިއެގން

ކޮށްެގްނ ނާޖާއިުޒ ޮގތުަގއި ބޭނުންނޫނިްއޔާ  ،ަނަގިއެގން. އާދެ! ދައުލަތުެގ ފަިއސާ ަވަގށް ޖެހިދާނެހުށަހަޅަން

 އް ސަރުކާރުން ބަންދުގައެ ރީޢަތްތައް އެަބދޭ ކުރިއަށް. އެ މީހުން އަދި މިމިހާރުެވސް ޝަރީޢަތުގައި ބަެއއް މީހުންެގ ޝަ

ޙުކުމެއް އަންނަންދެން. އާދެ! މި   ެގ މައްޗަށްޝަރީޢަތުން އެ ބޭފުޅުން ،ދޫކޮށްލާފައި ަވނީ .ނޫން ބައިތިއްބާފައި ތިބީކީ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ަހމަ އަުޅަގނޑު  ،ައޅުަގނޑުމެން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ،ައކީޅޭ ާވހަކަ އު ދަންނަަވން މި

 ބައެމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ެހޔޮފުޅުކަމުން ސލަ ހުށަހެޅީނުން އިނޭގޯތ އަުޅަގނޑުމެން ކުއްލި ަމއް ދަންނަާވލަން ބޭ

ރި ަރއީސަްށ ުރަގިއ އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްތެބަލައިަގނޭ. އެހެންނަމަެވސް، ަގާވއިދުަގއި ަވކި ޮގތަކަށް ުބނެފައި އޮންނައި

ެގންެދުވން. ކުއްލި ށް އެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށްއެ ޮއންނަ ޮގތަަގވާއިުދގައި  ،ހަމަ އިޚްލާޞްތެރކަމާއެކު ދަންނަަވން

 ...ތައްމައްސަލަ ނޫން ޮގތަށް ހުންނަ މައްސަލަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

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

 .ށްޝިޔާނަ ޙަސަން

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ތޮއްޑޫ

ޔާތެއް ފަށަން ބޭނުންާވ ޒުާވނުންނަށް ހަޒަާވޖީ ދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށް އަދި އަލަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެގ

هللا ޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުިދނުމަށްޓަކައި ެއ މަޤްޞަދުަގިއ ބާރަށު ދާއިާރެގ ިއއްކޮށްކަށަަވރު ބޯހިޔާަވހިކަމެއް 

 ،ލަން ބޭނުންަވނީފާހަަގކޮށް .ރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ފުރިހަމަ އަށް ާތއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމި ހުށަހެޅި ަގރާ

ޯގތި ދެެވން ހުިރ  ،ޚާއްޞަކޮށް ޮބޑެތި ރަްށރަށުން ،ށުަގއި ހުރިއެީކަގއި ރަށްރަ މި ސަރުކާރު ެވރިކަމާ ަހާވލުުވމާ
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ތޮްއޑޫަގއި  ެގއަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ . ކަމަށް މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީތަކުން ާބރަށް ފެށިށްރަށުން ޯގދިނުމުެގ ރަ

 ޯގތި  .ދެިވފަޯގތި ޫދކުަރން ަވނީ ހުއްދަ ސަޭތކަދުަވްސ ތެރޭގައި ހި ިވފެށިެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުާވކުރި ދުަވހުން 

ަގއި ކުރިއަށް. ަދނީ ބާރު ސްޕީޑު ތަާކއި ިމނިސްޓްރީތަކާ ުގޅިެގން އެސިލުދޫކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ަކއުން

ހަމައެއާެއކީަގއި ަވރަށް ިގނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރުެވސް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބާުރ 

ހައުސިްނގ  ހަތް ހާސް  ަވޢުެދއް އެއީ ެވފަިއާވ އެއް ުޅަގނަޑށް ފާހަަގކޮށްލެޭވ. މި ސަރުާކރުން ަގއި ދާކަްނ އަސްޕީޑު

. ދަނީ ބާރަށް ކުރިއަށްރާއްޖޭެގ އެކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި އަުޅއްާވނެ ާވހަަކ. އެ މަސައްކަތް ެވސް މިހާރު  ޔުނިޓު

ިގނަ  ،ަވނީ އިޢުލާންކުރެިވމިހާރު  ،ނަމަާވ ށްމަޢުލޫމާތު ދޮުގ ނޫން ކަމަެގ އަުޅަގނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ޯގތިތައް ނަން ނޯޓުކުރުމުެގ މަސައްކަތްަތއް ، ތިތައް ފާހަަގކުެރިވ ކަމަށް ބޭނުންާވ ޯގރަށްރަށުގައި މި

 ،ދަނީ ބާަރށް ކުރިއަށް. އެޮގތުން ބަާލއިރުަގއި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެިވފަިއާވ ޯގތިތައްތަކުން ކައުންސިލު

ތައް އެޅޭނެ އިންތިޒާުމ ންގ ޔުނިޓުމިދެންނެިވ ހައުސިއެ ޯގތިތަުކގައި  ،ނެހެދި ހުރި ޯގތިތައް ހެދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް

ދަނީ ބާރަށް އިންތިޒާމުެވެގން. މިކަމަްށ ބޭނުންާވ ފައިސާ ދިވެހި  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ރޭިވެގން ކުިރއަށް

ިތ ހަމައެއާެއކީަގއި ބޮޑެ .. އިއްޒަތްތްތެރި ރަީއސްމާތު ލިބިފަޅުަގނޑަށް ަވނީ މަޢުލޫދައުލަތުގައި ހުރި ކަމަށް އަ 

މިދެންނެިވ ޮގތަްށ  ެގ. އަޅުަގނުޑެގ ދާއިރާޯގތި ދޫކޮށްފަ ކަށްރުެވސް އެަބހުރި ަވރަށް ިގނަ އަދަދަރަށްރަށުގައި މިހާ

ެވސް ަވރަްށ  އަތޮޅުަގއި ކީަގިއ ލ.ޯގތި ނެހެިދ ހުރި ރަށެއް. ހަމައެއާއެ  ،ރަށް ިގނަ ޯގތި ދޫކުރެވި ތޮއްޑޫައކީ މިޮގތަށް ަވ

އަްއޑޫ ސިީޓއަށް ބެލިޔަްސ . އެ ޯގތިތައް އެހެރީ ފަޅަށް ،ޯގތި ދޫކުެރިވށް ިގނަ އަދަދަކަށް ިގނަ ރަށްރަށް އެބަހުރި ަވރަ

ތަކުން މި ކަމަށް ކުޑަ އިންޓްރަސްެޓއްަގއި ލޯނު މިކަން އޮތީ މިހެން. އެހެންީވމާ، މިކަމަށް ޙައްލެއް އަންާނނީ ބޭންކު

 މި ތަކުން އެބަޖެހޭ މިހާރުކަން ކުރުމަށްޓަަކއި ބޭްނކުބޭފުޅުންނަށް ފަހިކޮށްެގން. މިބޭެއ އް ެގދޮުރއެޅޭނެ ޮގތެ ،ލިބި

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަމައެާއއެީކަގިއ އަުޅަގނުޑެގ އޮްތ ަވަރްށ  ކުޑަކުރަންދޫކުރާ އިންޓްރަސްޓް ޭރޓް ެއބަޖެހޭ 

. މި ރަށްރަށަށް ދެ ރަށަކީ މިހާރު ބިން ފުރިފައި އޮތް ދެ ރަށްްއ ާރެގ އަނެދާއި ެގައޅުަގނޑުމެން ،ކަންބޮޑުުވެމއް ެއއީ

ށްރަށުގައި ބިން އަަވހަށް ބޮޑުުކރެޭވނެ ޮގތް އެބަޖެހޭ ާވން. ން ހުރި ރަެވބޮޑުކުރެ ބިން. ތްބޭނުންޭވ ފްލެޓް އެޅޭނެ ޮގ

އުޭޅ ރައްޔިތުްނެގ ަވރަށް ޮބޑު ރަށްރަށުަގއި ދިރި  އީ އެުވމަކީ އެ ފްލެޓް އެިޅެގން ިވޔަްސ ބޯހިޔާަވހިކަެމއް ކަަށަވރު 

ަވރަށް ިގަނ  ،. އެޮގުތން ބަލާއިރުގައި އަދި ހަމައެާއއެީކގައި ފާހަަގކޮށްލެޭވ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ާވނެހިތްހަމަޖެހުމަކަށް

ނަ ަވރަށް ިގަވުގ ބިންތަުކެގ ޮގުތގައި ެއބަހުރި ރާއްޖޭެގ  ،ރަށްރަށުގައި އެބަހުރި މީެގކުިރން މާލޭެގ ބަންޑާރަ ބިންތައް

ޙައްލެއް  ށް  މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި އެބަޖެހޭ މި ކަމަޒަތްތެރި. މި އިއްރަށްރަށަށް އެބަހުރި ބަދަލުކުރިެވފަ

ނުކުރެިވ ފަޅަށް. އޮތް މިޮގތަށް ބޭނުންބޮޑު ސަރަޙައްދެއް އެބަ ުވރެަވުގތު ތިންލައްަކއަށް  އަންނަން. ތޮއްޫޑގައި ެވސް މި

ރު ތަރައްީޤައށް ޓަކައި ކުރާނެ އިތު އްދެއްެގ ޮގުތގައި ަރއްޔިތުްނެގހަހަމައެކަނި ދަނޑުެވރިކަން ޮކށްލާނެ ސަރަ

ެވސް ިގަނ  އޮތީ. މި ބިންތަކުެގ ފަތްކޮޅުމަސައްކަތެއް ކުރެޭވނެ ޮގތަށް ނޫން ޮގތަށް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް މި ބިންތައް 



30 

 

 އިޒަމާނެއްަގއި ހިނާގފަ އަތުގައި މިހާރު ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. މިއީ ަވރަށް ކުރީމީހުން 

މާލޭ މީހުންގެ  އީމި ،އްލެއް ެގނެސްޙައަޅުަގނޑު އެދެން ާގނޫނުެގ ތެރެއިން މިކަމަށް  ،ާވތީވެ  އޮތް މުޢާމަލާތަކަށް

ދިޔުން. ތަކެއް ހަމަޖެހިެގންލިބޭނެ އިންތިޒާމުުގ ިބންތަކަށް ބަދަލުއްދުން މި ަވހަނަމަ މާލޭ ސަރަާވށް ބިންތައް ކަމަ

ެވސްޓްމެންޓް އިން ނޫމަޑި. މި ސަރުކާރުން ބަދަލުދޭ ާވހަކަ ،ބަރު ފާހަަގކުރައްަވއިފިނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެން

އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރަކަށް ދޭން  ބަދަލުެގ ފައިސާޔާމީންެގ ސަރުކާުރން. هللا ބާތިލުކޮށްފައިަވނީ ޢަބްދު ޕްރޮޖެކްޓު

ކޯުޓެގ ތެރޭަގއި  ރައީސް.ތީެވ. އިްއޒަތްެތރި ަމއްސަަލ ހިނަގމުންދާ އިދަނީ ސިންަގޕޫުރެގ އާބިޓްރޭޝަްނަގލާޒިމް ެވެގން

ެގ ލަތުން އެ ކުންފުންޏަށް ައނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ. އޭއުބިލިއަން ރުފިޔާ ދިެވހި ދަ  2.4އްލުކުރާނަމަ ޙަމައްސަލަ 

ޓަަކއި މިިލއަން ރުފިޔާ މިއީ ަވރަށް ުކޑަ އަދަދެއް. މިކަމަށް 848އްލުކުރީމަ ޙަބަދަލުގައި ކޯޓުން ބޭރުން މިކަން 

ޔާމީންެގ ަސރުކާރުން އޭުރގައި ޖީ.އެމް.އާަރށް ދައްކަންޖެހުނު ފައިާސެގ هللا ކުރަންެޖހޭނެ. ޢަބްދުޑުމެން ޝުކުރުއަޅުަގނ

 ަލިއ،ެވރިަކން ބަޣާާވތަކުން ަވއްޓާ އިގަ  2012 ،އެަބ ކުެރޭވ. ެވރިކަން ަބދަލުކޮށް އަދަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަންދާޒާ

ކުރުމުަގއި ެވސް ެއްގރިމެންޓު ؟ކުިރ ދުަވހު ކީކޭތޯ ިވދާޅުީވ އެްގރިމެންޓް ބާތިލުޖެހިެގން އައި ުދަވހު ޖީ.އެމް.އާރުެގ

މުޅި ިދެވހި  ؟ދިޔައީއްތޯ އާޚިުރަގިއ ެވެގންބާތިލު އެްގރިމެންޓަކަްށ ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާެއއް ނޯންނާނެ ކަމަށް. ކިހިނެ

ެގ ޮގުތަގއި ފައިސާ ދޭން ިއއްޒަތްތެރި ދަލުށް ބައާރަޖެހުނީ ޖީ.އެމް. ލާފައި މިއިދަޢުލަތް މުޅި ރާއްޖޭެގ ރައްިޔތުން ދަރުަވ

ދަދުތަކުްނ ، މިދެންނެިވ ޮގތަށް ރައީސް ޔާމީންެގ ަސރުކާރުން ބޮޑެތި އަރައީސް. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެްނީވމާ

ޑުމެންެގ އަޅުަގނޖެހެނީ ކުރީމަ ޭއެގ ެގއްލުން ޭއެގ ދެން ހުރި ކަންަކން ކުންފުނިތަކުަގިއ ހުރި ެއްގރިމެންޓްތައް ބާތިލު

 ،ންާވ ކަމަކީޤީއަުޅަގނޑުމެންނަށް ޔަ ،ޖެހެނީ. އެހެންނަމަެވސް ސަރުކާރުެގ ބޮލަށް. އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި

އެކީަގއި އެންމެ ކުަޑކޮށް  ކަމާޙިކުމަތްތެރި ެގ ސަރުކާރުން ިވސްނުންތެރިކަމާއިލިޙްޞާ އްމަދުރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަ

 ނުޖެހޭ ޮގތަކަށް މިކަންކަން އެ. މިއީ ބޮޑު އަދަދުން ފައިސާ ދޭންއިންތިާޒމުތައް ހަމަޖައްސާނޭ ދެޭވނެ ޮގތަކަށްބަދަލު

ކުރަން. ބޮޑެތި ، އަުޅަގނޑު ެވސް ފުރިހަމައަށް މި ަގރާރަށް ތާއީދުކުރަްއާވނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާމަނިކުފާނު އިންތިޒާމު

 ...އި ދޭ ޯގތީެގ ޮގތުަގއިކަޓަރަށްރަށުން ބިން ދެެވން ހުރި ރަށްރަށުން ދިރިއުޅުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުަވނީ ކެލާ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ށް. އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް
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هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުެގ އަޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުރި ރައީސް. ިއްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 ެގދޮުރެގ ޖާގަ ހަޔާތް ފަށާ ދިެވހި ރަްއޔިތުންނަށް ޯގތި ެގދޮރު ެނތް ފަރާތްތަކަށާއި، އަލަށް ަޒާވޖީ ެދްއިވއިހުށަހަޅުއްަވ

 ެދްއީވތީ ަވރަށްއިށް ހުށަހަޅާ ަގރާރު ހުށަހަޅުއްަވހަ ޖިލީޔިތުންެގ މަޮގތުން ރައް ުގޅޭ ، ޯގތި ދޫކުރުމާއޮތް ރަށްރަށުން

ދާއިރާ، އަުޅަގނޑު ނިސްބަތްާވ ދާއިާރއަީކ ކެާލ  މެންދަންަނަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ކުރުބޮޑަށް ޝު

ިހއްސާުކރޭ  2.8ރާއްޭޖެގ ބިުމެގ ިނސްބަތުން % .ދާއިރާ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ާދއިރާެގ ރަށް ބޮުޑ، ބިން ބޮޑު

މުިޅ  ،ނަމަ ެގ ބިން ހިްއކައިފި ނަމަ، ފަޅު ހިއްކައިފިދާއިރާ މުޅި ރާއްޖެއަށް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ާދއިރާއަޅުަގނޑުމެންެގ 

އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ހަމަ   ،ެގ ަބއްރު ޮއންނާނީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދާއިާރގައި. އެހެންނަމަެވސް 10%ރާއްޖޭެގ 

ަގނޑުމެްނެގ ދާއިރާ ކުާރކަށް. އަޅުދީެގން އަުޅަގނޑުމެްނެގ ދާއިރާ ތަރައްޤީެގދޮރުތައް  ރިހާ ބޮޑެތިށްއެހިތަ

ެއކު ކުރެިވަފއި ތަންތަްނ ެވސް ހުންނަން ެވސް ޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާވް ާވންޖެހޭނީ އެތަުނަގިއ ރިޒާތަރައްޤީ

ދީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ޞާތިޤް އިތައް ެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ހުންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެނިހެން ބިންދަނޑު

ެއކު ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަލަށް މީހުނާ އިނެދ، އަލަްށ ަޒާވޖީ ހަޔާތް ފަާށ ޖެހޭ. ހަމައެއާބިންތައް ެވސް އެަބ ހުންނަން

 ަވޅުަތއްގެ ިގނަ  ެވސް ަވރަށްއަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ،އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭ. އެހެނުްވމުން ެވސް ފަރާތްތަކަށް ެގދޮރު ދޭން

ކުރެޭވނެ ޮގތެއް ނެތް. ެގޮދރު އެޅޭނެ ޮގތެްއ، ެގދޮރު އިމާރާތް ަތކުަގއިއެ ެގަވޅު ،ނަމަެވސް. އެހެންދޫކޮށްފަ ނީަވ

ޖެހެނީ   ކުރަން މިޖެހެނީ، ކުރާހާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް ޚަރަދު އެބޭފުޅުން ކުރާ ޚަރަދެއް ކުރަން މި 

ާވ ށް އްދު ކަމަހަރަޑުމެްނެގ ދާއިރާ ިގނަ ރައްޔިތުން އުޅޭ ސަ. އަޅުަގނމާލެއަށް ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިރިއުޅޭ ތަން

އަހަރު ކުރިްނ  40އަޅުަގނޑުމެން މާލެ ބިނާކުރަން މަސައްކަތް ެވސް ކުރިން. މީެގ އަޅުަގނުޑމެންެގ މާލެއަށް. 

ކުރަން އާބާދު ިގނަ އަދަދެއްެގ ރައްޔިތުން މާލެ އައި. އަިއއްސަ މާލޭ ަވރަށް ؛ރަނަގޅު ،ތިލަދުންމަތިންބޮޑު

ކުރި. ފައިސާ ޚަރަދުކުރި މަސައްކަތުން ބޭފުޅުން  ރަނަގުޅކުަރން އެދުމަތްތައް ކުރި އިނޭގތޯ. މާޭލެގ ޚިމަސައްކަތް

އްސާ އޮންނާނެ. ހިތިލަދުންމަތީެގ ބޭފުޅުންެގ ބޮޑު، ބިން ހިއްކުމުަގއި ެވސް ރާއްޖެތެރޭ މީހުންެގ ެގހަމައެޮގތަށް ހުޅުމާލޭ

އްދުން މާލޭެގ ބިންަތއް ހަސަރަ ، މިިއ ެވސް. އެހެންީވމާކުރުމުގަ  ެވްސ އަދި މާލެ ބިނާުގޅީފަޅު ހިްއކުމުަގއި

އްދުެގ ަރއްޔިތުންނަށް ުނަވަތ ހައެހެން ސަރަ ،ހިއްކަިއެގން އަޅާ ެގދޮރު ނުަވތަ ފްލެޓް ދޭ ބިން ހަމަ އެހެން ތަންތަނުެގ

،  ެވެގންދާނެ. އެހެންީވމާނަށް ެވސް ހަމަ ޙަްއޤުަވރަށް ައޅުަގނޑުމެންއްދުެގ ަރއްޔިތުްނނަށް ޙައްޤުވާ ހަމާލޭ ސަރަ

ކުރަން މިތަންތަނުން ފްލެޓް ލިބިެގންދާއިރު ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނެކޭ، މާލޭ މީހުންނެކޭ  ޑު ުއއްމީދުއަޅުަގނ

ކުރެއްުވން ެގްނުގޅުމަީކ އެއީ އިންސާެފއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. މިީއ ތަފާތު ނުކުރައްާވނެ ކަމަށް. އެ ތަފާތު

ކުރަްނ. ޮގާވލުން ކުށްެވރިއެ އަޅުަގނޑު ަވންޏާ  ކަމަށް ިއލާޮގަވ މަލެއް. ބައެއް ބޭފުޅުން މިކަމަށްޢަޒީބީ ހުރަށް ނާތަަވ

ެގ ދަށުން ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ެވސް ރާއްޖޭެގ  19އަުޅަގނޑުމެން މި ެގނައި އެޖެންޑާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެކު ކަމާތްތަކެއް ހަމަހަމަދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަ އެކު ުއޅެެވންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުންމާއްދެއްަގއި މިނިަވންކަހަކޮންމެ ސަރަ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ މާލޭެގ އުޅޭ ކަމަްށ ަވންޏާ ތިލަދުންމަތީ މީހުން އުޅުނަސް، ައއްޑޫ މީހުން 

ެއއް ދީނަކަްށ  ،ބަހަކުން ާވހަކަދަްއކާ އްއުޅުނަސް ހަމަ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެ 

ީވމާ، ނުާވނެ. ކުރުްނ ެގންުގެޅެގންެވސް އަުޅަގނުޑމެންެގ ތެރޭގައި ތަފާތު، އެްއޮގަތކަށްާވ ބަެއއް. އެހެންީވމާ ނިސްބަތް

ށެއްަގިއ، މީހުން ބޭނުންާވ ރަމި ަގރާރުެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ ަރްއޔިތުންނަށް، ރާއްޖޭަގއި އެަބއި  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެކެން

 . ދެްއިވ ފުރުޞަތަށްޝުކުރިއްޔާ އެކު އުެޅިވެގްނދާނެ ކަމަށް. ކަމާމަހަމަހުން ބޭނުންާވ ބިމެްއަގއި ހައެބައި މީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަރުަވނީ އިހަަވންދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 ށް. މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިހަަވންދޫ 

ބާރަށު ހަމަ ެދއްިވ ކަމަށް ޓަކައި އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި މުހިންމު ަގރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވ

އެކު ކެލާ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ . ހަމައެއާ ަވން ދަންނަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަަރށް ނުހަނު ޝުކުރު

ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލަކުރާ ާވހަކަ ެވސް ދަންނަާވހަމަ އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ފާޅުކުރެްއިވ ޝުޢޫރުތަކަށް

ރާއްޖޭގައިހުރި އިޖުތިމާޢީ ހުރިހާ  ބޯހިޔާަވހިކަމަކީ މި ދިެވހިރާްއޖެއަށް ދިމާެވފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ. ދިެވހި

ކުރުން ިވޔަސް، ފޭރުން ިވޔަްސ، ޖިންސީ ަވއްކަން  ،މައްސަލަތަކެްއެގ އަސްލު. ަމސްތުާވތަކެީތެގ މައްސަަލ ިވަޔސް

 ެއއް ކުރުން ިވޔަސް، ިމކަހަލަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްެގ އަސްލަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ބޯިހޔާަވހިކަުމެގ ދަތިކަން. ފުރައްސާރަ

އަސްލަކީ.  ،ކީމަްއސަލަތަުކެގ ޙަޤީޤީ ފެށުމަ ޖެހުން އެއީ އެޓީ ބަހައިެގން ނިދަންއުޑިމީހުން  40އްަގއި ކޮޓަރިއެ 

އަށް ބޮޑު ހާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖެގ ރަށްތަކުަގއި، ރަށްރަށުަގއި ެގދޮރު ނުލިބުމުެގ މައްސަލައަކީ އިންތި

ޑު ެވސް ނިސްބަްތާވ ާދިއރާގައި ހިމެނޭ އިަހަވންދޫ، ަގނައޅު ،ކޮށް ާފހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޞަ މައްސަލަެއއް. ޚާއް

އްުދެގ އެހެްނ ހައެހެންނަމަެވސް އެ ސަރަ ،ަވންދޫައކީ ނިސްބަތުން ބިން ކުޑަެގ ތެރެއިން އިހަމާރަންދޫ، މޮޅަދޫ

ތުން ަވިކ ބަލާއިރު ބޮުޑ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅެމުން ައންނަ ރަށެއް. އިހަަވންދިއްޕޮަޅކީ ޖިއޮްގރަފީ ޮގރަށްރަށާއި އަޅާ

އެކަނި ާގްތަގނޑަކަށް އިހަަވންޫދގައި އެބަ އްދެއް. މުޅި އިހަަވންދިއްޮޕޅުެގ އާބާދީ ހަމަހައަތޮޅެްއެގ ޮގުތަގއި އޮންނަ ަސރަ

ދެން މުސްތަޤުބަލުގައި ކިހިނެއްޯތ  ،ބޮޑު ޖާގައެއް ނެްތ. އެހެންވެއްޖެނަމަ ދިރިއުޅޭ. ބިން ހިއްކަން ެވސް މާ

ފަދަ ސިނާޢީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ހިނާގ  ކޮށް އިހަަވންދޫޞަޚާއް  ،ުލކުރާ ޮގތުަގއިއަޅުަގނޑު ަގބޫ ؟ކަންކުރާނީ

ަވނީ  މަަސްއކަތްތަކެއް އިހަަވންޫދަގިއ ހިންުގމުެގ ސަބަބުން އެިގނަ  ކޮްށ މިައދު ސިނާޢީ ޞަާޚއް ،ރަށެއްަގއި

އްޙީ މާހިރުން އެބަ ލަފާކުރޭ ޞި. ިތެވފަކަމެއް ކުރިމަބޮޑު ނުތަނަަވސް އްޙީ ޮގތުން ަވރަށްޞިއިހަަވންދޫ ރައްޔިތުންނަށް 
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. ފައިބަރު ދޯނި  ކަމަށް ންސަރަީކ ަވރަށް އާއްމު ބައްޔަކަށް ެވދާނެކެަގއި އިހަަވންދޫ ،މުސްތަޤުބަލުގައި އިހަަވންޫދއަކީ 

ރަށަކުން ތީ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ މިފަދަ ރަށްރަށަށް ކައިރިން ޖެހިެގން އޮންނަ ފަޅުބަނުމުެގ މަސައްކަތް ކުރާ

. ިމޮގތުން ހއ. އަތޮުޅ އިަގކައިރިން އޮންނަ ރަށެއް  ެއންމެ ކުެރެވން އެބަޖެހޭްވޒާރިބިން ލިބެން އެބަޖެހޭ. ބިން 

ރަުށން ބިން ލިބޭނެ ރަށެއްެގ  ހަންދޫ އެީއ މިހާރު އިހަަވންދޫެގ ރަްއޔިތުންނަށް ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަން އެ ަވހު

. މިފަދަ ރަށްރަށުގައި ކުރާ މަަސއްަކތެއް ނުހުއްޓުޭވނެ. އާބާދީ ން އެބަޖެހޭސަޮގތުަގއި ސަރުކާރުން ެވސް ހަމަޖައް

އާބާދީ  ރަށެްއެގއެ ލަތަކަްށ މަޖުބޫރުެވެގންދާނީ އުދަ ، ނިސްަބތެއް ނުހުއްުޓޭވނެ. ސަރުކާަރކަށްަވމުން އަންނައިތުރު

 ޚާއްޞަ  .ދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ހަމަޖެހުމުެގ މަތީގައި ދިރިއުެޅޭވނެ މަުގތަެކއް ފަހިކޮށް

ތަޢުލީމު ހޯދުމާއި  ތިބި އެހެން ރަށްރަށުެގ އިވަޒަްނެވރިެވފަ  ަގއިަވންދޫޮގތެްއގައި ހަމަ އަުޅަގނޑު ަވރަށް ދެރަޭވ. އިހަ

މި  ށްލުގައި. ިގނަ ފަހަރަހާ ދަތި ށްިއލާތަކުން އުޅެނީ ަވރަޢާ ގައިތިބޭ އެހެން ރަށްރަށު ކަށް އައިސްއެހެން ބޭނުންތަ

ިމ  .ަގނޑެއް އުެޅން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހުންނަ ެގ ލައިާލފައިށް އެއް ބާކޮކުލިބެނީ ކޮންމެެވސް ބަޔަ ބޭފުޅުންނަށް

ަވންދޫއަކީ ެއކި ސަރަހައްދުތަކުން އާބާދީ ަވރަށް ބޮޑު އްލެއް އެބަ ބޭނުންޭވ. އިހަޙަ ނަށްކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ެގދޮރު ނެތުމުެގ ދަތިކަން މެީގ އަސްލަކީ. އިަހަވންދޫއަީކ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށެއް.އަދަދަކަށް ވަޒަްނެވރިަވމުންދާ ރަ

ހުރި ރަށެއް.  އިކޮށްފައްލަ މަސައްކަތުން ެގދޮރު ެވސް ިއމާރާތްހުރި ޯގްއޗަށް ބަލާއިރުަގއި އަމި އި ސްބަތުން ދޫކުރެިވފަނި

އެއްހާ ެގ އިަހަވންދޫއަްށ ފަސް ސަތޭކަޔަސް  ޢުލާނުކުރިމިއަދުން މިއަދަށް ެވސް، މިއަދުން މިއަދަށް އި ،އެހެންނަމަެވސް

ޮގތެއް ސަރުކާރުްނ  ނޭއިދެޭވެގ ައޅަ ،ޮގތެއްެގ ލިބޭނޭ މި ފަރާތްތަކަށް ، ީވމާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ ބޭނުންޭވ.

ެގ ރަްއޔިތުން ޅުތެރޭއަތޮ .ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މު ކަމެއްންމުހި  ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެން ެވސް

ނޫން. އެ ނޫން ޮގތެއް ނެތިެގން. ހުރިހާ އަސާސީ  މާލެ އަންނަ ހިތަކުންނެއް ،މާލެ ރީތިކަމުން އަންނަނީ ލެމާ

މީެގ  މި އޮތީ މާލޭގައި. އެހެންކަމުން ޒަމާނުއްސުރެ އިތޮއްޖެހިފަލަތެއް ސީއިންސާނަކަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ ަވ ؛މުންމުހި

އޮތީ މިއަދު  މާލެ މި ،މާލެއަށް ޖަމެާވ ،ން މަޖުބޫރުެވމާާވޖަ ލެރައްޔިތުންނަށް މާ ންކުރި އެތައް އަހަރުތަެކއް

ކަށް މި އެކި ސަރަހައްދުތަ އަތޮޅުތެރޭގެ  ،ރަން ބޭނުންނަމައްލުކުޙަބިނާކޮށްފަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ތޮއްޖެހުން 

ުޑ ބޮ ،ންނަށްރައްޔިތުބޮޑު ތިލަދުންމަތީެގ  ފަތުރާލަން އެބަޖެހޭ. މި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރަން އެބަޖެހޭ.، ލަތްތައް ސީަވ

ން ލިބެން އެބަޖެހޭ. ތުންނަށް އައްޑޫޚިދުމަތްތައް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އައްޑޫެގ ރަްއޔި އިން މި ލިބޭމާލެތިލަދުންމަތިން 

ާޔަވހިކަުމެގ މި އޮތް ބޯހި އިައޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ އަުދެގ ސަރުާކރުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ދިމާެވފަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ލުކުރާ ތިއަދުެގ ސަރުކަރުން ނުާވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބާ  ކަމަށް.އްލެްއ ހޯދައިދޭނެޙަބޮޑު މައްސަލައަށް 

އްސާ ސަރުކާަރކަށް. ލުކޮށް ބަަދލުދޭން ޖަތިބާރީމެންޓް ސަރުކާރަކަށް. ނިިމެގންދިޔަ ސަރުކާރު މުޅިން ެވސް ފެނުީނ ެއްގ

ތައް ެވސް ެގ ކުރިން ެހދި އެްގރީމެންޓުތަކާއި އޭ ެމންޓު ހެދި އެްގރީއެ ސަރުކާރުން ؛ ަގއި ހެދުނއޭރު
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ލު. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތިކުރަމުން އައިްސ އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރު ެވސް ކުީރ ބާލުކުރަމުންތިބާ

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުޑަުހަވދޫ ާދއިރާގެ  ޞަތުއަރުަވނީމި ުފރުނޑު މިހާރު ންބަރު. އަުޅަގިއއްޒަތްތެިރ މެ ޝުކުރިއްޔާ 

 .ށްމިރަޢާއަޙްމަދު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މިރު ޢާޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ކު

ފަާށ  އް ޒަާވޖީ ހަޔާތެއަދި ޚާއްޞަކޮށް ައލަށް ރުކޮށްިދނުމަށްިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯ ޝުކުރިއްޔާ

ތުަގިއ ޙަޤީޤަަގރާރެއް ހުށަހެޅީތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރުެވިރަވން.  ޔާަވހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްތަކަށް ބޯހިފަރާތް

ބަލައި ދެނެަގތުމުެގ ާސޭވެއްއ  އިބޯހިޔާަވިހކަމުެގ ދަތިކަން ައއިއްަސާވ މިންަވރު ަވރަށް ރަނަގޅަށް ހޯދައި ދިެވހިރާއްޖޭގަ 

ޮގތުން އެިކ  ކަްނކަމުގައި ިސޔާސީ ަގނުޑ ދެކެން. މި ބާަވތުެގޅު  އަކަމަށް ނެ ކަމެއް ކުރެެވންެޖހޭށްހަމައަރި ފުށްަވރަ

ނީ އެކި ޮގތްތައް. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ މި ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ހަމަ އެކި ބޭބޭފުޅުްނނަށް ކުރިމަތިެވފައިާވ ،ދާއިރާތަކަށް

ެއއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއއާ ކޮށް އަދި ހަމަޞައްާވީތެވ. ޚާ  ިއާވ ރާއްެޖއަކަށްޖަޒީރާ ރަށްތަކެްއެގ މަްއޗަށް އެކުެލިވފަ

ހުރި   ދާނަކަންޅަދަށުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކެރިކު ެގަވނަ މާއްދާ 23ނޫނުއަސާސީެގ ޤާހުށަހަޅަމުން ެވސް  މި ަގރާރު

އި ޮގތުގަ  ތަްއ އެންމެ ފުރިހަމަޤުއްޙަ މި  ،ހިނދު ީވއި ފަ އް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްޤެއްޙަމިންަވރަކުން ލިބެންޖެހޭނެ 

ަވނަ މާއްާދަގއި ހިމެނޭ  23ިވ ފަހުން ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދު ުވޖޫ ނޫނުއަސާސީޤާ  ކައި އާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަ

ބަލައިލަން  މަށް ބަލައިލާއިުރަގއި ީމެގތެރެއިން ކިތައް ޕަސެންޓްތޯ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ހާސިލުީވހޫހުރިހާ އަކުރުތަުކެގ މަފް

ހަމަގައިމު  ،ނަމަ ރޭވކުރެިވއްޖެތަކީ ރަނަގޅަށް މިކަން ސަޙަޤީޤަ ރަންޖެހޭ އެއް ނޑުމެން މިއަުދ ަގބޫލުކުުޅަގއެބަޖެހޭ. އަ

ނޫންކަން. ިދެވހިރާްއޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އޮީތ  ޖޭަގއި އޮތީކީ ހަމައެކަނި ޯގތި ނެތުމުެގ މަްއސަލައެއްެވސް ދިެވހިާރއް

ތުގައި. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޙަޤީޤަެގ ކަންބޮޑުުވްނ ރުމުެގ ފުުރޞަތު ނެތްކަމުއިމާރާތެްއކު ގައިޯގތި ދިނުމަށްފަހު ެވސް އެ ޯގތީ

ހުންނަނީ. މި   އިމީހަކު ެވސް ބޭނުންެވެގން ނަާގފަ ގައި ަބއިަވރު ޯގތިތަްއ އެބަހުރި ނަާގފަ. ހަމަ ކޮންމެރަށްތަކު

ްއެގ ނެއަދި ލުއި ލޯ ،މަނަ ހިނަގއްޖެސްެވެގން ެވްސ ތަނަަވ ތަެކއް ހަމަގައިމުތިތަުކގައި އިމާރާތްކުރެޭވެނ ޮގތްޯގ

ހަމަގައިމު ެވސް މިހާރުން  ،ނަމަ ޮގތަށް ެވސް ެއކަން ކުެރވިއްޖެ ށް ައނބުރާ ފައިސާ ދައްކާލަތައުރެއިން ނުަވތަ ދަތެ

ނަާގނަްނ  އްެލއް ލިބިެގންދާނެ. އެއް މިސާލެްއެގ ޮގތުން އަުޅަގނޑުޙަމި އޮތް ބޯހިޔަާވހިކަމަށް އެތައް ެވސް މިހާރަށް 

ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް  އެަތނުގައި އިހުޅުމާލެ ހިއްކަ ، ބިން ފުރުމުެގ ސަބަބުންމި ތޮއްޖެހިފައިާވ މާލޭެގހަމަގައިމު ެވސް 

ހައުސް ހަދާފަޭވ. ބާަވެތއްެގ ަމޝްރޫޢުތަކެއް އެތަނުަގއި ހންާގފަިއޭވ. ރޯ 3ޓަކައި ތަފާތު ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
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ހުޅުމާލޭަގިއ  !ބަލައިލަމާނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން ހިނާގޭވ. އެެހންއި ޯގތި ިވއްކާފަޭވ. ޯގތި ދޫކޮްށފައިޭވ. ފްލެޓް ހަދާފައި

ށްފަހުރި ޯގތިތަުކެގ ތެެރއިން ކިަތއް މީހުންެގ ޯގިތ ހެދޭނެ ފުރުޞަތު ނެތި އެބައޮތްތޯ. ހަަމގައިމު ެވްސ ދޫކޮ

 ،. އެހެންނަމަެވސްރަަކށް ލިބޭނެމެެވސް ަވ ެވސް ކޮންއްއާމްދަނީއެ ،އަޅުަގނޑުމެނަށް އެބައެނޭގ ހެދިއްޖެ ކަމަށް ާވނަމަ

ދެން އެ ޯގިތ ހެދޭނެ ފެންަވރު ހަމަ މަދު މީހަކަށް ނޫނީ ނެތް. ދެން   ިއ،ފަިއސާ ދައްކާފަ އްޗަށްގޯ  ؟ކީއްތޯ ކުރާނީ

 ސް އާދަިއެގ މީހަކަށްދިޔަީއ އެތަނުްނ އަނެްއކާ ޯގތި ިވްއކާއިުރަގއި ެވއަނެއްާކެވްސ އަުޅަގނޑުމެނަްށ މި ފެނިެގން

ށް މި ަވނީ . މީެގ ސަބަބެއް ކަމަތަން މާ ބޮޑެތި އަުގގައި ޯގތި ވިއްކަމުންދިޔަ، ތި ައުގަގއިމާ ބޮޑެ ޭވަވރަށްުވރެނެަގ

ކުެރޭވ ތެެރއިން ެލޭވ ނިޒާމެއްެގ އިޓަކައި އެކުަލަވބޮުޑ ތަންތަނުން އަުގބޮުޑކޮށް މި ކަން ކުރުމަށް އެްއކަލަ ޑިމާންޑު

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ އެކި  އި،ކާފަހުޅުމާލެއިން އެކަނި ޯގތި ިވއް  ،ާވހިތް އޮތީންނަންީވމާ، އަުޅަގނުޑ ދަކަމެއް. އެހެ

؟  ދޭންީވ ހިލޭޚަރަދުކޮށްެގން ިހއްކާ ބިންތަުކގައި ަވކި ީކްއެވެގންހޭ ޯގތި ުޑ ފައިސާބޮލަތުން އުރަށްތަކުގައި ދަ 

ނޫންނަމަ އަތޮޅުތަކުެގ  ށް މިހާރު ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ދޮުގޑުމެންނައަޅުަގނ ،ާވހަކަ މިދަންނަާވލަނީ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި 

 އާަދިއެގ ކުދި ރަށްތަކުެގ ބިމުެގ ައގާ  ،ެވރިކަްނކުރާ ރަށުެގ ބިމުެގ އަާގއި ،ބޮޑު ަރށުަގއި  ރަށްތަކުެގ ތެރެއިން

ބިމުެގ އަަގކަްށ ރަށްތަކުެގ އޭެގ ކުދި  .ރުފިޔާ 50ންނަނީ އޮ ކުާރ ރަށުެގ ބިމުެގ އަަގކަށް މިތަފާތުތަކެއް ހުރޭ. ެވރިކަން

ލައްަކ  1ޯގްއޗަކަށް ަދއްކަންޖެހޭ އަކަފޫުޓެގ ހާސް  2ޮގތުން  ރުފިޔާ. މިހާރު ބިމާ ބެހޭ ާގނޫނު ބުނާ 25ންނަނީ އޮ މި

ހަތަރު ަވރަކަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ނުަވތަ އަށް ސަތޭކަ ރުފިާޔ  ލީމާ،އިހަބަ ދުަވހަށްަވރަކަށް އަހަރު 10ރުފިޔާ 

 ުޅަގނޑުމެން މިތި އަމިްއލަކުރުމުެގ ަޝއުޤުެވިރކަން ހުރި ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަުހރި. ދެން އަދައްކަިއެގން އެ ޯގ

ަގިއ ެވސް ފްލެޓު ހަދާ ާވހަކަ. ދައްކަނީ އަުޅަގނޑުމެން މި ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެތެރޭ ރަށްތަކު

ަވންތަ ރަށްތަކެްއ އަޅުަގނޑުެމން ޖަޒީރާ ؟ަވްނތަކަން އޮންނާނީ ކިހިނެއްޯތއޭ ޖަޒީރާ އިއެ ރަށްތަުކަގ ،ނަމައެހެންވެއްޖެ

ކަމަކަްށ  މިކަްނކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތުކރަމުންދާއިރު އެއް ެވސް  ަގިއމުހަމަ ެގނައުމަށް ަޓކައި 

ލަންޖެހޭނެ. މަފްހޫމަށް ެވސް ިވސްނާ ަވނަ މާއްާދެގ )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ 23ޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަ

 ގައިމު ެއއީ ހަމަ .އުލެއް ލިުބމުެގ ޙައްޤުޙަދިރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި ޞިްއޙަތު ރަނަގޅު މާ ،ކުރަނީބަޔާންމި )ރ( ގައި 

. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތުަގިއ ބޯހިާޔަވހިކަން ޙައްޤެއް ކުން ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭެވސް ަދއުލަތުެގ ކެރިުކޅަދާނަަކން ހުރި މިންަވރަ

 ...ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކުަގއި  .ޅުަގނޑު ަހމަ ދަންނަަވންފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ށްމެދުކަނޑާލަނީ އިންޓޯލުެގ ަވުގތައަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 {އަށް 11:08އިްނ  10:33 :ސްަވުގުތކޮޅުހު}
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 (هللاދުަޢބް އީާވ ސްއީރަ ަނއިބު  ލީހުެގަމޖި؛ ސަުތގައި ިއންެނީވ)ރިޔާ

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް  .6

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ތުން ާވރިޔާސަ

 ހުރި މަސައްކަތުން. އެއީ އިްއޔެ މި ފަށަނީ ނުނިމި ދަންފަޅީގައި އަުޅަގނޑުމެން މަސަްއަކތް މި މިހާރު މި`. 

 އުނޫގފާރު އިން. އެއީ  6.1 ނަންބަރު ފަށަނީ އެޖެންޑާ ހުރި މަސައްކަތެއް. ފުރަތަމަ މި  ހަފްތާެގ ތެރޭގައި ނުނިމި

ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތަށް ހިންުގމަށް  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

ބައި.   އޮތްަގރާުރެގ ބަހުސްެގ ބާކީ ާވޅުއްާވފައި ހުށަހަ އިަލއިމަށް ޮގަވޮގތުން ބާރުެވރިކުރު ޓަކައި ކައުްނސިލުތައް މާލީ

 ާވކުރަނީ މި ަގރާރުެގ ބަހުސް އެދިަވޑަިއެގންފައި ތުަގސްމި ެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށެގންދަން ހުމަޖިލީ އަޅުަގނޑު މިއަދު

 ާދއިރާެގ މާލެހުޅުއެއީ  .6.2ނިމުނީާމ ދެން އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އިދަްއަކަވހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ާވހަކަފުޅު

ދާން. އެ ދެ ަގރާރުެގ ެވްސ  ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ަގރާުރެގ ބަހުސްެގ ބާކީ އޮތް ބަޔަށް  ނިޔާޒް ޢަލީ ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި 

ާވ ހުރިހާ  ދެްއކެުވމަށް އެދިަވޑަިއެގންފައިަގރާރަށް ެވސް ާވހަކަފުޅު ދެ ،ންލާ އެްއކޮްށ ނިމުމުޙަބަހުސްެގ މަރު

ޑުމެން ފަށާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުެގ މަސަްއކަތް. ން އަޅުަގނނިމުމުން ދެ އި ދައްަކަވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅު

ެއްއ ކޮމިޓީ ފަސް މި ަގޑީަގއި ެވސް އެއީ .އެހެންީވމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މިދަންނަާވލީ

 ،ރު ޖެހިއި 11ފެށީ. ހަމަ  ެގ މަަސއްކަތް އެމިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީ ،ޖެހިއިރު  11އެބަހިނާގ. 

ސަބް ޮކމިޓީެގ މަސަްއކަތް ހިނަގނީ. ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ބިލު   ުވނުބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ބިލު ޑްރާްފޓުކުރުމަށް ހޮ

ަގވާއިދު ކޮމިޓީ. މިހެންޮގސް އެަތްއ ، ީޓެގ މަަސއްކަތް ހިނަގނީ. ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީސަބް ކޮމި ކުރުމުެގޓުޑްރާފް

ސް ބެހިފައިާވ ޮގްތ ރި މެންބަރުންނަށް ތަޅުމުެގ ބަހުަގީޑގައި ހިނާގތީެވ، އިްއޒަތްތެ ކޮމިޓީއެއް މި

 ދާއިާރގެ  ނޫގފާރުއުއެނިގަވަޑއިެގންެނުވމުން ަވަޑއިަގންަނަވން ފަސޭހަާވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވލީ. 

ަޓކަިއ މަށްލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ާރއްޖޭެގ ރަށްތަށް ހިންުގ ،ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ަވޙީދު މުޙައްަމދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ހުށަހަޅާ ަގރާރުެގ ބަހުސްެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދިޔުން.  އިލައި ޮގތުްނ ބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގވަ  ކައުންސިލުތައް މާލީ

 .ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާލެހުޅު

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނިޔާޒް ޢަލީބަރު ދާއިރާެގ މެންމާލެ ހުޅު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ީއސް. އުނޫގފާރު ދާއިރާެގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

މެނިފެސްޓޯގައި ެވސް އަދި ޓަކައި ޖަޒީރާ ރާއްެޖ ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިންުގމަށް ،ަގރާރަކީ
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ންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބަދަލު. އާދެ، ަގއި ެވސް އޮތް މުހިންމު އެއް ސިޔާަސތު. ެގންނަ 119އެޖެންޑާ 

އަަހރު  އަށްހިސާބަށް ދިޔައިރުަގއި  ތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކަުއންސިލުތައް އިންތިޚާބުެވެގން އައިސް މިމިހާ

ތައް އުފެދިެގން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އަދި އެންމެ  ފާއިތުެވެގންދިޔައިުރަގއި މި ކައުންސިލު

ނުާވކަމުެގ ކަްނބޮޑުުވމަކީ ހުރިހާ އެންމެންެގ ެވސް ކަންބޮުޑުވމެއް. ެއީއ ެއއް ޚިދުމަތްތައް ެވސް ލިބިފައިއަސާސީ ބަ

ެމއް. އެއީ މިހާރު އިންތިޚާބުެވފައި ތިބި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކަންބޮުޑުވމެްއ. ެއއީ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންެގ ކަންބޮޑުުވ

 ކައުންސިލަރުންެގ ެވސް ކަންބޮޑުުވމެއް. މީަގއި ަކއުންސިލުތައް ހިންުގމަށް ހުރި އެތައް ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފަިއ ތިބި

 ބަޖެޓުން ެއކަށީެގްނާވ މިންަވރަށް ފައިސާ ދައުލަތުެގ ،ކަަމކީ ެޗއްެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރާ އެއްއް ންމެ ބޮޑު އެއް ދައެ

ށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެވސް ބުނޭ.  އުސޫލުން ކަމަާވނީ ލާމަރުކަޒީ ނެތުން. ރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިންަގންލިބިފައި

ރީ ދައުލަެތްއ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި އެހެން މާއްދާތައް ެވސް އެބަހުރި. ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ޔުނިޓަ

އެބަ މަށް ެވސް ިގނަ ޕާޓީ އެކުެލޭވ ެވރިކަުމެގ ނިޒާމެއް ކަެގ ެވރިކަމުެގ ނިޒާމު އޮންނަންާވނީ އަދި ިދެވހިރާއްޖޭ އި،ކަމާ

 ިއ،ެވރިކަން ހިންުގމުެގ ނިޒާމާއްޖޭެގ މާއްދާެގ އަީލަގއި ރާ ތިންމި  ،މާއްދާ އެއްކޮށް ކިޔަިއެގން ތިންމި ބުނޭ. 

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ  ،ފާހަަގީވ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތުަގއި އްލާމަރުކަޒީ އުސޫލަށް ެގންނަންޖެހޭ މުހިންމު އެއް ބަދަލެ

ާވ ރަްށެވހި ޚިދުމަތްތައް ދެޭވނެ މިންަވރަށް ކައުންސިލުތަކަށް ބަޖެޓު ަވނަ މާއްދާަގއި 42ަވނަ މާއްދާާއއި  24

ކައުންިސލުތަކަށް ބޭނުންޭވ އަހަރެއްެގ  ޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށްެވސްދިނުމަށް ތައްލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ރަށްެވހި ޚިދުމަތް

ެވސް  ާގތަށް އެްއެވސް ސަރުކާަރކުްނ އެ މިންަވރާ ،ކުންބިލިއަން ރުފިޔާ. މިހާތަނަށްެވސް ސަރުކާރުތަ 1.4މައްޗަށް 

  ރުެގ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ބެލި އަހަ ރަނަގޅަށް މި ނުޭވ. އެންމެ އްކައުންސިލުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެިވފައެ

 ތަކަްށ ކަންކަންޮގ އެހެންީވމާ، ާގނޫުނަގއި ަވކި ަވނީ.ފޯރުކޮށްެދިވަފއިރުފިޔާަވރު ސަތޭަކ މިލިައން  ހަނަމަެވސް 

ެއކަމުެގ ޒިންމާ ހަމައެކަިނ  ،ނެތް ކަމަށް ާވނަމަ  އްކުރާނެ ަވޞީލަތެ އެކަން ،ރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް ނަމަެވސްކު

 ޖެހެނީކީ އެ އުންސިލަރުންނެއް ނޫން. ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގިއ ޖަާވބުދާރީާވންޖެހެނީކީ އިންތިޚާބުެވފަިއ ތިބި ކަނަަގން

މީހުން ޖަާވބުދާރީކުރުަވން ެވސް އޮންނާނީ.  ދިނުމަށްފަހު އެ ތައްލަތްސީއެކަށީެގްނާވ ަވށް މީހުންނަ  . އެމީހުންނެއް ނޫން

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  1.1ައކީ  5% ަވނަ އަހަރުެގ ދައުލަތުެގ އާމްދަނީެގ 2019 ަގއި އަށް ބަާލިއރު 5އެޮގތުން މި %

 ،ބިންތަކުެގ ކުލީެގ ޮގުތަގއި  ،ާޅއި އެހެނިހެން ރަށްތަކުެގއެހެންމެ ރަށްރަށުެގ އަތޮޅުތަުކަގއި ހުރި ފިނޮއަދި ހަމަ

 ހަތް ަވނީ  ކަމަށް މި 40%ާވއިރުަގއި އޭެގ ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައި 2019 ،އަހަރު އާމްދަނީެގ ކުީލެގ ޮގތުަގއި މި 

ަވަނ  2019އަދި ެއއީ  ،ނަމަ ިމޮގތަށް ާގނޫނު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެ ،ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ. މާނައަކީ

 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ކައުންސިލުަތކަށް އެ  1.8އަހަރުެގ ބަޖެޓު ކަމަށް ާވަނމަ ކައުންސިލުތަކަށް އެބަ ާޚއްޞަކުެރޭވ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.4ޓަކައި ކުރުމަށްކަންކަން ފުރިހަމަ ބޭސިކުއެންމެ  ،ހުރި ކަންކަންނޫނުގައި މީހުންެގ ާގ

ކުެރުވނީމާ އެއީ ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚާއްޞަ 1.8ަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެުވނީމާ، ބޭނުންވާއިުރގައި މިޮގތަށް ައޅު
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ފާދޭ ފަރާތްތަކުން  ކުރުމަށް ލަ ަވުގތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކައުންސިލުތަކަށް ެއކަށީެގްނާވ މިންަވރު ކަމަށް މި 

ރަށެްއގައި ުދްއާވ  މިސާލަކަށް އެ ؛ސާބުން އަިދ ނިމެނީކީ ނޫން. އެހެނިހެން މުނިސިޕަލް ފީތައްަގބޫލުކުރޭ. އެހި

އެ ރަށެއްަގއި ދުްއާވ އެހެނިހެން ދުއްާވ އެްއޗަކުން ނަާގ ީފއަކީ މިހާރު ދައުލަތުެގ ަމިއ  ،ސައިކަލަކުން ަނާގ ފީ

އެނބުރޭ ކަމަށް  . އެހެންނަމަެވސް، މި ާގނޫަނށް ނުަވތަ މި ިވސްނުމަށް ައޅުަގނޑުމެންއެަކއުންޓަށް ަވންަނ ެއއްެޗއް

ނޑުމެްނ އެ ފީެވސް ކައުންިސލުެގ ސީދާ މާލިއްޔަތަށް ަވެދ ކައުންސިލުތައް ބާުރެވރިެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގ ،ާވނަމަ

ެއކު އިތުރު އިތުރު ކަމެއް ަހާވލުވާއިުރަގިއ ެއއާ ،މެން މިކަން ުކރާއިރުަގއިއަުޅަގނޑު .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިަގބޫލުކުރަން. 

ޖަާވބުދާރީ ކޮންމެ ތަނަކުްނ  އުލަުތެގ ަފއިސާ. ިމީއ ރައްޔިތުްނެގ ަފއިސާ. މިއަށް މަސްއޫލިއްޔަުތ ެވސް އެބައޮތް. މިއީ ދަ

ބައިަވުރ އެތައް ފައިސާތަެކްއެގ މުޢާމަލާތް ހިންާގއިރުގައި އެކަން  ،ޖަާވބުދާރީާވްނޖެހޭނެ. އެހެންީވމާކުރި ނަމަެވސް 

ލެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންނެްއ ހާށް. ެއްއެވސް ޮގތައެއް  ހެދިފައި ހުރި ާގނޫނުތަކާއި ަގާވއިުދތަކާ ަގއިކުރަންާވނީ ދައުލަތު

ން ނުަވތަ ަފސާދަ ލާމަރުކަޒުކުރުން ކަަމަކށް. އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރަނީ އުޅޭ ަކމަކީ ކޮރަޕްޝަ ކުރަން މި ނުބަލަން

ަވަތ ަބއެްއ މީހުން ދެކޭޮގތުގައި ކޮރަްޕޝަން ނުަވތަ ފަސާދަ ނު ،އޮތް ޑްކޮށް މިޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މާލޭަގއި ސެންޓަ

ން ެވސް ހަމަ ދައުލަތުެގ އެހެން މަރުކަޒުުކރަނީކީ ނޫން. އެ ކަންކަކަންކަމަށް އަރަިއަގތުން ކަންަކން އަޅުަގނޑުމެން ލާ

ން އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ އުސޫލެއްެގ މަތީ  އޮންނަޖަާވބުދާރީކުރަން ،އިދާރާތަކުން ެވސް ބެލޭނެ ޮގތަށް

 މިކަން ކުރާނީ. މިކަމަށް...

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ޔާރި

 . هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا އިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާ

އި ނޫ ރާއްދެތެރޭ ބަހަކުން. ޙަޤީޤަތުެގންމިޖެހު ށްދައްކަންނަ ާވހަކެ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދޭ

އާ ަވރަށް މާލެ  އިއާރާއްދެތެރެ ކުންމިރަހަށް ނިސްބަތެެވނެ މެންބަރަ ކޫ ިއއްޔޭއްމިޖެހުނު ސަބަބަ  މިހެންދަްއކަނެާވހަކަ

އުސޫލަކުން ާވހަކަދެއްީކމެއި. އެހެންީވމަ، ބަޖެހެިއ  ނެޓެ ަވރަށް ނިކަމެތެިވމީހުންނަ ބޮޑަށް ތަފާތުކޮޓެ ރާއްދެތެރޭ

ފަޚުރުެވރި ާރއްދެތެރޭ މީހެކެ. ރާއްދެތެރޭ ޭގސް މަމީ ޙަޤީޤަތު ސް.ޓަންނަކޫ ކޮަބއިކަމާ އެނެގއްންނަރާއްދެތެރޭ މީހެ

 އެ ރަމާ ނުކެ ސްބޫލަަގލިހެކާޓެ އަހަރި . އެއްިވޔަސް ނުނާ ނިކަމެތި ބައެކޭންނައްޓޭން ަވކި މާލޭ މީހެ އްކޫ ންނަމީހެ

 ޔަސް. ށް ދިނެކަމާ ހެދީތަެއޮގ ރިޔާސަތުން އެ ފުރުޞަތެީވ މަ ަވރަށް ދެރެ ޙަޤީޤަތޭ ިއއްޔޭޔާސް އެަބެގ. ޒަމާނެ

 72. . މި މަޖިލީހުެގ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮއްތޫ ރާއްދެތެރޭިއކެތެފުރުޞަލެއި އެކަހަ އިނުެވންނެަވސް ދީެގން އި ޙަޤީޤަތުެގ

ނެ  މީހެ ާރއްދެތެރޭ ޭވސްކޫ. އެކަމުއްމާލޭ މެންބަރުންނަ މެންބަރުން 15ކޫ ރާއްދެތެރޭ މެންބަރުން. ބާކީ އްމެންބަރުންނަ
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އިކެންނަށް ހަދަންނަށް. ަވކި ދެރަ ޮގތެެކ ެއްއިވައސް ބަ ،ތަފާތުކޮޓެ  ބައިކެންނަށްެއއްިވޔަްސ  އި ނުެވ ބޭނުމެކެ

 ނަގނެ މަޖިލިސް ހި އިމާލޭެގ ،ެގންޖަލްސާ ބާއްވޭ  މާލޭެގ ޓެ އާހުއަ މާލެ  ދެން އަަހންނާ ސްއެހެންީވމަ، ޙަޤީޤަތުޭގ

ބޭނުން މާލޭ   އަހަނެ ށް.ންނައެހީެވނަޓެ މާލެ ރައްޔިތުން ަވސް އްމިތޮެގން އެއްބަސްެވެގން ރުހީ ޓެ ހަދަންނަޓެ އެޮގތަ

ލަތުގައި ހާ ަވކިކޮެޓެގން ދެރަ ނިކަމެތި ، ބާކީކޮެޓެގން ބަިއކެނެއެްއިވައސް  އެޔަނެ.ރައްޔިތުންނަޓެ އެހީެވެގން ކުިރއަޓެ 

 މެންބަރުންނުން، ކޮންމިޔަސް  އެހެންީވމެިއ، ިއއްޔޭ ބަެޔއް  އެޔަންަނށް އަހަނެ ބޭނުމެކޭކެ ނުެވިއ. އެ އަންނަ ކުިރއަކަޓެ

ކޮށް ހުޅުމާލެއާްއކޫ ރާްއދޭ ޞައް ޚާމެންބަރުނެ ފާހެެގކޮެޅ ޮގތުން ޙަޤީޤަތުެގއި ާރްއދޭ، މާލޭ، ހުޅުމާލޭ  އެކެ

ކެރަމުން އެޔަން ތަނެކެ. އެހެންީވމެއި، އެންމެނަަގސް ތަނެކެ. ތެއްޔެޭހ ރައްޔިތުންނަެގ ފައިސޯއިން ހަދަމުން، ތަރައްޤީ

ނޯ ންނުން، ަވިކ ރަޓެްއެގ ބަިއކެންނަށްނުން އިސްކަންދެންނަށް ޖެހެމާލެ، ަވކި ަރޓެއްެގ މީހަކުނަށްަވކި ާރއްދޭ، 

ޯގތި، ފްލެޓެ ދެންނަން. ހަމަ ރާއްދޭ އެންމެނަޓަސް ދެންނަން ޖެހެންނެއި. ޚާްއސަކޮށް މާލޭގެއި ދިިރޮވންނާ  އެތަންނެން

އެހެްނީވމެއި އެޮގަތެޓ ިއއްޔޭ ާވހަެކ ދެއްކުުމެގ  އި.ޖެހެންނެ ދެންނަށް ހޭރާއްދެތެރޭެގއި އެންމެނަޓަްސ އެލިޖިބަލް ފެ

ބޮޑަށް ނިކަމެތި ެވނެ ކަހަލޭ ޮގތަޓެ ާވހަކެަތއް ޭގމެއި ާރއްދެތެރޭ މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން މަ ބަޖެހެއި  ތެރޭގެއި ަވރަށް

ހަކަދައްކަްނ އުސޫލުން ާވ މި ރާއްދެތެރޭ މީހެއްނޭ ދިފާޢުގެއި ނިކިންނާ. އެހެންީވމެއި އަދޭ މަޖިލީހުގެއި މިޮގތަށް

ކެރަން ކުރިޔަޓެ އޮއްތާ ާރއްދެތެރޭ މީހެންނާ، ހުސް ރާއްދެތެރޭ މީހެނެ މިތާ. މާލެއާއްޫކަވްސ ޖެހެންނޫ. އުއްމީދެ

ރިސޯސް ރާއްދެތެރަެޓ  ރާއްދެތެރޭ ރަޓެއް. ރާއްދެެތރޭ އެޮގތަށް ަވކިކެރަންނަށް ޖެހީެގޔެންފެހޭ ރާއްދޭެގ ތެްއޔެހޭ

ޑަޓަސް އަހަނެ މާ މުއްސަނދިެވންނެއި. ާރއްދޭެގ ެތއްޔެެހއި ރިސޯަޓއްކޫ ާރއްދެތެރޭ ބޮ މާ ންފެހޭކޮށްލިޔެނިސްބަތެ

ކޮށްލީފެހޭ އަހަނެ މާ ކުރީގެއި ޮވންނޯ. ރިސޯޓެ. ތެއްޔެހެއި ރިސޯޓްަތކުން ލެބެނެ އާމްދަނީ ރާއްދެތެރޭ ރަހަޓެ އެލޮކެޓް

ޔަސް ތަނެްއެގއި އެޮގތަޓެ އެ އުސޫލުން އްދޭެގ ެއއްވި މަޖިލީހުގެއިޔަސް އަދި ރާ އެހެންީވމެއި ެއާވހަކެ ދެން މި

ކޯލެކެ އަދާ ހަމާޓެ މަޓެ އެތަކެ، އެތަކެ ފޯންއި އާ ނުދައްކަންނޭ ކަމަޓެ އުއްމީދެ ކެރަން މީެގ ފަހުން. ޙަޤީޤަތުގެއި އިްއޔެ

ޮކްށ ޞައްހުގެއި އަދި ޚާތިއާއި. މިކަން ކުށްެވިރކޮޓެ މިއުސޫލުން، މިޒާތުން މިާވހެކެތައް ނުދައްކޮަވން މިޮގތަށް މަޖލީ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގއި މިޮގޓެ މިފުރުޞަތާ ނުދެންނަށް. ާވހަކެ ދައްކަނެ ބާރެ އޮޑަނެ، މަސައްކަތެ ކެރަންނޭ ކަމަޓެ 

ކޯެލކެ ތިއާިއ. ެއހެންީވމެއި އަދޭ ޙަޤީޤަތުެގއިްސ މި ފުރުޞަތާ މަ މިޮގތަށް ބޭނުން ކެރަންނަށް މިޖެހެންނޫ  އެތަކެއް ފޯނު

ދެން އޭެގ އިތިއްރަށް އަހަނެ ކޮންމެހެން ނުޖެހެއި މީެގ ކުރީެގިއ އަބަދުަވސް މިއޮންނޯ މާލޭ   ބަށް ޓަކެއި.އެ ސަބަ

ސަރުކާރުެގއި. އަދި އަދާހަމާެޓ މިޮވންނޯ މާލޭ ސަރުކާުރެގިއ އެދީެގްނ، އާދެހެ ކޮެޓެގން ރަށުގެއި މިްސކިތު ހުންނާ 

ނުެވނެ ބޭނުންކުރިއަ  ޮގތައަހަންނެ މިލުން މިކަންތެތި އި، މި އުސޫބޮއްކާސް ބަދަލެ ކެރަންނަށް މިޖެހެންނޫ. އެހެންީވމެ

  ...ކޮޓެ ރާއްދޭ ކަުއންސިލުތައްހެދީ ލާމަރުޒު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ޭވރު ންން. ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަލައެއް މެދުހެދެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްުވން އެމެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި 

 ރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް.  އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވން:މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މަޖިލީހުެގ ިގނަ މެންބަރުންތަކަކަށް އަމާުޒކޮށް ަވިކ މެންބަރުންތަކެއް ތަފާތުކުރާ 

 ،ނަމަ މެންބަރުން ތަފާތުކުރާ ޮގތަށް ިމ މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު ާވހަކަދެއްކި ކަމަށް ބުނާެގ މާލޭ އަތޮޅުތަާކއި ؛ޮގތަށް

 އެއީ ކޮން މެންބަރެއްކަްނ ބަރެއްެގ ނަން ަގާވއިދުަގއި އެަބއޮޭވ ިވދާުޅާވންޖެހޭނޭބޫލުކުރަނީ އެ މެންަގއަޅުަގނޑު 

ބޫލުކުރާީތެވ ައޅުަގނޑު ަގނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ނުބުނެޭވއެހެްނ  ލަކޮށް ަވކި ަބޔަކަށް އަާމޒުކޮްށެގންކާކުކަން. ޖުމު

އް ނުކުރަން މި މަޖިލީހުގައި އެްއެވސް މެންބަރަުކ ބޫލެަގބޫލުކުރަނީ މިއީ ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ަގ

 ،ެވފައި މާ މޮޅު ބަޔަކަށް ތަފާުތކޮށްެގން ާވހަަކެއއް ދައްކަފާެނ ކަމަކަށް. އަދި މާލޭ މީހުންނަކީ ރާއްޖެތެރެއާއި އަތޮޅުތަކާ

ނުކުރަން. އަދި ަވކިން ޫބލެއް ަގމޭރުމުން އަުޅަގނޑު  އެ ،ެވަފއި އަތޮޅުތަކުން އަންނަ މީހުންނަީކ ަވރަށް ދަްށ ބަޔަކަށް 

ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެޖޯރިޓީ އޮތް ތަނެއްަގއި އެ ާވހަކަ އެޮގތަށް ދަްއކަފާނެ ކަމަކަށް. އެމް.ޑީ.ޕީައކީ އަުޅަގނޑުމެްނ 

އަުޅަގނޑުމެްނ ޕާޓީެގ މެންބަރަކު މިކަހަލަ  ،ާވީތެވ ންމެން ހަމަހަމަކޮށް ދެކިެގން ކަންކަން ކުރަމުންދާ ޕާޓީއަކަށްއެ

ދެއްކި ކަމަށް  ،ނަމަ ދައްކާތީ އަުޅަގނުޑ ކަންބޮޑުޭވ. އަދި ަވކި މެންބަރުންތަކެއް މި ާވހަކަދައްކާ ކަމަށް ާވާވހަކަެއއް

 ބޫލުކުރަނީ. ަގިވދާޅުާވންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ާވނަމަ އެއީ ކޮން މެންބަރެއްަކން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ މާއްާދގައި އޮޭވ ާވހަކަެދއްކުމުެގ  58މެްނބަރު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ދަބުތަެކއް އަން. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދަގއިާވ ނަލާއިއަުޅަގނޑު ދެކޭޮގތް ައޅުަގނޑު ދަންނަަވ ؛ދަބުތަކެއް. މަޖިލީހުެގއަ

ިއތުރުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގެ ބުނޭ. އެކަމަުކ، އޭހިފަހައްޓަން މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދު އެބަ

. ރައްޔިތުްނެގ ދަބު ޭބނުންކުރުމަކީ ެވސް ހަމަ ބޭނުންތެރިކަމެއްއަދެްއކެުވުމގައި ސުލްަޙެވރިކަމާިއ، ރިެވތި ާވހަކަފުޅު

ކޮށްލަން ކެރޭނެ. ެއކަމަކު، މެފަދަ ކޯޅުމެއް ެވސް ާދންީވ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކެތްމަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ިސޔާސީ ކޮން

ެއީއ  ،ދެރަާވނޭ ،ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގިއ ތަފާތުކުރުމާއި، ދިެވހި ރައްޔިތުން އެކަކަްށުވރެ އަނެކަުކ ަގދަާވނޭ

ސް ެވސް ޔަބޭރުެވެވނީ. ސިޔާސީ ކޮންމެ ކޯުޅމެއް ެގންދިޔަ ެވތި އުސޫލުންޮގުތަގއި ރިބޫލުކުރާ ަގއަޅުަގނޑު 

ހަމަ ަބެއއްެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއް ދިެވހި ަރއްޔިތުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ިވއްޔާ ިމ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަކުން ކުރެއް އިރާދަ .ކުރެެވންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑު ކަށަަވރުކުރަްނ، ކަަށަވުރކުރަންބައްޓަން

ނުކުރާނެ. ަމޖިލީހުެގ މަސައްކަުތަގިއ ެވްސ  ތަފާތެއްދާއިރާ  87ނުކުރާނަން. މި މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަކުން މި  ތަފާތެއް

 އަދި މަޖިލީހުެގ ބަހުސްގައި ެވސް. އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ީޑ.ޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިފައި އޮތްއިރު ެވސް އަދި އެހެން

ލަން. އެބަ ބަ ހަމަކަން ެގންުގެޅޭވތޯސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ަވުގތު ދިނުމުގައި ެވސް އަުޅަގނޑުެމން ީވަވރަކުން ހަމަ

މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަކުން ަތފާތެއް ނުކުރާނެ. ިއއްެޔއަުކ  ، އަމުދުންމިކަހަލަ ކަެމްއގައި އަދި އަމުދުން ،އިތުރުންއޭގެ 

ނާނެ. މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުން ބޭރުން މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުގައި ނިޒާމު ންނޯ ެއއްެވސް އެ ތަފާތުކުރުން ެގްނުގޅެފަ

ރިޔާސަުތެގ ިޒންމާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުެގޮގތެއް ިއްއުވން އެއީ މަޖިލީ ނިޒާމަށް ،ދެން އެއަށް ،ނަމަ ގެއްިލެގންދާ

 ާވހަކަފުޅު ކުިރއަށްެގންެދުވން އެދެން. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ބްދުޢަޔަޢުޤޫބް ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ލައި އަހަންނަޓެ ކުރިޔަށް ނު  ކޮޅުަމކާއިޮގތަށް ެއއްެވސް ތަފާތެރިޔާސަތުން އެ .ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

ޔެސް އަިދ އޭެގ ކުިރއޭސް އެިކއެކި ޔަޤީންކަްނ ދެއްީވެމއި. ެއކަމަކު ެވސް ހަމަ އިްއޔޭކަމުެގ ިގޔެންނެއި 

އެާވހެކެަތއް އެނެހެދީ. ދެން އަދާްއޫކ ޓެ ެވސް ހަމަ އެޮގތަށް އެޒާތަ ޖިލިސް ބޭރުންތަުކަގްއޔެސް އަދި މިމަބައްދަލެުވން

މިޮގތަޓެ މި ނިކިންނާ މި  ިވއުނެމެއި ޖެހެނެ ދޮފެޔާ ކަމަޓެ ފާހަަގީވމެިއ، ަގބޫލެއެކަމުެގއި ކޮންމިހެންެގސް ިނކިންނާ

 ރަްއޔިުތ އެންމެނެ ޙައްޤުެގއިަޔސް، ެވހިދި ޖެހުންނޫ. ކޮންމެޮގތޭ ިވޔަްސ ރާއްދެތެރޭ މީހެންނާސް އަދި ރައްޔިތުން، 

އި ުގީޅެގން ދެން ދިފާޢުގެއްޔަސް ާގމުންަގސް ިނކިންނާ އެހަކުނަޓެ ައއިކެ ެވްނނެން. ދެން މި ޑީސެންޓްރެލައިޒޭޝަނާ 

ހަމަ ޓެ. ކައިތިއްރަށް ކުރިޔަށް ަދއްކަންެނއް އޮެތ ާވހަާކއްޫކ ހަޤީޤަތުަގިއ މިސްކިތު ބޮްއކެކަސް ބަދަލެ ނުިވެޔއި އަހަންނެ

ދެނެޭވލޯ އޮންނޯ އަހަރެ ދޮފާ. ދެން ބަދަލެކެރަން ހުއްދަ 1ޮކޓެ ރޮއި، އެކަމަޓަްސ ބަނަެގިއ މާލޭ ސަރުކާރުެގ އެދީ އާދެހެ

ެވފެއި. އެހެންީވމެއި، އަހަންނަން ނުޖެހެއި އެްއިވޔަސް ަކއުންސެލަކުްނ، އެްއިވޔަސް ަކއުންސެލަކުްނ ބަޖެޓެ ކްލޯސް

ޓެ. އަހަންނަޓެ އަމިއްލާ ކަންކަން ިވޔެންެނއި. ކޮޓެެގން ކަންކަން ކެރަންނަިއ އާދެހެނުޖެހެއި، މާލޭ ސަރުކާރުެގ

އަހަންނަެގ ބަހުއްޓީ ާގބިލުަކން، ހުނަރެ ބަހުއްޓީ. އަހަްނނަޓެ އެކަންކަން ކެރަންނަށް ނުެވެގއްޯޔ، ނުެވެގންނެްއޯޔ 

ދަްއކެިއ ެކޔެިއެގން އަހަނެ ާވހަކެޯވ ންނުނެބައިކެތަމްރީން ލެބީފެއިތޭ ާގބިލު  ކައުންސިްލގެއި ތޭ މީހެންނައްކޫ އެ

ކުރިޔަށް ެއޔަންނެަކށް ނުޖެހެންނެއި. ޙަޤީޤަތުގެއިޔަސް އަހަންނަެގ ބަހުއްޓީ ާގބިލުކަން. މިތާ މިމަޖިލީހަޓެ   ށްއެޮގތަ

ހަމަ މިމަޖިލީހުގެއި މުޅިން ެވސް ހަމަ ބޮެޑ އަދަދަކުން މިއޮތްތޯ ިއ، ކަމާްނ ބަހުއްޓީބެލީމަސް ބައެެގއި ާގބިލުކަ

މާލޭ ކެެޔިއ ތަފާތެކޮޅޮން މީެގ ފަހުން ދެން ނުެގނެޮވންނޭ ކަމަޓެ  ،އި ރާއްދެތެރޭރާއްދެތެރޭ މީހެނެ. އެހެންީވމެ

ން.  އަދާކެރަމުން ނިންމޭލަ ޝުކުރު ށްބޮޑަ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން، ފުރުޞަތު ދެއްީވތީ ަވރަށް މުންކެރައުއްމީދެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ހަސަން ޝިޔާންޑޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުއްތޮ

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން 

އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު މި   ،ުގޅިެގން  ތަކާޙުކުރަމުންދާ އިޞްލާހުށަހަޅަން ތައްޔާރު

ަވނަ އަހަރު އުފެދުނު  2008ުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު 

އިން އެދިމާިވ ޮގންޖެހުންތަކުެގ ތަޖުރިބާ   އެުވޫޖދަށް ެގނެސް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އިސަުރކާރުން އޭރުަގއެމް.ޑީ.ޕީެގ 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިތިީބ ކޮށްެގން. އޭުރަގިއ އިދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަީޒ އުޫސލުން ހިންުގމުަގިއ ހަމައެކަިނ 

ހަމައަށް   ދާމިއަ ލިބިފައެއް ނެތް އިތަަކށް ހިންުގމުެގ ބާރު އެކަނި. މާލީ ބާރުެވރިކަން އޭރުގަ ދިޔައީ ަކއުންސިލުލިބިެގން

 އި ތަކުން އަމިއްަލ ނަމުަގަކއުންސިލު އެ  ،ތަކުން ބޭނުންާވ މާލީ ާބރުެވރިކަންޖެހެންދެން ެވސް. ަކއުންިސލު

ހުރިހާ ކަމަކީ ާގނޫނުގައި ިލޔެފަިއާވ ކަންކަން.  ، މިދަޢުާވ ލިިބަގތުމާ، ކުރުމާއިދަޢުވާ  ،ކުރުާމއިިވޔަފާރި

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން، އާމްދަނީ އެ މްދަީނ ހޯދުމަށްއާ ،ެއކަންކަްނ ކުރެޭވނެ ޮގތް ،އެހެންނަމަެވސް

. ހުރީ ހިފެހެއްޓިފަކުެރޭވެނ ޮގްތޮގތް ރަދުޚަފަިއސާ ނަަގިއެގން  އެ، ތަަކށް ޖަމާކުރެޭވނެ ޮގތް ތަުކެގ އެަކއުންޓުކައުންސިލު

ަވަނ  19އެީކަގއި މި  ތަކާބިއްޔަ ޣުލަެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސާފު އަކުރުމަށް ޓަކައި އަނެއްކާ މިކަން ބަދަލު

ަތއް ކައުންސިލު އެ ،ަވނީ ޓަކައި. ބޭނުމަކަށްމި ފަށަނީ ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބާރުެވރިކަްނ ދިނުމަށް ންމަޖިލީހު

 ގެ ރަށްރަށު ކުރުން. އެަކށަަވރުެގ ަރއްޔިތުންކަން ށްރަށުރަ ކުރާނެ އެ ރަށްރަށް ތަރައްޤީ  އެ ،ތެދުވެ އިސްޮކޅަށް ހަމަކޮޅަށް 

އެކީގައި  ކަމާރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތު ކަން އެތަކުން އެކަން ކުރާނެ ބުކުރާ ަކއުންސިލުޚާތުން އިންތިއްޔިރަ

ތަކުްނ ކަންކަން ނުާވ ާވހަކަ އަަބދުެވސް ރަްއޔިތުން ދައްކަނީ. ކައުންސިލު ،ޮގަތކީ ާވދިޔުން. މީެގ ކުރިން ފެނިެގން

ތަކުެގ އަތްމައްޗަްށ ަކުއންސިލުމާލީ ތަނަަވސްކަން ،  ބާރުެވރިަކން މާލީއޭރުގެ  ،އެކަންކަން ުނުވމުެގ ސަބަބުަތކަކީ

މި ާގނޫނަކަށް  ،އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި މި މަޖިލީހަށް މި އިޞްލާޙުތައް ެގެނިވ ،ނެތުން. އެހެންނަމަެވސް ލިބިފައި

ތައް ބާރު ސްޕީުޑަގިއ  ަކއުންސިލުނުންވާ ން ބޭކުރިއަރަ ،ތައް ހަމަ އިްސކޮޅަށް ެތދުެވކައުްނސިލުާވ ހިސާބުން ފެށިެގން 

މަންޒަރު. ތޮއްޑޫ، ރަސްދޫ،  . އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ފެނޭ އަޅުަގނުޑެގ ދާއިާރއިން އެ ނެދާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިޔަށް 

ެގ ރަށުށްރަ ރަށް. އެ 3އެކީަގއި ެގްސޓްހައުސްެގ ިވޔަފާރި ކުރިޔަްށދާ  ކަމާއުކުޅަހަކީ ބާރު ސްޕީުޑގައި ިމހާރު ހަލުއި

 ބުނާ ކަންކަންާގނޫނުަގއި  މި  ،ތަކަށް ލިޭބނެ އާމްދަނީެގ ނިސްބަތްަކއުންސިލު ތިބީ އުފަުލން. އެއްޔިތުން މިއަދު ރަ

ރަށްރަްށ  އެ ަތަކށް ލިބުނީމާއެ ކައުންސިލު ،ރަށްރަށުެގ ަރއްިޔތުންނަށް މާލީ ބާރުެވރިކަން އެ  ސިލުީވމަ. މިހާ
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މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޢުރަށްރަށުެގ ރައްޔިުތންެގ  އެ ،ކުރާނެ ގޮތްނޭޖުނި މެރަށްރަށުެގ ކު ކުރާނެ ޮގތް އެތަރައްޤީ

އެްއކުާރނެ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތައް ހިންުގމަށް ޓަކައި ފަންޑުބޭނުންާވ ކަންކަން ހިންާގނެ ޮގތް. އެ ޕްރޮްގރާމު

 އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންެވެގން މި ން.ނަރާބޮޑަށް އެބަޮއތް. އެކަން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކު ިވސްނުން ަވރަށް

ޔުން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަްނ ދިއެދޭ ޮގތަށް ހަމަޖެހިެގން މި އުޅެނީ ަކއުންސިލްތަކަށް މި މާލީ ބާރުެވރިކަން

ރަށެއްެގ އާމްދަނީެގ  ތިބީ. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިމަޖިލީހުގައި މިކުރުމަށް

ޭއެގ ، 5ލަތުެގ އެ އަހަރަށް ަކނޑައަޅާ ބަޖެޓުެގ%އުެއކީަގއި ދަރަށްރަށަްށ ލިބިެގންދާކަން. ހަމައެއާ އެ 100 %ކުލީެގ

މިލިއަން ރުފިޔާ  ހަތަރުފަސްރަށަށް ނިްސބަތުން ބަލާއިރު ރަށަކަށް  198އޮތް  މާނައަކީ ދިެވހިރާއްޭޖގައި މި 

މި ލިބެނީ ދައުލަތުން  ،ން ހިންަގން. އެހެންީވމާންކައި ކަހިލޭ އެހީެގ ޮގތުގަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ލިބިެގްނދާނެ

އެީއ ރަށްރަށުެގ ަތްއ ހިންަގން. ހިްނާގނެ ެއކިއެކި ކުދިކުދި ޕްރޮޖެކްޓު ކަނޑައަާޅ ބަޖެޓުެގ ތެެރއިން އިތުރު ސަޕޯޓެއް

ެއ ކަންކަްނ  ،ސް ިވޔަލްކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންިވޔަސް އަދި  މަުގތަްއ ލެެވ ކުރަން ހިންާގ ކަންކަމެއްކުނި މެނޭޖު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ެވްސ ެއ ދެންމެގައި ާދންދޫ ދާއިރާެގ  ،ުރަގއި އާޭދްސކުރަންނުޖެހިކާއަބަދު ސަރު

ެއކަން ކުރެޭވނެ ޮގްތ  އިންނަަވމިސްކިތުެގ ލައިޓް ބަދަލުކުރަން މާލޭެގ މިނިސްޓްރީއަށް ނުދަ ،ފަދައިން ްއިވފާހަަގކުރެ

މީހާ އާސަންދަ ދިޔައިމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިެގންދާނެ. މާލެ ފުރަުވންޖެހޭ ބަލިެވެގން ކަން ޔާ މިއިރާދާކުރެްއިވއް

ކުރާނެ ފައިސާ އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އޭރުން އެ ރަށްރަުށެގ ަކއުންސިލުަގއި ހުންނާނެ.  ހަމަނުޖެހޭ ތަނުގައި ެވސް ެއކަން

 ،މު ކަމެއްެގ ޮގުތގައި ދެކެނީ ން  ހުންނާނެ. މީެގ އެންމެ މުހި އިސާފަ އެތަކުގައި އިމުކުރެޭވ ޓްރަްސޓް ފަންޑުޤާ ކަމަށް އެ

ފައްާކެވެގްނ އަންނައިރުަގއި ިއއްެޔގައި ެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރި  ރިޒަމްއަޚާއްޞަކޮށް މި ރަށްރަށުގައި ލޯކަލް ޓު

 ނެނގޭ އްލުކުރުމަށް ޓަކައި ޙަހުން ހުރި ޮގންޖެ ކުރަންމާޔަތްކުރުމާއި ކުނި މެނޭޖުހި އެ ރަށްރަށުެގ ތިމާެވށި ،ފަދައިން

އެާއއެީކަގިއ ަކއުންސިލުތަުކެގ ްގރީން ޓެކްްސއަީކ ެއ ރަށަށް ލިބޭ ެއއްޗަކަްށ ހެދުން ލޯަކލް ެގސްޓްހަުއސްތަކުން. ހަމަ 

ާގނޫނީ  ،ބާރުެވރިކަން ދޭއިރުަގއި  ގައި ދެކެން. މާލީކަމު މު ކަމެއްންދުަވހަށް ިއތުރުުވމަކީ މުހިއަހަރު 5ދައުރު 

އެ ާވހަކަ  ެވކަމުަގިއ ާވތީ  މު ކަމެއްންެއީކގައި މަަސްއކަތްކުރާނެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ެވްސ މުހި މާެވރިކަބާރު

 ދަންނަާވލަން. ދެއްިވ ފުރުޞަަތށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 މް. ޝިޔާއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:
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ދު މި  ޙީަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުނޫގާފރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވ

ޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމަްށ ރުކަ ލާމަދިެވހިރާްއޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް) 2010/7ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރު. އެއީ  މަޖިލީހަށް

ރާރަކީ. އިޤުތިޞާދީ ނަފާ ަގރާރެއް ިމ ަގލާޙުތައް ެގަނއުމުެގ ކުިރން ހުށަހެޅުއްިވ ޞްށް އި ( އަާވ ާގނޫނުއިހެދިފަ

ެވްސ ިމއީ އަބަދު ؛ތިޞާދީ ނަފާ ރަްއޔިުތންެގ ޖީބަށްއް. އިޤްެވސް އެމް.ޑީ.ީޕ ދަްއކާ ާވހަކައެ ިމއީ އަބަދު ؛ރައްޔިތުންނަށް

ނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަށް މިހާރު ފާހަަގކުރެެވ ޕީ މީހުން ދައްކާ ާވހަކައެއް. އެހެންނަމަެވސް.އެމް.ޑީ

އެދޭކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ. ރައްޔިތުން ަގމީހެއް އެްއޗެއް ފަހަން ތަނަކަށް ދިނަސް މިހާރު ޖީބުނުލާ ފަހަން 

ޖީބު ނުލާ ެއ ަގމީްސ  . ައނެއްކާމިހާރަުކ ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭ އްނެ ފައިާސއެޖީބަށް ަވންނާ ،ން މި ދެންނެީވހެއެ

އިންނަ  މޭމަތީގައިމިހާރު ދިެވހި ރައްޔިތުން  ،ާވތީވެ  ކަމަށް ނަމަ ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ޚަރަދު ކުޑަެވެގންދާނެ ފަހައިފި

އިންތިޚާެބްއ  ،ެވސް އަބަދު ،ެވސްއަބަދު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުެރޭވ.އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގ ަގމީސް ފަހާކަން ނުލާ ޖީބު

ްއ ކުލަތަކެ ކުލަަވރެއް ދައްކާނެ. ކޮންމެެވސް ކަހަލަ  ،އެމް.ޑީ.ޕީން ކޮންމެެވސް ަވރެއްގެ  ،ނަމަ ކުރިމަތިެވ ބޯމަތިވެއްޖެ

ހުރި އީ މަްސެވރިކަމާ ުގޅުންޅިެގންދިޔަދައްކާނެ. ރަްއޔިތުން ާވވައްާދނެ. މީެގ ކުރިން މި އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެ

ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެްއަގއި މި އިއްޒަތްތެިރ  މަސްެވރިކަމާ ުގޅުންހުރި ބިލެއް. މަސްެވރިން .ރި ރައީސްބިލެއް. އިްއޒަތްތެ

 ިއ،ލާފަ ނުމަކީ ަރއްޔިތުން ިޚޔާލީ ދުނިޔެއަކަށްސްފެނުނީ. ސަރުކާުރެގ ިވ ައޅުަގނޑަށްންތައް ުގޅުމަޖިލީހުގައި ެގން

މިއީ އަޅުަގނޑު ދައްާކ  .އަދު އާއްމުެވފައޮތީ މި ންކުރުން. މިކަން މިަވްއކަ ދުާވލުކާރުެގ ޚަޒާާނއިން ރޯމާސަރު

 ..މިއީ. ނޫން. ާވހަކަެއއް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ނިޒާމާއިނުގރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. ތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްުވން އެދެން. ތްޒައިއް 

 .އެއްބެހޭ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ޮގތަްށ  ާވަގއި ަގރާރު  އޮތް އިށަހެޅިފަމެންބަރު މި ހުިއއްޒަތްތެިރ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނަިއފަރު ދާއިރާެގ 

. އްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް ާވހަކަފުޅުދަްއކަާވތީފާނު ރަމަނިކު ލާފަށް އެށް ދަންނަަވން. އެ ަގރާރާ ޚިމަދެްއކެުވާވހަކަފުޅު

 ދިނުމަށް އެދެން.ރިޔާސަތުން އެކަްނ ހުއްޓުަވއި އެހެންީވމާ،

 



45 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.. ނޫން  ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 ކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަ

ބާރުދޭ ާވހަކަަދއްަކއިރުަގއި ކައުންސިލުތަކަްށ  ަކއުންސިލުތަކަށް ،އި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަކއުްނސިލުތައް ބާުރެވރިކުުރަވ

ދުާވލު ރޯމާ ،ދޭން ާވހަކަދައްކާއިރު މާލީ ބާރު ދެޭވނީ ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ ބާރު ޞީތިޞާޚްއި މާލީ ބާރާއި

ކަްނ ހީތެރިބާރު ނޫނީ މާލީ ޮގތުން ކައުންސިލުތަކަށް އެ ންޏާ ކިހިނެއްތޯޭއ މާލީަކންކުރަން ަވއްއިޒާނާލަތުެގ ޚަ އުދަ

  ، ނޫނޭ. މިީއ މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މިއީ އަުޅަގނުޑ ދައްކާ ާވހަކަެއއް ؟ފޯރުކޮށްދޭނީ

  ޮގުތަގއޭކަްނކުރާ ޮގތަކީ ބަދަލުދިނުމުެގން ަވއްސަރުކާރުމިހާރު މި  ،ިވދާޅުވީ  އިކުަރއްވަ ްޓީވޓުމަނިކުފާނު  އެ

. އެހެންީވމާ، އެކަުމެގ ލާމަސީލު ބޮޑު މިސާލެއް އިއްޔެ ދަނީ އެ ޮގތަށޭ ކުރިއަށް ެގން ަތއް ަވްއކަންކުރާ ަވއްކަންކުރުން

ޅުަގނޑަށް ނެިވ ަވުގތު އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ަވޑަިއެގން 

ޮގުތަގިއ  ިކހާަވރަކަށް ބަދަލުެގ ،މިނިސްޓަރާ އަޅުަގނޑުމެން ސުާވުލކޮށްލީފިނޭންސް  ކޮށްލަން ަވުގތު ލިުބނީމާ ާވލެއްސު

 އި ސްނާފަިވ އަދި ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ަވއްކަންކުަރން ކިހާަވރަކަށް ؟އޭމިއަދާ ހިސާބަށް ބަދަލުެގ ޮގތުގައި ދެިވއްޖެތޯ

ިލއަނެއްހާ ރުފިޔާ ިއއްޔެ ދޭން އެނޭގ ބަދަުލެގ ޮގތުަގއި ބި ށް އެބަ  ދެންނެީވ ައޅުަގނޑަ އެހެން ޅުަގނޑު އަ  ؟އެބައޮތްޯތއޭ

ބިލިއަން ރުފިާޔެގ  1.9ތަނުން ފާސްކުރީ  ޑަކަށް މަހެއް ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން މިނއޮތްކަން. އެހެންީވމާ، މީެގ ާގތްަގ

 ބަޖެޓުެގ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ދިޔައީ އެ ނޑަކަށް، ާގތްަގރީ ބަޖެޓެއް. އެ ބަޖެޓް ާގތްަގނޑަކަށްސަޕްލިމެންޓް

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެން ކޮން ކައުްނސިލެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  ިއ ދެިވެގން.ދެންނެިވ ބަދަލުެގ ޮގުތަގމި

ބިލު ޤާމި ނާ .ސްެވސް ޖެހިދާނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީ 8ކީްއކުރަން %، 5ނަށް %އަުޅަގނޑުެމން ؟ބާރުެވރިކުުރޭވނީ

 މިއަދު ޔޫތު ، ހުރި ޮގތަކީރުންެގ ކަންތައްތައްޓަމިނިސް ރުގައި ތިއްެބިވކާމި ސަރު ؛ރުން މިހާރަށްރު މިހާކާރުސަ

 .ެވެގން މި ުއޅެނީފުޅާއާ ުގޅުންހުރި މައްސަލަެއއް ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ ފެންމަތިެއ ބޭ ،މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެިވ ބޭފުޅާ

 ން ނީ. ެއ ޖަމާޢަތުެގ ރަޖިސްޓްރީ ކެންސަލްކޮށްލަން ކެރިަވޑައިުނެގމި އުޅެ ލާދީނީ ޖަމާޢަތެއް އުފަންެވެގން ސިންާގބޮޑު

ތް ައންަގން. މި މަޖިލީހުން ހަދާ މި ަމޖިލީހުން ކަންކުރަންާވ ޮގ ،ޑުެގ ޓްީވްޓ މި ކުަރއްަވނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށްފާފާޑު

ތްެތރި މެންބަރުން ހިމެނޭ ޮގތަށް  ީޕެގ ިއއްޒަމި މަޖިލީހުގައި ިތއްބެިވ އެމް.ޑީ. ިއ،ުސާވލުއުފައްދަ ާގނޫނުތަކާ ދޭތެރޭަގއި

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަތްުކރާއޭ.ޖީއާ މަސައް  އިމިނިސްޓަރާ ޔޫތުެގ މިއަދު  އިަވމެދު ސުާވލުއުފައްދަ ތްތެރިކަމާހާނަޒާ

ރު ޓަމިނިސް ތުހުރި ަކންތައްތައް ޔޫ ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ؟ކޮބައިތޯ މި ބޭުފޅުންެގ އިޚްލާސްތެރިކަމެއްމި ފެންނަނީ. 

މިނިސްޓްރީ ހިމެނޭ ޮގތަށް  އެ ުޒާވނުންނަށް ޔޫތު  ،ޒުާވނުން ެއ ތިބީެއތައް ދާއިާރއެްއެގ  ކުރަްއަވްނީވނޫންތޯ. ށްއިހަ

 ..ރިއްޔާ ެވަވަޑިއެގންނެިވ.ރައީސުލްޖުމްހޫ
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ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ،އްސަލައެއް މަބެހޭ ޒާމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްުވން އެދެން. ނި

 މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ާވހަކަދެއްެކުވން: ނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގކެ

 ށް ބަާވލަން ދެްއިވަޔސްއައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ުކޑަކޮށް މަތިކޮށް އެ ދަނީ. އަެނއްހެން ފުރުޞަތު ސަރުކާރާ ިދމާ

އެ  ،ޟޫޢަަކށް ާވކަހަދެކެެވމުންދާއިރު އުއޮތް ަގރާރާ ހަމަ އެއްެވސް ަވަރކަށް ުގޅުން ނެތް މަ އިޅިފަހުށަހެދެން  ެވސް

ހުއްުޓާވލަންާވނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ަގވާއިދާ ާމ ދެން ކުޑަކުޑަކޮށް  ހިސާބަށް ދިޔައިމާ

 .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ނެ.ބޮޑަށް ޚިލާފުާވ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ާވ ރިޔާސަތުން

 ،ން މަސައްކަތްކުރާނަން. ެއކަމަކުަވއަޅުަގނޑު ހުއްޓު ،ަނމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އެ ޮގނީޑގައި އިން

ްށ ޮގތަ ެގބެހޭ މައްސަލައެއް ނުދޭ ތިއީ ނިޒާމާ ދު ތަނެއްއި މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުަގއި. މަޖިލީހުެގ ަގާވ ނީ މީއަޅުަގނޑު

 ތެރި މެންބަރު.ނާކަށް. އިްއޒަތްންއިަގބަލަ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 މިހެން ެވސް  ކަމަށް ަވންޏާ ސްޓަރުކަން ދެިވެގން ކުރިއަްށދާފަހަރިންނަށް މިނިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޅިޔަން

ްނސިލުތައް ބާުރެވރިކުރުާވ ާވހަކަ. ރަށްރަށުަގއި ރަށު ކައު ،ނީނަަވންމި ދަ މެންއަޅުަގނޑު .ާވނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކޮށްެދޭވނީ ކައުންސިލެްއ ބާރުެވިރެވެގން.  ނޫނީ އެ ުޒާވނުންނަށް ފަހިާވ މަސައްކަތްަތއް ،ތިބޭ ޒުާވނުން ބާުރެވިރާވނީ

މަކު، އެކަ. ެވސް ޖެހިދާނެ 10% ؟ކީްއކުރަން 5ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ %އު ދަ، 5އަޅުަގނޑުމެނަށް %

އަދު މި ތިބީ  ކަމެއް މީަގއި ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ދެއްތޯ މި ކަންތައްތައް ކުެރޭވނީ. ުޒާވނުންނަށް މިރިތެޞްއިޚްލާ

އޭ އަުޅަގނުޑ މި ެދންނެީވ. ކިހާ ަވޢުދެއްތޯ ުޒާވނުންނަށް ެވެގްނ މި ސަރުކާުރ ކަންަތއްތަްއ ނުފުދިފަ ާވން ބޭނުން ޒުާވނު

 ީލުވޑަށްހޮ ވާއިރަށް ޮގއްސަ އް ަވުގތެ  މއްާވއިރަށް ޮގއްސަ ބޮީލުވޑަށްމިނިސްޓަރު ަވުގތެ ެގ ންއަިއއްސަ އޮތީ. ުޒާވނު

. އެންމެ ފަހުން ޮގސް ތަނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ އް ފުދިެގްނދާުޒާވނުންނަށް ކޮށްދޭްނ ހުރި ކަންތައްތަކެ  ދިޔައިމަ
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ތޯ ޒުާވނުން ބޭނުންާވ ސް ފެުނނު. މީއެ ސެލްފީ ެވ ށްްނނަނަގައިެގން އަުޅަގނޑުމެއުނާ އެްއކޮށް ެވްސ ެސލްފީޢަފިރު

ަގއި 19 ފޮނުަވން. އެޖެންޑާ ތަނަށް އޭ.ޖީ ެވސް ބޭުނންަވނީ ާގނޫނުތައް މި ؟މިނިސްޓަުރެގ ފަރާތުން ކަމަކީ މިއަދު ޔޫތު

 ެގންއިފާމަކަށް ދީެގން ާގނޫނު ހަދައޮންނަ ކަމެއް ހާސިލެއްުނޭވ މި ާގނޫނަކުންނެއް. އޭ.ީޖ ކޮންމެ ެވސް ލޯ

ޮގތަށް ަބދަލުކުރަން. ކޮބައިތޯ އޭ.ޖީެގ  އަނެްއކާ އެ ާގނޫނު އޮތް ާގނޫނު ަގނޑުމެްނ މި ޖެހެނީ އެގައި އަޅު ެގންނައިރު 

 އިސަރުކާރުން ބަދަލުދޭ ކުންފުނިތަކާ ާވހަކަދަްއކާފަ ،މިއަދު އޭ.ީޖެގ ޒިންމާއަކަށް މި އޮންނަނީ ެވފައި ؟ޒިންމާއަކީ

 ..ތިމާ.އަށާއި ތިމާ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ންރިޔާސަތު

 . ޢީއްމަދު ރާިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަ ކުނުދޫ ދާއިރާެގމަ

 

 އްެކުވން: ާވހަކަދެޢީއްމަދު ރާޙަމަކުނުދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު މު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅަގނުޑ އެންމެ ފުރަަތމަ ކަމަކަށް ެވސް ކޮންމެ ުދަވހަކު ަނއިފަރު ިއއްޒަތްތެިރ 

ތިރާމާ އެއްކޮށް އެ ހުކަތައް މިތާ އެތެރޭގައި ނުދެއްކެުވމަށް ައޅުަގނޑު ަވަރށް އިއްކަާވ ލާދީނީ ާވހަދަ ރުމެންބަ

ހަކު ެވސް އެކަހަލަ ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް އެބަ ިވާދޅުޭވ. ެއކަންތައް އެ ޮގތަްށ ބޭފުޅާއަށް ދަންނަަވން. ހަމަ ކޮންމެ ދުަވ

ތެޭރަގިއ  ެގމިނެޓު 3 ާވލިބިފައި މންަވނީފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުޑު ަގނަވނަ ކަމަކަށް އަޅު 2ނުކުރައްާވ އިނޭގތޯ. 

ބާއްަވން. އެއަްށުވރެން  އިކޮށްލާފަހަމައެކަނި ޖެހޭނީ ތާއީދު ،. ސަބަބަކީނެނުދެކޭ އަޅުަގނޑަކަށް މި ަގރާރަކަށް ާވހަކަެއއް

 އޮންނަ ކައުންސިލުތައް ބޮޑު އި ގަ  2023ން ޤީޔަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ،މިއީ. އެހެންީވމާ ހަކަެއއްާވބޮޑު 

 ތަނުން އެމް.ޑީ.ޕީން ކާމިޔާބުުކރާނެ. ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރާނެ. އެއީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން. އެހެންީވމާ، ަކއުންސިލުަގއި

ބި ތި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިހާރު ތިބި ކައުންސިަލރުންނާއި އަދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަކއުންސިލަށް އަންނަން ،ތިބި ކައުންސިލަރުން

މި ޮގތަށް  . ހަމައައުމަކީ ެވސް ައަވހަކަށްދެއް މިއީ ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނު ީވހާށް ިގަނ ބޭފުޅުންެގ ުއއްމީަވރަ

މިކަން ކުރާނެކަްނ  ،މި ާގނޫނު އަުޅަގނޑުމެން ެގންނާނެކަްނ އެނގޭ  ދިކޮޅު ަފރާތްތަކުން ެވސްއަޅުަގނޑުމެންނާ އި

ސް ތިބީ މި ކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  އެހެންީވމާ، އެ ބޭފުޅުން ެވ. ރާނެއިން ެއމް.ޑީ.ޕީން މިކަން ކު 19އެޖެންޑާ . އެނޭގ

ުގދަންމާލަންޖެހޭ.  ފެންބޮވައިެގންފަ. އެހެންީވމާ، މި ަވރަށް ައަވްސކުރަްނޖެހޭ. ހަމަ އެޮގތަށް ދައުުރ ެވސް ދި 

  . ރަށަށް ދޭންޖެހޭށް ރަރަށްރަށުަގއި ހުރި ބާރުެވރިކަން ،އިތުރުން އަުޅަގނޑު ެވްސ ހަމަ ަގބޫލުކުރާ އުސޫލެއް މިއީއޭގެ 

ނުޖެހޭ. މިދިޔަ ސަރުކާރުެގ ތެރޭަގއި ުގޅާކަށް އެނދީމަ ބޮކި ތަކަށް ބާުރެވރިކަްނ ެވސް ދޭންޖެހޭ. މިސްކިުތެގކައުންސިލު

ފުރާޅު  ލީމަ ެވްސ މާލެއިން ުގޅާލީމާއިބޮޑީވމާ ޭގެގ ފުރާޅު އެއްލަ ާވރޭެވހި ފެން ،މެންނަށް ފެނުނުއަޅުަގނޑު

، ޮއތީމަ ކަމަކުނުދޭ. އެހެންީވމާ ން މިކަށްްށ ލަނީ. މިޮގތަކަކޮންމެެވސް އެހެން ތަނަ ންމީހުއަޅާލަންދެން އެ ޭގ 
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ށް ބާރުެވރިކަންދޭންީވ. މިއީ ރާއްޖޭެގ މުޅި ރައްޔިތުންނާ ީވހާެވސް ައަވހަކަ  އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފެންނަ ޮގތުގައި ހަމަ

 ،ކެމްޕޭނުތަްއ ކުިރއިރު . ގައިުމެވސް އަުޅަގނޑުތުޔާސަުގޅިފަިއާވ ކަެމއް. ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަުރކާުރެގ ސި

 މިހާރުެވސް  ކަމަށް ހަމަމި ނޑުއަޅުަގ ،މާ. އެހެންީވމި ކަންތައްަތއް ައންނާނޭ ،ނިން ބުދެ ޭގެގއަށް ަވ އި ޔާހޮޅުއަށިތަކުގަ 

ތަްއ ން ކަ މިއެްއޮގތަށް މީހުންެގ އުއްމީދުތަކާ އެ ަހމަ  ،ޮގތަކަށް  ތަްއ ީވާހެވސް ފަސޭހަންދަޢުާވކުރަން. މިކަ

އެްއެވްސ ބޭފުޅަކު އަުޅަގނޑުެގ ާވހަކަަދއްާކއިރު ނިޒާމީ  އެދެން . ދެން އަުޅަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަށް ންޖެހޭނެލިބިެގންދާ

 ނިޒާމީ ށްދެން އަޅުަގނޑަ ؛މި އުސޫލު، ނޭގތޯ  އިށްތަމޮިގ ދެއްުވން. ހަމަްށ ފުރުޞަތުނުނަަގން. އަޅުަގނޑަ ނުކުތާ

 ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެްއކަލަ އީބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ މިަގއިތުރުން އަުޅަގނޑު ަހމަ މީގެ  އޭ.މަ ީވންނުކުރާ ނަަގންޖެހެނީ އެހެ

އި ސަރުކާުރެގ އާ  19. އެޖެންޑާ ންނަނީ މި ެގށްތަރުތީބުކުރެިވެގން ފަހަރަކު ކަމެއް އަުޅަގނޑުމެން މިތަނަ

ކުން ތީބަތަރުަވކި މަ ެއ އެްއޗެހި  ހަނަނީޅިެގންެނއް ނޫޅެން. އަުޅަގނޑުމެން މި ެގންއޮއަުޅަގނޑުމެން  ކާތަތުސަޔާސި

ހަރުެގ އަ 5ްތ އަޅުަގނޑުމެންެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮ ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ިމ ކުރަނީ. އެހެންީވމާޒުެގނެސް ތަންފީ

 .ނެެވެގންދާޒުންފީރަށް ތަބަަބރާއް ހަމަ ުރކާރުެގ ިސޔާސަތުތަސަ ،ަގއި ހުރި ކަންތައްތަާކއި 19 ޑާއެޖެން ްއގައިދައުރެ

ޔަޤީންކަމެއް.  އީއް އަްނނާނެކަން މިރެެއމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާ އިގަ 2023 އްޔާއަދ މާތްރަސްކަލާނެގ އިރާދަކުރެއްވި 

ަގއި. ަކއުންސިލަރުން ެވސް އުާފާވނެ. ރާއްޭޖެގ  2023ރުކާރެއް އަންނާނެ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަ އްޔާއިރާދަކުރެްއވި 

އްޔާ ެރއްވި ްސ ާދނެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ުދަވސްތަކަކީ އިރާދކު ެވެގންކުެރިވ އުފާާވނެ. ލަމަރުކަޒީސްރައްޔިތުން ެވ

ޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް ދެއްިވ އްޖެއަށް ފާަގތި އަހަރުތަަކަކށް ެވެގންދާނެ. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިއް ރާ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޖާބިރު.  هللا ދުބް ޢަކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ފަހަރު ދީނީ  ެއހެންނޫންތޯ. އެއް ،ާވން ފަށައިފިއޭހާ މި މަޖިލިސް ބަރާބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތއެތރި ރައީސް. ހާދަ

ސް މިހާރު ެވނީ. ހަމަގައިމު ކަ  ދައް މިެއއްރު ލާމަރުކަޒީ ާވހަކަ. ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ އެއް ާވހަކަ ހައަނެއްފަ، ާވހަކަ

ރާރެއް. ަގރާރަކީ އަުޅަގނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރާ ަގހުށަހަޅާފައި އޮތް  ރުރި މެންބައްޒަްތތެޫގފާރު ދާއިާރެގ އި ނއު

ށް ްއކޮ. ހަމައެއާއެހޭޖެްނ ދޭންކަބާރުެވރި  ކަށްޓަކައި ކައުންސިލުތަން ރާއްޖެ ހިންުގމަށްލު ރާއްޖޭަގއި ލާމަރުކަޒީ އުސޫ

ގައި އެ ބޭފުޅުން ރާ ންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުެގ ދާއިހިންަގ ރާފަހަ ކަން އެއް . ދެހޭޖެދޭން ންސިލުތަކަށް ތަމްރީނު ެވސްކައު

ެގން އަދި ދުަވހަކު ެވސް އޭތި ލިޔެ އަށްޓްރީން. ޕްލޭނިންގ މިނިސްހެލާ ތަނެއް ހަދައޮޑިދޯނިފަހަރު އެ ،ބޭނުންޭވ
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ޅުން ބޭފު ަޔއީ އެ ދި ެގން މިވެ  ަވސް ދުއަހަރު 5ކަްށ ނޑަ. މިހާރު ާގްތަގއްނެބިން ަކނޑައެިޅެގން ތަނަކުން ނާދޭ އެ އެ

ރިހާ އެއްޗެހި ހުއި ހުރި ގަ އްޖޭޅި ރާހޭ. މުނުަވންޖެފޮސްްޓރީއަށް ނިކަމަކާ އުޅޭތާ. ދުާވލަކު ިސޓީއެއް ޕްލޭނިންނގ މިއެ

ޓެރި ޤައުމުތަުކަގއި ހުރި އްވަ  އަިވތަނަކުން ަކއިރިނުމައްޗަށް ަލއިެގން އަިދ ޅުައތްޕު ެގޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު

ނިންމައިފި. މުދާ   އިއް ނުާވނެ. ެވސްޓްޕާކް ކުިނޮގނަޑަކށް ހަދަމެޮގތަކަށް ެއކަާވލުެވަވަޑއިެގން އެ ހަެވސް  ކާކަންތައްތަ

  ންސިުލގައި ތިބި މީހުން އަލުން އެ އުަވނީ. ކައުންސިލުަތކާއި، މާލޭ ސިޓީ ކަމި އޮޕަރޭޓު މަތިން ެވސް މާ ފޭރިަގތުމުެގ

އަޅުަގނޑުމެން ބާރުތައް ދިނުމުގެ   ހޭޢާކުރަން އެބަޖެއްތައް މުރާޖަތަންއެހެނިހެން ކަިދ ންެގ ތަޖުރިބާއާއި އަފުޅުބޭ

ންޖެހޭނީ ޒިންމާދާރުކޮށް.  ރަންސިލުން ެވސް ޢަމަލުކު ލަށް ބާރު ދޭނެ. ކައުންނަށް ބާރު ދޭނެ. ކައުންސިތުކުރީަގއި. ރައްޔި

ށް އަނޫުނއަސާސީޔާ ަކއުންސިލުތަްއ އުާވލަން ޤާނިއްމާދާރުކޮށް. އެެހންނޫން ޒިސަރުކާރުން ެވސް ޢަމަލުކުަރންޖެހޭނީ

 ބޭނުމެއް ނުާވނެ. ސަރުކާުރ ޮއންނާކަށް 190ގައި ޖޭރާއްމި ން މި މަޖިލީހަށް. ނަ އަޅުަގނޑު ބަދަލު ހުށަހަޅާ

ލިޙް  ޞާ މުޙައްމަދު ހީމްރާބްލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި . ރައީސުއްންޓެ މަސެންޓްރަލް ަގަވރނީ އޮންނަންޖެހޭދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

 ށް ޮގތަ، އެ  ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަެވސްތައްތައްށް ކަން.އޭ މެދުެވރިކޮއެލް.ޖީ ްއޗަށްއެްނެގުވމުެގ މަާވގަ އަން

 .ރި ަރއީސްެއބަހުރި. އިއްޒަތްތެ ތައްެގ މެންަބރުންނަށް ކަންބޮޑުުވންހުލީންެގ މަޖިެވ ރައްޔިތުތީާގނތައް ނުހިސިސްޓަމު

ބާރުެވރިކުރުާވށޭ. ބާރު ދިނީމާ އެ ބާރު  މ މި ބުނަނީ ންރާރުަގިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅާ  ެގއިރާ އުނޫގފާރު ދާ

ނުަވަވރަކަްށ  ކަ،ްތަގނަޑކަށް އަެށއްތައް ުއފެދިފައިާވތާ މިހާރު ާގހަމަޮގތުަގއި. ަކއުންސިލު ންޖެހޭނެރަސް ކުެވބޭނުން 

ސް ެވެރޭވނެ ޮގތެއް ނެތް. ނޭާވލާން ކުމަ އެްއެވސް ކަމެއް ހަ ންަވނީ. މި ދިުގ ތާރީޚުގައި ަކއުންސިލު އަހަރު މި

ކައުންސިލުަތކުަގއި އެހާ ބޮޑު މުސާރަ  . އެޮގތަށް ެވއްޖެްއޔާ ކީްއކުރަންތޯމާލެއަށް ސިޓީފުޅަކުން ދަންނަަވންޖެހެނީ

ކަށް ެގންދަން ެވސް ތަނައް  ޯނޭވ. ކުނިކޮޅެ ށްނގައި ެއއްެވސް ަކމެއް ކުރެޭވކައެތާ ؟ކީްއކުަރންތޯ ؟ނީތިއްބައިދީފައި ބަ

 ؛ެގ ަރއްޔިތުންތެރޭރާއްޖެ ،ތެެރއިންޖެއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ރާއް؛ ތަރައްޤީކުރަން ށްރަށްރަނަަވން. ނީ މާލޭގައި ދަންހެޖެ

ެވްސ މީހެއް އަޅުަގނޑަކީ. އަުޅަގނޑަަކށް ނުފެނޭ އެއްޮގތަކަށް   ހުރިފައިާވާގފަރުެގ ަރއްޔިުތން ހޮ ކާށިދޫއާއި

  އެބަޖެހޭ ސްލަމް އަ . މިނިސްޓަރުއްޮގތެ ން ކަންތައް ދާތެރެއި ެގާވނެ ޮގތަކަށް ސަރުކާރުޝަން ކްފަން ތައްކައުންސިލު

 ،ސުާވލަކީ  ސުާވލެއް. އެ ؟ސިލެއް އުފެއްދީ ކީްއކުރަންތޯން ބާރު ލިބިެގން ކައު ންނަން. ޤާނޫނުއަސާސީސްމިކަމާ ިވ

ކޮންމެ ުދަވހަުކ ށް ން. މިނިސްޓަރު އަރިހަ ދޭތައްރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ިޚދުމަތް ،ކައުންސިލުން ކަންަތއް ކުަރން

އެ  ދުަވހު އެކަން ނިމުނީމާސެލްފީ ނަާގަފއި އެ އެުކަގއި  އްާޔއާރިކައުންސިލު އަިއސް މިނިސްަޓރާ އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫ

. ހޭބަޖެޮހަވން އެޮގތަކީ ކައުންސިލުަތއް އަނެްއކާ އަލުން  ެވެގްނއުޅޭ މިހާރު މި ؛ނޫން. ކައުންސިލުަތއް ނިމުނީކީ

އެީއއެއް ނޫން ކަންަތއް އް ެވސް ކުރަްއަވން. މަސައްކަތްތަކޮށް ކްިޓވް ޅުން އެަބޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އެ، އެ ބޭފުއެހެންީވމާ

ޖެހޭނެ. ނެ. އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިްވ ބާރު ދޭންހޭޓިްނގ ބާރު ދޭންޖެާވންޖެހޭނެ ޮގތަކީ. ކައުންސިުލތަކަށް ދޭންީވ ބާރު. އޮޕަރޭ

މިހާރު  ންއް ަހދަން ސަރުކާރުކެ ނެ ޮގތްތަށް އޮަޕރޭޓްކުރެޭވއަމިއްލައަ ށްނަންޅު ލީ އެ ބޭފުނޭންޝަފައި
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އް ދޭންވީއޭ. ދަލުެގނެސް ބާރުތަރާރު އެީއ އެއް ކަންތައް. ާގނޫނަށް ބަަގމި ؛ ، އަަވހަށްދަނީ. އެހެންީވމާސައްކަތްކުރަމުން

ރޭޓިންގ ޕަީވއޭ. އޮންރައިމުކުޤާޓުތަކެއް ންޕޮއިކަލް ޭވނެ ފޯރެކުކޭޓް ކޮމިއުނި ރީތަކާޓްއެލް.ޖީ.އޭ ުއާވލަންީވއޭ. މިނިސް

ޕަރޭޝަނެއް ކޮންމެ އޮ ،ރޭޝަެނއް ެވސްއެޑްމިިނސްޓްރޭޓިްވ އޮޕަ ކޮންމެ ؛އް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އޮޕަރޭޝަނެއްމޮޑެލެ

 ކުން. މިޑަ ކޮންމެެވސް ސްޓޭންޑަ އިކާއް ެވސް ހިންަގނީ ކޮންމެ ެވސް މޮޑެލަޭރޝަނެފައިނޭންޝަލް އޮޕަ ،ެވސް

ހިނާގތާ އެތަްއ  ެވރިކޮށްރުބާ ކައުންސިލުަތއް  އިޔޭަގ. ދުނިކައުންސިލުތައް އޮންނަނީކީ ކަންޏެއް ނޫންއެ  އިރާއްޖޭގަ 

ހުންނަަވއިެގން އެ މީހުން ސެންޓްރަލް ކު އަރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާބާރުެވރިނުކުެރެވނީ ަގއި ޖޭ ރާއް މާނެއް ެވއްޖެ. މިޒަ

 .ކޮންޓްރޯލް ނަަގންެވެގން. މިހާރު..

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަން ރިޔާސަތު

 ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން.  ިވލިނިގލީ

 

 ދާއިާރެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ާވހަކަދެްއެކުވން: ިވލިނިގލީ

ންތަކެއް ވެއްޖެ. ައުއ މާޒަ ދަްއކާތާ އެތައް އި ަގހިރާއްޖޭެވޒީ ާވހަކަ ދިކައީސް. ލާމަރުރަތެރި ތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ލަޙަތަށް ބަލައި ރަށުެގ ޞްރަުށެގ މަ އެީކަގއި ާލމަރުކަޒީެވެގން ާގނޫނަކުން ިދެވހި ރަްއޔިތުން އެ ސީއާސާނުއަނޫޤާ

ދަނީ.  ން މިހަތަރު ދައުރު ަވމުްނދާތާ ެވސް މިހާރު ތިންމުލައިޓަކައި ަކއުންސިލުތައް އެކުަލަވކަންކަން ނިންމުމަށް

. ެވެގންދިަޔ ތަނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު ޒީަވއި ާލމަރުކަފިޔަ ން ލާމަރުަކޒީ ާވަހކަ ދެްއކު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ެވެގން  ނި ދީފައި އޮތް ބާރަކަށްކަތުން ހަމައެލަދައުރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލަރުްނ ޢައްޔަންކުރުމުެގ ބާރުދިނުން އެކަނި 

ނިޒާމުެގ ތެރެއިްނ ރުކަޒީ މަ ލާ ރުެވސްހާމި ،ޒީ ނިޒާމާ ބެހޭ ާގނޫނުލާމަރުކަ މަޔަޤީނުން ެވސްމި ދިޔައީ. ހަ

 ޒީ ާގނޫނު ފާސްކޮށްފައި އޭަގއި ބުނެފައި  އެއްެވސް ހުރަހެއް ނާޅާ. ލާމަރުކަށް ބާރު ދިނުމަ ދީފައިާވނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ

ަވްސ ދު މަސް 6ާގނޫނުތައް  އެީކަގިއ މި ާގނޫނާ ތަޢާރަޟްާވ އެހެން ފެށުމާ  ރަން ޢަމަލުކުށްމި ާގނޫނަ ،އޮންނަނީ

ނުދިޔަ ނިެގންއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ފެ .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެއއްޮގތަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނޭ  ާގނޫނާކަޒީރުތެރޭގައި ލާމަ

. ސް މި އަންނަނީންެގ މަޖިލިަވނަ ަރއްޔިތު  19ޖިލިސް، މަރަްއޔިތުންެގ ަވނަ  18ސް، މަޖިލި ަވނަ ަރއްޔިތުްނެގ 17

ެއިކ އެކި ،އް މާލޭ ސަރުކާރަށް ޖަމާެވފައި ހުރި މާއްދާތައްތަރުބާ ޮގތަށް ސްއެޅޭލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ހުރަ އަދިެވސް

ީޒ ާގނޫނާ. އުޅެނީ ލާމަރުކަ ޅެން މިކު ޭވ ތަެނއް ނުފެނޭ. ހަމަ އަނެއްާކެވސް ރެިއޞްލާޙުކު ،ާގނޫނުތައް ބަދަލުެވެގން

ޒީ ާވހަކަެދއްކުްނ ކަރުލާމަޖަހަޖަހާ  ެއއް ފޯމިއުލާ ،އެއްްސ ެއއް ފޯމިުއލާެވކޮންމެ ކޮށްށް އުލާ ބަްއޓަންކޮމިއެ ފޯ ދެން

ންދާ ާގނޫނުަގިއ މުމިހާރު ޢަމަލުކުރަ. އެްއެވސް ހުރަހެއް ނެތް ؟ނީކަމެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެުވއި ކޮންަވފިޔަ

އްޔާ ރިާރރަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫަގްއެވސް ހުަރހެއް ނެތް. ސަރުކާރުން ޓަކައި އެނުމަށްދި ރުެވސް ަކއުންސިލުތަކަށް ބާ
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ބެހޭ ބާރުތަކާއި  ުކރެޭވނެ. ބިމާޓުރޭންޖެހޭ ބާރު ދިނީމަ ކައުންސިލުތައް ހިނާގނެ. އޮޕަދޭަކއުންސިލުތަކަްށ  ،އިނިންމަާވފަ

ޒީ ާގނޫނުން ލުތަކަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ލާމަރުކަސިމި ހުރިހާ ކަމެއްެގ ބާރު ަކުއން ،ންމުންތަކާއިނިއަދި ފައިާސެގ 

ތަށް ޢަމަލުކޮށްެގން އެ ާގޫނނާ އެއްޮގ ،އްޮގތަށް އެ  އާއުންސިލުަތކަްށ އެކަ ތް.އެބައޮ އިޚުތިޔާރު  ށްއަެވސް ފުރިހަމަ

، އަުޅަގނުޑ މާއެހެންީވޮގތުން ެވސް.  ޖާަގއެއް ެވސް ނެތް ާގނޫނީދޭތެރޭަގއި ފިޔަަވޅުެއޅޭނެ އެްއެވސް  ކައުންސިލުތަކާ

 އިވާ ފަ ށް ދީނަންޅުާގނޫުނަގިއ އެ ބޭފު ޒީކަެގ ހުރިހާ ކައުްނސިލުތަކުން ލާމަރުރާއްޖޭހިދިެވ ،މި ފުރުޞަތުގައި ޮގާވލަން

ކުރިއެރުުވމަށް ޓަަކިއ ައތޮޅު  ، ކުރިއެރުުވމަށް ޓަކައި ށްޮގތުގައި ހިފައިެގން ރަ ހުރިހާ ބާރެއްެގ ބޭނުން ފުރިހަމަ

ިއ ަގނޫނު މިހާރު މާލިއްޔަތުެގ ާގ ން މަަސއްކަތް ަފއްޓާށޭ. ަދއުލަތުެގ ާމލީ ތަނަަވސްކަުމެގ ތެެރއިސްމިހާރަށް ެވ މިހާރުން

ހިފައިެގން ަކއުންސިލުތަކަށް ަފިއސާ ނުދީ ހިފެހެއްޓަކީ އެއީ ސަރުކާރުެގ މަްއސަލަެއއް. ެއއީ ން ންސް މިނިސްޓްރީފިނޭ

ދައުލަތަްށ  ށް،ކައުންސިލުތަުކެގ އެަކއުންޓަށް ޖަމާާވ ފަިއސާ ނުޖެހޭ ސަރުކާރަެއްއ ނޫން. ތަުކެގ މަްއސަލަކައުންސިލު

ތަުކެގ އާމްދަނީ. އެހެންީވމާ، މިހާރުން މިހާރަށެްވސް އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ސިލުންެވސް. ެއއީ ަކއު ޖަމާކުރާކަށް

ާއއި އަދި ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުެގ ތެޭރގައި އެބަހުިރ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުގައި ނެތް  19ފުރުޞަތުގައި މިއަދު އެޖެންާޑ 

 ،އްުދެގ އިޤްތިޞާދީ ބާރުތަކުންރަހަސަ އެ ،ލް ޕަަވރ ދީެގން ރަށްފުށުެގނޭންޝަފައި ،އިތުރު ައއު ބާރުތަކެއް ީދެގން 

އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު މި  .މަށްދިނުއިމުކޮށްޤާއިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުން ާއމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ަވޞީލަތްތައް 

އައު  ،ން ަކުއންސިލުތަކަށް ބާރުދޭތައް ބަދަލުކޮށްެގެއޮގތަށް ީވހާެވސް އަަވހަކަށް އެ ޕޮލިސީ ،ފުރުޞަތުގައި ޮގާވލަން

ލް ބާރު ލިބިެގން ރަށް ކުރިއެރުުވުމެގ ކަންަތއްަތއް ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ީވހާެވސް އަަވަހކަށް ފޯރުކޮށްދޭށޭ. ޝަނޭންއިފަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޙަމީދު ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

 

  ދެއްެކުވން:ާވހަކަ ސިން ޙަމީދުޙްލްމުޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޮގތުން  ޓަކަިއ ކައުންސިލުަތއް މާލީލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ާރްއޖޭެގ ރަށްތައް ހިްނުގމަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ރި ތެދެއްިވ ކަމަށް ޓަކައި އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްއި ހުށަހަޅާ ަގރާރު ހުށަހަޅުއްަވ އިަލއިބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގަވ

 އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ެވސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަިދ ހަމަ އެ ަގރާރަށް

ާގނޫނު  ޭދތެރޭގައި ލާމަރުަކޒީ ަވނަ ާމއްދާއާ 235ަވނަ މާްއދާއިން  230 ،ަވނަ ބާބު 8ދަންނަަވން. ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ަވނަ މާއްާދަގިއ  234 ،އިރުވާ ތަރުތީބުކުރެިވފައި ަވރަށް ންތައްތަްއ ކަ ެގލާމަރުކަޒީކުރުމު ،އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި

ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުަގއި  ެވސް މަތީން ކޮންމެ އަހަރަކު ލާމަރުަކީޒ އިދާރާތަކަށް ާގނޫނުަގިއާވ ޮގތުެގ ،ަވނީބަޔާންކޮށްފައި 
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މަތީން ފައިާސ  ތްާވ ޮގުތެގއެްއޮގ ނާާގނޫހިމަނައިެގން ފައިސާ ދޫކުރަްނާވނޭ. އަދި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

 ،ކަަމކީ ކަމެއް ާފހަަގކޮށްލާނަން. ެއއް ހޯދުމުެގ ބާރު ލާމަރުކަޒީ އިާދރާތަކަށް ލިބިެގންާވ ކަމަށް. ާއދެ، އަުޅަގނޑު ދެ 

ޑޫ އާެދ، ތޮއް  ؛ދޭ މުއްދަތު ޤާނޫނުއަސާސީ ެވސް އެބަޖެޭހ އިޞްލާޙުކުރަން. އިޞްލާޙުޮކށްެގން ަކއުންސިލުތަކަށް މި

ްއ ދޭން. ެއއީ މަޝްރޫޢެުރކޮށްއެ މުއްދަުތ އެބަޖެހޭ އިތު ،ފާަހަގކުެރއްިވ ޮގތަށް ތްތެރި މެންބަުރ ެވސްއިްއޒަރާެގ ދާއި

ޝަކުާވކުރޭ.  އެބަިގނަ ކައުންިސލުތަކުން  ަވރަށް ކަމަށް ކުރުމީހުންނަށް ލިބިފައިާވ މުއްދަތު  ޓަކައި އެމުމަށްންނި

ނެތް. ދެަވނަ ކަެމއްެގ  ކޮށްދެޭވކަށްމުއްދަތު އިތުރު މި ން ޫނނީ ެގނެްސެގޙެއްލާއެހެންީވމާ، ޤާނޫނުއަާސސީއަްށ އިޞް

ބަޖެޓުަތއް  ޮގތުްނ ކައުންސިލުތަކަށް މިހާރުެވސް ރާއްޭޖެގ ާގނޫނުތައް ހެދިފައި ހުރި ،ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން

 ިބމެއް ެއއްެޗއް ޫދކުރަން ޖެހޭ ރަަށކުން ، ެވސްދޫކުރެެވން އެބަހުރޭ. ހުއްދަަތއް ެވސް ެދެވން އެބަހުރޭ. އެހެންނަމަ

 ންގހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ނުަވތަ ޕްލޭނިނޫނީ މަރުކަޒަށް  ހުންނަ ސެންޓްރަލައިޒްާވނަމަެވސް މާލޭަގއި  ކަމަށް

 ށް ަވރަ ދާކަން އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ނުލިބިެވސް ހުއްދަ ހުއްދައަށް ެއދިެގން އެތަެކއް ުދަވހެއްއަށް މިނިސްޓްރީ

 ގެ ަވނީ ރާއްޖޭެގ ކައުންސިލުތަކު  ފަހުން ރާއްޖޭެގ އެކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ ހުރި މިސްކިތައްތައް މި

 .ަހާވލުކޮށްފަ ާރއްޖޭެގ ކައުންސިލުތަކާ ،ބެލުމުެގ ދަށަށް އިސްލާމިްކ މިނިސްޓްރީެގ ބެލުމުެގ ަދށުން ނަާގފައި

މިސްކިތްތައް  ،މިސްކިތްތައް އެކަނި. އެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންާވ ކުރީލުއެހެންނަމަެވސް، ހަމައެކަިނ ހަާވ

ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިސްކިތް ފޮޅާނޫނީ އިމުކުރުމަށް ޤާ އްލަތެސީމަރާމާތުކުރުމަށް މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންާވ ަވ

ައޅުަގނޑު އެ  ،ށްލަންކޮހަަގޑު ފާހަާވލުކުރެިވަފއެއް ުނޭވ. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނ ބަޖެޓުެގ ބައެއް މި ަކއުންިސލުތަކާ

ސާޅީހަކަްށ  ،އޭރުަގއި ުކރީެގ ާވހަަކއަކީ މިސްކިތަށް  4މިސްކިތެއް.  4ދާއިރާއަކަށް ހިމެނޭ ނިލަންދޫގައި ހިމެނޭނެ 

ން ޚަރަދުކުރަމުންދޭ.  ކައުންސިލު ބަޖެޓު ޖަމާކުރަމުންދޭ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ހާސް ރުފިޔާ އަހަރަކު

ަވނީ  ހާސް ރުފިޔާ މި 10ޓަކައި މިސްކިތް ބެލުމަށް 4ދަލުކުރުމާ ެއއްކޮށް  ބަލަށް ކައުންސި އެހެންނަމަެވސް،

ެގންދަނީ ޓެމުންހައްބެލަމިސްކިތްތައް  ކުރެޭވނެ ޮގތެއް ނޫން. މިހާރު ކައުންސިލު ބަޖެޓަށް. އެހެންީވމާ، މިއީކީ މިކަން

މީހުންެގ  ފަންޑު ހޯދައިެގން ުނަވތަ އެ  ހުންމީ އެ  .ިއެގންމީހުން ފަންޑު ހުޅުވަ  އެ .ރަށުެގ ރަްއޔިތުން އަިމއްލައަށް 

ފައިސާތަްއ  އެ ހުއްދަތައް ދޫކުރުުމެގ ހުއްދަާއއި މިފުރުޞަތު އޮޭވ ޙަޤީޤަުތގައި. ީވމާ، މިހާރުެވސް ޖީބުން. އެހެން

 ން ނަކުަވކި ޒޯ ،ކަމަކީ ކަމެއް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. އެއް ލާއިރު މި ަގރާުރގައި ދެއިދިނުމުެގ ހުއްދަ. މި ަގރާރަްށ ބަލަ

ލިބޭ ީދެގން  ާވހަަކއަކީ އެރަށުެގ ބިާމިއ ހުރިހާ އެއްޗެހި ިވއްކަިއެގްނ ނޫނީ ކުއްޔަށް ،ކަމެއް އެތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ

ޮގުތގައި ފާހަަގކުރަްނ  ެގކަމެއް ިހއްސާ ަވެދެގންދޭ. ދެަވނަ 100ފައިސާ ަކއުންސިލުތަކަށް އެަބ ަވދެެގންދޭ. އެއީ %

 ، އުސޫލަކުންޓަކަްށ ލަިއެގން ހަމަޖެހޭ ޕޮަވކި  40% ކުގެ ކާއި މި އެްއޗެހިތަތަަރށްނޭ ފަޅުތެރޭަގއި ހިމެއަތޮޅު

ލަ ޮގތެއްގައި މި ނިސްބަތަކުން އެ އަތޮޅަކަށް ނުަވތަ އެ ރަށްތަކަށް ލިބިެގންދާކަން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ޖުމު

 އި،އުްނސިލުތައް ބާރުެވިރކުރުވަ  ކަޖޭެގާރއް ،ަގރާރަށް ެއކަމަށް ޓަކަިއ ތާީއދުކުރަން. އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަނީ
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އެނެގނީ އެ ރަށްތަކުެގ ރައްޔިތުްނެގ ކަންތައްަތްއ ާގތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެ ކައުންސިލުތަކަށް  ކައުންސިލުތަކަށް

 ކައުންސިލު. އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އޮންނަނީ ޮގތް. އެންމެ ކައިިރން ދެކޭނެ ބަޔަކަށް މި ހުންނަ

ޙަޤީޤަުތަގިއ  .ތަފާތުކުރާ ާވހަކަ ދައްކާތީ މިިގނަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން  މިތާނގައި ަވރަށް، ން ބޭނުންލަކޮށްފާހަަގ

 އް އަންނަލާއިރު މަޝްރޫޢެއިއަތޮޅަށް ަބލަ 20ދައުލަތުން އެބަ ތަފާތުކުރޭ އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މިހާރު ރާއްޖޭެގ 

ނިޒާމު ެވްސ  ެގބޭންކު އިރާއްޖޭަގފަހުން  ޅަށް. އެންމެތޮ. އަައށް އަންނާނީ ފަވނަ 19 ާވނަމަ ކަމަށް

މެން ހަމަ ައޅުަގނޑުމިއީ އަށް. ަވނަ  19 ަވނީައއިސްފައި ބޭންުކެގ ނިޒާމު  އަތޮޅަށް އިމުކުރެިވެގންދިަޔއިރު ފ.ޤާ

 ކަމެއް. އެހެންީވމާ... ފާހަަގކުރާ އަބަދުެވސް

 

  ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 .ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުްއޒަތްެތރި އި ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

 

  ހަކަދެްއކެުވން:ާވ ޙުސައިން ޒިޔާދުަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާަރކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދުަވެހއް.  ރަށް ދެކެން ބޭނުންިވ ދުަވހެއް. ިމއަދަކީ އަުޅަގނޑު ަވރަށް އުާފާވަވ ކުއަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ރާއްޖެެތރޭ މީހަ

ތިލަދުންމައްަޗށް ނިސްބަތްާވ ދަރިއަކަްށ ީވމާ، މިއީ އަބަދުެވސް ބޮޑު ބޮޑު އަޅުަގނޑަކީ ާރއްޖެތެރޭެގ ެއންމެ

ށް ނިންމުމުެގ ބާރު ލިބޭނެ ނަމެންނޑުއަޅުަގނޑުމެން ދެކެމުން އަްނނަ ހުަވފެނެއް. އަުޅަގނޑުމެްނ ކަންކަން އަުޅަގ

ލިބުނު މި  ނަށްގައި ައޅުަގނޑުމެން 2008ެވސް ކުލަޖެހިެގން އައީ  ކިިރޔާ ަގއިދުަވހެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި އުއްމީދު

ނުކޮށް އުޅެނިކޮށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ޒުފުރުޞަތު. އެހެންނަމަެވސް، ކަންދިމާކުރި ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ތަންފީ

ކަމުަގއި. ޒާތެްއެގ އަުޅެވތި ،ޑެއްެގއޮތީ ފާހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެން އުޅެން ޖެހިފައި  ޔައީ. މިއަދާ ދިމިނި ެވރިކަން

ކާުޑ މިހާރުެވސް އޮންނާނީ އަުޅަގނުޑެގ އަމިއްލަ ރަުށގައި. ައއި.ޑީ  ، އަުޅަގނޑުންއަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ރަށު 

ނުކުރަން.  އްކެތްޝަ  ކަރަދޫ މީހެއް. އެކަމާ ައުޅަގނޑުަވއި. ބަރުއަޅުަގނޑަކީ ަވިއކަރަދޫ ދާިއރާެގ ަވއިކަރަދޫ މެން

ނައިފަުރ ؟ ެވެގންތޯ ދަނީ ކިހިނެއް ކަންކަން ނުެވ މި ޅެނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއު ކޮްށެގން މިމެން ޝަްއކުއަޅުަގނޑު

އަކީ ލަސަަބހުސެއް ފަށަމުން ބުނީ މި ހުރިހާެވސް މައް ެވސް ކުރީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދު

ކަމެއް ރާއްޖެތެރޭ   ކަމެއް ނެތުން. މިފަދަ މުހިންމުއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތުމޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ެވސް ެއއީ. އިޚްާލޞްތެރި

ކުރުމާއި އެހެންއެހެން ެވސް ދިޔައީ މީހުްނ ލާދީނީ ެވސް ބަހުސްެގ ަވުގތުަގއި މުޅިން މީހުންނަށް ލިބުނީމާ މިއަދު

މިީއ ން ފައިޓުކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖެތެރޭ އެންމެން މިކަމާ ނިކުންނަން އެބަޖެހޭ. ޑުމެކަންކަމުަގއި. މިކަމަށް ައޅުަގނ

 ޖެހެނީ މިއަދު މާލޭ ރަށްޔިތުންެގ ޙައްޤުަގއި. މާލެއަށް މިއަދު މި ކަމެއް. މިކަން ކޮށްދޭން އަސްލުަގއި ެވސް ކުރަންޖެހޭ



54 

 

ރޭުވމެްއެގ  ،އައީ ނޭނިގެއއް ނޫން. ރާވާއިެގން  ންކަންކަން މިހެން ަވމު . މިއާބާދީ ބޮޑުެވފަ ،ަވރަށް މީހުންތާއޮތީ ނުކަ

ކުރާ ދައްކަނީ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫެނއް ހަދައިެގން ލާމަރުކަޒު  ެމއް. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް މިތެރެއިން ކޮށްފައި އޮތް ކަ

ދަނީ. މާލެއަށް ންމުާމރުކަޒުކުރާާތ އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ފެންނަ ިއ،މީހުން ލަމާލެއަށް  ،ފެންަނނީ ާވހަކަ. ނަތީޖާައކަށް މި

ސަރުކާރުަގއި ހަމައެކަިނ މާލޭ ސަރަހައްދަށް އެކަނި ޭވތުެވދިޔަ  . މާލެއަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގކުރަނީލާމަރުކަޒު

 20އޮތް  ިބލިއަން. ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްރަަށށް މިހިރީ ދެން މި 3 އެބައޮތް. އިބިލިއަން ރުފިާޔެގ އިްނެވސްޓުކޮށްފަ 3

  މާލެ ަވަށިއެގން ކުރި އަހަރު މާލެއާއި 5އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މަޝްހޫރު އެއް ާވހަކަެއއް. މިދިޔަ  .ންބިލިއަ 1އަތޮޅަށް 

މިއީ ހެއްެކއް. އަުޅަގނޑު އެކަނި ދައްކާ ާވހަަކެއއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް ީވމާ، ދައްކާ ާވހަކަެއއް ނޫން.  ؛ކަމެއް

ސަތޭކަ މީހުން  6ހަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލީޖިއަޅުަގނޑުމެން ައޑުއެހިން ިމދިޔަ ހަފްތާގައި މަ

ލަނޑު ރައީްސ  7އަހަރުެގ ެވރިކަެމއް ކޮށްލިއިރު އެ ރަށެއްަގއި  5ޕެޓިޝަެނއް ހުށަހެޅި ޯގތި ނެތިެގން.  އިފަސޮއިކޮށް

 ންނެީވ އަުޅަގނޑުމެންގެ  އި މި ރައްޔިތުްނެގ ާވަހކަ. ޯގްއޗެއް ނެތް. ަވންނާނެ ތަނެއް ނެތް. ދެންރަށުެގ ނު ޖެހި ޔާމީ

 ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަމހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް. ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

 .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްމަ. ރަށް ކެތްެތރިެވެގން ިމއަދު ދެން ަވަރށް ިގނަ ސަބަބުތަްއ ހުރީަވ މި އިންނަނީ

ޖެހިެގން  ގައިިކޔަނީ. ދަފްތަރުއޭ ރާއްޖެތެރެ އޭ،މާލެ ،ކީއްކުަރން ޢުޟޫއުާވހަކަފުޅުދަްއކަާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަ

 މާ ކިަޔއިެގން ިއކަރަދޫއޭަވާރއްޖެތެޭރެގ  ައއިސްެވެގން ާވން އިންނަނީ. މާލޭ މީހަކަށްޖެިހެގން ގައި އިންނަނީ. ދަފްތަރު

ލަތު އޮތް ޮގތުން. ހާ އެއީ ؛އްމީހުންެގ ޕެޓިޝަނެ 600 އިދައްކަނީ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މިތާނަގާވހަކަމޮޅު 

ނިޒާމީ  އަށްޅާބޭފުމި  .ރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެ ،ލަތު ޮއތް ޮގތުންހާމަހިބަދޫއަކީ ކުޑަުކޑަ ރަށެކޭ. އެހެންެވެގން އެ 

އެހެން  ،ބޭރަްށ މިތާ ތިބޭ އެހެން މެންބަރުންނާ ާވހަކަދަްއކައި  ންޢުޟޫއުމަ މައްސަލަ ައޅުަގނުޑ މި ެނީގ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަމަށް ފާހަަގުކރެޭވ.  ޮގތުން ދިމާކުރާ ޒާތީ ެއހެން މެންބަރުންނާ ހައި،ޖޫޖަހަމެންބަރުންނަށް 

 ޮގތަށް މި ތިބީ.  ނޑުމެން ހަމަ މަޑުމަޑުން ތިބޭޅުަގދަްއކަންޏާ އަ ށް ާވހަކަޢަޟޫއުމަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ަގާވިއދުެގ ކޮން މާއްދާައކަށްތޯ ތި ލަފާދެއްަވނީ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްަފހު(

އެކަމަުކ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  .މާއްދާެއއް އެ ރިޔާސަތުން ައންާގނެ ،ނަމަ ރިޔާސަތުން ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނަާގ

ެވސް އަުޅަގނޑަކަްށ  ކަމަކަށް މާއްދާއެއް ެވސް ިވދާެޅއްނުެވުވނު. އަދި ަގާވއިުދގައި އޮްތ ޮގތުން ނިޒާމު ެގއްލުނު

 ން އެދެން. ެދުވެގންނޫން. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު ކުރިއަށް ބެހޭ މައްސަލައެއް ، ނިޒާމާނުފެނޭ. އެހެންީވމާ

 

  ހަކަދެްއކެުވން:ާވ ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

އެ ރަުށެގ  ،ޒިރުކޮށްހާ ަތނަށް ެވސް މިނިސްޓަުރ މި ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. މަުޑއްަވރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ންކަން ީވ. ދެން ހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާ  ކަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިަމތީ ނޫންތޯ މި ؛ބަނދަރު ނެތް ާވހަކައާއި ނަރުދަމާ

އުޅެނީ. މި ނިޒާމީ  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ. އެ މަްއސަލަ ޙައްލުކުރަން އަުޅަގނުޑމެން މި ބޮޑު މިއީ ؟ނަންަގަވްނީވތޯ

ުގން. އެީއ ަވރަްށ ބޮޑު ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް. ނމައްސަލައަީކ ރަށްފުށުަގއި މީހުން އުޅޭކަްނ ޭވުތެވދިޔަ ސަުރކާރަށް ނޭ

 މައްސަލަިއެގ ާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަހިބަދޫ  ،ބެހޭ މައްސަލައެއް އެދެން. ނިޒާމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްުވން .ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްރާމަހިބަދޫ ދާއި

ަދއްަކަވނީ މިތާ އެ  ެވސް އެ ބޭފުާޅ ާވހަކަމިހާރު ؛ބެހޭ މައްސަލަ ނަާގ ނުކުތާ އާދެ! ރިޔާސަތުން ދެންމެއަކު ނިޒާމާ

. އެއީ ނާނީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޮން ށްާވހަކަަދއްކާ ޮގތަ ރިޔާސަތާ. ކާއެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައިން 

ެގ ހުށަހެޅިފައިާވ މައްަސލައިެގ ަމއްޗަށް މެންބަރު ،ަވަނ މާއްދާެގ )ށ(. ޭއގައި މި ޮއންނަނީ 58މަޖިލިސް ަގާވއިދުެގ 

މިތާ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  .އެބަ ާވހަކަދަްއކާ ަމޑުްއަވރީ ދާިއރާެގ މެންބަރާ ،ާވހަކަދައްކަނީ ބިނާކުރުން. މިހާރުާވހަކަ 

ލަްއކަ  ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް، އެހެންީވމާ. ޮކންމެެވސް ެއއްޮގަތކަށް ާވަހކަ ބިނާކުރަން. ްއކާއެބަ ާވހަކަދަމެންބަރާ 

 ޮގތަށް އޮތީ.  ާވހަކަ  ދެއްކޭ
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 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 . ރަނަގޅު ާވހަކަފުެޅއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅުދައްަކާވނީ ައޅުަގނޑާ މި ަވުގތު

 

 ހަކަދެްއކެުވން:ާވ ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

ނެ އުޅޭހުން މީ ގައިާވހަކަދަްއކަނީ. އެކަމަކު، މަހިބަދޫިމ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސާ

 ފަސްއަހަރު ކަމެއް ނުެވ އޮތީމާ  ޔައެ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހެއޭ. މަހިބަދޫ ދާއިރާއަށް ޭވުތެވދި ތަނެއް ނެތީމާ

ނޑުމެން އެ ާވަހކަ ދިެވހި ރައްޔިަތކަށް ީވަމ. އަުޅަގެވސް  ައޅުަގނޑަކީ އޭ.އްކަންޖެހެދައެ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން 

ނުދެއްކީމަ އެ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި  .އަހަރު 5 ނިންދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދައްކަން ؟ކާކުތޯ  ނުދައްކާ ދެން ދައްކާނީ

ތިބީއޭ. ހަމަ ކުރި   އޮނު ފޮމެލަފުމެލާ ،ލާއިޖަހަލައަތްޖަހާޖެހިއިރު ދަްއކަްނ އެބަޖެހޭ. ހަތްލަނޑު  . މި ާވހަކަކަނީދައް

އާދެ! ރަށްރަށުެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާނަން.  ެގއަޅުަގނޑުމެން ، އަޅުަގނޑުމެންެވސް ނެތޭ. ދެން ކަމެއް އެއް

ކުރާ ާވހަކަ ަދއްާކިއރު އަޅުަގނޑުމެން ރަށުަގިއ  ކަމެއް އިރަށެއްގަ  .އުޅެނީ  މިމިހާރު ށް އޮޅިެގންއަުޅަގނޑަ ންރިޔާސަތު

ބިމެއް  ، ރަށުގައި ިއންެވސްޓުކޮްށެގންެވސް ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ޝަުކާވއެ ބިމުން ޯގތި ނުލިބިެގން އެަބ 

ނަ މިނިސްޓްރީއަކުން ންަގިއ ހުމާލޭ  މަށް.އަހަުރ ދަނޑުެވރިކަ 7އިންެވސްުޓކުރާނެ މީހަކު ުނލިބިެގން އުޅޭާތ 

ބޭފުޅުން  ދެއްކީމާ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ މި ާވހަކަ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާނެ.  ތީ.އޮ ނުލިބިެގން އަދިެވސް މިހުއްދަ

 14ެވސް އަުޅަގނޑަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ ބުރިޖާ އެްއކޮށް  ކަމެއް ނޯންނާނެ. ހަމަގައިމު ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ކުރާނެ 

 14ެގ  ެގއެްއކޮށް އޭުރެގ ހަުއސިން މިނިސްޓަރު ސްޕިޓަލާ އެރިކަން. އަުޅަގނޑަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ ހޮ އެއްބުރިއަށް ގެ 

ބުރިއަށް އެރިކަން.  14ެވސް  އެއްކޮށް ޅިޔަންޭބެގ ހޮޓާ ށް އެރިކަން. އަުޅަގނޑަްށ އެނޭގ އެްއޗަކީ އެ މިސްކިތާ ބުރިއަ

. ރާްއޖޭެގ އެްއެވސް ރަށެއްަގއި މިިއން އެއްެވސް ޕްރޮޖެކްޓެްއ އްހުރި ކަންތައްތަ ެވސް ެވފައި މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

ަވއިކަަރދޫެގ ނަރުދަމާއާއި ބޯފެނެއް ނެތީއޭ. މި ދައްކަނީ. މެން  އަުޅަގނޑުނެތީމަ އެ ާވހަކަ އޭ.ނުހިންެގ ؟ހިންުގނުތޯ

ެވސް  އިއެ ދާއިރާގަ . ތޭނެ ެވސް ލައިދޫެގ ނަރުދަމާާއއި ބޯފެނެއް ނެތޭ. ކުރިނބީަގއި ނެތޭ. މަހިބަދޫގައިއްނެތޭ. ނެ

. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ެވސް ނެތޭ. ނެތީމަ އެ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ އި ނެތޭ. މަޑުއްަވރީ ދާއިާރގަ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

   . ޟާމެންބަރު ޢަލީ ރިއިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާެގ  ލަންދޫމި

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޟާރި މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 
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ދުަވހުެގ ތެރޭަގިއ އަހަރު ާފއިތުެވެގންދިޔަ ފަސްބޫލުކުރޭ ަގިދެވހި ރަްއޔިތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ތަުކގައި އޮތް ހުރިހާ އެ ަކއުންސިލު ،ތަކަށް ދީފައި ޮއތް ބާރު ނިުގޅައިަގނެރާއްޭޖގައި އޮްތ ކައުންސިލު ،މަކީކަ ކުރި

ަގިއ ދިމާލެއްަގއި ތާށިކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތެްއކަން ކޮށްފައި އޮތީ. އެއީ ނިމިދިޔަ ދައުރުެގ ތެރޭ ކިބާރެއް ަވ

ތަކަީކ ސަސްޕެންޑުކޮްށ އަދި އެ ކައުންސިލު ތަކެއްއެތައް އެަތއް ބައިަވރު ަކުއންސިލު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު

އުޅޭ މަސައްކަތަީކ ކަްނ. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ކުރަންއޮތްޮގތުަގއި ހަދާފައި  އްޕެރެލައިުޒެވފައި ހުރި ތަންތަނެ 

ތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޮއތީ ކައުންސިލު ރާރުަގއި މިަގއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙަމަދު ަވޙީދު ހުށަހެޅުއްިވ 

ކުގައި އުފެދިފައި އޮްތ ތަމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ،މިނުގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަްއޔިުތންނަށްއޭެގ އެންމެ ހަމަބާރު 

ބާރުެވރިކަން އަދި މާލީ ޮގތް ާގނޫނީ ތަކުން އެ ަރއްޔިުތންނަށް ބޭނުންާވ ހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ދެޭވނެ ކައުންސިލު

 ،ޤީޤަތަކީއޮތް ޙަ ބާރުެވރިކަން ލިބޭނެ އިންިތޒާމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ މަސަްއކަތެްއެގ ޮގތުން. މިސާަލކަށް މިއަދު މި

ަވނަ ުދަވސް. ފީަވުކެގ ަރއްޔިތުން ެއދެނީ އެ ރަށުެގ ަވަށއިެގްނ  30ކަންނޭނެގ. މިއަދު މިއީ ްއ އިއްތިފާޤެ

ރިންުގރޯޑެއް ހެދުމަށް. އެ ަރށު ކައުންސިލުން އަްނަގނީ ިތމަންނަމެންނަށް މިކަމަށް ބޭނުންާވ ހުއްދަދޭށޭ. އެ ހުއްަދ 

ަވނަ ދުަވސް. ދެން ޖަާވބެްއ  30ތާ މިއަދަށް މިއީ ޅޭއަށް އު މިނިސްޓްރީ  ޅޭުގ ޓަކައި ހުށަހަޅައިެގން ކަމާހޯދުމަށް

 ގެ ަބއްތީމަުގ؛ ކައުންސިލުްނ އެދޭ ކަންތައް ،ލިބޭނެކަމުެގ އިންތިޒާުރގައި ިމ ތިބެނީ. މިސާލެއްެގ ޮގތުން މި ދަންނަާވލީ

ން އެކަމަށް ކުުގޅޭ މުއައްސަާސއަ މާ. ކަމާ ުގޅޭ މިނިސްޓްރީން ނުަވތަ ކަހޮޅިބުރި އަދަިއެގން އެ ހޮޅިުބރި ނުޖެހިފަ

 ޙީ ންނަ އެނދު ހަލާކުެވެގން ޞިއްހުންނަ ޯވޑުަގއި ހު މަރުަކުޒަގިއ ޙީނުލިބިފައި ބަޖެޓު ނުލިބިެގން. ޞިއްހުއްދަ

ދާއިރާެގ ބަޖެޓު އަތޮޅު ަކުއންސިލަށް ނުަވތަ އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލަށް ދީފައި އޮތީމާ ައތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އާދޭްސ 

އި ހުންނަ ކޮްމޕިއުޓަރެއް ހަލާުކެވެގން ެއ ަގއެނދު ހޯދަން. ރަުށ ކައުންސިލު ސް ދުަވމަސް ހަ ންނަާވލާދަދަންނަާވލަ

 ،ުއޅެނީ. އެހެްނީވމާ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުދެިވެގން މި. ކޮމްޕިއުޓަރުެގ މަރާމާތު އެަބ ބޭނުންޭވ

. ސްޫކލުގައި އޮންނަ ކޮންމެެވްސ ށްއަެނއް މުއައްސަާސއަކަކާ މަރާމާތަށް ބޭނުންާވ ފައިސާކޮޅު ނުލިބިެގން އަނެއް

ިމ  ،އުޅޭ ާވހަަކއަކީ  ހަމަ މިފަދަ ކަމެއް ބޭނުންީވމާ ހަމަ އެކަމާ ުގޭޅ މިނިސްޓްރީއަކަށް. ދަންނަަވން މި ؛ކަމެއް

 ރެ ިގނަެވެގން މި އަހަރަށްުވ 10ތައް މަަސްއކަތްކުރާތާ ާގްތަގނަޑކަށް ރާއްޭޖެގ ރަށްރަށުަގިއ ހުރި ކައުންސިލު ގައިލުހާ

ތަކަށް މާލީ ބާރުެވރިކަން އަދި ާގނޫީނ އެ ކައުންސިލު ،އުޅޭ މަސައްކަތަކީ ކުރަންމިއަދު  މި، އެހެންީވމާ. ދަނީ

 . ދަންަވން އެބަޖެހޭމިސާަލކަށް ހަމަ  ؛އް ހުރި ުކދިކުދި ކަންތައްތަ މިހެން ،މިފަދަ ަކންތައްތައް ،ބާރުެވރިކަން ދީ

ުގޅޭ މިނިސްޓްރީތަކަާށއި  ކިތަންމެ ޒަމާނެއް. ކަމާ  ތާ ނުރޭނިެގން އުޅޭ ބުރުސްތާނުެގ ަވށާ ފާރުަގ މިލަންދޫ

ކުރޭ. އެހެންނަމަެވްސ، މަސައްކަތް އެބަކައުންސިލުން  ހަމަ ،ދަންނަވައިމުއައްސަސާަތކަށް ދަންނަަވންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

އުޅޭ ކަމަީކ  ކުރަން، މި. އެެހންީވމާެވފަ ނުަވތަ އެކަމަށް ހުއްދަ ނުލިބިފައި ނުަވތަ ދެން އޮތް ޮގތެއް ބަޖެޓު ނުލިބިފައި

 ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ެއ ަކއުންސިލުން އެދޭ  ،ކައުންސިލުން ބޭނުންާވ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް
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ީވހާ  ،. އަޅުަގނޑު އެދެނީއުޅެނީ  ޮގތަށް ކުރެޭވނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދެޭވތޯ މި ރަްއޔިތުން އެދޭ ،ޮގތަށް

ަތކަކީ ެއ ކައުންސިލްތަުކެގ ފުރިހަމަ ޮގސް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ކައުންސިލުާގނޫނު ފާސްެވެގން ޒީ ކަށް ލާމަރުކަ އަަވހަ

ތަކުގައި ތިބި ރަްއޔިތުން ެއދޭ މިފަދަ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސޭނެ ޮގތްތަެކްއ އެ ކައުންިސލު ،ބާރުެވރިކަމުަގއި

ހުރިހާ  ،ސް އެދެނީ ެވ ކަމެއް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން މުން ަވރަށް މުހިީވހާ ައަވހަކަށް ެވެގންދިއުން. މިއީ

ޯވޓުަލއިެގްނ ހޮާވ  ،ެވސް ެއދެނީ މިފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަަމޖެހިެގން ައއިސް އެ ަރއްޔިުތން ހޮާވ ރަށެއްެގ ރަްއޔިތުން

ެއްއެވސް . ނެ ދުަވހެއްދެޭވާވ ޮގތަށް ތަކުން އެ ަރއްޔިުތން ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތައް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންކައުންސިލު

 ،ނުޭވ ނުދިއްލިފައި އިންނާކަށް. ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ބޭނުމެއް ންނަ ހޮޅިބުރިހުބަނދަރުމަތީގައި  ނުޭވ މެއްބޭފުޅަކު ބޭނު

ދެންހުރި ކަމެއްެވސް ނުެވފައި އޮންނާކަްށ.  ،ނުޭވ ކުނި ސާފުނުކުރެިވފައި އޮންނާކަށް. އެްއެވސް ބޭފުެޅއް ބޭނުމެއް

އަބަދުެވްސ ބުނާ ާވަހކަައީކ. ރައްޔިތުން ބޭނުްނާވ ބާުރެވރިކަން އެ ަރއްޔިތުންނަށް  ންިމއީ އެމް.ޑީ.ޕީ، އެހެންީވމާ

 ށްީވހާެވސް ައަވހަކަ ،ހާެވސް ައަވހަކަށްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިސާބު މި އަންނަނީ. އިރާދަކުރެްއވިއްޔާ ައޅުަގނޑު އެދެނީ ީވ

ރާރުތަކުަގއި މި ދައްކާ ހުރިހާ ާވހަކަތަކާ ެއކީަގއި ރަނަގޅު ގަ  ާކއި މިތަރާރުަގމި  ،ޮގސްލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ފާސްެވެގން 

ެގ ބޭނުންާވ ތަރައްޤީ  ރައްޔިތުން ،އަަވަހކަށްވެ  އިންތިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެޭވނެ ޮގތެއް ީވހާ

 ތެރި ރައީްސ. ތްޔާ އިްއޒަކުރިމަުގ އެ ަރއްޔިތުންނަށް ަބއްޓަންެވެގންދާނެ ދުަވހެއް. ުޝކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝާހިދު.  މުޙައްމަދު ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ކޮންމެެވސް ބޭފުޅަުކ  ކުލަފުޒެއް. ކުރިން ދުަވހަމިއީ ޢަރަބި  މި ލަފްޒު "ލާމަރުކަޒީ"ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އެހެންެވ އެ ސުާވލުެގ ޖަާވބު އަުޅަގނޑަށް  .ނޭނޭގތީެވއްކަްނ  ެއއްޗެ ތްސުާވލުކުރި ެއއީ ކޮންޮގަތކުްނ އައިސްފަ އޮ

 ،ތަކަށް ދިނުންދެކޮޅަށް ބާރުތަްއ ކައުންސިލު އެނޭގީތެވ ދަންނަާވލީ. މިހާތަނަށް މި ރާއްޖޭގައި މަރުކަޒުކުރުމާ

ަވނަ އަހަރުން ފެިށެގން  2008ށް އެންމެ ބޮޑަށް ަމސައްކަތްކުެރިވަފއި އޮީތ ނުމަްށ މިހާތަނަ ދިހަމައަށް ރައްޔިތުންނާ

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ފާސްެވެގން  ަވނަ އަހަރު ަރްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 2010އައި ސަރުކާރުން. އެ ސަުރާކރުން 

ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންެގ  ޮގތަކަށް ރިހަމަ ބޭރުތައް ދެވޭ ފު ންނަށް  ދޭން ބޭނުންާވރައްޔިތު .ކާރުންއައީ އޭރު އޮތް ސަރު

އޭރު ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ނިންމެީވ  ން އޭރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެޖޯރިޓީ އޮތީމާމުނަސީބު ދެރަކަ

 ަގއި އެ ާގނޫނަށް މާފަހުކަމަށް. އޭެގ ނޫން  ރައްޔިތުންނަށް އެ ބާުރ ދިނުމަކީ އެ ބޭފުޅުން ރުިހަވަޑއިަގްނނަާވ ކަމެއް 

ފަހުަގއި އުފެދިެގން ައއި އޭެގ .ާވ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭުރ ލިބުނު ސަރުކާރު ދިޔައީއްބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނުެގނެިވ އޮ 
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ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެިކއެިކ  ، ެވސްބަދަލު އޮތް ކުަޑކުޑަ ާގނޫނަށް ެގނެިވފައި  ސަރުކާރުން މި ދެންނެިވ

އުޅެނީ  ތަކުން ނިުގަޅިއަގތީ. އަޅުަގނޑުމެން މިަކއުންސިލުެވސް  އި ޮއތް ކުޑަުކޑަ ބާރުގަ މިނިސްޓްރީތަކުން އޭ

އް ހިންޭގނެ އިންިތޒާމު ތަމިނިސްޓަރު ދެއްާވ ބާރަކުން ކައުންސިލު  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއާވ ބާރަކުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ސްނުިވޔަބެނުންފުޅުއުޅެނީ މިނިސްޓަރު  އަޅުަގނޑުމެން މި ހަމަޖައްސާކަށް ނޫން.

ނުިވޔަސް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ާގނޫނަކުން އެ ބާރުެވރިކަން ަރއްޔިތުންަނށް ދޭން. އެކަން ެއޮގތަށް ބޭނުންފުޅު

ން ރިޝްަވތުެގ ޮގުތގައި މިނިސްޓަރަށް ރަދުކުރަން ދެިވފައި ހުރި ފައިސާއިކުރެުވނީމަ ފުނަދޫގައި އަޅާ ެއއަރޕޯޓަށް ޚަ

ްސެވދާކަށް ެދން ނުޖެހޭނެ. އެކަމަކު، މާީޒ އޮތީ ހަމަ ަވރަށް ހިތިކޮށް. ފައެއަރޕޯޓު ކަން ެވެގްނ އެ. ނުޖެހޭނެދޭކަށް

 ލާމަރުކަޒުެގ ޮގުތަގއި ިގނަ  ،ަމރުކަޒުކުރުން އެިކ ރަށްތަކުން ިއ،އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ފުނަދޫާއއި ފަރުކޮޅާ ެއއްކޮށްލަ

 ާވނެބާއޭ. ޖާަގ އޮތް ތަނެކޭ ކޮންކަހަލަ ރަނަގޅު ކަމަކަށް  ލުންކޮށްރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން ފޮނަދޫ އެއްފަސް

ހޮސްޕިޓަލް  .ންނާނެއޮފުޓުބޯޅަަދނޑު  .ެވސް އޮންނާނެ ރަށުަގއި ނަރުދަމާ ބޮޑުާވނެ. އެ . މަހިބަދޫއަްށުވރެ މާއެއީ

އްާވ ހުރިހާ ކުިޅަވރުތަެކްއ ޅުއެ ބޭފުޅުން ކު ހުންނާނެ.މި ހުރިހާ ކަމެއް  ،ކަމެއްބޭންކު ހުންނާނެ. މި ހުރިހާ . ހުންނާނެ

ޮގތަށް  ކަމަށް ެވދާނެ. އެހެންިވޔަސް ިގނަ ރަްއޔިތުންތަަކކަށް ޚިދުމަތްދެޭވނެ އަުޅަގނޑުމެން ނުކުޅޭފަހަރުގައި 

ދައުރު  ،ތަކުެގ ުމއްދަތުތެރެއިން ަކއުްނސިލުަތއް ބާުރެވރިކުރުމުެގ އިންތިޒާމުކުރަން ބޮޑު ބިެމއް އޮންނާނެ. ކައުންސިލު

ެގންާވ ތަޢުލީމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުން އެކަށީ  ،ކަމެއް. އެކަީށެގންާވ މީހުން މުންމުހި ރެ އިތުރުކުރުން ެއީއ ަވރަށްށްުވމިހާރަ

މު  ންހާމެ މުހިރަނަގޅު އެކަށޭނަ މުާސރައެއް ކައުންސިލަރުންނަށް ޮއތުމަކީ ހަމަ އެ ކުުރމުގައިތަކަށް އިންތިޚާބުކައުންސިލު

ނޑުމެންެގ ިމ ދަުއރުަގިއ އުފެދިެގްނ އަންނަ ާގނޫނަކީ ދިެވހި ރަްއޔިތުން އެ ުޅަގބޫލުކުަރނީ އަަގކަމެއް. އަުޅަގނޑު 

ށުަގއި ިތއްބެިވ ކައުންސިލަރުން އެ ށްރަބައެްއ ރަ މެ،އެހެން ހަމަ .ދިއުންބޭނުންފުޅުާވނެ ފަދަ ާގނޫނަަކށް ެވެގން

ކުުރަވނި ޮގަތކަށް ެވސް ޖަާވބުދާރީ އްއްތަ ކުރައްާވ ކަންތަޚިާލފަށް  ސާސްތަކާއި ޝުޢޫރުތަކާހު ރަްއޔިތުންެގ އިރަށްރަށުެގ 

ބޫލުކުރަން. އަިދ ަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ނިންމޭނެ ރަނަގޅު އިންތިޒާމެއް އުފެދިެގން އަންނަ ާގނޫނުގައި އޮންނާނެ

 މިހާރު ރަްއޔިތުންެގ ތެރެއިން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެްއ ކަމަކަށް އޮތީ އަންހެން ތަކަށްއަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ަކއުްނސިލު

 ތަުކެގ ތިން ނޫނުެގ ަކއުންސިލުރަނަގުޅކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަ ާގފުޅުން އިންތިޚާބުާވލެއް މަުދކަން. އެކަން ބޭ

ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ެއްއޗަށް ައޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް  ކަމަށް ކަނަޑައޅަން ބަަޔކީ އަންހެން ބޭފުޅުން ބައިކުޅަ ެއއް

ޖެހޭ ކަމެއް. ފުނަދޫގައި މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ެއަކށީެގންާވ ބޮޑު ބިން ލިބެން ންތާއީދުކުރަން. ެއއީ ކޮންމެހެން ކުރަ

ނުަގއި ބޭއްުވން ެއއީ އޮތްއިރު ދެަވނަ ހުޅުމާލެއެއް ހަދަން ފުނަދޫ ފަޅާއި ފަރުކޮޅު އެއްކޮށްލައި ބޮޑު އެއަރޕޯެޓއް އެތަ

  .ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނެހާ ބޫލުކުރާނެ ަކމެއް. މިހުރިަގށ. އަތޮޅު ިގނަ ބަަޔކު އަުޅަގނޑު ހިތުން 

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 



60 

 

 ރިޔާސަތާ ހަާވުލެވަވޑަިއަގތުން()ިވލުފުށީ ދާިއރާެގ މެންަބރު ަޙސަން ަޢފީފު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރުަވނީ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަ  ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް. 

 

 މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

ްށ ރާރަަގަވޙީދު ހުށަހެޅުއްިވ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ަވނަ 230ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ކަމަށް ބަޔާްނކޮށް ދިެވިހރާއްޖެ ހިންަގންާވނީ ލާމަރުަކީޒ އުސޫލުންއަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. 

 2010/7މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަިއާވ ޓަކައި މި ަބޔާންކޮްށފައިާވއިރުަގއި އެ ާގނޫނު ިހންުގމަށް ގައިމާއްދާެގ )ހ(

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދާއިރާތައް ހިންަގން  ،ކަޒީ އުސޫލުން ހިނުްގމުެގ ާގނޫނު(މަރު)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާ

ން ފެިށެގން އެ މަސައްކަތް އޭރުެގ ސަުރކާރުން ކުރެުވނު. އެ ސަުރކާުރ އި 2010، ދީކައުންސިލްތަކަށް ބާރު

ފައިާވ ބާރުތައް ަނަގިއ ދެިވތަކަށް އޭުރަގިއ ސަރުކާރުތަކުްނ ކައުންސިލު އްޓާލުމަށްފަހު ދެން އައިބަޣާާވތަކުން ވަ 

އަުޅަގނޑުމެްނެގ އަތޮޅުތަުކގައި ދިިރއުޅުްއާވ  ،ހަތަެރސްފައި ބަން. ނަތީޖާއަކަްށ ދިމާީވބަން. ތައް ކައުންސިލު

ކުދިން ެގންދާނެ  ،އަިދެވްސ ހޮސްޕިޓަލެއް ނެތި އި،އިްއޒަތްތެރި ލޮބުެވިތ ރަްއޔިުތން އަދިެވްސ ނަޖިސްފެނުން ފެންަވރަ

އަުޅަގނޑުމެން ައނެއްކާެވސް މި ފަށަިއަގތީ  .ތުން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްކުލާްސބަރިތައް ނެ ،ެވމަދު ަތއްސްކޫލެއް

ކޮށްދޭނެ.   ހުރިހާ ކަމެއް މުޅިން އަލުންބަލުން މި ށްރައްިޔތުންނަ ތިލޮުބެވތެރޭަގއި ދިރިއުުޅއްާވ ައޅުަގނޑުމެންެގ އަތޮޅު

ތަކަްށ ަކއުންސިލު އެ 5%ެގ ތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ލަދައު ންޮގތުެގ މަތީ ވާ ހުށަހެޅިފައިާވ ަގރާރުަގއި  މި

ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްެގ ދަށުން ދޭންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި  ންއަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްތަކުެގ  ،ނޭަގއި ނުހިމެޞްތިޞާޚްއި އަތޮޅުތެރޭެގ ލޮބުެވތި ރަްއޔިުތންނަށްޓަކައި އެ އަތޮޅުތަުކެގ

ހަމަޖެހޭ އުސޫލެްއެގ  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ބެއްެލުވމުެގ ދަށުން 40%ެވސް  ންަގއި ލިބޭ އާމްދަނީބިމު ކުލީެގ ޮގތު

 ތަކަްށ ދޭންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ެއކަމަށް ސިޓީ ަކއުންސިލު ،އަތޮޅު ކައުންސިލަާށއި ،ތަަކށާއިތެރެއިން ރަށު ަކއުންސިލު

ެއއްެވސް ޭބފުޅަކަށް އަންނަންޖެހޭ ކޮންމެ  ،ެއއްެވްސ އަތޮޅެްއަގއި  ،ރާއްޖޭެގ އެްއެވސް ރަށެއް  މި .ރަންތާއީދުކު

 ތަރައްޤީ އެ  ޤުއްޙަ ޮކށްދޭނެ.އަުޅަގނޑުމެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ތާއީދުކުރާނެ. ެއކަމަށް ަވކާލާތު ތަރައްޤީއަކަށް

ެވްސ އަތޮޅުތެރޭެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ދަފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންއިރާهللا މާތް ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭނަން. ބޭފުޅުންނާ

އަުޅަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  ،އަުޅަގނޑުމެން އަބަުދެވސް ދެކެން ބޭނުންަވނީ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްެދޭވނެ.

  ސްކޫލުެގ ޚިދުމަތްތައް ލިބުން.ންާވނުހަމަ ބޭ ،ރައްޔިތުން އެރަށެްއަގއި ތިއްބަާވމެލޮބުެވިތ ތިއްބެިވ ިއްއޒަތްތެރި 
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ފެނާިއ  ަގިޑއިރު 24ެވސް  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ. އެ ރަނަގޅު ފެންަވރުެގ ހޮސްޕިަޓލެއްެގ ޚިދުމަތް އެ

ރި މަުގމަތީަގއި ނަޖިސްބޮޑުނުާވ ނަރުދަމާއަކަށް ފާޚާނާކޮށްލެެވންޖެހޭ އިްއޒަތްތެ ،ހެޔޮަވރުެގ ކަރަންޓު ލިބެންޖެހޭ.

މާލެ އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްޤީކޮށްދޭންޖެހެނީ ހަމަ އަތޮޅުތަކުެގ ލޮބުެވތި ރަްއޔިތުން ަވޑަިއެގން އުުޅއްާވއިރުަގިއ  ރައީސް.

މި ަގރާރަށް އަުޅަގނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  ެވސް ޭބއްުވމަށް. ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި މާލެ

އެކަީށެގންާވ  ،މަދަރުސާެގ ޚިދުމަތް ނެތި ،ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ނެތިގައި ތެރޭ ށް އަތޮޅުއަޅުަގނޑުމެންެގ ަރއްޔިތުންނަ 

ިބމުގައި ޖާަގ އޮތް ރަށްރަށުަގއި ދިރިއުުޅއްާވ ބޭފުޅުންނަށް  ،ބޮޑު ބިން  ނިޒާމު ނެތި ދިރިއެއް ނޫޅެޭވނެ.ޙީއްޞި

ންނަށް ދެެވންޖެހޭނެ ފުޅުބޭ އި އެ ފަ އަހަރު ތިބެންޖެހިެގނެއް ނުާވނެ. ހަަމ ަވުގތުން ޯގިތ ކަނޑާ 5ޯގްއޗަށް އެދިެގން 

އެީކަގިއ  ބޭފުޅުން ޝަރަުފެވރިަކމާއި ފަޚުރުެވރިކަމާ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ދޭނީްވ. އެ .ދޭްނީވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ށް  ންނަބޭފުޅު ިއއްޒަތްތެރި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންެގ ޮގތުަގއި އުޅުމުެގ ފުރުޞަތު އެ ބުން އެއްކިާބެވފައި ތިއްބެިވޞަތަޢައް

 ،އަުޅަގނޑުެގ އަބަދުެވސް އެދުމަކީ ،އަޅުަގނުޑެގ އާދޭހަކީ  މިހާރުން މިހާރަށް ދޭންީވ. ހަމަ ދޭންީވ. .ީވހުޅުާވލަން

ާފަގތި ދިރިއުޅުމެްއަގިއ ުއޅެޭވނެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތޮޅު ތެޭރަގއި ތިއްެބިވ ލޮުބެވތި އިްއޒަްތތެރި ރައްޔިތުންނަށް މާ

. ންކުރުުމަގއި ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަ ކުރާނެ. އަޅުަގނޑު ެއކަން ން އެކަންމަޖިލީހު މެން މިނޑު އަުޅަގ ިދއުން.މަުގފަހިެވެގން

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގިއ  1ނަންބަރު މިޓީ ކޮ ަގިއ އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުުވެމއް 12:30. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 ،ނަމަ ދައްަކަވްނ އެދިަވަޑއިެގންފަިއާވ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ އެްއެވސް މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅުފެށޭނެ. އެހެންީވމާ

އާދެ! މާަވށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  އަރުާވނަން.ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އިޝާރާތްކޮށްލެްއުވން އެދެން. އަޅުަގނޑު އެ

 . ސަޢީދު ދުމެންބަރު މުޙައްމަ

 

 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 އި ބޭނުންީވ. އިްއޔެގަ  މެދު އެއްޗެއް ދަންނަަވން ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރަނަގޅު ކަމެޭކ.  ،ނަމަ ިވްއޖެކުރެެވްސ އަުޅަގނޑު ހަމަ އިޝާރާްތކޮށްިލން މިއީ ރަނަގޅަށް  ަގއި ޢުމި މައުޟޫ

 20ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އިދިކޮޅަށް ދަނީ ދިމާ  ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަން ފެންނަމުން މި ،އެހެންނަމަެވސް

މިއީ ކިހާަވެރއްެގ  ،ބިލިައނެއް ރަށްރަށަށް ބަހަން ނިންމި ކަމަކީ އެންމެ ،ވާއިރު  ބިލިއަން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާމްދަނީއަށް

 ،ދިަޔއިރުއްކަން. މިކަމުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކިހާަވރެްއެގ ފަިއދާއެއް ކުރާނެކަން އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެނިގެގންކަމެ

އެއަްށުވރެ މާ  ،އެހެންނަމަެވސް ތައް ކުރިއަްށެގންދާނެ ޮގތުެގ ާވހަަކތަކެއް ދެއްކިަފއެއް ނެތް.ޢުޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫ
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 ؛މިލިއަން ރުފިޔާ ެނކްސްބިޒަށް  848 އުޅެނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފެންމަތިެވެގން މިދު ިމއަ މު މައްސަލައެއްންމުހި

ޯކޓުަގއި ކުިރައށްދަނިކޮށް ކޯޓަށް ފުރުޞަތު  ،މި ަމއްސަލަ ުކރިއަށްދަނިކޮށް ؛ތުަގއިނޫމަިޑއަށް ބަދަުލެގ ޮގ !މާފުކުރައްާވ

ބަދަލުދޭން  ިއ،ދެކޮޅަށް ަވކިން ކޮމިޓީއެއް ަނަގ ކާޒުތަިއމްތިޔާ ،ނުދީެވސް ރަނަގޅަށް ފުރުޞަތު ށްނުދީ އާބިޓްރޭޝަނަ

 280ރުފިޔާ ނޫމަޑިއަށް ިދންއިރު ނެކްސްިބޒަށް މިލިއަން  848 ނިންމުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްެވރިކުރަން.ނިންމި

 ބަދަލުގެ  ަވނީ ބިލިައން ރުފިޔާ މި  1.6ލަ ޖުމު ،މިލިއަން 130ޯވލްޑް ލިންކަށް  ،މިލިއަން 348ދީބާޖާއަށް  ،މިލިއަން

 އި ަގދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓު  !ހިނާގ. ދުާވލަކަށް ާގތްަގނޑަކަށް ޖެހޭަވރު ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާޮގތުަގއި ދީފަ

 ،ެގ ާގނޫނު ިކތަންމެ ރަނަގޅަށް ހެދިޔަސްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ފައިާސެއއް ނެތް. ދެން ކިހިެނއްތޯ ޯލކަލް ަކއުންސިލު

 ފައިސާ ހޯދާނެ ޮގެތއް މި ؟ގައި ދިާމާވ ބޮޑެތި ަމއްސަލަަތކުަގއި ދޭނެ ފައިާސ ހޯދާނީރަށު ރައްޔިތުންނަށް ރަށް ދިެވހި

މަްސެވރިންނަށް  އިމްޕޯޓް ދަށަްށ ހިނގައްޖެ. އެކްސްޕޯްޓ ދަށަށް ހިނގައްޖެ. 25%އަދި.  ޭވނުދެ ސަރުކާރަކަށް ކިަޔއެއް

 .ނެތަކެްއގައި ސޮިއކުެރިވދާދޭ. ކޮންޓްރެްކޓުނުށްއަކަމްރާނީ މަސައްކަތެއް ކުރިޢުދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ،ާވނަމަ އެހެންނަމަެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފައިސާ ހޯދާނެ ޮގެތއް ސަރުކާރަށް ބުނެނުދެޭވ ަކމަށް

 ކަެމއް ނުކުރެޭވނެ. ސްަރއްޔިުތންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ އެްއެވ ،ަރއްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ،ތަރައްޤީއަށް

ހުންެގ ކޮމިޓީެއއް ނަާގަފިއ ބަދަލުެގ ޮގުތަގިއ ދޭން ނިންމިކަން އެއީ ެއއީ ަވރަށް ޮބޑު މީ 3މިލިއަން ރުފިާޔ ހަމަ  848

މަލުތަްއ ޢަ ، ސަުރކާރުން މިއަދު މިޮގތަށް އެހެންީވމާ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އެޮގަތކަށް ކުށެއް. އެކަެމއް ނުކުެރޭވނެ 

ެވްސ  ނެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ކިތަންމެ ަވަރކަށްދިެވހި ދައުަލތުެގ ބަޖެޓުަގއި ަފއިސާެއއް ުނހުންނާ ،ނަމަ ކުރަމުންދާ

 ،ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓްގައި ަޖހާ ފައިސާ ހުސްެވެގން ިރާޒުވން ފައިާސ ޑިޕްލީްޓަވމުން ،ލެިވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް 

ސަރުކާރަްށ  މަަގށް އެުޅުވމަށްމިކަންކަން ހަމަ .އްޒަތްެތރި ރައީސްއި ކުރަން.ޮގސް ދެންޖެހޭނީ ފައިސާ ޕްރިންޓުނަަގމުން

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ހިފީ.ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ޮގާވލަން އަޅުަގނޑު މި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތަންކޮޅެއް އެކަން އޮތް އި ޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅުދައްަކާވއިރުގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އިއް 

 848މިތާ  ،ނަމަ ށް ނުާވ ަކމަައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ކުށް ބައްަލާވފައި ާވހަކަފުޅުދެއްެކުވން ރަނަގޅު.ޮގތް ސާފުކޮށް 

ލަ ދެިވފަިއާވ ެއެވސް ހިމެނޭ ޮގތަށް ޖުމ މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ހަމަެއކަިނ ނޫމަޑި ރިސޯޓަށް ދީފައިާވ ބަދަލެއް ނޫން.

ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަުދ  ފުަވއްމުލަކު އުތުރު އަުރަވނީފުރުޞަތު މި  ދެންއަުޅަގނުޑ  !ދެއާ އަދަދު.

 .ށްރަޝީދަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:
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 މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ބަރުއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 އިލައި ކުރުމަށް ޮގވަ ޮގތުްނ ބާރުެވރި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށްޓަކައި ކައުންސިލުތައް މާލީ

ނީ ދަިމ ަގރާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިެގން .ެވސް ތާއީދުކުރަން ާވ ަގރާރަށް ައޅުަގނޑުހުށަހެޅިފައި

 ބަލާއިރު އަުޅަގނުޑ އެ ސިީޓއަކަށް ނިސްބަްތާވ އަށް 5% ތަން. ލިިބެގންދާ 5%ެގ ތަކަށް ބަޖެޓު ކައުންސިލު

 މަށް އަޅުަގނޑުމެން މިމިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިެގންދާނެ ކަހަކަްށ ސާޅީފުވައްމުލަކު ސިީޓއަށް ބަޖެޓުެގ ާގްތަގނޑަކަށް 

އެ  އި، ކަނޑައަޅަ ޞްރަށްރަށުެގ ިއޙްތިޞާ ،ލާފައި އެަބޭވަވއިރާުރގައި ޮގަގ އިތުރަށް މިޭއެގ ބަލަނީ އަހަރެއްެގ މައްޗަށް.

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށުން ބިމު ކުލީެގ ޮގތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބޭ  ،ެގ ތެޭރގައި ުނހިމެނޭޞްއިޙްތިޞާ

ެގ  އަތޮޅުތަކު ން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުންނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމި 40%އާމްދަނީެގ 

ތަކަށް އިތުރަށް ލިިބެގންދާ ެވްސ ަކއުންިސލު އާދެ! މިއީ  ލިބެންާވނޭ. ތަކަށްތަކަާށއި ސިީޓ ަކއުންސިލުކައުންސިލު

 10ގައި ހިމެނޭ ތަުކގައި ެއއަހަރެއްެގ ބަޖެޓު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު ،އެދެނީ އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެން މިފައިސާ. މީގެ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށް.ތަކަށް ލިޭބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިިދނުމަ ަކއުންސިލުތައްޕްރޮޖެްކޓުމިލިއަނަށްުވރެ ދަށުެގ 

މެދު   ޖެހުނު ހަީގީގ ސަބަބާަތްއ ބާރުެވރިކުރާ ާވހަކަ ދައްކަން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކައުންސިލު

. ށް އަހަރު ކުރިއަށްފަންސާހަކަނީ މީެގ ހެޖެ ނުޑ ދާން މިއެޮގތުން އަުޅަގ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ.

.  އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަުކެގ އިޤްތިޞާދު އޮތީ ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ތަރުތީބުާވން ފަށާފަ  50ތުގައި މީެގ ޤީޤަޙަ

 ،އަތޮޅު  ދުހުަވ ،އަްއޑޫ ،އެއަތޮަޅަކށް ނިސްބަތްާވ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ،ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްާވ އެޮގތުން އަުޅަގނޑު އެ

އަތޮޅުަތކުެގ ަރއްޔިތުން އަމިއްަލއަްށ  އެ ިރން ފެށިެގން އައި.ކު އަހަރު 50މިތަންތާނގައި ަވުރަގދަ އިޤްިތޞާދެއް މީެގ 

 ،ހި ރަށަށް ެގނެސްއިންިޑއާއަްށ ޮގސް ވިއްކާަފއި ބޭނުންާވ އެއްޗެ ،ފަހަރުގައި ލަންކާހި ޮއޑިދޯނިބޭނުންާވ އެއްޗެ

މުނުޮގސްެގން ސީާދ ބުން ކުރެެވމުން ޮގސްޮގސް ުހއްޓާ ދިެވހި ސަރުކާރަށް އެަކންތައް ކަރުތީއެކަންތައްަތއް ަވރަށް ތަ

 ،ާވތީ ެއްއެވސް ހަމައެއް އިްނސާފެއް ނެތި ކަމަށް ދިޔައީެވސް ެނެގމުން ޓެކްސް، ނަަގން ފެށުމުެގ ސަބަުބންޓެކްސް

ދަްއކާފައި  ތުރުތައް މާލެއަށް ައއިސްފައި ެޓކްސްދަ ޔަދޭތެޭރގައި ކުރެެވުމންދި އޭރު ޑައިެރކްޓްކޮށް ލަންާކާއިއ އިންޑިއާ

 ިދޔަ ތުގައި އެ އިޤްތިޞާދު އެޮގތަށް ކުރިއަރައިޙަޤީޤަ ބަބަކަށްީވ އެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑިެގންދިއުން.ދާންޖެހުމުެގ ސަ

ޅުަގނޑުމެން އަ  ާވހަކަ ހަީގަގތުަގއި މިައދު މި ނުޖެހުނީސް.ާވަހކަ ދަްއކާކަށް  މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މިތާނގައި މި ،ނަމަ

ޮގތުން. އެ ސިާޔަސތުތަކަށް ެގނެުވނު ބަދަލެްއެގ ތް އޮޖެހުނީ އޭރުެގ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅިފަިއ  ދައްކަން މި

ތުަގއި ައޅުަގނުޑމެން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކައުންސިލްތަްއ ބާރުެވިރކުރުާވ ޙަޤީޤަ .ސަބަބުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެގ ތެރެއިން ާވން އަންނަނީ ބަޖެޓު ތަކަށްޤީޤަޙަން ކަތަނެއް ނުފެންނާނެ. އެ ކަމެއް ާވއެ ހަމައެކަނި ދެއްކުަމކުން ާވހަކަ

އަހަރު  50އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަީއ ފާއިތުެވދިަޔ  ދިއުމުން.ިއސާ ހަމަޖެހިެގންއެކަންތައްަތކަށް ބޭނުންާވ ފަ 

އަތޮޅުަތކުަގއި  މުެގ ނަތީޖާައކަްށ ެވެގންދިޔައީ ރުޚަރަދުކު ށް ށް ނިސްބަތްާވ ރީޖަނަމާލެއަ 50%ެގ ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓު
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ދު އަޅުަގނޑު މާލެ ޚު ޖެހުން.އަތޮޅުތެރޭެގ ރަްއޔިތުްނ މާލެއަށް ހިޖުރަކުރަން ،ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި

 ުމެގކިޔެުވ ލީމުޢުތަ ،މިތަނަށް އައިސް  ލީމު ލިބެންނެތުމުން.ޢުއަންނަންޖެހުނީ އަޅުަގނުޑެގ ރަށުން އެކަށީެގްނާވ ތަ

މިތާނގައި ަވޒީފާެގ  ލާ ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާއެއް ހޯދަން ބެލިއިރު ރަށުން ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތު ލިބެން ނެތުނީމަޙަމަރު

ނީ  ތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން އަންނަންޖެހު  ެވސް މަސައްކަެތއް ކުރަން މިއެހެންނޫނީ ާއމްދަނީ ހޯދަން ކޮންމެ ،ފުރުޞަތުގައި

ދައްކަނީ  ދަނީ ކުލިދެއްކުމަށް. ކުލި ައޅުަގނުޑމެން ަވޒީފާއަށް މި. އުޅެނީ އި މިނަގން މިތާއެއަށްފަހު އަުޅަގނޑުމެ

އެހެންީވމާ، މިކަންތައްތައް ރަނަގުޅކޮށްެގްނ ނޫނީ ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްތައް  ތަކީ.ޙަޤީޤަ. މިއީ މިއަދުެގ ވަޒީާފއަށް ދިއުމަށް

 ،ލީމާއިޢުރަނަގޅު ތަ ،އިންތިާޒމާއި ނަގޅަށް ލިބޭނެ ރަތައް ޚިދުމަތްޙީތަރައްޤީކޮށްެގން ަވޒީފާެގ ފުުރޞަތުތަކާއި ިޞއް

ކަންތައް ކުެރޭވ ތަނެއް  ންނަކަށް މިރަނަގޅު ޓްރާންސްޕޯޓް ލިބޭެނ ޮގތްތައް ހަމަޖެހިެގން ނޫން ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެ

ބޮޑެތި  ށް މާލެއަށް ަވރަެގ ތެރެއިން އިތުރަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ބަޖެޓު ނުފެންނާނެ. މިއަދު

 ،ކްިރކެޓް ސްޓޭޑިައމް ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައި ،. އަނެއްކާ އަނެއް ބުރިޖުއަޅާފައިތަން ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން ރޭިވފަިއވާ 

ކުރުމުެގ ބަދަލުަގިއ  މި ޚަރަދުތައް މާލެއަށް ،މާޭލގައި އަޅާފައި  ޕޫލްސުިވމިންގ  ،ސްޓޭޑިއަމް މާލޭަގއި އަޅާފައި  ޅަފުޓުބޯ

ތަންތަނުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް   ތަންތަން ތަރައްޤީެވެގން އެ އެ  ،ނަމަ މި ޚަަރދުތައް ބަހާލެވިއްޖެށް ތަކަރާއްޖޭެގ އަޮތޅު

 ،ނަމަންދާ ެއޮގތަށް ކަންަތއްތައް ޭރިވެގބަރޯާސުވން ކުަޑކުރެިވެގންދާނެ. މާލެއަށް ބަރޯސާާވ ފުރިހަމަެވެގން

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް....

 

  ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  ތިނަދޫ ދެކުނު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ އްޔާޝުކުރި

 ސަނީފަށް. هللا ޢަބްދުމެންބަރު 

 

 ސަނީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ރާެގ މެންބަރުއިއުނޫގފާރު ދާ ،ަގރާރުދާ . މިއަދު ހުށަހެޅިެގން ާވހަކަދައްކަމުން`

ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ   ،މު ަގރާރެއް. ެއޮގތުންހިން ަވރަށް މުމުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރަކީ

ނު އިތުރަށް ނޫލާމަރުކަޒީ ާގ ބަދަލުތައް ެގނައުމުެގ ކުިރން މިފަދަ ަގރާރުތައް އައުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ލީ ބާރުެވރިކަމަީކ މާ ؛ބާރުެވިރކަންމާލީ  ،ެގންދާނެ ކަމެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަްނ. އެޮގތުންމަެވފުރިހަ

އެޮގތުން މާލީ ބާރުެވރިކަމުެގ އިތުރުން އެހެނިހެން ބާރުތަކެއްެގ  ހަމަ ބައި. މު އެއްންމިާގނޫނުެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް މުހި

 ،އެހެނީ ބިލަށްުވރެ ކުރީަގއި. މީދުކުރަނީ މިއްކަމަށް އަޅުަގނޑު އުނެ ތަޅުމަށް އަންނާމަޖިލީހުެގ  ަގރާރުތަެކއް މި

ބާރުެވރިކަން އެކަންޏެްއ ނޫން. ފުދޭަވރަކަށް ބައިަވުރ  އުޅެީނ މާލީ ތަކަށް މަދުެވެގން މިތުން ހަމައެކަނި ކައުންިސލުއެޮގ
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ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ  .އީސްރަ  އިއްޒަތްތެރި ެގންނަންޖެހޭ.ކަންތައްތަެކއް މިއަދު ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނަށް ބަދަލު

 ދުަވސް މަސް 6 ،ދީ މި ާގނޫނުން ބާރުތަކެއް ،ޅިެގން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އުފެދިުގ ހޮުވމާ  ދައުރުަގއި ކައުންސިލު

 ގައި ބުނެފައި އެހެން ާގނޫުނަގިއ ހުރި މާއްދާތައް އުިވެގންދާ ޮގތަށް އެ ާގނޫނު ، ފުށުއަރާ މާއްދާތައް ތެރޭގައި މި ާގނޫނާ

ެވސް  . ިމއީ ކުެރެވންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދުއީނުދިޔަ ހަމަައށް ޭއެގ ެއްއެވސް ކަމެއް ުކރެިވެގން މިއަދާ  ،ތް ނަމަެވސް އޮ

އަރާ އެހެން ާގޫނނުތަކުގައި ހުރި މާއްދާަތއް ފުށު ާގނޫނާ ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ަވކާލާތުކުރަމުން މި

 ެގއެންމެ ުފރަތަމަ ތިނަދޫ ކައުންސިލު ،ރަތަމަ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އުފެދި ފުދެްނ އެންމެ .އޭއުިވެގންދާން އެބަޖެހެ

ެދަވނަ  !ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޑއަްއސަާވ .ފުރަތަމަ ދައުރުެގ ،މިލިއަން ރުފިޔާ 6ބަޖެޓަކީ 

މިއަދު ހިނަގމުންދާ  .ރި ަރއީސްތެިއއްޒަތް ޔާ.ލައްކަ ރުފި 7މިލިއަން  4ދައުރުެގ ތިނަދޫ ކައުންސިުލެގ ބަޖެޓަކީ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ؟ދަނީ ކިހިނެއްތޯ ެވެގން މި މިލިއަން ރުފިޔާ. 4ތިނަދޫެގ ބަޖެޓަކީ  ،ދައުރުެގ ތިނަދޫެގ ބަޖެޓަކީ

ނަޑކީ . އަޅުަގދަނީ ެގ މިންަވރު ކުަޑަވމުން މިބަޖެޓު ،އާމްަދނީ އެއް ަދއުރަށްުވރެ އަނެއް ދައުުރގައި ލިބޭ !ިވސްނަާވ

މިލިއަން  4ސް މަސަްއކަތްކުރި މީހެއް. އެޮގތުން ެވ އި ކުރީ ދައުރުގައި ތިނަދޫ ކައުންސިުލެގ މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގމީެގ

ފުންެގ މުސާރަ ދިނުމަށްފަހުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ އަުތަގއި ބާީކ މުވައްޒަ ލަްއކަ ރުފިާޔ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ލިބުނީމާ 7

ިމއަދުެގ  ،ލަކީސުާވ ފާހަަގުކރަން.އަުޅަގނޑު ލައްކަ ުރފިޔާކަން  7ނީ ންނަ ކަންކަމަކަށް އޮއެހެނިހެން ހުރިހާ

ިތނަދޫ ކައުންސިލަީކ ތިނަދޫެގ  ،އެހެންނަމަެވސް ؟ކައުންސިުލގައި މުސާަރ ދިނުމަށްފަހުގައި ދެން ޯކއްެޗއްޯތއޭ އޮންނާނީ

ަކއުންސިލަކަްށ  ށް ބަޯރސާެވ ހިންގާ ޗަން ލިބޭ އާމްދަނީެގ ަމއްބޭނުންކޮްށެގން ތިނަދޫބިމާއި އެހެނިހެން ަވސީލަތްތައް 

އާމްދަނީން ކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން ދިޔައީ.  ެގއަސާސީ ކަންތައްތައް ިތނަދޫ އިތިނަދޫެގ އެންމެހަ ،ުވމުން

ެއއް ލަތަކީ އެހާއަުޅަގނޑުމެން އަތޮުޅެގ އެހެން ކަުއންސިލުތަކުެގ  !އެހެންނަމަެވސް، އެހެންނަމަެވސް ފާހަަގކުރަްއާވ

ކުރުމަށް ނިން. އަޅުަގނޑު ބޯފެނުެގ ޚިދުމަތްތައް އެކި ދިމަދިމާލުގައި ތަޢާރަފުޑު އަިމއްލަ ލޮލުން ދެކުަގނނޫނޭ. އަޅު

 ،ކޮނޑޭ ކައުންސިލުެގ ަވންނަން ހުރި ދޮރު ހަލާކުެވ ރަށްަރށަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިުރގައި ގއ.އެކި  ،ޓަކައި އަތޮޅަށް 

ލަތުގައި ހުރީ. ހާދެޭވނެ ންަގނޑު ދަންަވރު ެވސް ަވދެެގ، ރޭމުނަށް ެވސް ަވދެޭވނެ އްކޮންމެ ަވުގތެްއަގއި ެވސް އާ 

ައޅުަގނޑުމެން  !އަުޑައއްސަާވ ބަޖެޓު ުނލިބިެގން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ؟ ތޯއޭ މި ަވނީއްއަޅުަގނޑު ުސާވލުކުރިން ކިިހނެ

ނެިތ  އެހީއެއްސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެގ އެއްެވ އި.އަހަރު ަވންދެން މަސައްކަތްކުރިން ތިނަދޫ ކައުންސިލުަގ 3

ލަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން ހާ. ިމ އިރުފިޔާ މިސްކިތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުަގ 47000މަހަކު  ކޮންމެ ކޮންމެ

ލިބުމަކީ ެވސް ަވރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް.  5، މާލީ ބާރުެވރިކަމުެގ ތެރޭގައި %ަޔއީ. އެހެންީވމާދިމަސައްކަތްކުރަމުން

ޓަކައި މި ފެށުމަށް މަކުނޫން. އެކަ ކީރަކީ. މިއީނޫން ޙައްޤު މިންަވ ކީސް، މިއީމަެވަވރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. އެހެންނަ

ބަދަލަކީ މުހިންމު ބަދަލެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެޮގތުން ކައުންސިލުަތއް ހިންުގމުގައި ބާުރެވރިކުުރާވ 

 މިފަދަ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ،އްމުލައްފުަވއަތޮޅު ހިތަދޫ،  ތިނަދޫ ކައުންސިލުގައި ނޫނިއްޔާ ައއްޑު ،ާވހަކަދަްއކާއިރު 
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 .ޚިދުމަތްތައް ދެޭވ ަރށްރަށުގައި އެބަ ބަލަންޖެހޭ އިއާއި ފެނާިއ މި ބާަވުތެގ ެއންމެހައެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ނަރުދަމާ

ޒަފުންނެއް ަވއް މު ތިބޭންނަ ރަށެއްަގއި އޮއި މީހުންެގ އާބާދީެއްއަގ 200މުަވްއޒަފުންެގ ތަފާތުތަކެއް ުހންނަންޖެހޭ. އެއީ 

ޖެހޭނީ. ތަކުރާރުޮކށް އަުޅަގނޑުމެން މި ދަނީ ޚިދުމަތްދޭ ކައުންސިލެްއގައި ތިބެން ރައްޔިތުްނނަށް ބާރަ ހާސް ،ނޫން

ޖެހޭ.  އްލު ހޯދަން އެބަޙައްލެއް ުނލިބޭ. ާގނޫނުން މި ކަންތައްތަކަށް ޙަާވހަކަދަްއކަިއެގން.  މިނިސްޓްރީތަކާ ިއ،ސަރުކާރާ

އަުޅަގނޑުމެން މައްސަލަތަކުަގިއ  ؟ކީއްެވެގންތޯޖެހޭ. ނަންޏާ ލީަގލް އޮފިސަރެއް ހުންނަން ބުއެޮގތުން މިސާލަކަށް

ިއ މި ބާަވތުެގ ކަންތައްތަުކަގއި ަވކާލާތުކުރަންޖެހޭ. ެއޮގތުްނ ޔާޖެހޭ. ބިންތަކާއި ބިމުެގ މައްސަލަަތކުގަ ަވކާލާތުކުރަން އެބަ

 ޓަކައި އެކަމަށް ކަމާދުމަށް ހެޕްލޭން ޯރިވންގ ނޫނިއްޔާ ރަށުެގ ޑްޖެހޭ. އޮޓޯކޭޑް ނޫނިއްޔާންނަންހުލީަގލް އޮފިސަރެއް 

ޖެހޭ. ހަމަ ެއޮގތުން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް މުަވްއޒަފުންތަެކއް ތިެބން އެބަ ތިބޭބެހޭ ފަންނީ ހުނަރު ލިބިފައި 

 ލިބުނު ަވުގތު ކުަޑ... ޖެހޭ. މި ބާަވތުެގހުންނަން އެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ މަުޑއްަވރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ އްޒަތްތެރި ރިއްާޔ އި ކުޝު

   މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަށް.

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ހިންުގމުެގ ިމ ރިުކރުަވިއެގން  ބާުރެވތައްލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ކައުންސިލު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ރާރު ހުށަހެޅުއްީވ ަގޮގތެްއގައި މި  ޞަރާރަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ާވަހކަ ދަންނަަވން. ޚާއްަގހުށަހެޅިފައި އޮތް 

 އެ ،މަދު ކަމަށް ާވތީެވޞައުނޫގފާުރ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ޢަބްދުއް ،އަޚް  ެގއަޅުަގނޑު

ރާއްޭޖެގ ކަްނތައްތައް ހިނަގމުންދިޔަ ޮގްތ މަނިކުފާނަކީ ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ކަންތައްތަްއ ނުޮގސް ޮއތް ދުަވްސަވރު 

ބޫލުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގ ކަަމށް ެވސް އަުޅަގނޑު ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ބޭފުޅެއް

ރަށުން މާލެ އަންނަން ީވމަ  ،ލަތަށް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ހަނދާނަށް އާދޭހާއި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅެުމން އަ

ަވކި ތަނަކުން ހުއްދަ  މާލެިއން ފުރަންީވމަ ެވސް ހަމަ މާލޭެގ ،ަނަގިއެގން މާލެ އައިސް ޓަނުކުޑަސިޓީ ހައްަދއިެގން 

ބައްެތލިން ެގންނަ މުދަލުެގ ބޮޑު އި ނާލުގަ ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރެއް ހެންހޯދައިެގން ދަތުރުފަތުރުކޮށް ުއޅުނު ހަނދާން. އެ

ހުންނަ ބައެއް ބޭބޭފުޅުްނެގ ޭގޭގެގ ތެރެއަށް. ެއ ތަކެތި ަވންނާނީ ަވލުދޮރާށިން. އެހެންނަމަެވސް،  އި ބައެއް ދާނީ މާޭލަގ

މަރުކަޒީ ނީ ލާ އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ކިޔަ ،ަގނޑުމެްނެގ ޤައުމު ތަރައްޤީަވމުން އައިސްމިއަދު އަޅު

ޮގުތން ބާރުެވރިކުރުމުެގ ާވހަކަ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އުސޫލުން ކައުންސިލުަތއް ހިންުގމުަގއި ެވސް މާލީ

ބޫލުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ަގޅެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ އިތުރު ުކރިއެރުމެއް، އިތުރު ފިަޔަވ
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ޮގތުން ބާރުެވރިކުރުުވމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރަން މި ޖެހެީނ  މާލީ ިވސްނަންޖެހޭއެބަ އަޅުަގނޑުމެން 

ުކރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ޮގތުން ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުަތއް ބާރުެވރި މާލީތޯ. އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގތުގައި އްކިހިނެ

ތިޞާުދ ންކޮށްެގްނ އެ ރަށެއްެގ އިޤްބޭނުކަމަކަށް ާވނީ އަުޅަގނޑުމެން އެ ރަށެއްގައި ހުންނަ ަވސީލަތްތައް 

ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުެރޭވނެ ޮގތްތަެކއް ޭރުވން. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ެވސް އެ ރަށެއްަގއި ހުންނަ 

 ،މުެގ ަތނަަވސްކަން ކަމަށް ިވޔަސް ނުަވތަ އެއީ އެ ރަށެްއގައި ޮއންނަ ފަޅުން ކަމަށް ިވޔަސްަވސީލަތްތައް އެއީ ބި

ޮގތުން  ތިޞާދީންނަ އިޤްހުއެ ރަށެްއގައި ލިބެްނ  ،ކަށް އެކަން ކުަރމުން ެގންދިޔަކަމުގައި ިވަޔސްޮގތަކޮންމެ 

ތިާޞދު ޑުމެން އެ ރަށެއްެގ އިޤްފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެޭވނެ ަވސީލަތްތަކެްއެގ ބޭނުންކޮށްެގން އަުޅަގނ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުެރޭވނެ ޮގތްތަެކްއ  ރަނަގޅުކުރުމަށް ަޓކައި މާލީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި

ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. އެހެންނަމަެވސް، ިމ ރޭުވމަކީ އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގއި ަވރަށް މުހިންމު އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރި

 ބަދަލުތަްއ ެގންނަްނ ކަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހުރި ބައެއް ާގނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަންތައްތަްއ މިޮގތަށް ކުރުމަށްކަ

ެގ ލިބޭ ފައިސާ ،އެ ކަންތައްަތްއ ކުރުމަށްޖެހޭ. ރަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މާލެ ފޮނުވައިެގން މާލޭގައި އެބަ

މާލެއިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އުސޫލެއް އޮތުމަކީ އެއީ މި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުގައި ކޮންމެ  ބޭނުންކުރުމަށް ެވސް

އް. ހަމަ އެއާއެީކގައި އެ ރަށެްއގައި އާމްދަނީ ހޯދަން ލިބެން  ކެެވސް ކުރިމަިތާވނެ ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތަ ންސިލަކަށްކައު

 ،ަޓަކއި އެ ރަށެްއަގއި އޮންނަ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ެވސްހުންނަ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ޮގތްތަކެއް ރޭުވމަށް

 ފަސްހަ ފަސޭަހކަމާއެުކ އެކަްނ ކުެރޭވނެ ޮގެތއް އެބަ ާރަވންޖެހޭ. ެވްސ ެއއީ އެއަށް ބަދަެލއްެގންނަ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ 

ޖެހުމަކީ އެއީ ނުލިބިެގން ތިބެންދާއިރު ލޭންްޑ ޔޫސް ޕްލޭނަށް ހުއްދަދުަވސް ެވެގންއަހަރު  ؟މަސް، ކީްއކުރަންތޯ

ނެ ބޮޑެތި ެވސް އަންނާޮގތުން ކައުންސިލުތައް ބާރުެވިރކުރުަމށް  ތިޞާދީރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީއަށް ެވސް، އިޤް

ހިންުގުމެގ  ެގ، ައޅުަގނޑުމެން އެބަ މަސައްކަްތކުރަން ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންޮގންޖެހުންތަކެއް، ހުރަސްތަެކްއ. އެހެންީވމާ

 އެީކަގިއ، ފަސޭހަކަމާ  ކަންކަން ފަހިކަމާ އުސޫލެްއެގ ޮގތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ،ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަމުންދާއިރު

އެ ކަންކަާމ  ،ހަަލ ބަދަލުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ެގނެސްެގންތޯ. އެ ކަްނކަން ދިރާސާކޮށްކޮންކަ އެީކގައި ކުެރޭވނީ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ަގއެބަ  ުގިޅެގން ެގންނަންޖެހޭ މުހިންމު ބަދަލުތައް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން

ރަޕްޝަްނެގ ަވާބ މުޅި ރާއްޖޭގައި ާއއްމުުވން. ކޮ ،މަކީުޑާވ ކަރައީސް. ދިެވހިރާއްޭޖގައި މިައދު ރައްޔިތުން އެންމެ ކަންބޮ

ސްނަން. ޖެހޭ ފުންކޮށް ިވެވސް ހަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އެބަ އަޅުަގނޑުމެން މާލީ ބާރުެވރިަކން ކައުންސިލުތަކަށް ދޭއިރު

ރަޕްޝަްނެގ އޮތް ކޮ މާލޭެގ ެވރިކަުމެގ ނިޒާމުެގ ތެރޭގައި ،ބާރުެވރިކަން ދޭއިރު ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުތަކަށް 

ީމެގ މާ ކުރީްއުސރެ ހިނަގމުން ގޮއްސަ ހުރި  ،ރަޕްޝަންެގ މަްއސަލަތަކާއިެވސް ިހނަގމުންދާ ކޮމިހާރު ،މައްސަލަތަކާއި 

 ޞަ ޓަކައި ޚާއްރަޕްޝަންެގ އާަދ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖެއިން ނައްތާލުމަށްމި ކޮ ،އިެއކީގަ  ރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތަކާކޮ

ބާރުެވރިކަން ދޭއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދެފުށް ފެންނަ ރަނަގޅު ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ށް ންސިލުތަކަޮގތެްއގައި ަކއު
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ކުރުމަކީ އަުޅަގނުޑ އިމުޤާރެޭވނެ ނިޒާެމއް ޮގތުގައި ބޭނުންކު ތިޞާދީ ބާރުެވރިކަން ރަނަގޅުއުފެއްދޭ އިޤް ންރަށްރަށު

ދާއިރު ަވރަށް މުހިންމު އަދި ަތއް ތަރުތީބުކުެރިވެގންަމސައްކަތް ތަުނގައި މި ދެކޭޮގުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ުކރިއަށް އޮތް

ެގންދެޭވ އެހާމެ ބޭނުންތެރިާވނެ ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ދެކެން. މި މަސައްކަތްތަްއ އަުޅަގނުޑމެންނަށް މިޮގތަށް ނު

ކުރެިވއްޖެ ނު ންކަން ކަ މި ،ެރިވއިމުނުކުޤާ ަވކި ނިޒާމުަތކެއް  ،ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅަގނޑުެމންނަށް އަދި ަވކި އުސޫލެއް 

 ނިޒާމުތަކާ ، މި ެވކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަނެއްާކެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ަކންކަމުންާވ ފައިދާއަްށުވރެ ެގްއލުން ބޮޑު

ތަނުގައި އަދި އަުޅަގނޑުމެން  ކުރިއަށް އޮތް ، އޮންނަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންަކން ެގއްލިދޭތެރޭގައި މީހުންެގ ހިތުަގއި 

އުނދަޫގެވެގން ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން ، އްތައް މިއަށްުވރެ މާ ބޮޑަށް ދަތިެވތަކުރަންޖެހޭ ކަން

ން ރަށްރަށުެގ ަކއުންސިލުތަކަށް ިމ ، އުސޫެލއްެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެބޫލުކުރާނެ. އެހެންީވމާަގއެންމެން ެވސް 

ޖެހޭ. ެއއީ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ަވސީލަތްަތްއ ންދޭއިބާރުެވރިކަން ލިބޭނެ ޮގތްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ާރަވ

ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުން ަވކި  ،ބޭނުންކޮށްެގން އަުޅަގނޑުމެްނ މާލީ ތަނަަވސްކަން ހޯދައިދިނުން ކަމުގައި ިވޔަސް

އި އެީކގަ  އެ ކަންތައްަތއް ުކރުމުގައި ފަސޭހަކަމާ ،ިވަޔސް ެވސް ށްަވިއެގން މިަކން ކުރައްަވންޖެހޭ ކަމަޕަސަންޓެއް ދެއް 

ަރށަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނައުުމގައި ކުދިކުދި ކަންަތްއތަކަށް އަބަދު ކޮންމެ ފަހަރަކު  އީއެ  ،ހުއްދަ ލިބޭނެ ޮގތާއި 

އެކަން ކުރުމުެގ ބަަދލުގައި ރަށްރަށުަގއި ތިބޭ  ންއިގެ ދަންނަަވ މަރުކަީޒކޮށް ހުންނަ ތަނަކަށްމާލޭގައި 

 ، ިވސްނަންޖެހޭއެބަ އެއާެއކީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޤީންކަން އެބަ ލިެބންޖެހޭ. ހަމަކައުންސިލަރުންނަށް އެ އިތުާބރާއި އެ ޔަ

 ލިބިފައިާވ.... ކައުންސިލުތައް ބާުރެވރިކުުރުވމުގައި ެވސް ހިންުގމުެގ ިނޒާމުެގ ތެރެއިން ަކއުންސިލުތަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް. މެންބަރު. ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ދައްކަންޖެހުނީ މީެގ ލާމަރުކަޒުކުރުމުެގ ާވހަކަ މިތާނގައި  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ކުރާކަށް،  ،ރެިވފައި އޮްތ ކަމެއް ކަމުގައި ާވނަމަން ކުަވނަ އަހަރުން ފެށިެގ 2010ކުރިން އެއީ 

މެން މާ ކުރީްއސުރެ ެވސް މިއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ނުޖެހުނީސް. އަުޅަގނޑުމި ާވހަކަ މިއަދު މި ތަޅުުމަގއި ދަްއކާކަށް

ަވނީ. ނަމަެވސް، ޭވތުެވދިޔަ އިމަނާފަަވނަ އަަހރުެގ ާގނޫނުަގއި ހި 2010ކަމުގައި ދެިކެގން އަުޅަގނޑުެމން މިކަން 

  ފަ. މިހާރު މާލީ ހުސްކޮށް އިތާނގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަްށރަށާއި އަދި ފަޅުތަާކއި، ފަޅުަރށްތައް ަވނީ ނުައުގަގއި ިވްއކަ 

ހިތާމަކުރަްނ  އިޮގތުން ބާރުެވިރކުރާ ާވަހކަ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގިއ ދައްާކއިރު ައޅުަގނޑުމެން އެަކމަށް ިވސްނަ

ރާއްޭޖެގ  ޮގތުން ާރއްޖެ ހިންަގިއެގންކަން ހޭ. އެންމެންނަށް ެވސް އެބަ އެނޭގ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ލާމަރުކަޒީޖެއެބަ
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ގައި އޮްނނާނެ ަވރަށް ސާފުކޮށް މިހާރު  19އަްށ ފައިދާ އޮތީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެޖެންޑާ ރަށްތަކަށް އަދި ރާއްޖެތެރެ

ފަ. ރާއްޖޭެގ ރަށްތަްއ ލާމަރުކަޒުކުރުމާއި އަދި ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީކޮށް އިދީެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެ ާވހަަކ ކިޔަ

ނުޑމެން އޮންނާނެ އެ ާވހަކަ ދަންނަާވފަ. އެހެންކަމުން، މި ހިންުގމުެގ، ހިންޭގނެ ޮގތް ަވރަށް ތަފުސީލުކޮށް އަޅުަގ

ދާކަމީ އަުޅަގނޑު ަވރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. ންޓަްނެވެގށް މިެހން އަުޅަގނޑުމެންެގ ާގނޫނުަތއް ބައްއަދިމާ އ19ާއެޖެންޑާ 

، އި ދަށުަގ ެގނިސްޓްރީޮގތުން ަކއުންިސލުތައް އެ އޮތީ ލޮްކއެޅިފަ. ހޯމް މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ކަންހުރި

. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިތާކަށް ިސިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނެގ ެވސް ދަުށަގައދި ނުިވ ިއ،އެލް.ޖީ.އޭ ެވސް ދަުށަގ

ތޯ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްާވން. ކައުންސިލުތަކުން ނޭނޭގ ކޮން މުއައްސަސާައކާއެބަެވސް މުން ކަމި

ޖެހެނީ ސިިވލް ސަރިވސްއަށް. ިލުޔނީމަ އަނެއްކާ އެލް.ޖީ.އޭއިން ން ލިޔަންޖެހެނީ. ވަޒީފާއެއް ހޯދަމުޢާމަލާތްކުރަން

ޖެހޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ެވސް ހުއްދަެއްއ  އަނެއްކާ އެބަެގންހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ. އެލް.ޖީ.އޭއިން ހުއްދަ ހޯދައި

ޑުމެން މި ަވުގތު ކައުންސިލުތަްއ ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅަގނނަަގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންީވމާ

ން ސަލާމަތްެވެގން ކަމަކުބާރުެވރިކުރުމުެގ ާވހަކަދަްއކާިއރު ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހުރިހާ 

ނުކުެރޭވނެ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އަިދ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަުއންސިލުތައް ބާރުެވރި

ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އެދެްނ ެވސް ބަދަލުާވން އެބަ މި އޮްނނަ ފޯމިއުލާ މިހާރުެގ އަތޮޅު ކައުންސިލު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުކެގ އަދަދު އިތުރުކޮްށެގން ނަމަެވސް ޮކންމެ ރަށަކުން އަންނަ މެންބަރަކީ ެއއީ އަޮތޅު ަކއުންސިލު ންސިލުތަރަށު ކައު

ހުެރެގން ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކާ ާވހަކަ އަުޅަގނަޑކަށް ހިެއއްުނޭވ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްެގ ޮގތުގައި 

ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ަކުއންސިލުތަކަށް ލިބިެގންދާނެ  މަެގ ފުރިހަލާމަރުކަޒުުކރުމުެގ ބާރު އޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު  ނުކުރަން. އެހެންކަމުން، އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ބޫލެއްަގކަމަކަށް އަޅުަގނޑު 

އެދެނީ ީވހާ އަަވހަކަްށ ަގނޑު ރާރަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގއޮތް  ފައި މިހުށަހަޅާ

 ިދއުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ެވސް މީެގ ާގނޫނު މި މަޖިލީހަށް އައިސް ފާްސެވެގން

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ަވނީ. މެންބަރު. އާދެ! މި ަވުގތު ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްަވުގތުކޮެޅއް މި އަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 . އިަގ1:00ން ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާން ފަށާނީ ދެ

 

 {އަށް 13:01އިްނ  12:30 :ޅުުތކޮސްަވުގހު}
 ( ެމންަބރު ުޙސައިން ޢަފީފުިވލުފުށީ ދާިއރާެގ؛ ީވންނެ ރިޔާސަުތގައި އި )
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 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީ  .7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރިއަށްެގންދަން މި ފަށަނީ. ާއދެ! މިޮގތުން މި ަވުގުތ ހުސްަވުގތުޮކޅަށްފަހު މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ކު `.

 ާއއްމު ަގވާއިދުަތކާ) 2008/6 ާގނޫނު ނަންބަރު -7.1ެގ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްެގންދާީނ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަްނކަމު

 ރިޕޯުޓ ހުށަހެޅުން. މި ޮގތުެގ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިެގ މުއްދަތު އިތުުރކުރަމުންދާ ޮގތްތައް (ބެހޭ ާގނޫނު

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ  ުކޑަހުަވދޫ ާދިއރާެގ ،ދެްއާވނީ ަގާވއިދު ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރުރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 އަޙްމަދު ޢާމިރު. އަޙްމަދު ޢާމިރު.

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ެގ މުއްދަުތ (ބެހޭ ާގނޫނު ާއއްމު ަގާވއިދުތަކާ ) 2008/6 ާގނޫނު ނަންބަރު ރި ަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ާއއްމު ަގާވއިދުތަކާ) 2008/6 ޮގުތެގ ރިޕޯޓު. ާގނޫނު ނަންބަރު ނިންމެިވ އިން ބައްލަވަ ކޮިމޓީ އްއިތުރުކުރަމުންދާ ޮގތްތަ 

ކުރެްއުވމަށް އެދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތިރ ތު އިތުރުކޮށްފައިާވ ޮގުތެގ ތަފުސީލު ދިރާސާެގ މުއްދަ(ބެހޭ ާގނޫނު

ދު ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ަމއްސަލަ ކޮމިޓީ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއި

. މި ކޮމިޓީެގ އިަވނަ ބައްދަލުުވމުގަ  4މި ކޮމިޓީެގ  ެގމި އަހަރު ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019ޯއަގސްްޓ  20ަވނީ ފައި ފައްޓަާވ

ކުެރިވފަިއާވ ުގަވނަ އަހަރު ތަސްދީ 2008މެންބަރުން ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ ލިސްޓެއް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިާވނެ. 

މަލުކުރަމުންދިޔަ ިގނަ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި އޭރު ޢަ 19 ،އާއިަވނަ މާއްދާ 271އައު ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ޔިތުންެގ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރެިވފަިއާވ ާގނޫނަކުން އެ ަގވާއިދުަތއް ހެދުމުެގ ބާރު ލިބިެގން ހެދިފައާިވ ަގާވއިދުތަަކކީ ރައް

އެ ަގވާއިދުތަަކކީ ދައުލަތް ހިންުގމުެގ ނިޒާމު  ،އެހެްނނަމަެވސް ؛އިނޫންކަން މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފަަގާވއިދުތަެކއް 

ކުުރމަށް މުހިންމު ަގވާއިދުތަކަށް ޒު ާގނޫނު ތަންފީ ،ށް ޚިދުމަތްދިނުމަށާއިާއއްުމ ރައްޔިތުންނަ ،ްށެގންދިއުމަށާއިކުރިއަ

އެ ަގާވއިދުތަކަށް ާގނޫނީ ބާރު  ، ފާްސުވމަްށ މުއްދަތެއް ނަާގީތެވުގޭޅޮގތުން ާގނޫނުތަކެއް ާވތީެވ އެ ަގާވއިދުތަކާ

ަގއި މި ަވނީ 2008ޯއަގސްޓް  (ނުާއއްމު ަގވާއިދުތަާކއި ބެހޭ ާގނޫ) 2008/6 ާގނޫނު ނަންބަރު ،އޮތުންއޮތްދިނުމަށް 

 13ލަ ަވނީ ޖުމު އިތުރުކުެރިވފަިއާވ ޮގުތެގ ތަފްސީލެއް މިތު މި ާގނޫނަށް މުއްދަ ،މަތީން ފާސްކުރެިވފަ. އާދެ! ެއޮގުތެގ

މުއްދަތު އިތުރުކުެރިވފަިއޭވ.  ށްފަހަރަ ތޭރަލަ ަވނަ އަަހރުން ފެށިެގން މިއަދާ ހަމަައށް ޖުމު 2008 ،ފަހަރަކު

 2008/6 ނޫނު ނަންބަރުާގލާނަން. އި، އެޮގުތެގ މަތީން ޮކމިޓީން ނިންމާފައިާވ ނިންމުން އަުޅަގނޑު ދަންަނަވއެހެންީވމާ

ނިންމަާވފަިއާވ  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވތައް ެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުންދާ ޮގތް(ނޫނުގާ ބެހޭ  އްމު ަގވާއިދުތަކާ)އާ

ަގސްްޓ އޯ  20މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން  ނުވަ  ކަމަށް ޮކމިޓީެގ ހުެގ ތަޅުމަށް ފޮނުުވމަށް ފެންނަރިޕޯޓު މަޖިލީ
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ަވނީ ފާސްކޮށްަފއެެވ. މި ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި ކޮމިޓީން ހަތަރުމިއަަހރުެގ މި ކޮމިީޓެގ  ނު،ަގއި ޭބއްުވ2019

ަގއި ހިމެނިފަިއާވނެ. އްއެކެ  ތަފްސީލު ޖަދުަވުލ ނިސްބަްތާވ ހާޒީީރެގ ެގއްދަލުުވމުަގއި މެންބަރުން ަވޑަިއެގންނެިވ ޮގތު ބަ

 ، އެެލއްިވ ފަހުންއިއެކުަލަވަގއި  2008ަގސްޓް އޯ (ޫނނުާގބެހޭ  އްމު ަގާވއިދުތަކާ)އާ 2008/6 ނޫނު ނަންބަރުާގ

ެގ ޮގތުަގއި ދޭއްެވްސ ޖަދުަވލު  ނޭގނެ ލިޔުމެއްނޫނުެގ ޖަދުަވލުތަކަށް އަަލށް އިތުރުކުރެިވަފއިާވ ަގވާއިުދތައް އެާގ

ނޫނު ނަންބަރު  ާގފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅަގނޑު ަގވާއިެދއް އިތުރުކުެރިވަފއިާވ ކަމަށް  ހަތްތެޭރގައި އޭެގ ާވނެ.ހިމެނިފައި

ން ފެށިެގްނ އި 2008 ަގސްޓްއޯ  އިން 2ޖަދުަވލު އަދި ، 1ެގ ޖަދުަވލު (ނޫނުާގބެހޭ  އްމު ަގވާއިދުތަކާ )އާ  2008/6

 .ެގ ޮގތުަގއި ހިމެނިފަިއާވނ3ެޖަދުަވލު މެއް ށް އުނިކުެރިވފައިާވ ަގވާއިދުތަްއ އިނޭގނެ ލިޔުޔަމިއަދާ ހަމަ

 15ގައި ހިމެނޭ  2ޖަދުަވލު  ިއ،ަގވާއިަދކާ 54ގައި ހިމެނޭ  1އުނިކުރެިވަފއިާވ ަގާވއިދުތަުކެގ ތެރޭގައި ޖަދުަވލު 

 ާވކަން އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން. ީވމާ، މަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓު އިްއޒަތްތެރި ަގާވއިދެއް

ަވނަ ާމއްދާެގ )ރ( ެގ ަދށުން މަޖިލީހުގައި މި ރިޕޯުޓ  86މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  އި،ޖިލީހަށް ފޮނުއްެވުވމަށް ނިންމަަވމަ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 
 ސް، ަރީއސް މުަޙއްަމދު ނަީޝދު ރިާޔސަތާ ހަާވލުެވަވަޑިއަގތުން{ރައްޔިތުްނެގ ަމޖިލީުހެގ ރައީ }

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުާވލަނީ ަގވާއިދު ކޮމިީޓެގ 

ަގާވއިދު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯާޓުގޭޅ  ެދއްިވހުށަހަޅުއްވައި ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކުޑަުހަވދޫ ،އްރިރުޤަމު

 .މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުަވދޫުކޑަ ކަށްފަހު(ބަހުސް. )ަވުގުތކޮޅަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

އާއްމު  ،ިވ ފަދައިންއީސް. އާދެ! ދެންމެ އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައާދެ! 

ލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ުވޖޫދުީވ ތުންެގ މަޖިއްޔިަވނަ އަހަރު ރަ  2008ނޫނަކީ ާގަގާވއިދުތަކާބެހޭ 

 ޫނނުތައް ހެދުމުެގ ބަދަލުގައިާގކުރާ ބައެއް  ޤާނޫނުައސާީސން ލާޒިމުއެ ،ާވ ަކންކަމާއިޟުފަހުން އެއާ ތަޢާރު

ޑު  އަުޅަގނނޫނެއްކަންާގނޫނީ ބާރު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ހަދާފައިާވ ާގޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ބައެއް ަގވާއިދުތަކަށް 

މި  ،ނޫނުތަކެއް ހެދިާގުރަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ ިގަނ އިށް އައިފާހަަގކުރަން. މިއަދާ ހަމައަ

މިހާރު މި  .ކުެރިވފަކުޑަ ަވނީ ަވރަށް ޮބޑށް ނޫނުެގ ލިސްޓުާގބެހޭ  އްުމ ަގާވއިދުތަކާއާ މިދެންނެިވ  ؛ާވއިދުގެ ަގ

ދިއުމަށްފަހު އަދިެވސް މި ލިސްޓަށް އިތުރު ލުއިކަެމއް ފައިާވ ިގނަ ބިލުތަކެއް ފާްސެވެގންހުށަހެޅި  ށްްއޒަތްތެރި މަޖިލީހައި
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އްުމ އާެގ ބާރު ަގާވިއދުތައް ހެދުމު ،ފާހަަގކޮށްލަން ައޅުަގނުޑ ފާހަަގކުރަން. ހަމަ މިާއއެުކ ައުޅަގނޑު ންކައަންނާނެ

އެ ަގާވއިދު ހެދުމުެގ  ،ިހނދު ީވމަތިކޮށްފައި  މިޓީއަކާ ނޫނުެގ ަދށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކޮާގބެހޭ  ަގާވއިދުތަކާ

ނޫނުެގ ދަށުަގއި ުނަވތަ ާގިމ  ،ނޫނަކީާގޚިލާފު ޮގތަކަްށ ކުރަމުންދާކަން ައޅުަގނުޑ ާފހަަގކޮށްލަން. މި  ޔާކަންކަން އެ 

 ހަމަ ްނ އަުޅަގނޑު ނޫނީ ބާރު ލިބިެގްނާވ ަގާވއިުދތަކެއްކަާގ ހިމެނިފަިއާވ ކޮންމެ ަގވާއިަދކަށް ޖަދުަވލުެގ ޮގުތގައި

ަގވާއިުދ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއެީއ  ،ަގާވއިދެއް ކަމަކު އީއެ  ،އޮތީ  ހިތްފާހަަގކުރަން. އެހެންީވާމ، ައުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

އް ހަދާފައޭ. އެހެްނނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫނެާގަވީނ  ކުން ިމއަށް މިޔަނޫނު ިކޔޭނެ ބަހުރުަވާގނުކިޔާ 

 ހެދުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ، ަބއެއް ަގވާއިދުަތއްއަންނަނީ ބައެްއ ަގާވއިދުތައް ރަމުން މިހަަގކުމިހާރުެވސް ފާ

އުނދަޫގ ލިބެމުންދާ ދަތި ންޚިލާފުާވ ޮގތްޮގތަށް ަގވާއިދު ހަދަިއެގން އެ ަގާވިއދު ންނަ ރޫހާއޮތެރޭަގއި  ެގނޫނުާގ

ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނާ  އްމު ފަރާތްތަކުްނ މިއާނަާވނެ ކަންބޮޑުުވންަތއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ެވސް އެނިގަވޑަިއަގން

ނޫނު ީވާހެވސް އަަވހަކަށް ާގމި  ،ހިސާބަށް ހުށަހަޅަމުން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަގޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ނަ އަހަރުެގ ަވ 2020އިމު ެވސް ގަ ހަމަ ؛މުގައި ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަޭމ. މިއަހަރުެގނޫނެއް ކަާގނިމިެގންދާންޖެހޭ 

ެގ ލު މަހުޕްރީެގ އެ 2020 .ނޫނުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުެރިވފަ ާގއޮތީ މި  މަހާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕްރީލުއެ

ކަމަށް   ނެހެދޭ ނޫނުތައްާގދޭންޖެހޭ މި  ބެލެނިެވރިކަން އެބަ ެވސްއަނެއްކާ ށްނޫނަާގމި  ފަހުން އަނެއްކާ އަުޅަގނޑުމެން

ީވހާެވސް  ،މުއަްއސަސާތަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގއި ދަންނަާވލަންޭޅ ުގ އުލަުތެގ ކަމާާވނަމަ. އެހެންީވމާ، ދަ

ނުއަސާސީ ުވޖޫުދިވ ފަހުން އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. އާ ޤާނޫނިމުމަކަށް ނޫނު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގއަަވހަކަށް މި 

 ުވރެން ިގނަ ދުަވްސެވެގން މިރަކަށް އަހަރަށްަވދިހަމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންންނަށް  ،ފަދަިއންއެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ 

 މިހާ ދުަވސް ްއޔާ ތުރުކުރަމުންދަނީ. އެހެންވެއްޖެާގތަށް މިހާރު މި ދަ އަހަރާ ިވހިާގތްަގނޑަކަށް  .ދިޔައީ

ކަމެއް. އާދެ!  އިމު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ަގނޫނުތައް ނެހެދި ހުރިކަމީ މިއީ ަހމަާގމި  ަގއިެވެގންާދއިރު

އެ  ،ދިރާސާކޮށް  އިމިހެން ހުރި ަގވާއިދުތައް ބަލަ ނޑުމެން މިހާރު ަގާވިއދު ކޮމިޓީން އަުޅަގނޑުމެން މިދަނީއަޅުަގ

ޓެހި ކަންތަްއ އްބީރަ ނޫނާާގއެ ކަންކަްނ  ،މަށްފަހުދިރާސާކުރު އިކަންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ިލބޭ ތަކުލީފުތައް ބަލަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން.  ުޓެގ ޮގތުަގިއ އެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ނެަގތުމަށްފަހު މި މަޖިލީހަށް އަދިެވސް ރިޕޯދެ

 މި ފުރުޞަުތަގއި މަށް ައޅުަގނޑުއެހެންކަމުން، ަގާވއިދު ކޮމިީޓެގ ހުރިހާ ިއއްޒތްތެރި މެންަބރުން ދެއްާވ ެއއްބާރުލު

 ިރކަމާއެުކ ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދަންނަަވން. އަދި އިާދރީ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އަުޅަގނޑު ަވރަށް އިޚްލާޞްތެ ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެދޭ މި ކޮމިޓީން އެބަ. ަވނީ ުހޅުިވފަ ުގޅޭ ބަހުސްެގ ަވުގތު އަދިެވސް މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓާ

އަދި ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ،ޮގތަކީ ން އޮތްދޭއިދިނުމަށް. މަޖިލހުން ނިންމަޮގތުން މަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމައި ރިޕޯޓާ ުގޅޭ
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ނުޭވ. ސާފުާވން އޮތް ޙަޤީޤަތްތައް ކޮމިޓީެގ  ބޮޑަަކށް ސާފެއް އަޅުަގނޑަކަށް މާ ނެއްޮގތަކީ ކޮބަިއކަމެއް ރިޕޯޓަކުން 

 .ބެލެިނެވރިކަމުެގ ދަށަށް ނުޮގސްނެްއެގ ނޫާގ ެއބަޭވ ަވކި ަގާވއިދެއް ތޭރަ އަދިެވސް  .ދެްއވައިފިއިއްރިރު ކިޔަ ޤަމު

ަގާވއިދުތައް އަދި  އުފެދެންޖެހޭއެބަ ޤާނޫުނއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމާ ުގިޅެގން  ނޫނެއްާގ ތޭރަ ޙަޤީޤަުތގައި  ،ީވމާއެހެން

މި  . އަދިދަނީ އިތުރުކުރަމުން ީވމާ، މި ަގވާއިދުތަުކެގ މުއްދަތު މިއުފެއްދިފަެއއް ނުޭވ. އެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ަވނީ ޮގެތްއ ލައް އެދި ކަށްެގ ނިންމުމަހު. ކޮމިޓީން މަޖިލީނޫނާާގ އްމުއާމި ަގާވއިދުތައް ބެލެިނެވރިެވަފއި އޮންނަނީ 

ަގވާއިދާ ުގޭޅ  ތޭރަމި  ،ފެނުމުގައިމަޖިލީހަށް ނިންމެެވން އޮންނާނެ ޮގތަކީ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ .ދެްއުވމަށްމަވައިނިން

ހެދުމަށްޓަކައި މިހާރު އަަވހަށް ނޑުމެން ނޫނުތައް އަުޅަގާގނޫނުތައް ީވާހެވސް ައަވހަަކށް އަޅުަގނޑުމެން ހެދުން. އެ ާގ

އެއީ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުްއާވ  .ެއކަން ުކރިއަށްދާނެ ކަމަށް ަގއި އުސޫލުދާއަޅުަގނޑު މި ދެކެީނ ޢަމަލުކުރަމުން

އަިމއްލަ ައދި ހަމައެއާއެީކަގއި . ތަނަށް ެގންނަާވނެ ހައްަދަވއިެގްނ މި ،ކުރަްއަވިއެގންބިލުތައް ސަރުކާރުން ޑްރާފްޓު 

ލެިވެގން މަޖިލީހަށް  އިރެިވެގން ެއކުލަވަ ކުމެންބަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހަދާ ބިލުތައް މިތަނުގައި ޑްރާފްޓު 

 ،ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އަމާޒަކީ. އެހެންނަމަެވސް  މަސަްއަކތްިގނަ ބިލުތަކެއްެގ މި ދައުރުެގ ތެރޭގައި  .ހުށަހެޅޭނެ

.  ައޅުަގނޑުމެން ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އްނޫނެާގެވރިކުރާނެ ތަކީ މި ަގާވއިދުތައް ބެލެނި މަޖިލީހުން ނިންމެން އޮތް ޮގ

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ުކޑަހުަވދޫ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

 ޕޯޓުގައި މިކަމާ ުގޅޭިވާދޅުީވ. އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ޮކމިޓީ ރި ނަގޅު ާވހަކަފުޅެއް ތިަވރަށް ރަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވސް ހަމަ ފާހަަގކުރެޭވ. އެހެންނަމަެވސް، ާވފައިވީ ފޮނުމަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ޮގތުން 

ޮގަތކަްށ  ތީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްާވްއރިރުެގ ހައިސިްއޔަތުން ދަންނަާވލަން އޮޤައަޅުަގނޑަށް ކޮމިޓީެގ މު

ރު ހުށަހެޅުމެއް ފޮނުްއުވމުަގއި އިތުމަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ފޮނުާވފައިާވ ،ނިންމާފައި ،ފާސްކޮށްފައި

ހެންނަމަެވސް، . އެއޮީތ ފޮނުާވފަ އޭެގތެޭރގައި ނެތީީތެވ ހަމަ ހުށަހެޅި ފާސްެވފައިާވ ޮގތަށް ިރޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި މި

މެދު ޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ހަމަ އިތުރު  މިއާ ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ަގބޫލުކުރަން

ނޫނުެގ ބެލެނިެވރިކަން އަުޅަގނޑުމެން އިތުރުކުރަމުންދާ ޮގތުެގ ާގމި  ،ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންަވނީ ެގހުށަހެޅުމެއް

ނޫނު މުއްދަތު  ާގމި  ފަހަރަށް ތޭރައޮތީ  ން މިެއޮގތުެގ މަތީ ،ްއޔާުރކޮށްފައިާވ ރިޕޯެޓއް މިއީމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަ

ަވހަކަށް ނޫނުތައް ީވހާެވސް އަ ާގއެހެންީވމާ، މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ނިމުމަކަށް ެގނައުމަށް ހަދަންޖެހޭ  .އިތުރުކޮށްފަ

 ްއިވްއޔާ ދެފާސްކޮށްލަ އިމަށް ހުށަހެޅުމެއްެގ ޮގުތގައި ހުަށހަޅަުގޅޭ މުއައްސަސާަތކަށް އެްނުގ ނިންމުމަށް ކަމާ އިހަދަ

ން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ރޫހު ޮގތުެގ މަތީ ާވޓީެގ ރިޕޯޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުން ިމ ކޮމި
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ށް ތާއީދުކުަރއްާވނެ ކަމަށް މިއަ .ެވސް ހުރީ އެހެން ކަމަށް ާވތީެވ ެއޮގތަށް އަުޅަގނޑު ހަަމ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން

 ުއއްމީދުކުރަން ކޮްނމެެވސް މެންބަރަކު. އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ފޭދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ނިހާދަ މުޙައްމަދު

 

 ދެއްކެުވން:ާވހަކަ ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. މަށްހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަީކ އްުމކޮށް އޮންަނ އުސޫލުން ޯވުޓެގ ަގޑި އާއަުޅަގނޑުމެން  )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ކަށްފަހު()ަވުގތުކޮޅަ . 1:30

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6
 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާންދެން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ޖެހުމަށް  ެގ ަވުގތުަވންދެން ޯވޓު  1:30އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޭޖެގ ، ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޙީދުަވ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު -6.1

ހުށަހަޅާ ަގރާރުެގ ބަހުސް  ލައި އިކުރުމަށް ޮގވަ ތައް މާލީ ޮގތުްނ ބާރުެވރިރަށްތައް ހިންުގމަށް ޓަަކއި ކައުންސިލު

ތްތެރި މެންބަރު އަރުަވނީ އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒައަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ؛ަވުގތު ން. މިއުެގންދިށް އަކުރި

 މަދަށް. ޙަސަން އަޙް

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ަތއް މާލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށް ޓަކައި ކައުންސިލު

ދު ަވޙީދު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ަގރާރަްށ ޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަކުރުމަށް އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއއްޮގތުން ބާރުެވރި 

ކުރަން. ިދެވހިރާއްޖޭެގ އާ ޤާނޫނުއަާސސީ އުފެދިެގން ައއިއިުރަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވރަްށ އަޅުަގނޑު ތާއީދު
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މި   މި ިވސްނުމާއިރަނަގޅަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވެނ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށް ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންަގމުންދާނީ. 

ކަންކަން މި އަމާޒަށް  ޭވުތެވދިޔަ ތަުނަގއި މި ، މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީެގ ފިކުެރއް. އެހެްނނަމަެވސްފިކުރަކީ

 ގައި ަވރަށް ރަނަގޅަށް މި 19އެޖެންޑާ  ،އުމަށް. ެއހެންނަމަެވސްޤަަވނީ ސަބަބުތަކެްއ މެދުެވރިެގން މި ސް ނުޮގ

ާވަހކަދައްަކިއެގން  ަރއްޔިތުންނާ ،ށް އެްމ.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން ަވދެ ހިރާްއޖޭެގ ހުރިހާ ޭގބީސީައކަކަންކަން ބަޔާންކޮށް ިދެވ

ސަލާންޖަހާ ޮގތަށް   އިއޮތްހާ ދުަވހު މައި ސަރުކާރުގަ  ަވނީ. ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް މި ކޮށްަފއި މިސިޔާސަތުތަެކއް ބައްޓަން

މިކަންކަން  ،ބިނާކުރި ފަދައިން ތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅުރާއްޖެ އޮތީ. އެއީ ކޮންމެ ރަށަކުން އެހެން އިއްޒަތް މި

ރަށްތަުކެގ ހާލަތު އެންމެ ރަނަގޅަށް  ކުރާއިުރަގއި އެރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުްނެގ ކަިއރިން ކައުންސިލަރުން މަސަްއކަތް

ށް. އަުޅަގނުޑ އަދި އެރަށްތަުކެގ ރައްޔިތުންނަ .ގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުްނނަށްއެނިގަވަޑއިަގންަނާވނީ ަކއުންސިލު

 އެީކގައި އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ  ދިޔުމާަވމުންޒު ާގނޫނަކަްށ ެވެގން ތަންފީ ،ެވެގންމިއީ ިމޮގތަށް ާގނޫނު ބިނާދެކޭޮގުތގައި 

ންނަ އި އޮއެ އަތޮެޅއްގަ  ،ރަެށއްގެ  އެ ،ދާނެހެން. އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަަވނީފަތް ރާްއޖޭެގ ނެތިެގންާގސަލާންޖެހުމުެގ ސަ

ރަެށއްެގ ކާރަކަްށ ިވޔަްސ، ޕިކަޕަކަްށ ިވޔަސް އެއިން  ެގންދާނޭ. އަިދ އެއަތޮޅު ަކއުންސިލަށް ލިބި 40ރިސޯޓްތަކުެގ %

ލަުތެގ އުއަދި ދަ .ަތކަށް ެނިގެގންދާނެރަށެއްެގ ކައުންސިލު ފީ އެީއ ހަމަ ސީދާ އެއެްއޗެއް ރަޖިސްޓްީރކުރަންޏާ 

ތަޢުލީމު،  ،ނަރުދަމާ، ކަރަންޓު ޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ފެނާއި،އަ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ލިބުނީމާ ލިބިެގންދާނެ.  5ބަޖެޓުން %

ރަެށްއެގ ަކއުންސިލުން އެކަންކަން  ހުރިހާ ކަމެްއެގ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެހިެގން އެކަންކަމަށް ޭބނުންާވ  މި ،އްޙަތުޞި

 ްއޔާެވއްޖެ އޮތް ޮގތުން މިހާރު މި އިކިތަންމެ ުކޑަ ކަެމއް ިވޔަސް، ާރއްޖޭގަ ާވ ޮގަތކީ،  ބެލެހެއްޓިެގންދާނެ. މިހާރު މި

އުސޫލުން  ކުރަންެޖހެނީ. މިކަން މިތަކަށް ާއދޭސްކޮށްެގން މިކަްނ މިނިސްޓްރީހުންނަ މާލޭަގިއ  ،ހަމަ މާލެ އައިސް 

އޮންނައިރުަގއި ރާއްޭޖެގ އެަތއް ރަށެއްެގ ކައުންސިލަރުްނ އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް އެދޭ. ފޯންކޯލްތައް ކުރަމުންދޭ. އެ 

ފަހަރު ނުލިބި  މަލީ ޮގތުން ިގނަޢަެމއް ކޮށްލާނެ ފުރުޞަތެއް ަވޒީރުންނަށް ކަންގަތއް ިނންމާފައި މީޓި ފޯންކޯލްތަކާއި

ަހރުދަނާކޮށްފައި ރަށްރަށުެގ  އޮންނަނީ. ކަންކަން ަލސްަވމުން ެވސް ދަނީ އެޮގތަށް. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މި

  އަންނަ ށްރަށްރަ  ހީަވނީ ތަރައްީޤެވެގން އެރަްއޔިތުންނަށް އެބާރުެވރިކަން ދިނީމަ އަޅުަގނޑަށް ،ތަކަށް ކައުންސިލު

 ޮގުތަގއި ރަށްތަުކެގ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދާދާނެ ކަމަްށ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ައޅުަގނޑު ެދކޭެވެގންސްޕީޑު ބާރު

 އެބަހުރި. ެއކަން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި ސިާޔސަތު ޚިދުމަތްތަކެއްހުިރ އެތަްއ އަސާީސ  ހަމައަށް ެވސް ނުލިބި

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނެގ  އަންނަނީ. އެސިޔާސަތުެގ ދަށުން ކަންކަން ެވސް ފަހީިވމާ ަގނޑުމެން މިކަނޑައަަޅިއެގން އަޅު 

އުސޫލުން  ކުރަނީ. މިެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ަގބޫލުރަްއިޔތުންެގ އަތްމަތި ތަނަަވސް ާރއްޖޭެގ އްޙަތާއި ޞި

 7 ،ހަމައަށް އެކަން ުނެވ އޮތީ. ޭވުތެވދިޔަ ތަުނަގއި  މިއަދާ ،ހެންނަމަެވސް ހިންަގންޖެހޭތާ އެތަކެއް ުދަވހެއް ެވއްޖެ. އެ

ޓެއް ކޮށްިލޔަސް، ބަޔާެނއް ރަށަކަށް ކަމެއް ނުާވ ކަމަށް ުޓީވ ތަްއ ޖަލަށްލާފައި ތިބީ. އެއަހަރު ވެއްޖެ ަކއުންސިލު

 އެ  ަވންޏާ  ކަމަށް ފިރެމަލުކޮށްފައި އަނެއްކާ ަގރާރެއް ނެޢަނެރެލިޔަސް ސަސްޕެންޝަން އާދޭ. ދެން އެއަށް 
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ނާނީ ޖަލުގައި. މިހާރު ދޯންޏެްއ އެހެލަން ހުއްދައެއް ހޯަދން ެވސް ޖެހެނީ އޭރުެގ އޮންކައުންސިލަރަކު 

ްއޔާ އެ ިވއްސާަރ މޫސުމެއް އަތުެވއްޖެ ެވ،އޮ  ހެލިެގން އެތާއޮފީހުން. ދެން އެމީހާ އެ ދޯނި ނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެރަެށްއެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެކަން ކުެރޭވނެ މިންަވރު ެވސް މިދިަޔ ލާަފއި އިއުސޫލު ނައްތަ އެދޯންޏާ އޮޅުލަން އެބަޖެހޭ. 

، އަތަްށ ބާރުެވރިކަން ެނުގމުެގ ބަަދލުގައި ޫދކޮށްލާފައި ާރއްޖޭެގ ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ޮއތީ ނުދީ. އެހެންީވމާއަހަރު 7

ެގންުގޅޭ ޕާޓީައކީ މޯލްޑިިވއަްނ ިވސްނުން ހަމައެކަނި  ޖެހޭ. އެންރުމުެގ ިވސްނުމެއް އެބަ ެގްނުގޅެކުރަށްތައް ތަރައްޤީ

ަދއުރުެގ ތެރޭގައި ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނު  މި ުކރެއްިވއްޔާޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި އިރާދަފުޅު 

 ބާރުެވިރކަމެއް، އިނޭގ ރައްޔިތަކަށް  ރަްއޔިުތންެގ ހިތްތަުކގައި އެބަ ،ާރްއޖޭެގ ތަނަަވްސކަމާއި މާ މިއިިދޔަެވެގންޒުތަންފީ

ކަން. ކުރާ ޕާޓީއަކީ މޯލްިޑިވައން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީތަކަށް އެްއެޗއް ހޯދައިދޭން ހަމައެކަނި މަސައްަކތްރައްޔި

ލާމަރުކަީޒ  ކުެރއްިވއްޔާ ިތަޔ ރައްޔިތުންނަށްކުރެްއިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވިރކަމެއް މި ހިނަގނީ. އިރާދަފުޅުފުޅުއިރާދަ

ކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ހުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެލީމަޖި ރުމަށް ޓަކައި މިކުޒުންފީށް ތަ ާގނޫނު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށްއަރުަވން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ފޭދޫ ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ހިދަމުޙައްމަދު ނާ

 

 ދު ާވހަކަދެއްކެުވން:ހާފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނި

 ދު.  ހާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މުޙައްމަދު ނި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދު. ހާ ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިއިރާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާ !ކުރައްާވފުމާ

 

 ދު.  ހާފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނި

ތަކަށް މާލީ ޮގތުން ބާރުެވރިކަން ހޯދަިއދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު މި  ަކއުންސިލުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ބުަގއި ޖަޒީރާ ާރއްޖެޚާއަުޅަގނޑުމެން ރިޔާީސ އިންތިުކރަން. ށް ތާއީދުމައައޮތް ަގރާރަށް ައޅުަގނުޑ ފުރިހަހުށަހެޅިފައި 

ބެހޭ ޮގތުން  ކުރުމާ ލާމަރުކަޒު ،އޮތީ ލިޔެަފއި މިމެނިފެސްޓޯެގ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތުގައި  ، މިއެއްމެނިފެސްޓޯ

 ،ތަކަށް ފައިސާ ތުން ކައުންސިލުމާލީ ޮގ ިއ،ތައް ބާރުެވރިކުުރަވއަޅުަގނޑުމެން ކައުންސިލުލިޔެފައި އޮތް ާވހަކަ. 
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ޖަޒީރާ ާރއްޖެ މެނިފެސްޓޯަގިއ ަވރަްށ  . މިެވފަަވނީ ަވޢުދު  ކޮށްދޭނެ ކަމަށް މިތަެކއް ކަަށަވރުއާމްދަނީ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

 ތަކަށް ޫދކޮށްލެޭވނެލޯނު ނެުގމުެގ ބާރު ެވްސ ކައުންސިލު ދަރަންޏަށް ޒިންމާުވމާއި  ،އޮްނނަނީ މިސާފުބަހުން ލިޔެފައި 

މީގައި ލިޔެފަިއާވ ބަސްތަކަށް ބަލާއިރު މިނިސްޓްރީތަކުން ރަށްރަށުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުެގ ކަމަށް. 

 ޕްލޭނެއްެގ ދަށުން ނޭޝަނަލް ިޑެވޮލޕްމެންޓް ،ތަުކެގ ދަށަށް ދޫކޮށްލެިވތެރެއިން ކިތަންމެ މަސައްކަތެްއ ރަށު ކައުންސިލު

ަގއި ހިމެނޭ ބިމާއި، ފަޅާއި، ފަރާިއ، ޞް ޞާތިޚްެގ އިަކއުންސިލުެވެގންދާނެ ާވހަކަ. މުއިޤާ ތަރައްޤީ ކުރެޭވނެ އިންތިޒާމު

 ނޭ.ކައުންސިަލކަްށ ލިބޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްސާ ކުން ލިބޭ ކުލީެގ ިއންސައްތަ އެަވސީލަތްތަ އިކަނޑާިއ، ާވ އެންމެހަ

ފުށުނާރާ ޮގތަްށ  ލަތުެގ މާލީ ނިޒާމާއުޓަކައި ދަތަކަށް ހެދުމަށްށް ތެުދެވ ހިނާގ ަކއުންސިލުއަމިއްލަ ފައިަމއްޗަ

މިނިަވންކަން   ތަކަށް މާލީތަކަށް ހޯދައިދެޭވނެ. ކައުންިސލުދަރަންޏަށް ޒިންމާުވމާއި، ލޯނު ނެުގމުެގ ބާރު ކައުންސިލު

 ހުރި ާވހަކަ.  ނިފެސްޓޯގައި ަވރަށް ސާފު ަބހުން ލިޔެފައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެހޯދައިދެޭވނޭ

ަވނަ މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެން  19މެނިފެސްޓޯެގ މައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރުކުރި އެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ  19އެޖެންޑާ 

ބިމާއި،  ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭޞް ތިޞާކަުއންސިލުތަކުެގ އިޚް ،ގައި ލިޔެަފއި މިހިރީ 19ތައްޔާރުކުރި އެޖެންޑާ 

އަކީ ސީދާ އެ ަކއުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ  40 ލިބޭ އާމްދަނީެގ %ރަށްރަށާއި، ފަޅު، ފަރުތަކުން ކުލީެގ ޮގުތގައި

އެ އަހަރަކަށް  ންެގ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ނުހިމެނުން. ދައުލަތުސް ޮގތުަގއި ހަމަޖެއްސުން. މި ާއމްދަނީެގ ތެރޭަގިއ ޓެކު

އެޅުން. މިސާލަކަްށ، ރީޙަ ބަހުން ކަނޑަސަސައްަތއެއް ދިނުމަށް ާގނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ ބަޖެުޓެގ ަވކި އިން

ލަތްަތްއ ސީގައި ހިމެނޭ ަވޞްތިޞާ ދިނުން. ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން ެއ ކައުންސިލެްއެގ އިޚް 5މަދުެވެގން %

އެހެން ޮގަތކަްށ  އިލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއްެގ ދަށުން ކަްނތައްތައް ކުރުން. އެހެން ާގނޫނެއްގަ ބޭނުންކުރުމުގައި ިޑެވ

ލަ ދަރަނި އެ ކައުންސިލުަތކުެގ ފިސްކަލް ޒިންމާތަކަާކެއުކ  ކައުންސިލުތަުކެގ މުޅި ޖުމުބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަެވސް ލޯަކލް

ޕަލް ސަރިވސް ކަުމގައި ކަނޑަެއޅުން. މުނިސިަގއި ިމންަގނޑު 60ލަ އާމްދަނީެގ ނިސްބަތަށް %އޮންނަންާވނީ މުޅި ޖުމު

 ،އި އެހެން ޮގތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮަތސްތަކުެގ ތެެރއަށް ލުން. އެހެން ާގނޫނެްއަގޞް ޞާތި ކައުންސިލުތަުކެގ އިޚް

ރަކާތްތައް ހިންުގމަށް ކައުންސިލުެގ ނަމުަގިއ ިވޔަފާރިކުރުމާއި، ިވޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި ކޯޕަރޭޓިްވސް ހަދީ ޞާތިޤްއި

 ؛ފުނިރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުން .ރި ރައީސްއުފެއްދުމުެގ ބާރު ލޯކަލް ކަުއންސިލުތަކަށް ދިނުން. އިއްޒަތްތެ

ެގންދަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލން. އައްޑޫ ސިޓީަގއި އޮންނަ ފެނަކަ. ފެނަކައިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން

 ެވްސ ބޫލުކުރަީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށްަގައޅުަގނޑު  ،ފެނަކަ އިދާރާއިން. އަުޅަގނުޑމެންނަށް މި ބާރުެވރިކަން ދެިވ

ެވއްޖެއްާޔ ައއްޫޑ  ށްފެނަކަ ހިންިގްއޖެ ކަމަ ންން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ައއްޑޫ ިސޓީއެތާނަގއި ކުންފުންޏެއް އުފަްއދައިެގ

ސިޓީެގ ަރއްޔިތުންނަށް މިައދު ދިމާެވފައިާވ ކަރަންޓުެގ މައްސަލައަށް ަޙއްލެއް، ާދިއމީ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުެގ 

ބޫލުުކރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ަގަގނޑު ންސިަލށް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން، އަޅު ބާރު ކައު އިޚުތިޔާރާއި

އަްއޑޫ ސިީޓެގ  ،ާގނޫނީ ބާރުެވރިކަމުެގ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،ލިބެމުން އަންނަ ބަދަލުެގ ތެރެއިން
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 ، ބާރުެވރިކަން ލިބިށްަކުއންސިލަ، ނޑުމެންނަށްޓަކައި އަުޅަގރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓަށް ާދއިމީ ޙައްެލއް ހޯދައިދިނުމަށް

ނުަވތަ ކުންފުންޏެއް އުފައްަދއިެގން ަރއްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ދެޭވނެ އިންތިޒާމު  އްންސިލަށް ކޯޕަރޭިޓވެ ކައު

ޮގތުން އަްއޑޫ ިސޓީގައި އޮތް ސަންްގިރއްލާ އިމުކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަ އެޤާ

ިސޓީ  ައއްޑޫ އަކީ ެވސް ސާއް ހި ަގބޫލުކުރަނީ މި . ައުޅަގނޑުސާއް ހިައކީ ސަރުކާުރެގ ސާ އްހި 30މޯލްޑިްވްސެގ %

އެްއެގ ޮގުތގައި ެވެގންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑެގ އުއްމީދަީކ ސާއްހިެގ ރައްިޔތުންނަށް ލިބިެގންދާނެ ޑޫ ކައުންސިލަށް އައް 

 ޞަތަށް ެވސް އެއީ. ައޅުަގނުޑެގ އެުދމަކީ ެވްސ ެއއީ. އަުޅަގނޑު މަސައްކަތްކުރާނީ ެވސް އެ ޮގތަށް. ދެްއިވ ފުރު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވހަކަދަްއަކަވން ތިއްެބިވ ިއއްޒަތްތެރި  އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެްނ މި ބަހުސްަގ

ބަރުން އެތެރެއަށް ިއއްަޒތްތެރި މެން ޯވޓަށް އެހުން. މެންބަރުންެގ ާވހަކަދައްކާ ނިމުނީ. ދެން އޮންނާނީ ޯވޓުެގ ަވުގތުަގއި

ން ޮގނޑިޮކޅުތަުކަގިއ އިށީއްަނާވ މި ަވުގުތކޮުޅެގ ެގއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެތެރެއަށް ެވެދަވަޑއި !ަވޑަިއަގންނަާވެވދެ

އަުދެގ މަޖިލީހުެގ ބަހުސްަގއި ައޅުަގނޑު ާއއި މިއިްއޔެތާެއއް އެަބޭވ. ކުތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮްށލަން ބޭނުންާވ ނު

މެންބަރުން ެވސް  !އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެތެރެއަށް ެވދެެވޑަިއަގންނަާވ. ހުރިހާ ކަންބޮުޑވާ ެވސް  ހަމަގައިމު

ަގލޮުޅެގ މެންބަރުންނާއި ހެންޭވރުެގ މެްނބަރުން ެވސް. ިއއްޒަތްތެިރ  !އަަވހަކަށް އެތެރެއަށް ެވދެަވޑަިއަގންނަާވ

އް އެއީ ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި ހެާއިއ މިއަދު ެގންުގޅުްއިވ ރޫއްޔެ މެންބަރުން ާވހަކަފުޅުދައްކަަވުމން ެގންދެވިއިުރގައި އި 

އެއް ބަޔަކު ެއއީ އަނެްއ  ،ބައިަބއިކޮށް  ،ަވކިަވކިކޮށް މާލެއާއި ރަްށރަށާ ،އް. މިއަދު ެގްނުގޅުްއިވ ރޫހަކީހެކަންބޮޑުާވ ރޫ

ދެކެޭވ ާވހަކަތައް ެއއީ އަުޅަގނުޑ މަށް މޮޅު ބައެއް ކަ ،ތަނަަވސް ބަެއއް ކަމަށް ،ފުރިހަމަ ބައެއް ކަމަށް ބަޔަކަށްުވރެ

ޟޫުޢަގިއ ެއ ދޭތެރެ އުމި މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން އިތުރަށް އެ ކަންކަުމެގ މަ ެވސް ށްދެކޭޮގުތގައި ެއއްޮގަތކަ

 ން ލާނައިޟޫޢުގައި ދަންނަވަ އު ނޫން. އަޅުަގނޑު މި މަ ްސާވ ރާެގއްަގއި ދައްކަަވިއެގންާވނެ ާވހަކަތަެކއް އިތުރަށް ޯގ

ަވަނ  1800ނަށް. ރައްޔިތުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އަދި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާމާލޭ

މި މާލޭަގއި ެގދޮރު ބަހާފައި ހުރި ޮގުތެގ ހުރިހާ ފަތްކޮޅެއް މިއަުދ ެވސް ފެންނާން އެބަހުރި.  އަހަރު

ެލްއީވމާ ތި އިޢުކޮށްފަ. އެ ފަތްޮކޅުތައް ބައްަލަވއިކޮޅުތައް ަވނީ ޝާތްެއ ފަ ަވނަ އަހަރު 2010 ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

 ،ހޮޅިންނާއި  ،އެކުެލެވނީ ޯވރާއިންނާއި  60ަވނަ އަހަރު މާލޭެގ އާބާދީެގ % 1800 ،ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ޕަސެންޓެއް ހިމެނެނީ  ދީެގ ބޮޑު ބާއާއަިދ ބަބުރުން. މާލޭެގ  ،ާގލީ މީހުންނާއި ،ތުރުކީންނާއި ،މަލަބާރު މީހުންނާއި

ަވނަ އަހަރު މިސާލަަކށް ަގލޮޅު މައިޒާންދޮށުަގއި  1800 ؛ތިބެ ކަނޑައެިޅެގން އެހެން ޮގްތޮގަތށް ހެދުން އަޅައިެގން

 ،ހެދުން އަޅަިއެގން އަންނަ މީހެއް. އޭނާއަށް ފެންނާނެތުރުކީ ،މީހަކު މަޑުކޮށްެގން ހުރީމާ އޭނާއަށް ފެންނާނެ



79 

 

މެލޭޝިއާ ދަރިކޮުޅެގ މީހެއް. ިގަނ  ،ންެގ މީހެއް. އޭާނއަށް ފެންނާނެހޮޅީ ،ނާއަށް ފެންނާނެހުރި މީހެއް. އޭބަބުރެއްހެން 

ެގ ތެރޭގައި ދެން އަދި ދިރިއުޅެނީ 40ދެންނެިވ %އުޅެމުން އައިސްފަިއޭވ. ދެން މިސްލުތަކެއް މި ރަށުގައި ުއޅެމުންނަ

 ، ފައިނުޭގ މީހުން ،ތޮއްޑޫޭގ މީހުން ،ރުނީޭގ މީހުންބު ،މިސާލަކަށްެތރޭގައި މި ހިމެނެނީ މުޅިން އެހެން ބައެއް. އޭެގ

އޮތް ޮގެތްއ ކަމަށް ދިރާސާކުރާ މީހުން  އަްއޑޫޭގ މީހުން. ރާއްޖޭެގ އެިކއެކި ރަށްރަށުެގ ޭގޭގެގ މީހުން. މިކަން ހިނާގފައި 

ންނޫނިއްޔާ ެގމެތަ އެހެ  އިސްލާމްދީނަށް ބަދަލުިވއިރުގައި ބޮެޑތި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހުރިރާއްޖެ ،ބުނަނީ

ބޭފުޅުން ބޭތިއްބި  ލެ ެގނެސް މާލޭގައި އެކޮށްފައި މާންއެ ތަންތަނުގައި ތިބި ހާމުދުރުން އިސްލާ  ،މޮނަސްޓްރީތައް

ޮގސް އަުޅަގނޑުމެނަށް މިައދާ ހަމައަށް ެވސް ފާހަަގާވން މިހެންމިހެން ؛މެެގ ައއްޑޫ ،މެެގ ބުރުނީ ،މެެގ ތޮްއޑޫ ؛ެގމަތަ

ކަލޭެގފާނުެގ ކަތީބު  ބަބުރުން ކޮށީގައި. އެތަނުގައި އެްއކައިީރގައި އެ ހުންނަނީ މަރަދޫަގނޑު މި ދިރިުއޅެނީއެބަހުރި. އަޅު 

ޖެހެންދެން ެވސް މަރަދޫ  ގައި. އަދި ައދާ 1400ކަޭލެގފާނު އެތަނުަގއި އުޅުްއަވން ފަްއަޓވައިފި ޯގތި. މަރަދޫ ކަތީބު

ރީތި ދާ މިސްކިތުެގ ެތރޭަގިއ ހުންނާނެ. ފާރު މުކޮށް ނަމާދަށްާގ ެވސް އަުޅަގނުޑ ާއއްކަލޭފާނުެގ މަހާނަބުކަތީ

މިސްކިތުަގއި. އަުޅަގނޑުމެން މި މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައީ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ަވރަށް ެއކީަގއޭ. މިއަދު 

މާ، އެަކުކ ތްކަން. އެހެންީވތަނުގައި ތަންކޮެޅއް ނެ އަޅުަގނޑަށް ެވސް އެނޭގ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޖީލާ ޖެހުނުއިރުގައި މި

ީކ އަުޅަގނުޑެގ އިލްތިމާސަ ،ކީ ހައުޅޭނެ ތަންކޮެޅއް ނެތިެގން. އަުޅަގނުޑެގ އާދޭ ،އަނެކަކާ ހިތްހަމަނުޖެހުން މި އުފެދެނީ

ކަމަީކ އަުޅަގނޑުމެްނެގ އެ ،އަުޅަގނޑުމެން އެްނމެން ެވސް. އެހެންނަމަެވސް ،އެކަމާ ައޅުަގނޑުމެން ކަނޮބޑުެވއޭ

ާވނެ.  ފަދަ ޒުާވބަކަށް ުވމަީކ ަވރަށް ދެރަ ކަމަކަށް ފިތުނަ އުފެދިދާ ،ނަފުރަތު އުފެދި ،އުފެދި ުވން އިަބއިތެރޭގައި ބަ

ށް އަުޅަގނޑުމެން ެއިކ އަބާަވުތެގ މީހުންނާ ދިމާ 2. މި ފިކުރާ ދެން އޮތް އަނެްއ ދެރައަީކ ލާދީނީއާއި އަދި ހަރުކަށި

ާވ ޮގެވލި. ފޮުނާވލަން ޮގާވ ޮގެވލި. ހައްޔަުރކުރަން ެވލި. ބިރުދަްއަކން ޮގޮގތްޮގތަށް ޮގާވ ޮގެވލިތައް. ަމރާލަން ޮގާވ ޮގ

 ިއ،އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ޖަޒުބާުތަގ ެއކިެއކި އަިނޔާެވރި ޮގތްތައް ހެދުމަށް ޮގާވ ޮގެވލި. ަވިކކުރަން ޮގާވ ޮގެވލި.

އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ ތަަރއްޤީެގ  ،ެގނެސްަދއްަކާވ ާވހަަކތައް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖެ ހަމަޖެހުމަށް  ޖޯޝުގައި މި

އެދިަވޑަިއަގްނނަާވނެ. އަުޅަގނޑު ހިތުން މަްށ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް އުެގންދިމަުގަގއި ކުރިއަށް 

ދެ ނުކުތާެގ މައްޗަްށ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަސައްކަތްޕުޅު ކުިރއަްށެގންދަާވއިރުަގއި އަުޅަގނޑު މިދެންނެިވ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަާވނެ. އި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .8

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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މިހާރު މި ޯވޓަށް އަހަނީ ިމއަދުެގ އަުޅަގނޑު  !ތަްއޔާރުެވލައްާވ އިކާުޑޮކޅުތައް ޖައްަސވަ  !ކާޑުކޮޅުަތއް ޖަްއސަާވ

ެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ާގނޫނުތައް  (ާއއްމު ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ ާގނޫނު) 2008/6ރު ހަމައެކަނި ޯވޓު. އެއީ ާގނޫނު ނަންބަ

އާއްުމ  ،ާވކަން ފާހަަގކޮށް ފަހަރެްއެގ މަތީން ެއ ާގނޫނުެގ ުމއްދަތު އިތުުރކޮށްފައި 13ނުފެށި ލަސްުވމުެގ ސަބަބުން 

ށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ާގނޫނުތަކުެގ މަސައްކަތް ކުރުން ނިމުމަކަށް ެގނައުމަނޫނުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރާދުތަކާ ބެހޭ ާގަގާވއި

އަަވްސކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މަޖިލީހުން ޮގާވލުމަށް ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

މެދު  ހެޅުމާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ތާއީދުކުރެްއިވ ހުށަފޭދޫ ދާ ،އި ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްަވ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވުޓދެއްުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ރު  ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމި  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ދު ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 އަދަދު:  ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ

   63     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ: 

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

؛ ިތްއބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ  ާހޒިރުެވ. 87؛ ކީއަދަދަމެންބަރުންެގ ލަ ދެންމެ ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ަވކި ޮގތަކަށް  މެންބަރަކު ޯވެޓއް ނުދެްއާވ.ށް ކަމެންބަރުން. ނުފެްނނަ ކަމަ 63. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދްއީވ 64
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ަވނީ ބޭނުން ުވމަށްސްމެންބަރުން. ފާ 63ަވަޑއިަގތީ ޯވުޓގައި ަބއިެވިރވެ ނުދެްއާވ އިންނެިވ މެންަބރަކު ެވސް ނެތް. ޯވޓު

 ފާސްވެއްޖެ.  އެހެންީވމާ، އެ ހުަށހެޅުން ޯވޓު. 32

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެއއީ އުނޫގފާރު ެގންދިޔަ މަސައްކަތަށް. އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްާކެވސް މި އެނބުރެނީ ކުރީގައި އަުޅަގނޑުމެން ކުރަމުން

ށަހަޅުއްާވފައިާވ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހު 

ބަހުސް ކުރިއަްށެގންދިޔުން. ަގރާރުެގ  ހުށަހަޅާ އިލައިޮގތުން ބާރުެވިރކުރުމަށް ޮގވަ  ޓަކައި ކައުންސިލުަތއް މާލީ

 އާދެ، ުކޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ؛އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ެވދާނެ ެވސް  ޮގތް ޯގސް ފަހަރެއްަގއި އަުޅަގނޑަށް މި ިވސްނޭ .ކަމަށްއިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ސަމާލުއަޅުަގނޑު ހަމަ 

ން ދިރާާސކޮށް ިނންމާފައި އޮތް ޮގތުެގ ރިޕޯޓަށް ބެހޭ ާގނޫނު ަގާވއިދު ކޮމިޓީކަންނޭނެގ. އަުޅަގނޑު އާއްމު ަގާވއިދުތަކާ 

ޖެހޭނެ ފާސްކޮށްލަން ޮގުތގައި ހުށަހެޅީ. އެހެންީވމާ، އިޞްލާޙު ާފސްެވފައި ދެން އަނެްއކާ ރިޕޯޓު ެވސް ެގއިޞްލާޙެއް 

ލުކުރެޭވތީ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކޭީތެވ، ެއ އިޞްލާޙު ހިމަނައިެގން ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްލަން ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 ާވހަކަ ހަމަ ދަންނަާވލީ.  އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަޢުލޫމާތެއް. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑު ސާފުކުރަންެޖހޭ ބާަވތުެގ އީ ތި

  އޮތް  ޮގތަަކށް ދަންނަަވންޏާ. ކަން ންރިޕޯޓަކީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓެއް އެހެެގންދެުވނީ ރަނަގޅަްށ ކަމަށް ަވނީ. ކުރިއަށް 

ުގޅިެގްނ  ތަކަށް ކުރުމަކަށް. އެހެންީވމާ، އެ ރިޕޯޓާޮގ މެއް ަވކިކަ ރިޕޯޓަކު ނެތް ަވކި .ޮގތް ބަޔާންކޮށްދިން ރިޕޯޓެއް

ހެޅި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުން އަުޅަގނޑުމެްނ ފާސްކޮށް މި ނިމުނީ. ރިޯޕޓު އޮތީ މަޖިލީހަށް ހުށަ

ލީހުެގ ޯވޓަށްފަހު ުގޅިެގން ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމެއް ެވސް އޮތީ މަޖި . ައދި އެ ރިޕޯޓާމަޖިލީހަށް ބަލައިަގނެިވފަ
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ަވއިކަރަޫދ  ،ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު  .ނޫން ؛ރަށްމެންބައިްއޒަތްެތރި ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރެގ . އަުޅަގނޑު ބަލައިަގެނިވފަ

 .ޙަސަން އަޙްމަދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ ކަށްފަހު( އާދެ، )ަވުގތުކޮޅަ ...އިްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ 

 ރައީސް، އަުޅަގނޑު ާވަހކަދަްއކައިފިން މިއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެންމެ ާވހަކަ ތިޔަ ެގންުގޅުްއީވ އަނެންހެން އާއްމުކޮށް ެވސް ައޅުަގނޑާރު މެންބަ އިްއޒަްތތެރި އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ

 ކެންދޫ ދިމާީވމާ، ެގންުގުޅްއާވ ޮގތަށް. އާދެ، ދެން އެހެންނަމަެވސް، މިތަނަށް އަރާ އޮތީ އިނޭގޯތ ތިބޭފުޅާެގ ނަންފުޅު. 

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން:  ޢަލީ ޙުސައިންމެންބަރުކެންދޫ ދާއިރާެގ 

ލާމަރުަކޒާ ުގޅޭ ަގރާރުެގ ާވހަކަ ދާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިއަުދ ާވހަކަދައްކަމުން

ޮގްތ  ީވފަްނސާހެއްހާ އަހަރު ކަން ޭވުތެވދިޔަ  ،ދައްކާއިުރަގއި ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ ތަންކޮޅެްއ ކުރިއަްށ ޖެހިލާފައި

ލަން އެބަޖެހޭހެން. މީެގ ފަންސާސް އަހަރު ކުރިން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތާރީޚީ އިަވރަކަށް ބަލަ ަގނޑުމެން ކޮންމެެވސްއަޅު

ކުޅުދުއްފުށިން ފުރަިއެގންދާ  ،މި އެނެގނީ  ނޫނިއްާޔ އަުޅަގނޑުމެން ސޯޝަލް ްސޓަޑީޒް ކިެޔީވމާ ،ލީމާއިފޮތްތައް ބަލަ

ާއިއ ޑި ޮގސް ކޮޗިންއަށް. ތިނަދޫއޮ އި ނައިފަރުން ފުރައިެގންދާ ފުރެއްދިހިންނަަވރާ ،ުދއްފުށިން ކޮޅުނބަށްޑި ކުޅުއޮ

ފަހަރާއި ބަޖަރާތައް ެވސް ހަމަ ސީދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އުތުރުކަަރޔައަްށ ން ފުރައިެގންދާ ޮބޑެިތ ނައުޒޯްނުގއަްއޑޫ

މަ ސީދާސީދާ ދާ ކަމަށް  އުމުތަކަށް ެވސް ހަޤަމެދުއިރުމަތީ  ،ކަށްއުމުތަޤައަދި އެހެނިހެން  އަށްްގލަދޭޝްބަނ

ުރަގއި އޮތް ަސރުކާރުން މާލެއަށް ައއިސްަފއި ކަސް އޭޔައަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނެގނީ. އެހެން މިކަން ޮއްއާވ ޮކންމެ

ަވުގުތ  ގައި މާެލއަށް މިނޫން ޮގތަކަށް ިމއިން ޮއޑިައކަށް ނުދެޭވނެ ޮގތަށް ހަމަޖެްއސި ހިސާބުން ފެށިެގން ޙަީޤޤަތު

 ،ެވެގންދިޔައީ ައއްޫޑ އަތޮުޅަގއި ިދރިއުޅުނު މުއްސަނދިންނާއި  އްސަލަތައް ފެިށެގން ައއީ. ނަތީޖާައކަށްދިމާެވފައިާވ މަ 

ކުރާ އި މީހުންެގ އޮޑިފަހަރުގަ  އި އެތަންމިތަނުަގއި ތިބި މުއްސަނދިން އެ ޔާއޮިޑެވރިންނާއި އަދި ރާއްޭޖެގ އުތުރުގަ 

މީހުންެގ  ޓަކައި އެ ހުއްދަ މާލެއިން ނަަގންޖެހޭތީ އެދާ ެގނައުމަށްމަށް ޓަކައި އަިދ ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުިވޔަފާރިކުުރުވ

ތުރުކީ  ،ާގލީ މީހުންނާއި ،ބަޔާންކުރެއްިވ ޮގތަށް  ކުރިން ދިރިއުޅުން ެވސް މާލެއަށް ބަދަލުކުރީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  ތިނަދޫގައި ތިބި މީހުންނާ  ،ނާއިތެރެއަށް އަްއޑޫަގއި ތިބި މުއްސަނދިންމި އެންމެންތަކުެގ  ،ބަބުރުންނާއި ،މީހުންނާއި

ެވްސ މީހުން އައިސް މާލެއަްށ  އަދި އެންމެ އުތުރުން ،އަދި ހަމަ ެއޮގތަށް ހިންނަަވރުންނާއި ަނއިފަރުންނާ
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ހިސާބަށް  މިއަދާ ،ީވ. މިހެން މިކަން އޮެވމެ  ތަން އެންމެން ޖަާމާވ ބޮޑުސިްނާގ މަރުަކޒަކަށް މި ،ވަޒަްނެވރިވެ 

ސަރުކާރުތަކުން ަވރަށް ިގަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި  މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި  ަގއި ފަންސާސް އަހަރު ވީއިރު 

ޖެހުމަކަށް ނިމުމެއް އްއެތަން ތަރައްޤީކުެރވިއްޖެ. މާޭލެގ ތޮ އިއެބަޭވ. ިވލިނިގލި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެްއެގ ޮގތުަގއި ހަދަ

. ެއއަކުންނެއް މާލޭެގ ތޮށްޖެހުމަަކށް ނިމުމެއް ނައި. ުގޅީފަޅު ބުރަށް ހިއްކިއްޖެ ނައި. ހުޅުމާލެ ހިއްކިއްޖެ. ފުރަތަމަ

ޖެހުމަކަށް ނިމުމެއް ނައި. ހުޅުމާލޭެގ ދެަވނަ ފިޔަަވހި ެވސް ހިއްކިއްޖެ. މާލޭެގ އްެވސް ހިއްިކއްޖެ. މާލޭެގ ތޮ

ނައި. މިހާރު  މަކަްށ ނިމުމެއް ޖެހުއްތޮށްޖެހުމަކަށް ނިމުމެއް ނައި. ބުރިޖެއް އެޅިއްޖެ. އަިދެވސް މާލޭެގ ތޮ

އަެނއްާކ  ،އެްއ މެރީނާ އަޅާފައި  ،ބުރިޖު އަޅާަފއި 4އްުދަގއި ހައަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިެވީނ އަނެްއކާ މާލޭ ސަރަ

، މިަވަރށް މާލެއަށް ލާމަރުކަޒީކުރީމާ އްދުގައޭ. އެހެންީވމާހަދިެވހިރާއްޖޭެގ މި ބަނދަރު ެވސް އަޅަންީވ ހަމަ މާލޭ ސަރަ 

ކުރަންީވ  .އުފެދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްސުާވލު އެބަ މިއަދު ހަމަ ނަށްމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންކަ ރުކަޒީކުރުންމިއީ ލާމަ

ކުރަންީވ. ބަޖެޓަކީ ެއއީ ބޫުލކުރާ ޮގުތގައި ބަޖެޓު ލާމަރުަކޒީަގކުރަންޏާ ކުަރންީވ ކަމަކީ އަުޅަގނޑު ކަމަކީ ލާމަރުކަޒީ 

ނާގ ތެލަކީ ނުަވތަ ަޤއުމެއް ކުިރއެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޔޮ. ަޤއުމެއް ހިނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުެމން މި ކިޔާ ތެ ،ފިއުލް

ހާސް  ހާސް ނުަވތަ ފަސްދޮޅަސް ހަކަތައަކީ ބަޖެޓު. އެހެންީވާމ، މާލޭގައި މާލެއަށް ނިސްބަތްާވ ފަންސާސް ފަސް

ކޮންމެ ަވނީ ނިސްބަތުން ިކޔާފައި ިނސްބަތުން، އަުޅަގނޑު މި ދަްނނައަޅާ މީހުންނާއި، ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްާވ މީހުންނާ

މީހަކު ނިސްބަްތާވ ދާިއރާތަކަށް، ރަށަކަށް އަުޅަގނޑުެމން ޚަރަދުކުރަން ނިންމައިފި  ބޮލަކަށް ޖެހޭ ބަޖެޓު އެ މިންަވރު އެ

ކަމަށް ަވންޏާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަޑުމަޑުން ކަންަތްއތައް ބަދަލުާވން ފަށާނެ. އެެހންނަމަެވސް، މިއަުދ އަެނއްކާ 

އްދުގައި ބޮޑުސިްނާގ ޕޯޓެއް އެޅީމާ އަުޅަގނުޑ ހައަހަރަށް ިވސްނާފައި މާލޭ ސަރަ 5ށް އޮތް މެން ހަމަ ކުރިއައަޅުަގނޑު

ބުރިޖު އެޅީާމ ެވސް އިތުރަށް މާލެއަްށ  4ޖެހުަމކަށް މިއަކުން ަޙއްލެްއ ނާދެއޭ. އިތުރު އްދަންނަާވނީ މާލޭެގ ތޮ

 ެވެގންދާނީ. އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ އިްއޒަތްތެިރ އެޭޅ ހުރަހަކަށޭ ޖެހުން ާވނީ ިގނައޭ. އަިދ ލާމަރުކަޒީުވމަށް ެވސްއްތޮ

ޖެހެނީ ހަމަ  ފަހަރަށް ދޫކޮށްލާފައި ޖަޒުބާތުަގއި ބައެއް ިވްސނުމާ ޮގތުން އެކަީށެގންާވ މަޢުލޫމާތާއި ރައީސް، މިކަމާ ުގޅޭ

ރިއުޅޭ މާލޭެގ ެގ މީހުން މާލޭގައި ދިއަދި މާލޭ . ލު ފެނިފަހާ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ރަްއޔިތުްނ ެވސް ރަށްރަށުގައި ތިބި 

އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ތި ިވދާޅުިވ ޮގތަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން އުޅޭނެ  ،ލުަގިއ ޖެހިފައިާގރައްޔިތުން ެވސް އުޅޭ 

 ރިްއޔާ. ހީަވނީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުޮގެތއްހެން  ބާރުީވމާ ާވތަންކޮޅެއް ނެތީމާ ފިތި

 

  ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

އަރުަވނީ ފޭދޫ ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ނީ ދަ ށް. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އޮޅިަވަޑއިަގންަނާވ ސަބަބަކީ މިހާރު ބަހުސްކުރެެވމުން މިމުޙައްމަދު ނިހާދަ

ރާރަްށ ަގލިސްޓު މި ނަަގނީ އެ  ރާރަށް. އަުޅަގނޑުމެންަގމެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްެތރި 
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، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ، ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންފަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް. އެެހންީވމާ

. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ދިަވޑަިއެގްނފަްނ ފުރުޞަތަށް އެަވށް ެވސް ާވހަކަަދއްކަ ރާރަ ަގމެންބަރު އޮތީ ެއ 

 އަރުަވނީ ފޭދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ފުރުޞަތު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ާވހަކަދެއްކެުވން:

ފައިާވ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި

ރާރަށް ަގޮގތުްނ ބާރުެވރިކުރުން މި  ަޓކައި ކައުންސިލުތަްއ މާލީލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ރާއްޭޖެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށް

 އަޅުަގނޑު މީެގ އިރުކޮެޅއް ުކރިން ާވހަކަދައްަކއިފިން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

އަރުަވނީ ބާރަށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަށް. هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ލުތަްއ ަކއުންސި ،ޮގތުން އެހީތެރިެވދީ ތަކަށް މާލީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެން ކައުްނސިލު

 ން. ިއއްޒަތްތެރި ރާރަށް ައޅުަގނުޑެގ ތާއީދު އޮތް ާވަހކަ ދަންނަަވަގ ން މި ހުށަހަޅާފައިާވބާރުެވރިކުުރުވމުެގ ޮގތު

ށް ހިންަގން އައަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ދިެވހިރާއްޖެ ލާަމރުކަޒީ ިނޒާމުެގ ތެެރއިްނ ފުރިހަމަ .ރައީސް

އެްއކޮށް މަސައްކަތްކުެރޭވނެ  ެއކި ޮގްތޮގުތން މިހާރަށްުވރެ މިނިަވންކަމާތްކުރަމުންދާއިުރގައި ކައުންސިލުތަކަށް މަސައްކަ

މުކަމެއް. އަދި މައި ސަރުކާރަށް ކޮންމެ ކަމަކަށް ބަރޯސާެވެގން ކަންކަްނ ން ޖާަގ ދިނުމަކީ އެއީ ބޭނުންތެރި އަދި މުހި

އަދި ރާއްޭޖެގ ެއކި  އަތޮޅާ ރަާށއި  ،އިއެ މިިނަވްނކަމުެގ ބޭނުން ހިފަ ،އް ލިބި ކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި މާލީ މިނިަވންކަމެ

 ރާރުެގ ސަބަބުން ެވެގންދާނެ އެއް ކަންތައްަގދިއުމަކީ އެއީ މި ިދުއމަށް ބާރު ލިބިެގންކަންކޮޅުތައް ތަަރއްީޤެވެގން

 5ން އަުޅަގނޑުމެން މި ބުނަނީ %ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު .ބޫލުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްަގކަމުގައި އަުޅަގނޑު 

ތަކަްށ ބަހާނެ ާވހަަކ ނޫނީ އެހީެގ ޮގުތަގއި ދޭނެ ާވހަކަ. އެާއެއއްކޮށް އެ ރަެށްއެގ ތަަރއްޤީެގ ކަންތައްަތއް ކައުންސިލު

ޓަކައި ެވސް މި ެދންނެިވ ފައިާސެގ ބޭނުންކޮްށެގން އަމިއްލަ އިސްނެުގމުން ައދި އަމިއްލަ ޭރުވންތެރިކަމުެގ ހިންުގމަށް

ޖާަގ ދެމުންދާނެކަން. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް އެ ރަށުެގ ފަާޅއި، ފަރާިއ،  އި،އިލަ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުމުެގ ޮދރު ހުޅުަވ

ެއ އާްމދަނީ ބޭނުންކޮށްެގން ރަށުެގ  ިއ،ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން އިތުުރ އާމްދަނީ އުފައްދަސީ ދުރަތީ ަވުގއަިދެވސް  ަވލާ

އިންތިޒާމުކޮށް  ިއ،ސޭހަ ޮގތްތައް ރާަވއަދި އިތުރު ލުއިފަ ،ތަޢާރަފްކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް
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ރާރުން މަުގފަހެިވެގން އެބަދޭ. ިއްއޒަތްތެިރ ަގހިންގައިދިނުމަކީ ކައުންސިލުަތކުެގ ޒިންމާެއްއެގ ޮގުތގައި ހެދުމަށް މި 

ްއ އްޔިުތންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޮގތްތަދަނީ ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ރަ  ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުން މި .ރައީސް

އެ ަކއުންސިލުތަކުްނ ހިންާގ މަސައްކަތްތަކަކީ  ،އަދި ކައުންސިލުަތކުެގ ދައުރު މިހާރަށްުވރެ ފުޅާކޮށް ،ހޯދައިދީ

ތަފާތު ިވސްނުމުެގ ތެރެއިން އަދި  ،ޓަަކިއ ތަފާތު ޮގތްޮގތަށްރައްޔިތުންެގ ަޙއްޤުަގއި އަދި ރައްޔިތުންެގ ކުރިއެރުމަށް

ެގ ތެރެއިން ެގނެޭވ ތަރައްީޤއެއް ކަމަްށ ދިުއމުެގ ތަޞައްުވރު އިކުރިއަރަ  ،ރެއިންތެ ެގެގންދިއުމުެގ ތަޞަްއުވރުކުރިއަށް 

ަވނަ  230ޤާނޫނުއަސާސީެގ ޓަކައި ިވސްނުމުަގއި ބަހައްޓަިއެގން ކުރެޭވ މަަސްއކަތްތައް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދުމަށް

މި ދެންނެިވ ޮގތަށް ޤައުުމެގ ކަންކަން  ،ހިންުގމަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާާރއި ާބރުެގ ތެރެއިން މާއްދާއިން ލާމަރުކަުޒކޮށް

އެ  ،އަދި އެ ބޭފުޅުން ،ލާމަރުކަޒުކޮށް ހިންީގމާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ލިބޭ ކުރިއެުރމާ

ތެރި ނީމާ ދެން ކުރިއަރަިއެގންދާ މިންަވރު. ިއއްޒަތްބޭފުޅުންެގ ކަންތައްަތއް އަިމްއލައަށް ނިންމުމުެގ މިނިަވންަކން ލިބު

މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އެދޭ ތަރައްޤީ. އަުޅަގނޑުމެްނ ެގންނަން ބޭނުންާވ ބަދަލު. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ެއ  .ރައީސް

ަޓކަިއ އް ކުރުމަށްރަށެއްެގ ކަންކަން ނިންމުމަށް ޓަކަިއ އިންތިޚާުބކުރަްއާވ ަކއުންސިލަރުންނަކީ މި ދެންނެިވ ކަންތައްތަ 

ބަނދެިވ އަދި އެ ބޭުފޅުންނަށް ާގނޫނުން ލިބިދޭ ޭބފުޅުންނަށް ކަންކަން ނުކުެރިވ އަތްއިންތިޚާބުކުރާ ބަެއއް. އެ 

ކުރެޭވނެ ޮގތެއް ނޯޭވ.  ތިޔާރުތައް ހަނިކޮށްފައި ބައިތިއްބަިއެގން ދެން ކަންކަން ކުރަން ބުނީމަމިނިަވންކަން ނޫނީ އިޚް

ރުކޮްށެގން ސޯތަކަށް ަކުއންސިލުތައް ހިިދޔައީ މިފަދަ ޮގފެނިެގން އަހަރު 5ށް މި ނިމިދިޔަ މެންނައަޅުަގނޑު

އޮތުން. ެއކަމުެގ ސަބަބުން ކައުންސިލުތަކަްށ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި އޮތް ނޫނީވެއްޖެްއޔާ ަކއުންސިލުތަުކެގ މަސަްއކަތަށް ޖާަގ

 .ރި ަރއީސް ރޭަގއި ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަްނކޮޅުތަކުން ކޮށްފި. ިއއްޒަތްތެތެ ެގއަހަރު  5ދިމާިވ ދަތިތަކުެގ ތަޖުރިބާ މިދިޔަ 

އަނެއްާކެވސް މިއަންނަ އަަހރު މި ދެންނެިވ މިނިަވންކަމާއެކު ކައުންސިލުތަުކެގ ދުެވލި ބާރުެވެގންދާނެކަމީ އެއީ 

މިނިަވންކަން ދޭއިރުަގއި ކައުންސިލުތަުކެގ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން އެއްކޮށްޝައްެކއް ހުރި ކަމެއް ނޫން. އަދި ހަމައެއާ

 ،ކަމަށް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާުބެވ އުންސިލުތަުކެގ ދައުރަކީ ަފސް އަހަރުކަ ،ދައުރު މިހާރަށްުވރެ ދިުގކޮށް

ކާމިޔާބުކުރުމުެގ ިވސްނުން ެގންުގޅޭ. އަދި ިގނަުގނަ ޕްލޭންތައް  އި،އެ ދައުރުެގ ތެރޭަގއި ިގަނުގނަ ޕްލޭންތައް ހަދަ

ެވެގންދޭ. ނޫނީ އެކަަމށް އެބަ ހިތްަވރުލިބިެގންދޭ. ހިމުެގ ޖާަގ އެބަ ފަައއުބިލު ކައުންސިލަރުން ޤާ ،ހުނަރުެވރި ،ރަނަގޅު

ެގ ދުެވލި ޤީ ތަރައްމިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަން ކުރުމުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށްތަކުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން  .ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަޝއްެކއް އޮތް ކަމެއް ދާ މަންޒަރު ފެންނާނެކަން އެއީ ެއއްެވސްބާރުެވެގން

ުނަވތަ މިނިަވންކަްނ  އިޮގތުން ފުދުންތެރިކަން ނޫނީ މާލީ ބާރުެވިރކަމާ ކައުންސިލުތަކަްށ މި ދެންނެިވ ޮގތަށް މާލީ

އްކޮށް އަންނަ ޒިންމާތައް އަދާކުރާ މިންަވރު ބެލޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ެވސް އެބަ ރާަވންޖެހޭ އެ ދޫކޮށްލާއިރުަގއި ެއއާ

އަދި ހަމަ އެާއއެްއކޮށް  .ލުކުރަން. އެހެންީވމާ، މި ަގރާރަށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީުދކުަރންކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫ

ންދާނެ  ށް ެގލި ބާރަދުެވ ެގޤީތަރައް ނިަވންކަމުެގ ތެރެއިން މި ދެންނެިވ މިނިަވންކަން ބޭނުންކޮށްެގން މި ދެންނެިވ މި 
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ަރއްިޔތުން ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްަނިއ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކުުރމަކީ ެއއީ ެއ ރަށެްއެގ 

ެގ އަދި އެ ކަންކަން ކުރުމު  އި،ހުރި މީހުންނާ ކަންކަން ކުެރޭވނެ މީހުންނާއި އެ ކަންކަމުެގ ިވސްުނން

މި ދެންނެިވ  މު ކަމެއް. އެހެްނީވމާ،ންމުހި ،ބޭނުންތެރިެގަނއުމަކީ  މުތަކަށްޤާނަ ަބޔަކު އެ މަންއަކާިއެގން ތަޞައްުވރަ 

ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމަށް ފާހަަގާވތީ އެ ާވހަކަ ހަމަ ޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މި ަވުގތު ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގނުޑ ާވހަކަ ނިންމާލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާެވސް ދަންނަަވމުން އަޅު 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިއްޒަތްތެރި  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ފުަވއްމުލަުކ މެދު ދާއިރާެގޝުކުރި

 މުޙައްމަދުދީދީއަށް.މެންބަރު ޙުސައިން 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ާވހަކަދެްއކެުވން:

  ދުކުރަން.  ފުރިހަމައަށް ތާއީށް ާވ ަގާރރަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ަވރަދެ! ހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

ާގނޫނުތަްއ ފާސްުވމާ ުގިޅެގން ަކއުންސިލުތަކަްށ  ،ރާރުތަްއ ހުށަހެޅިމި ޮގތަށް މި ަގ ،ނީއަޅުަގނޑު ެވސް އުއްމީދުކުރަ 

ެގ ދުެވލި އިތުަރށް ބާރުެވެގންދާނެ ކަމަށް. ޤީތަރައް ،ރަށްރަށުެގ ކަންކަންކުރުމުގައި ފަސޭހަތަެކއް ލިބި ،ލިބި ބާރު

ރީޖަން  5މާނައިގައި އެ ތި ަހީގީގ ލޮޕްކުރުން އޭްއ ޑިެވރީޖަނެ 5ނަމަެވސް، މިހާރު ސަރުކާުރން ހަދާފައިާވ 

ކުރެިވދާެނ  ެގ ރައްޔިތުންނަށްރޭމީރުކަން ރާއްޖެތެލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ފުރިހަމަ ފޮނި ނޫނިއްޔާ ޑިަވލޮޕްކުެރިވެގން

ތެރޭެގ ޖެާރއް ،ވެ ލަަވތަާކއި މޮޅެތި ްޕލޭންތައް ހެދުމަކުންނެއް އަިދ ލާމަރުކަޒީތި ކަށް ައޅުަގނެޑއް ނުދެކެްނ. ރީކަމަ

ދައްކަން  މީރުކަމެއް ނުލިބޭ. މާލެއަށް ހަމަ އިރުިއރުކޮޅާ ޑޮްކޓަރަށްމީހުންނަށް އެިއން ލިބޭ ފޮނިރަށްރަށުެގ 

ސާފު ބޯފެން  ،ނަރުަދމާއެއް ނެތި ،އަސާީސ ބޭނުންތައް ނުފިދި ،ެވތަޢުލީމު ފެންަވރު އެހާ ދަށް  އި،ޖެހިފަންއަންނަ

އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަކުން ފާސްކޮށްެގންނެްއ މި ޮގތަށް  ނުލިބި ތިބެ އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުޭވ އަދި ލާމަރުކަޒީ

ށް.  ކަކަމަ ށް ލިބިެގންދާނެހަީގީގ ފައިދާ ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުްނނަ ެގހަމައެކަނި ލާމަރުކަޒީ

 އެ  ،ދީެގން ަތކަށް ބާރުތައްރަށްރަށުެގ ކައުންސިލު ލާމަރުކަޒީކޮްށެގން ،އާދެ! އަުޅަގނޑު ެވސް ަގޫބލުކުރާ ޮގތުން

ރަށްރަށުެގ ަކއުންސިލުތަކުްނ އެ ރަށްރަށުެގ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ދެޭވނެ ފެންަވރަކަށް ެއ ތަންތަން 

 އިުފވައްމުލަުކގަ  ޏ.ދިރިއުެޅން ފަސޭހަެވ ދިރިއުޅެމުންދާނެ. އާދެ!  ެވސް  ނަށްުށެގ މީހުންރަށްރަ ްއޔާއްޖެކުރެވި ޤީތަރައް

ަވީނ  އަދި ެވސް މި އްލުކުެރޭވނެ ޮގތެއް ޙަެއ ކަންތައްތައް  .ފަމިހާރު ެވސް ނަރުދަމާެގ ކަންތައް ަވނީ ަވރަށް ބޮުޑެވ

ެގ އެަބއުޭޅ  50، 40، 30މިަވނި ނުލިބި.  އްލެއް އަދިޙަިއެގން ެވސް މިކަުމެގ ޅަ ުގށް ނުެވފަ. އިރުއިުރކޮޅާ ފެނަކައަ

ތަންތަނަށް   ފަދަ ފެނަކަ އިންޓް މިނިސްޓްރިއާމަޔަރަންއިުރއިރުކޮޅާ ެއންަވ ފާޚާނާނުކުރެިވ. ،ކޮންމެ ދުަވހަކުމެ ބްލޮކްެވ
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ންީވމާ، އަޅުަގނޑު އްލުކުރުމުަގއި ކުރާ ކަންތަައއްތައް މި ަވނީ ނާކާމިޔާބުެވފަ. އެހެޙަުގޅަިއެގން މި ކަންތައްތައް 

އަސާސީ ދިނުުމެގ  ،ތައް ަކނޑައެޅިޓުދެކޭޮގތުން ރާއްޭޖެގ ރަށްރަަށށް އަތޮޅުތަކަށް އެ ރަށްރަށަށް އެކަީށެގންާވ ބަޖެ

ނުދާނެ. އަުޅަގނޑު  މީރުކަމެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ިލބިެގނެއްމެނުީވ މީެގ ފޮނި މުކޮށްެގން އިޤާ ށުގައި ބިލުކަން އެ ރަށްރަޤާ

ގައި ާރއްޖޭެގ ެއކިެއކި އެ ބަޖެޓު ،ހިނދު ދާއަުޅަގނޑުމެްނނަށް މި އަންނަ އަހަިރެގ ަބޖެޓް ލިބިެގން އުއްމީދުކުރަނީ

ިޅެގންދާނެ ކަމަށް. މާލޭގައި އަުޅަގނޑަށް ޚަބަރަކުން ފެނުީނ ކަނޑައެ ކުރެޭވނެ ަވރަށް ބަޖެޓުޤީ ކަންކޮޅުތަުކަގިއ ތަރައް

ހަމައެކަިނ  .ަޓލެއް އެިޅެގންދާ ާވހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއެނދުެގ ކެންސަރު ހޮސްޕި 100 ެވސްމާލޭގައި އަެނއްކާ 

އް ނެިތ ސެ ހިތަކެްއ ޖަމާކޮށްެގންނެއް ލާމަރުަކީޒ ާގނޫނު ައޅުަގނޑުމެން ހެދިޔަކަސް ރިސޯމާލެއަށް ހުރިހާ އެްއޗެ

އަުޅަގނުޑ ކުެރޭވ. އެހެންީވމާ، ނު ކުރެިވދާނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިކަން

ކުރެޭވނެ ަވރަްށ ޤީހިނދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭެގ ެއކިެއކި ކަންޮކޅުތަްއ ތަރައް އަންނަ  އުއްމީދުކުރަނީ ބަޖެޓު

 ކަނަޑއެޅިފަިއާވނެ ކަމަށް. ޝުކުިރްއޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ކަށިެގްނާވ ބަޖެޓުގައި ަވރަށް އެ އަޮތޅުތަަކށް އެބަޖެޓު

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ިދއްަގުރ ާދއިރާގެ 

 ށް.އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:ދިއްަގރު 

ތަްއ ށްލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަ ؛އޮތް ަގރާރު މި އި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފަ ޝުކުރިއްޔާ

މައަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ފުރިހަ ަގރާރަށް އިލާޮގތުން ބާރު ދިނުމަށް ޮގަވ ހިންުގމަށް ޓަކައި ކައުންސިުލތަކަށް މާލީ

 ން އެތައް ބޭނު ެވސް ކުރަން ރަށުެގގައި 5ދިްއަގރު ދާއިރާެގ  ،ާވތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު ނިްސބަތްާވ ދާއިރާ ކަމަށް

ކައުންސިލުތަކުން އެ ކަންތައްަތްއ . ެގނޭ  ހަމައަށްކަުއންސިލާ .ކަމެއް އެބަހުރި. ރައްޔިތުން ަކންބޮޑުުވންތައް ފާޅުކުރޭ

ކައުންސިލުތަުކަގއި އެއީ ކޮށްދިނުމަށް.  ކަންަވނީ އެ ކަންއި ކޮށްދޭން ބޭނުންޭވ. އެކަމަކު، ކައުންސިލުތައް ނުކުޅެދިފަ

ބުން. މި ަގރާރުން އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އެބަ ބާރުއަޅާ. މިއަށްފަހު ލާމަރުކަޒީ ބިލުން  ފައިސާ ނެތުމުެގ ސަބަ

ދިއުމުން ބޮޑެތި ތައް ބާުރެވރިކުރުިވެގންަކއުންސިލު ،މަޖިލީހަށް ެގނެިވ ބިލު އެ ،ިލބި ފަިއސާ ކައުންސިލުތަކަށް

އެތަނަްއ  ،ުރގައި އުތުުރ ތޮށި ހަލާކުެވފެނޭ. ދިއްަގއެބަތަން އަޅުަގނޑަށް  އްުލެވެގން އަންނަޙަ ށްމައްސަލަތަކަ

ވެއްޖެ. މިއަދާ  މަސައްކަތްކުރާތާ ެއތައް އަހަރެއްްއލުކުރަން ޙަ . އެ މައްސަލަ ެވއްޖެ އުދައަރަމުންދާތާ އެތައް ޒަމާނެއް

ްށ ރަ އިނުޭވ. ދިްއަގުރގައި އެބަ ޭބނުންޭވ ަގސް އިންދަ އެއް އްލުެވފަ ޙަ  ރު ެވސް އަިދ އެ މައްސަލައިހަމައަށް އައި 

 ިވޔަސް  ށް  އަދި ބޭނުންިވ ކަމަފެހިކުރަން. މި ކަންތައް ެވސް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ބަޖެޓެއް ނެތް. ނުަވތަ ކައުންސިލުން
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 ކުނިޮގނޑު އެބަޖެހޭމި އޮތީ ދިމާެވފަ. ކަށެއް ނެްތ. ކުނިޮގނުޑެގ މައްސަލަ ހުރިހާ ރަށަކަށް ެވސް ކުެރޭވ ެވސް މިކަން

 ސަރުކާރުން  ،ނުަވތަ މާލެއިން ންމަންޓުރއިރު ެވސް ހަމަ ސެންޓްރަލް ަގަވމި ކަންތައްކުރަން ބަލާ ސާފުކުރަން.

  އަުޅަގނޑު ށްއްުލެވެގންދާނެ ކަމަޙަހުރި އެތައް ކަެމއް  މި ަވނީ. މިހެން އިެގްނ ތިބެންޖެހިފަހަމަ މަޑުކޮށްއެހީަވންދެން 

ެވރިކުރުުމުވން މި ންސިލު ބާރުަކއު ،ިދއުމުންބިލުަތއް ފާސްެވެގންއަދި  ،މި ަގރާރުަތްއ ެގނެވި  ަގބޫލުކުރަން

އެތައް  އޮންނަތާ އިތޮށި ެވްސ ހަލާކުެވފަޅު މުލީެގ ބޭރުައތޮ މ. ؛އްލުެވެގންދާެނ ކަމަށް ައޅުަގނޑުޙަ  މައްސަލަތައް

އްލުނުކުރެިވ މި ޙަހަމަ  ެވފަ. އެކަަމކު،އްލުކުރަން ބޭނުންޙަދުަވހެއް ެވއްޖެ. އެތައް އަަހރެއް ވެއްޖެ. ެއކަން ެވސް 

އެކަްނ  .ނަރުދަމާ އަޅަން ބޭނުންެވފަ އަތޮުޅ މަޑުއްަވީރަގއި ެވސް މ. ،ެވސްއި  އމަ ެއޮގތުން މަޑުްއަވރީގ އޮތީ. ހަ

ހުރި އި ތިބީ. ރަތްމަންދޫ ފާލަމުގައި މިހާރު ދިމާެވފަ ެވސް ކޮށްދޭނެ ދުަވެހއްެގ ިއންތިޒާރުަގއި މަޑުްއަވީރެގ ރަްއޔިތުން

އްލުކޮށްދޭތޯ މަޑުްއަވީރެގ ޙަ ުނިވޔަްސ ެވސް އެ ަމއްސަލަ ެވްސ  ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް ކަުމގައިމައްސަލަ ެވސް މާ

ޓަކައި ެވސް އަމިއްލައަްށ ޭވަވުށަގިއ ދަނޑުެވރިކަން އާލާކުރުަމށް ތިބި.އެބަ އިރައްޔިތުން ހަމަ ކެތްމަދުެވފަ

ރުަވން ބޭނުން. ބޭނުން. އެ ކަންކަން ދި ކޮށްދޭން ،ާވނަމަ ކަމަށް ޚަރަދުކޮށްލައިެގން ަކއުންސިަލށް އެކަން ކުެރޭވ

އެ ކަންތައްތައް ެވސް ކޮށްދެޭވކަެށއް ނެތް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުުކރާ ޮގތުގައި ަކއުންސިލުތަްއ  ،އެކަމަކު 

ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަަތްއ  މުންުވފައިާސ ަކއުންސިލުތަކަށް ދެ  ،ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން މިޮގތަްށ ބާރުެވރިކުުރިވ

ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ . އެަބއާދޭ ށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަެވެގންްނ ރައްޔިތުންނަެވެގން އެަބއާދޭ. ާގތުއްލުޙަ

މު ންކައުންސިލުތަކަށް. އެހެންީވާމ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި މިއީ ަވރަށް މުހި ެގނުަވއިެދވޭ  ކުރިއެރުން އެބަ

އުމުން ކައުްނިސލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ދި ފާސްެވެގން ،ހުށަހެޅި ،ރެވި ޔާުރކުަގރާރެއް. ައަވހަށް މި ބިލު ެވސް ތައް

ބޮޑެތި  ނަށްަކއުްނސިލުތަކުެގ އެއްބާރުލުމާ އެީކގައި ަރއްޔިތުން. ފުރިހަމަެވެގން އަންނާނެ ޚިދުމަތް މިހާރަށްުވރެ

 ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިެގން އަްނނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ފުުރޞަތަށް.

 
 {ުލެވަވޑަިއަގތުންަޢފީފު ރިޔާސަތާ ހަާވަޙސަން  }ިވލުފުށީ ދާިއާރެގ މެްނބަރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ުފރުޞަތުއަރުަވ

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 މޫސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
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 ަވރަށް  ާވ ަގރާަރކީ ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަބާރުެވރިކުުރުވމަށް ޓަކައި ިމ ހުށަހެޅިފައިޮގތުން  މާލީސިލުތައް ކައުން

ިއ އިމުކުރެިވފަޤާއަހަރު ކުރިން ރާއްޭޖގައި ަވރަށް މަދު ރަށެއްަގއި ފެނާިއ ނަރުދަމާ  11ތާއީދުކުރާ ަގރާެރއް. ީމެގ 

 ލަތުެގ ޮބޑުންނަށް ނުަވތަ އެ ބޭފުޅުންއުދަލަތުެގ ބަޖެޓުން ބޭސްކުރެެވނީ ހަމައެކަނި އުހުރީ. ދައި ދިފަބަނދަރު ހެ  .ހުރީ

އެހެންނަމަެވސް، އައު ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދަުށން މި ެގނެުވނު ބަދަލުތަކާ އެްއކޮށް ކަންކަން މި ދަނީ   .ރުހޭ ބަޔަކަށް

ޓަކައި އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ޮގތެއްގައި ލިއްަބއިދިނުމަށްތަރުތީބުަވމުން. އެ ތަރުތީބުެގ ތެރޭގައި އޭެގ ފައިދާ 

ދަނީ. ކައުންސިލުތައް ބާރުެވރިކުރުަމށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ިމ  ސައްކަތްކުެރެވމުން މިމަ

ެވސް ބާރުަތއް އަނެއްކާ  ރުންކީ މިދިޔަ ސަުރކާ ޔައެހެންނަެވސް، ހިތާމަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަެމއް

  ކަންކަން މި  ެވސް މިނުލާ އޮތުމުެގ ސަބަބުން އަނެއްކާއިރަށްރަށަށް އަޅަ ،ތައް ނިކަމެތިކޮށްކައުންސިލު ،އިމުށަށްލަ

 ،ތަުކެގ މާލީ ހާލަތު ރަނަގޅުކޮށްާރއްޖެތެރޭެގ ކައުންސިލު ،ދިޔައީ ފަނުފުލުން ޮގއްސަ. މިކަންކަން ބަދަލުކޮށް

ކުރުުވމަީކ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ތައް ބާުރެވރިންސިލުޚިދުމަތްތައް ދިނުމުަގިއ ަކއުއި ދޭންޖެހޭ ެއންމެހަރައްޔިތުންނަށް 

ކީ. ޔަޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ެވސް ދަންނަ އުސޫލާއި ހަމަ ދިެވހި ސިޔާސަތު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ

ތަކަށް ދިނުމަށް ނިންމަމުންދާ ނިންމުމަކީ ހަމަ  ކައުންސިލު 5އާމްދަނީެގ %، 5ލަތުެގ ބަޖެޓުެގ %އުދަ ،އެހެންކަމުން

ެއއްތަން  ށްައޅުަގނޑުމެންނަ ކުރަނީ. ތަރައްޤީންމެ ރަނަގޅު ނިންމުމެްއ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ެވްސ ަގބޫލުއެ

ެރޭވނީ ކުކޮްށެގްނ ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީބާރުތަުކެގ ބޭނުން އެ އި،ތަރައްޤީކޮށްެގްނ ނުކުރެޭވނެ. ލާމަރުކަޒީކޮށް ބާރު ދޫކޮށްލަ 

ެގންނަން ެވރިން އަބަދުެވްސ ޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ ބަދަލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދީެގން އިއް ތަރައްޤީ

، އަުޅަގނޑުމެްނ ަގންނާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން. އެހެންީވމާިބރުައޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރަކީ  ،ބިރުަގނޭ. އެހެންނަމަެވސް

ތްތަްއ ަވސީލަ އް ޮއތްއިރުަގއި އެއެތަްއ ަވސީލަތެދީ ފައިާސ ލިބޭނެ އެތައް ޞާތިދެނީ. ރާއްޭޖަގިއ އިޤް ބާރުތައް މި

ރޕޯްޓ ަވނީ. މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަ ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުަރންޖެހިފައި މިތަރައްޤީ

އިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ ެގންނަން އެބަ ރޕޯޓެއްެގ ޮގތުަގއި އޮްތއޮތުްނ ދެކި މިއަދު ނިމުމަކަށްިވްއކަނީ އެއީ ާރއްޖޭެގ އެއަ 

ކުރަން ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ތެރޭގައި މި  ެގއަހަރު ރޕޯޓް މިުޅަގނޑު ަޝއްެކްއ ނުކުރަން ހަނިމާދޫ އެއައަރައީސް. 

ތެރޭަގއި ފެިށެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެްނ  ގެ އަހަރު މަސައްކަްތ މި މެދު. އިރާަދކުެރއްިވއްާޔ އެ  ކަމާފައްޓާނެ

ށް އެބަެގންދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރާއްޖޭެގ އަރަށް ކުރިމަސައްކަތް ަވރަށް ބާ ެގން މިތިބީ. ސަރުކާރުން އެއުއްމީދުކޮށް 

 އަދި ދަނޑުެވރިކަމާއިއްދަކީ ެވސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ުޓއަރިަޒމް ެވސް ކުރިއަރާނެ ތަންތަން. ހަހުރިހާ ސަރަ

ހޭ އިއްޒަތްތެިރ ތައް ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ލިބެން އެބަޖެފުުރޞަތު ، އެމަސްެވރިކަން ެވސް ކުެރޭވނެ ތަންތަން. އެހެންީވމާ

ާބނާ މަސް ަގނެޭވކަށް ނެތް ރައީސް. ރާއްޭޖގައި މިހާރު މަސްބާނަމުންދާއިރު މިފްކޯއަށް އެކަން ކުެރޭވކަށް ނެތް. 

ތަެކްއ ޓްރީ އެޅޭނެ ނިޒާމުފެކް ،، އެބަޖެހޭ އުތުރުަގއި ެވްސ މަސްަގނެޭވނެ ޮގތްަތކެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ

ދީ ފައިދާ ލިބޭނެ އެއްެވސް ުއސޫލެއް ޞާތިޤްތެއްަގއި އިޮގ އްޔާ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކުރަން. ނޫނިއިމުޤާ



90 

 

ކުރުަވްނީވ. ، ަކއުންިސލްތަކަށް ބާރުެވރިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފެންނާކަށް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމާ

އަުގ ލިިބެގން ނޫނިްއާޔ ޖެހޭ. ހަމައެބަ އަުގ ލިބެންަވންީވ. ރައްޔިތުން ކުރާ މަަސއްކަަތށް ހަމަކުރު ރައްޔިތުން ބާުރެވރި

ކު ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަކަށް އުޅުމުެގ ފުރުޞަތެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ ނުދާނެ. ސަރުކާރެއް ަގބޫލުކޮްށެގްނ ކަމާއެހަމަހަމަ

ކުރުމަްށ ކަންތައްތައް މަުގފަހިޓަކަިއ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވނެ ށްމިތިބީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ކުރުމަ

ރައްޔިތުްނެގ ުއއްމީދުތަކަށް  ،ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންކަމުންޓަކައި ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުްނާވނެ ކަންތައްަތއް ަމުގފަހި

ކުރުމަށް ސިލުހާ ިމ އުއްމީދުތައް އަޅުަގނޑުމެން އިޖާބަދޭން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި ެއއިރެްއަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން

. ޮއތީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބެހިފަ ާރއްޖޭެގ މުއްސަނދިކަން މިކޮށްދޭން އެަބޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކައި މަސަްއކަތްޓަ

މުްއަސނދިކަން މުއްސަނދި ޮގުތަގިއ ބޭނުންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް  އެ ،އެހެންނަމަެވސް

ަގިއ  .އަދި ހއ .ށ ،އާއި  .ފައިދާ ފެިނެގންދާނީ. ހދ ،ނަށް ެއކަމުެގ ބޭނުން އެކު ލިބިެގން އަުޅަގނޑުމެންމާކަހަމަހަމަ

 ،އެހެރަ ބޮޑެތި ރަށްރަށަކީ ރާްއޖޭެގ ޓުއަިރޒަމްެގ ސިނާޢަުތަގއި ބޮޑެތި ފައިދާތަެކއް ލިބޭެނ ތަންތަން. އެހެންނަމަެވސް

ތުން  އިނެހިސާބަށް ފެނިފަ އް މިައދާސް ކަހަލަ އަާލމާތެއް އަުޅަގނޑުމެންނެއެތަންތަނަށް ޓުއަރިސްޓުން ެގނައުމުެގ ެއއްވެ 

އަުޅަގނޑުމެން އެކަްނ ނުކޮށް ތިބޭންީވ ސަބަެބއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލެއަށް ނޫނީ މާލޭ  އެއީ

ޓުއަރިސްޓުްނ ކުރީަމ ެވްސ ހަމަ ރޕޯްޓ ތަރައްޤީރޕޯަޓށް މިއަންނަ އަދަދަށް ހަނިމާދޫ އެއައިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަ

ސަރުކާރުްނ  ދުރުިވސްނޭ ިވސްނުމަކުން މި ،ިވަފއިާވ ސިުކނޑިއަކުންއިލެނާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހުޅުވަ އަން

 ްއދަކަށް ތަރައްޤީ ެގނައުމަށް ޓަކައި. އިރާދަކުެރްއވިއްާޔ އެ ހަދަީނ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ސަރަ ކުރަމުން މިމަސައްކަތް

އޭެގ ހެއްެކއްެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ިވސްނުމުަގިއ  ދަކުން ފެނިެގންދާނެ.އްހަތަރައްޤީ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ސަރަ

މެދު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ކަށް ދިނުމާތަފާސްކުރެޭވ ބަޖެުޓެގ ބޮޑު އަދަދެއް ާރއްޖޭެގ ކައުންސިލު އިރާއްޖޭގަ 

 އަަވހަށް. މިަކން ެވެގންދާނެ ދާދި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ .ދަނީ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރާނެ ަކމެއް ކުރަމުން މިބަހުސް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މާފަންުނ މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 . ށްމެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ފަންނު މެދު  މާ

ަތކަށް އަދި ރަށު ކައުންސިލު ؟ކުުރަވނީ ީކއްކުރަންތޯެވރިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލީ ޮގތުން ަރއްޔިތުްނ ބާރު

 ؟ހެނީ ކީއްެވތޯމި ފޯރުކޮށްދޭންޖެލަތުން ނުަވަތ ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓުން އުމާލީ ޮގތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތައް ދަ 
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 އެ ދީ ޮގތުންނާއި، އިޖުތިމާޢީ ޮގތުންޞާތިކަމަށް ޓަކައި. ރައްޔިތުން އިޤްަރއްޔިތުންެގ ފާަގތި  . އެއީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މިެގ އަުޅަގނޑުމެން، ކުރުމަށް ަޓކައި. އެހެންނަމަެވސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްރަށްރަށުގައި ދިިރއުެޅޭވނެ ޮގތްތައް މަުގފަހި

 އި އޭރުަގ .ށްޚަފަހުެގ ތާރީ !ހިނާގމާލައިެގ އަހަރުތަުކެގ ތެރެއަށް ބަލ80ަ ަވނީ އެހެެނއް ނޫން. ރާއްޖެރާއްޖޭަގއި ކަން

ާރއްޖޭެގ  ،ަވޒީރުން ،ތިއްބެިވ ަބއެްއ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، އޭުރެގ ަރއީސް ަމއުމޫން ކައިީރަގއި ތިއްެބިވ ޭބފުޅުން

 ނުަވތަ މާލެއިން ޯގތި ހޯދައިދޭނަމޭ ކިޔާފައި ިގނަ ރައްޔިތުންތަެކއް މާލޭ ދަފްތަރު  ޭދނަމޭރައްޔިތުންނަށް ޯގތި ހޯދައި

ށް ިވއްސި ިވހާލިކޮށްލީ. ރެފިއުޖީްނެގ ޮގުތގައި އެތިބީ. ެއްއެވްސ ރަށެއް ެވސް ނެތް. ރަށުން މިތަނަންޖައްސާފައި އެތަ

އޭުރ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެވސް  ،މަނިކުފާނު !ބައްލަާވ ެވސްތެޭރގައި މިހާރު ެވސް ނުލިބެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޭއެގ

ތިބި ިގނަ ަވޒީރުން މާލެިއން ނަާގފައި ތިބީ. ޯގއްާޗިއ  އިގަ ްއ ނެތް ނަންަގާވަފއެއް. އޭރު ހުންނަާވނެ. އެކަމަުކ ރައީސެ 

ހުރީ.  ނަާގަފއިރިސޯޓްތަާކއި ތަންތަން  ،ސީނާ ޒާހިރުމެން ފަދަ ،މުނައްަވރުމެން ފަދަ .ރބިމާއި ނަާގފަިއ ތިބީ. ޑ

ޑުމެން ނުދަްއކަްނ އަދިެވްސ ހަނދާން އެބަހުރި. މާލޭ ރައްޔިތުން މާލެ ބިންތަްއ ހިއްކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނ

. މިއީ ރައްޔިތުންނޭ ދަންނަަވނީ ދިެވހި ނުާވނެ. އަޅުަގނޑު މިމާލެ ކިޔަިއެގން އާއި. ރާްއޖެތެރެެއއްމާލެ އާއިރެރާއްޖެތެ

ެއކި ތަންތަނުން އައިއްސަ ތިބި  މެދު ދާއިރާެގ ތިބީ ދިެވހި ރައްޔިތުްނ. ރާއްޖެތެރެއިންނާއި މާލޭގައި މާފަންނު

ެއއްެޗއް ނުދޭން. މިހާރު ރާއްޖެތެރެ، މާލެ   ތުަގއިކިޔަނީ ަގސް މާލެ މި ،ރެރާއްޖެތެރައްޔިތުން. ެއއީ ދިެވހިން. 

ނޫންތޯ. . ދޭންީވތްށިދިއްަގރު ެވސް އެބައޮން. ފުއުޅެނީ ހުޅުމާލެއިން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބިން ނުދޭ ކިޔަިއެގން މި

ކަން. އިްއޒަތްތެރި ޮތއްޖެހިެގން ުއޅެނީ ެގއިން ނުނިކުމެިވެގން މި ،އެބައިނޭގ މާލޭ ރަްއޔިތުން ޭގެގާއއި އެްއޗެހި ޯރެވ

މި  19ޑާ އެޖެން، ަވނީ ތަނަށް  ާވހަަކއެއް ނުުހއްޓާނަން. އަުޅަގނުޑ މިާވހަކަ ދަްއކަން މި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މި

ތަން ެވސް. ހުޅުމާލޭގައި ހުރި  ދޭނަމޭ ބުނާ ،ފަހަރު ނުދޭނަމޭ ަވޢުދު ހިފައިެގން ަވނީ. އަުޅަގނޑަށް އަުޑިއޭވ ބައެއް

ރާއްޖެތެރެ ކިޔާނެ ކަމެްއ  ،. ދެން ކޮންމިހެން މާލެިއ ދިރިއުޭޅ ިގނަ ޒަމާންީވ ަރއްޔިތުންނަށް ޭދންޖެހޭނެބިންތައް މާލޭަގ

ރާއްޖެތެރެއަކީ ޭއރުގައި ތިބި ރައްޔިތު އަޙްމަުދ  ،އެއް ނެތް. ދިެވހިން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ. މާލެ ރާއްޖެތެރެ ،. މާލެނެތް

ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނޭ   ތާަވޒީރުން ކީ ރާއްޖެތެރެއޭ. މި ތިބި ރާއްޖެތެރެއޭ. އޭރުަގއި ،ގައި ލިޔުނީ މާލެސީ ޚިޔާލުދޭ

މީހުން ނަާގފައި ހުރި ތަންތަން. ރަށްރަށުން   އެހެރީ އެ ަގއި މުޅި މާލޭ !ބައްލަާވ. ހުން ޯގތި ނެީގމީ އެކިޔަިއެގން 

ޙައްޤު ހޯދައިދޭނަމޭ މީހުންެގ  އެ ،ަރއްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނަމޭ ،މޭރައްޔިތުންެގ ަވކާލާތުންނަށް ަވކަލާތުކޮށްދޭނަ

މި  ފަހަރު  މި .އީސް ރަޯގތި ނަަގިއެގން އެ ތިބީ. އިްއޒަތްެތރި ށް ަވތް މީހުންސަރުކާރަ ބުނެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި

ބަެއްއެގ ރަށެްއެގ  އެ .ޅުމާލެއެއް ުނނެޭގނެހު ށްއެޮގަތކަ ނަށްަގިއ ތިބި މަޖިލިސް މެންބަރުން 19 އެޖެންޑާ ،ޕާލިމަންޓް

ތުްނ އިޖުތިމާޢީ ޮގ ދީ ޮގތުންނާއިޞާތިޤްރައްޔިތުން ލާމަރުކަޒުކުރުަމކީ އެ ދާއިރާތައް ކުިރއަުރަވން މަސައްކަތްކުރުން. އި

ޕްޮރިވންސަކަްށ  5ެގންދިޔަ ނި ފެައޅުަގނޑުމެންނަށް ބާުރެވރިކުުރުވން. ރައީސް ނަޝީދު ެވިރަކމުގައި އް ެގ ރަށްތަރާއްޖޭ

މި ތަން.  ން ައއިތަން. ޓެކްސް ނިޒާުމ އުފަންެވެގ ދު ތަނަަވސްެގންދިޔަޞާތިޤްތަން. ދިެވހިރާްއޖޭެގ އި ބެހިެގންދިޔަ
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، ރަށްތަކުަގއި ެގްސޓްހައުސް އަޅަން ފުރުޞަުތ މާީވލުން. ެއހެންލާމަރުކަޒީ އުސޫހުރިހާ ކަމެއް ެވެގންދިޔަީއ 

ީރ އި، މަސް ފެކްޓްހެދުމާ ރުޞަތެއް. ެގސްޓްހަުއސްފު މެން ހޯދައިދީފިން. އޭރުަގއި ެއއީ މައުމޫނު ނުދީ އޮތްއަޅުަގނޑު

މި ދަންަނަވނީ . އަުޅަގނޑު ޖެހޭކަންއްނުޖެހޭ މާލެއަށް ތޮނެ ހުރިހާ ކަމެްއ ކުރަން. ދިެވހިާރއްޖެ ތަނަަވސްާވ ،އެޅުމާއި 

ފައި ހިޖެއްތޮމާލެއަށް އަހަރުން ެފށިެގން  100ީމެގ  ،ނުން ައއިސްތައެކި ތަންރާއްޭޖެގ ރަށްރަށުން މާލޭގައި އެބަތިއްބޭ 

އުޅެނީ.  ޖެހިެގން މިއްނޭ މާލެއަށް ތޮންސަތޭކަ މީހު ސަތޭކަ، ހަތަރު  މީހުން ތިންއްަބއެ .ލާތައްތިބި ބޭބޭފުޅުން. ޢާއި

 ،ބައްޕަ ނުަވަތ ބަފަޔަށް މުނިކާފަ ކިޔާ ކުދިން އެބަުއޅޭ  ،މުނިމާމަ، ންެގ ދަރިންނާއިދަރީ، އިާލެގ ދަރިންނާއިއެ ޢާ

ކޮން   މިއީމާލޭ ރައްޔިތަކަށް ޝަރުތު ހަމަނުވެއޭ.  މަޢާއިލާެގ މީހަކަށް ނިސްބަތްާވ ާވރުތައިން ތަންކޮޅެއް އޮތީ 

 ާވހަކަ. އެޖެންޑާ މިާވހަަކ ދައްކާނަން. އަބަދުެވސް ދަްއކާނަން  އަުޅަގނޑު މި ؟އިންސާފެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ްއ އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ނޫން އެއްޗެ ކަން ދޭނެ ާވހަކަ. މިއޮތީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާަވހި ަގއި މ19ި

ަރއްޔިތަކު ެވްސ މެންެގ ދާއިާރެގ އެންމެ ާގނަން ފުލެޓެއް ައޅުަގނޑުެވސް ނުނަ  . އަުޅަގނޑެްއ ހަމަަގއިމުންމިތާކު

ނުަވދެ ހުރިހާ ހިނދެއްަގއި. ކުީރަގއި ެވސް ނޯްނނާނެ ނަާގފައެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅަގނޑު ަނަގން  ށްޓަލެފު

ނާނެ ބަެއއް ނޫން. ންއަ ެވެގން ދު ދޭސީ ޚިޔާލު އަޙްމަ ަރއްޔިތު މިއީ  މެންނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުބޭނުންަވންޏާ ނެޭގނެ

 ؟ތަނަށް ަވނީ މިްއ ނޫން. ކީްއެވެގންތޯ ައއްޫޑ ރައްޔިތުންނަށް މުނަްއަވރުމެން ދޯކާދީފައި ާވނެ ަބއެމުނައްަވރުމެންނަށް 

އެ  .އެ ތިބީ ،މީހުން އެ  ،ބޭފުޅުން  އެެގން ލަްތ ހަދައިެގން އޮުޅާވލަިއެގން ޯގތިތައް ނަަގއި ހީ އި،މަކަރާއި، ާގދޮހަމަ 

 ޯގތި ހަމަ.މި . އަުޅަގނޑު ބޭނުމީ އް ނެތިން އަުޅަގނޑެފަހަރު ކުރިމަތިލާކަށް ެވސް  ތިބީ. ިމއަްނނަަވޒީރުންަތއް އެ

އީ މި ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި .ފައި އޮތް ބޯހިާޔަވހިކަން ުނލިބިށްލޭެގ ަރއްޔިތުންނަމާ މެދު ދާއިރާއާއި ނުމާލޭ މާފަން

ނަން. ފުށިދިއްަގރުން މި ާވހަކަ ތަކުރާރުކޮްށ ދައްކާ . އަޅުަގނޑުތިބީ ރައްޔިތުންނިކަމެތިކޮށް އެ ނާއިންސާފު. ނުލާހިކު 

ނަން. އަބަދުެވްސ ހުއްޓާްއ ނުނަން. އަުޅަގނޑެޓާއްހަަކއެްއ ނުހުދޭންީވ. މި ާވ ހުޅުމާލެއިން ނަަމެވސް ،ނަމަެވސް

 ދައްކާނަން މި ާވހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ންބަރު. ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ޓަކައި ުގމަށްންހި ތައްށްޒީ އުސޫލުން ރާއްޭޖެގ ރަިވ ފުރުޞަތަށް. ލާމަރުކައް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދެ

ތެރި ތްރާުރ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވތީ އިްއޒަަގހުށަހަޅާ  އިަލއިޮގވަ  ބާރުެވރިކުުރުވމަށް ން ތުޮގ މާލީކައުންސިލުތަްއ 

ބާރުެވިރކަން އެަބ  އްކައުްނސިލުތަރަށްރަުށެގ ާރއްޖޭެގ  އް،ލުތަ މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑުމެން ަކއުންސި
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ކަންތައްތަްއ  ންަނ މުނިސްޕަލްޓީހު ރަށްރަށުަގއި ަވރަށް ިގނަ ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޖެހޭކުރުަވން

އެކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަރިހުަގއި  ،ޖެހެނީ މިނިސްޓަރުއޮންނަ ޮގތުން ކުރަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

މި  މިކަހަލަ ކަންތައް ެވސް  ،ކަރަންޓު ބިލާ، އެތަނުެގ ސާފުކުުރމާއިޅާ ފޮ ެއއްޮކށް މިސްކިތްތައްއާދޭސްކޮްށެގން. ހަމައެއާ 

 އްންސިލުތައުކަ  ޓުމަކަްށ ެގނެޭވނީއްމެން ހުން. މި އުސޫލުތަްއ އަޅުަގނޑުމި އުސޫލުެގ މަތީހަމަ ޖެހެނީ ކުރަން

 5ޓުގައި ކަނޑަައޅާ %ންނަ އަހަރުެގ ބަޖެމިޮގތުން އަ ދީެގން. ަތއްޔަތްނާއިކަށް މާލީ ތަބާރުެވރިކުުރަވިއެގން. ަކއުންިސލު

ިވ ޚިދުމަތްތައް ޔާ ައޅުަގނޑު މި ދެންނެއްދު. މިކަން މި ފައިސާ ލިބިެގން ނޫނިެވސް ަވރަށް ތާއީ ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު

މަށް ދިނު 40ބިމުެގ ކުލިން % ،ފައިާވއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނާއެއާ  ާވނެ. ހަމަ  ދަތިކަަމކަށްކީރަށްރަށުގައި ދިނުމަ

ްސ، ކުީރެގ ސަރުކާރުން ެވސް ލާމަރުކަީޒ ރި ރައީެވސް ައޅުަގނޑު ަވރަށް ތާީއދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ިއއްޒަތްތެ

ޑީސެްނޓްރަލައިޒޭޝަން ޕްޮރްގރާމެއް. އޭެގ ދަށުން ސެލެކްެޓޑް އައިެލންޑްސްެގ ނަމުަގިއ ރާއްޭޖެގ  ،ެޅިވއުސޫލެްއ ެގްނުގ

ނުަވތަ މި   ޕްރޮްގރާމު އެެވެގން ތަރައްީޤކުަރން ފެށުނު. އެހެންނަމަެވސް، ފަސް ރަށެއް ސެލެކްޓް ،ފަސް ތަނެއް

މި ދެންނެިވ ައކީ ެވސް އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ކެލާމެން ބަލަން އެަބޖެހޭ. ފެއިލްީވ ސަބަބެްއ އަުޅަގނޑު ޖެކްޓްރޮޕް

 އް ކިޔުނީ. ހަމަ ެއްއެވސް ަނމެ ސެލެކްޓެޑް އައިލެންްޑސްެގ ދަށުން ސެލެކްޓްީވ އެއް ރަްށ. އެހެންނަމަެވސް، ހަމަ

ށް ޙައްުޤ ށަހުށަހަޅާ ބަޖެޓުަގިއ މި ރަށްރަ ،މެން ބަޖެޓުންޅުަގނޑު މި ކަންކަން ކުެރޭވނީ އަ  ކޮށްަފއެއް ނެތް. ކަމެއް

ކަނޑަެއޅިެގން. މިޮގތަށް ކަނޑައެޅޭނީ  ެކއްޮގތްތަ ނެޭވ ޚަރަދުކުރެސާތަކަށް ފައިމިންަވރު ދެިވެގން. ޕްރޮްގާރމު

ޖެހެނީ އަުޅަގނޑުމެން  ންޮގތު އާބާދީެގ ިނސްބަތުން ބަޖެޓު ބެހިެގންދިޔުމުން. މިހާރު ބަޖެޓު ފާސްާވކަމާއެކު ހަމަހަމަ

  ހެން . މިންތޮށިަގނޑެއް ލާން ދަންނަަވ ން.މެންެގ ރަށުަގއި ފަޅު ފުންޮކށްދޭން ދަންނަަވަވޒީރު އަރިހަށް ޮގސް ައޅުަގނޑު

ްއަގިއ އެތައް ދުަވހެ ެގން ޯފނެއް ނުނަންަގާވ. އަުޅަގނުޑމެންއި ަވޒީރަކަށް ުގޅަ ށްބާރަ ފަހަރަ ދަންނަާވއިރު ދިހަ

މެން އަުޅަގނޑު ސް ބައްދަލެއް ނުޭވ. އެހެންނަމަެވސް،ގޮ  ަވޒީރަކާ ބައްދަލުކުރަން، އްދަލުކުރަންމިނިސްޓަރަކާ ބަ

ކަށް. ދާ ޒީރު ފަހަތުންަވކަންކަން ކަނަޑއަޅާފައި އޮެވއްޖެ ކަމަށް ަވްނޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭނެ  ބަޖެޓުގައި މި

އިބްރާހީމް   މިއީ ،ބަޖޭ އާއޯ ބުނާހެން ކަލް ދޯ މާށް ދިޔައިމީހުން މާލޭގައި އުޭޅއިރު ފަނޑިޔާރުެގއަކުރީަގއި ސޯޅިޔާ

 .މެން މި ދާންޖެހެނީ ަވޒީރުންެގ އަރިހަށްޮގތަށް އަުޅަގނޑު އަންނަ އަލްމަރުޙޫމް. ކަލް ދޯ ބަޖޭ އްޝިހާބުެގ ބަސްފުޅެ

ަޅއިެގން އެ ބޭފުޅުންެގ ފަހަރަކު ުގ ސް ަސލާންޖަހަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑު ަދންނަާވނީ. އެއީ އެތައްޮގ ށްަވޒީރުްނެގ އަރިހަ

ޭވ. މި ނުބައްދަލެއް ޮގސްެގން ބައްދަލުކުރަން ނުދެއްާވ. ްއ ނުދެއްާވ. އެަތއް މެސެޖެއް ކޮށްެގން ޖަާވބެ  އްފޯނަށް ޖަާވބެ

ބާުރެވރިުކރުަވިއެގން. ަކއުންސިލުތަކަްށ  ތައްކަންތައްތައް ުހއްޓުމަކަށް އަްނނާނީ އަޅުަގނޑުމެން ރަށްރަުށެގ ަކއުންސިލު

، މިކަން ހަމަނުޖެހޭހާ ކުރެިވެގން. އެހެންީވމާޖަމާޓަށް ންބޭނުންާވ ފަިއސާ ކައުންސިލުތަުކެގ އެަކއު  ށްއްތަކަކަންތަ

 ؛ސްކޫލުތަކުގައި ެވސް   ދާން. ހަމަށްއަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ މި ދެންނެިވ ޮގތަށް މާލޭގައި ަވޒީރުްނެގ އަރިހަނދަކު ހި

ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ުހންނަ ގައި ސްކޫލުތަކު  ، ކަންތައްަތއް ކުުރމަށް ެވސްދިރަށްރަށަށް ބޭނުނާްވ ކުދިކު ރާއްޖެތެރޭެގ
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ްއ ެވސް ތަމިކަހަލަ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ،ލަަބއްިތ ކަހަަމުގެގ މަުގ ެއއްކޮށްެއއާ ެވްސ އަިދ ހަމަ ކުރަން

. ންކަށް ދަންނަަވހޭ ވުޒާާރއަ ބެމާ ޮގތަށް ަވޒީރަްށ ދަންނަަވން ނުަވތަ އެކަާވޖެހެނީ ހަމަ މި ދަންނަމެން އަޅުަގނޑު

ީނ ެގނެޭވ ނިމުމަކަށްެގންނަންޖެހޭ އެބަ. މި ކަންތައްތައް ށް މި ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ނިމުމަކަ ،ީވމާންއެހެ

އެ ރަށަަކްށ  ،ިވލެ އިޓެއް އެކުަލަވމެންެގ ތެރޭަގއި ހަމަހަމަ ބަޖެއަުޅަގނޑު ،އްފަހަރު އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީއެ އަދިެވސް 

ންނޭ. ދެއްިވ ރަށްރަށަށް ބެހިެގންދިއުމު، ެގންބެހިބަޖެޓު އެކި ދާއިރާތަކަށް  ސްބަތުންނި މިންަވރު އާބާދީެގ  ޙައްޤު

 ރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަރުަވނީ ހިތަދޫ އުތުރު މި ރުޞަތުރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުމެންބަރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

 އްސުރެއަކީ ަވރަށް ކުރީ ކަޒީ އުޫސލުން ރާއްޖެ ހިންުގމުެގ ާވހަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ލާމަރުކަ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ރަށްަތކެްއ  ،ތަރައްޤީކޮށްޖެ އް ޒީ ޮގތުން ރާ ކަިއ ލާމަރު ތެޭރަގެގ އަހަރުތަުކެގ 80ަކއެއް. އި ާވހައަ ދެކެެވމުން 

 ޅ.  . ތިނަދޫ ހިމެނޭ ެވސް ހިމެނޭ. ގދ. އަތޮޅު ހިތަދޫ ައޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ އަްއޑޫތެޭރަގއި އޭެގ ،އިކަނޑައަޅަ 

. އެ ތަންތަނަށް  ެގންދޭކެލާ ެވސް ހިމެނި ހއ. ޓާއިށްފުކުޅުދުއް އަތޮޅު ަގން ހިމެނޭ. ހދ. މާފިލާފުށި ހިމެނޭ. ލ.

މާލެއިން ެވސް އަދި އެހެން  މދޫކޮށް މެންނަށް އޭރު ފެނިެގންދިޔައީ ާރއްޖޭެގ ެއކި ހިސާބުތަކުން ޯގތިއަޅުަގނޑު

ެވ ޤީއްތަން. ެއހެންނަމަެވސް، އެ ތަންތަން އޭރުއްސުރެ ެވސް ތަރަ  ރަށްރަށުން ެވސް މީހުންނަށް ޯގތި ދޫކުރެިވެގންދިޔަ

 ށްއިއްޒަތްތެރި ރަީއސަލ ޒުެވެގން ައިއ ތަނެއް ނުފެނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ލާމަރުކައަދި

ދައްާކ  ާވހަކަ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙެވެގން ައއިއިރު އަލުންބަލުން ޤާނޫނުައސާސީަގއި މި

 އަހަރު  11އެ ާގނޫނުެގ ދަށުން  ،ާގނޫނެއް ުވޖޫދަށް ެގެނިވ އަދި ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން 2008މިކަން އުފަންކުރި. 

ތަެނއް ނުފެނޭ.  ުފރިހަމަ ޮގތަކަށް ލާމަރުކަުޒކުެރިވެގން ކައުންސިލުަތކުން ރަްށތައް ހިންާގ ދަނީ. އަދިެވސް ެވެގން މި

އެީއ  ތޮޅު ަކއުންސިލަރުހަލަ. އަކުރީަގއި ރަށްރަށުަގއި ތިބި ަކތީބުންެގ ބަދަލުގައި ަކއުންިސލަރުންނަށް ނަންބަދަލުިވ ކަ

ޒާތަކަްށ  އަތޮޅުެވރިންނަށް ީވ ކަހަލަ. ައދި އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީެގ ަބދަލުގައި އެލް.ޖީ.އޭ އުފަްނެވފައި އޮތް ކަހަލަ. މި

 އޮތް  މި ަގރާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަން މި

ހުށަހަޅުއްާވ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން މި ކައުންސިލުތައް ބާރުެވިރާވން ެއބަޖެހޭ. މި ކައުންސިލުތަކަށް ރުން ސަރުކާއި ތަނުަގ

ން. އެ ޤާބިލުކަން އުކުުރމުެގ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަން ލިބެިގންދިޒުލިބެންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ބާރުެވރިކަމަކީ ކަންކަން ތަންފީ
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ކައުންސިލުތަކަކަްށ ޮގތުން ފުދުންތެރި  މާލީ ،ފައިދާ ކަުއންސިލުތަކަށްފާއާއި މާލީ ާމލީ މަން، އޮތީ  އަނެއްާކެވސް ލިބެން

އަށް އެ ަކއުންސިލުތަކަކަްށ ުވން. ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލުތަކުަގިއ ތިއްބަާވ ަކއުންސިލަރުންނަކީ ެވސް ާގނޫނަށް ފުރިހަމަ

 ބަޔަކަށް ޢަމަލުކުރާ ،ހަތަށް ދުރަށްޖެހިފަސާދައިން ފަ ބޯލަނބާ އަދި ހަމަޖެހިފައިާވ ުއސޫލުތަކުެގ ތެެރއިން ކޮރަޕްަޝނާއި

ކަހަލަ  ކުރީގައި ެވސް އެހެން. ކަތީބަށް ކޮންމެެވސްފެންނާނީ ނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ެވެގން. އެހެންނޫން

އެކަންކަމުން  ން.ތަ ދާާވހަކަެއއް ަދއްަކއިެގން ކޮންމެެވސް އުސޫލަކުން ޯގތިތަާކއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހަަމޖެހެމުން

ފުރިހަމަ ތަޞަްއުވރެްއ  ،ތާަވަލކާއި ރަށްރަްށ ތަރައްީޤކުރާނެ ކަނަޑއެޅޭ ފުރިހަމަ ،ދެިވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުރަށް

އެ ތަޞަްއުވުރެގ ތެރެިއން ހިންަގންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދޭނެ  ،ެލިވއިކޮންމެ ރަށެއްަގއި ެއކުލަވަ 

އަުޅަގނޑު ނިސްބަތްާވ ހަމައެކަިނ  .އުންސިލުތަކަށް ލިބިދީެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ބާރު ކަފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ

 ިއ،އަލުންބަލުން އިންޖީނުެގ ައޅަމިހާރު އިންޖީނުެގ  .އިނޭގތޯ އަށްެވްސ އެތަނުެގ އިންޖީނުގެ  ލާއިރުއިއަްއޑޫއަށް ބަލަ 

މަުޢލޫމާތުގައި ޚަރަދު އެބަޭވ. ައޅުަގނުޑެގ ޑޮލަރު  އަންމިލި ތިރީހަކަށް. ޖެހިފައިމުުކރަންޤާ އޮތީ މުޅި ނެޓްޯވްކ 

 ،ނަމައޮތްކަމުަގއި ާވހަާވލުޮކށްފައި  ެވސް ަކއުންސިލަށް އެ ބާރުެވރިކަން ދީ ކައުންސިލާ އަޅުަގނޑުެގ ާވހަަކއަކީ މިއަދު

ތްޮގތް ފައިސާ ހޯދާ އުސޫލުން ކައުންސިލުތަކަށް ެވްސ ފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގ ން ެވސްސަރުކާރު ނެފައިސާ ހޯދޭ

ބަޔަކަށް ރަްއޔިތުން ހޮާވފަިއ  ކުރަން ތިބޭ ނިެގންދާނެ. އަދި އެކަމަށް ަވކިން ާޚއްޞަެވެގން ފޯކަްސުކރެިވެގން އެކަންފެ

ޭވުތެވދިަޔ  .ުވމުން މާ ބާރަށް އެކަންކަން ކުރިއަރަިއެގންދާނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއެކަން ހަާވލުުކރެ ށްބަޔަކަ ތިބޭ

ކައުންސިލުތަަކކީ ހަމައެކަިނ އަިދ  ރުންނަކީަކއުންސިލަ އިތިހާއަށް ކަނޑާލަެގ ބާރު އިންސަރުކާރުން ަކއުންސިލުތަކު

ެވެގންދިޔައީ. މިހާުރެވްސ ހަމަ ދާދި އެހެން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނާ  ިވހާމަރުާވ ބަލަން އޮންނަ ބަަޔކަށް

ކަމެްއ  ން ހަާވލުކުރެެވނީ. އެްއެވސްތެރެއިން ކަންކަ ގައި އޮންނަ މާއްދާެއއްެގނުާވހަކަެއްއެގ ތެރެއިން ނުަވތަ ާގނޫ

ޤާބިލުކަން ނުެވްއޭވ.  ކޮށްުލމުެގކޮށް ނިންމުމުެގ ޤާބިލުކަމެއް ަކއުންސިލުތަކަކަށް ލިިބެގންނުޭވ. މަުގމަތި ސާފުޒުތަންފީ

 މުެގ ޤާބިލުކަމެއް ކުރަންެޖހޭ ޚަރަދުތައް ކަރަންުޓެގ ޚަރަދުކުރު ބައްތިަތކަށް ؛ބައްތި ިދއްލުމުެގ ޤާބިުލކަންމަުގ

ކަށް ލިބޭ ކައުންސިލަެވސް މިއިން ބެލެހެްއޓުމުެގ ޤާބިލުކަމެއް  އި،ކައުންސިލުތަަކކަށް ނުެވްއޭވ. މިސްކިތްތައް ބަލަ

ލިބޭ  ންޑަމިނުން ރަށްރަށުއަދި އެންމެ ކު .ުނޭވ. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް މާލީ އެހީތެރިކަެމއް ލިބިފައެއް މިންަވރުެގ

ކަންކަމުން  މި ،ޖެހެނީ މީރާއަށް. މައި ސަރުކާރުެގ އެކައުންޓުަތކަށް. އެހެންކަމުން ޖަމާކުރަންއެ އާމްދަނީ ،އާމްދަނީ

ާވތީ، މި ަގރާރަށް އިންތިހާައްށ  ބާރުެވރިކުުރުވމަކީ އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމަކަށް އް ކައުންސިލުތަ ،ޖެހި ދުރަށް

 ކަ ދަންަނަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ތާއީދުކުރާ ާވހަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މިލަންދޫއަރުަވނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 އަށް. ރިޟާ ޢަލީ ށް،މެންބަރަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

އެއްޗެހި އަުޑއިިވެގން އެބަދޭ.  ިގނަ ޚިޔާލުތަކާ ޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަ

ނެތް. ހަމަ ދަތްނެއް   ކަމެއް ކުރުމުެގ ާބރެއް ތަނެއް. އެްއެވސް ެވފައި އޮތްކައުންސިލުތަަކކީ ޕެރެލައިޒް  ،ތެދެއްމެ

ރި މެންބަރުެގ ިވސްނުމަކީ ެވްސ މި ަގރާރު ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެކަށް ކައުންސިލުތައް ތިބީ. ކަޅުެވެނއް ކަހަލަ ޮގތަ

ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ   ،ެގންނަންެޖހޭ ށްލާމަރުކަީޒ ާގނޫނުެގ ތެެރއަ ،އަޅުަގނޑު ހިތުން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އަންނައިރު 

ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ނަޒަުރ  ކަންކަމާ ، އަޅުަގނޑުމެން މިން. އާދެއުެއީކގައި ެގނެިވެގންދި އިޞްލާޙުތައް އެ ާގނޫނާ

 ެވްސ ބައެްއ ކަހަލަ ކަންަތއްތަކާ  ޮގތުން ލީމާ ައޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ބަެއއް ާގނޫނުތައް ހެދިފައި ހުރިއިަގހިން

މާލެ ؟ ކީްއެވތޯ ީވ . މިސާލަކަށް ައއްޑޫ އަތޮޅަީކ ސިޓީއެއް. އަްއޑޫ އަތޮޅު ިސޓީއަކަށްއޭދޭތެރޭގައި ިވސްނާލަން އެބަޖެހެ

ައއްޑޫ އަތޮުޅަގިއ  ،ީވ އައްޑޫ އަޮތޅު ސިޓީައކަށް؟ ތޯެގންީވ ީކއްވެ  ޓީއަކަށްއަތޮޅަކީ ެވސް ސިޓީއެްއ. މާލެ އަތޮޅު ސި

ެވސް އާބާދީ  މާލެ ސިީޓއަކަށް ަވނީ ،އާބާދީ ިގނަީވމަ. އެއްފަްސަގނޑެްއގައި ދިިރއުޅޭ އާބާދީ ިގަނީވމަ. އަދި މާލެ

ކިން ިދރިއުޅުްއަވނީ. އަްއޑޫ އަތޮުޅ މަ ަވކިން އޮތް ރަެށއް އެަބޮއތް. ިވލިނިގީލގައި ަވިގނަީވމަ. އެހެންނަމަެވސް، ހަ 

މީދޫގައި ެވސް ަވކިން ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުްއަވނީ. އެހެންނަމަެވސް، ސިީޓއެއް. ައުޅަގނޑު ދަންނަަވްނ މިއުޭޅ ހުޅުދޫ

ީކްއެވހޭ ެއއް ިސާޔސަތެއްެގ ތެރެއިން ކަންކަން  ؟އުޅެނީ ކީްއެވހޭ ަބއިަވުރ މަފްހޫމުތަކެއް އަިއސްެގން މި ،ާވހަކަައކީ

ީކއްެވތޯ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ އަތޮޅެއް ސިޓީއަަކށް ނުާވންީވ މި އުސޫލުން  ؟ ޑަނޭޅެންީވކަނ

ން. ސިީޓއަކަްށ މީހު 63ސަޭތކަ  6ހާސް  18ހިސާބަށް އާބާދީއަީކ  އަތޮުޅެގ މިއަދުެގ މި ަގިޑއާ ށ.؟ ދަންނަާވނަމަ

ޭވނެ. އިލެ މިނެޓުިއރު. ބުރިޖަކުން ުގޅަ 1ދޭތެރޭގައި   ނަރުދޫއާއާއިހާސް މީހުން. މިލަންދޫ 10އޮންނަނީ  ބަދަލުާވން މި

އުމު ތަރައްީޤކުރާނެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ޤަސް ެވކޮންމެ ،އުޅޭ ާވހަަކއަކީ  ކޯްޒޭވ ެއއްެވސް އެޅިދާނެ. ަދންނަަވން މި

. އޭޖެހެ އެބަ އަދި މި މަޖިލީހުން ކަމަށް ިވޔަސް ކޮންމެެވސް ހިސާބަުކން ެގންނަން ސަރުކާރުން ކަމަށް ިވޔަސް

އެދޭ  އެއަުޅަގނޑުމެން މިދަންނަާވ އަުޅަގނުޑމެންެގ ރަްއޔިތުން  ،ެގނެސްެގްނ ނޫން ޮގތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ކޮންމެ ، ކޮންމެ ސިކުންތަކު ،ކުދުަވހަ ކޮންމެ ؛ކުނި .ނެތޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަށް ދެޭވކަށް އަދިމާ ތަރައްޤީއާ

ފެށިެގން  ށީއްސުރެ ރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭން ފެ މި .. ރަށެއްަގއި ކުނި ނައްތާލަންެޖހޭަގިޑއަކު އުފެދޭ ެއއްެޗއް އެއީ 

ާރއްޖޭެގ ރަެށްއގައި ިމއަދު ުއފެދިފައި ހުރި ކުނި ބާޖަކަށް  ،ކުނި އުފެދޭ. އެ ރަުށަގިއ މިއަދު އުފެދިފައި ހުރި 

 ހުރިޒީުބެވފަިއ ހުުނޭވ. ުދނިޔޭެގ ތަ ކަށްއަރުަވއިެގްނ ތިލަފުށްޓަށް ެގނައުމަކީ އަދި ކުނި ނައްާތލެުވން ކަމަ

ންޏަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ އެއްޗެހީެގ ޮގތުަގއި އެންމެ ކުޑަމިނުންޮގސް އަުޅަގނޑުމެްނ އުމުތަކުަގއި ނުަވތަ ޓެކްނޮލޮޖީގައި ކުޤަ
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ން އެ ފެނޭ އަލުން ބޭނުންކުރެޭވނެ އިންތިޒާމެްއެގ ތެރެއިއެބަބޭނުންކުރާ ނެޕީ ެވސް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި

ކުިނާވ  .ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ކުިނާވ އެތި އިމުކުރެިވަފިއ ހުރި ޓެކްނޮލޮޖީ އެބަހުރި. މީެގތެރޭަގއި މިޤާ ލަތްތައް ސީަވ

ފަހަރަށް ބޭނުންކުރެޭވ ރިސަިއކަލްކުެރޭވ  ކުންޏަކީ ދެަވނައެ ކާލުމަށްފަހު އްލާފައި ހިއި އެްއޗެހި ެވސް އެދިޔަ ފެލަ

ބިއްލޫިރ  އި،ނުަވތަ ތިން ަޓނުެގ ޕިކަޕަކާ  ދެ ޓަނު ކީްއެވެގންތޯ ކޮންމެ ރަށަކަށް އެްއޗެހީެގ ޮގުތގައި އެަބޭވ. 

އަދި ދެން  ،ެލޭވނެ ޮގތަާކއި، ކަރުދާސްަތއް ަވކިުކރެޭވނެ ޮގތަާކއިއިލެޭވނެ އިންތިޒާމަާކއި، ޕްލާސްޓިކު ފިއްތައިނައްތަ

ލެޭވނެ އިހަދަ ރލައިޒަޓިފާ އިފަލާއިސްކުނި ކޮށަތަކެއްޗާ ެއީކގައި ަގސްކުނިން އުފެދޭ އެްއޗެހި، ހުރިހާ ަގހުރި ކުނިާވ

ހާސް ޑޮލަރުން  ސާޅީހަކަށް ،ތިރީހަކަށް؟ ަގސްކާާނއަށް ބަދަލުކޮށްލެޭވނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަނުޖައްސަންީވ ،އިންތިޒާމެއް 

ންތިޒާމު . މި އިަވނީަވރަކަށް މިލިއަން ރުފިާޔ ޚަރަދު 200ަރށަށް މި ސެޓަޕް ޤާއިމުކުރަން  180ާވަވރު ކަމެއް މިީއ. 

އެބަޖެހޭ މިއަދާ ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތަކަށް މިކަން ކުެރޭވެނ ެވސް ައޅުަގނޑު ހިތުން 

އިންތިޒާމުތަެކއް ހޯދަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުން ރަށްރަށަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  

 ާގނޫނީ ބާރުެވރިކަމާއި މާލީ ބާރުެވިރކަްނ އެ ބޭފުުޅންނަށް ބޭނުންާވ ،ށް ޓަކައިަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަ ،ޓަކައި

ފަހަރު އަންނައިރު އަުޅަގނޑު ހިތުްނ ރަށްރަށަށް ކައުންސިލަރުްނ  މި ،ހޯދައިދިނުން. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އަންނައިރު

 100 ،މީހުން 200ެގ އަދަދެްއ ނޫން. ކަނޑައެޅުުމަގިއ ެވސް އެބަެޖހޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހެން. ހަމައެކަނި ފައިސާ 

ކައުންސިލަރުން.  3ެވސް  އިމީހުން ދިރިއުޭޅ ރަށުގަ  2998ެވްސ ތިން ކައުންސިލަރުން.  ން ދިރިއުޅޭ ރަށަށްމީހު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަށް ތިން ކައުންސިލަރުން  2998ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ަވރަށް ތަފާތުާވނެ. އަޅުަގނޑު ހިތުން 

ލިްއޔަތެްއ. އެ އޫަވރަށް ިގނަ މަސް ،މާ ަވރަށް ތަފާތުމީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށަށް ޚިދުމަތް ދިނު 100 ޚިދުމަތްދިނުމަކީ

، މި ދެންނެިވ ކަންކަަމކީ ެވްސ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ެވސް ތަފާތު އެބަހުރި. އެހެންީވމާ އިުކޑަމިނުގަ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގ ޮބޑު

 މާލީ ބާރުެވރިކަުމެގ މިންަގނޑުތައް އި،ޑަެއޅުމާއަދަދުތަްއ ކަނ ،އަންނައިރުަގއި ކޮންމެހެން ިވސްނައި 

މެއް ކަމަށް ކަ ދާންޖެހޭކަނޑައެިޅެގންދާއިރު ކައުންިސލަރުންެގ އަދަދުތަކަށް ެވްސ މިންަގނޑުތައް ކަނޑަެއޅިެގން

. ދެްއިވ ފުރުޞަަތށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި ާވހަކަތަްއ ދަންނަާވލަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހޯދީ ،ފެންނާތީެވ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

 އެންމެ ބޭފުޅަކު ؛ރާރަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކަވން އެދިަވޑަިއެގންފަިއާވ ބޭފުޅުންެގަގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި 

ރީޤް. އެހެން  ޠާތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު . އެއީ އެ ބޭފުޅާ މިތާ ަވޑަިއެގން ނެތް. އެއީ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތީއޮ

 ނިމުނީ.  އިޅުން ާވހަކަފުޅުދައްަކަވހުރިހާ ބޭފު
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ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު  -6.2ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި އެނބުރެލަނީ  -{ 6.2} 

ލާ އިއްސަނދިކަން އެ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގވަ އްދު ކަނަޑއެޅުމާިއ ަރށްރަށުެގ މުހަހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ރަށްރަުށެގ ސަރަ

ަވުގތު އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ  ެގންިދއުމަށް. އާދެ! މި ކުރިއަށް ސްހުރާރުެގ ބަަގ

ފުޅުދަްއަކަވން ރާރަށް ާވހަކަގަ އާދެ! މި  ެގންދިއުަމށް އެދިަވޑަިއަގތުމަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ސް ކުރިއަށް ހުމި ބަ

 މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެިވ. އެަކމަކު، އެްއެވސް ބޭފުޅަކު މި  12ތިއްބެިވ. އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބިވ މެންބަރުން އެބަ 

ަވުގތު ޖަލްސާކުރާ މާލަމުަގިއ ަވޑަިއެގން ނެތް. ދެން މިތާ ތިއްބެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު 

 ؛ައންނަ ދުަވހަކަށް ކުިރއަށް ލާފައި ދެންއިަވުގތު ަޖލްސާ ނިންމަ ާވ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑު މިއެދިަވޑައިުނަގންނަ

 އަށް. ޟާ. އާދެ! މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާޢަލީ ރި

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ސް ރާރަށް ެވަގައޅުަގނޑު ހިތަށްއެީރ ހަމަ މި  އިއެީކަގ ެވސް އޮތީމަޔާ ތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވުގ

އަުޅަގނުޑެގ  ،ޮގތަކީ  ީވމަ ާވ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން ހުރި ަވރަށް ިގނަ ާވހަކަތައް އެބަހުރި. ރަށްރަށާ ުގޅޭ ކަންތައްތައް

މީހުން ތަމްސީލުކުރަން  5000ށް. ، ިމލަންދޫއަކީ ހަމަ ބޮޑު އާބާދީެއއް އޮންނަ ތިން ރައްދާއިރާެގ ނަރުދޫ، ފީވަ 

 ތަކާ ކުރިއަށް ރާާވ ޕްރޮްގރާމު ނޑައެިޅެގންދާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކަޞްތިޞާޚްއެ ރަށްރަށުެގ އި އެބަޖެހޭ.

އެކަަށއެިޅެގްނދާއިރު އަުޅަގނޑުމެްނެގ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ މާލީ  އްއެީކގައި އަދި ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަތުތަ

 ޞް ތިޞާޚްހޯދީ. ރަށްރަށުެގ އިމު ކަންކަން. އެހެންީވމަ، މި ފުރުޞަތު ންއި ފުދުންތެރިކަްނ އެއީ މުހިބާރުެވރިކަމާ

 . ރާރުތަެކއް މި އަންނަނީަގއޮޭވ ޮގތްތަެކއް ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އްދު ކަނޑަެއިޅެގންދާއިރު އެބަ ހަނުަވތަ ސަރަ

 އިައޅުަގނޑު ދެންމެ ަހމަ ދައްކަމުންދިޔަ ާވހަަކއިގަ  ،ކުަރްއަވމުންލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އަންނަްނޖެހޭ ނުކުތާތަކެއް ފާހަަގ

މީެގކުރިްނ  ރާރުތަަކކީ ަވރަށް ރަްއޔިތުންނާ ުގޅުންހުރި ާވހަކަ. އަުޅަގނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ ަގމިކަހަލަ ެވސް 

ރިޒަމްެގ ާވހަކަ. އަޓު ެގމަތީލާނަން. ބޮޑުތިލަދުންއިހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދެއްކި ާވހަކަައކާ ުގުޅަވ

ޓުއަިރޒަްމ  ،ނުެލިވއިސްަތކުެގ ެތރޭގައި ާފއިތުެވިދޔަ ސަރުކާުރން އަޅަބޮޑުތިލަދުންމައްޗާ ދޭތެރޭަގއި ފާއިތުެވދިޔަ ުދަވ

ުނލެިވ އޮްތ އޮތުމަށް ނިމުމެްއ ެގނައުމަށް ޓަަކއި އިރާަދުކރެއްިވއްާޔ މި ސަރުކާރުން އިޓަަކއި އަޅަ ޑިެވލޮޕްކުރުމަށް

 ޞަ އްދަށް ޚާއްހަރައެ ސަ ،ަވރަށް ިގަނ ކަންތައްތަެކއް ހިމެނިެގން ޕްލޭނުގައި ރަވނަ މާސްޓަ 5އަށް އޮތް ކުރި

އްދުެގ ރިސޯޓުތައް ހަެވްސ އެ ސަރައި އެކީގަ  ކުރުމާސަމާލުކަމެއް ދީެގން އަދި ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް

ުޅަގނޑުމެން މި އުއްމީދުކުރަނީ ީވހާެވސް ައަވހަކަށް މި ރަށްތައް ދޭ. އަޑިެވލޮޕްކުެރޭވނެ ރަށްތަކެއް ަކނޑައެިޅެގން އެބަ

އެ ާދއިރާތަުކެގ ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ ނަފާާއިއ  ،ެވސް ފަތުރުެވިރކަން ތަރައްޤީކުެރިވ އިރަށްރަށުގަ  އެ ،އިޢުލާންކުރެވި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ީމެގކުިރން ؟މަންފާ ލިބިެގންދިއުން. މާލެ ސަރަޙައްދަށް މީހުން ޖަމާަވނީ ީކއްެވެގންތޯ
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މާލެއަށް ބާރުބޮުޑެވެގން  ،އްދަށް މީހުން ޖަމާެވހަލެ ސަރަފާހަަގކުރެްއިވ. އަުޅަގނޑު ދަްނނަާވނީ ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުން މާ

މުަކމުެގ ާވހަަކ މި ދަންނަަވނީ. ން ކަނަޑއެޅުމުެގ މުހިޞްތިޞާ ޚްެއކީަގއޭ. އި އުޅެނީ މަިއަގނޑު ތިން ސަބަބަކާ މި

ތަކުން ރަނަގޅު ަވނީ ތަޢުލީމު. ތަޢުލީމު ރާއްޖެތެރޭެގ އެކި ހިސާބު ހުން ޖަމާާވ ފުރަތަމަ ސަބަބެއް ކަމަށް މި މާލެއަށް މީ

މަތީ ދަރިންނަށް  ،ކިެޔޭވނެ ޮގތްތައް ނެތި ،ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ މިންަވރަށް ތަޢުލީމު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ނެތި ،ތަޢުލީމު

 އިންިތޒާމު. ޙީއްޞިބޫރު އެބަޭވ. ދެަވނަ ސަބަބަކީ އްދަށް ހިޖުރަކުރަން މަޖުހަރަތަޢުލީމު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކަިއ މާލެ ސަ

އެތާ   ،ހުންައއިސްެގން ެވސް މިއަދު މި ޖެހެނީ އިއިންތިޒާމު ެވސް ހަމަ ރަށުގައި ހުރެެގން ހުންަވރިއެްއަގ ޙީއްޞި

ުގޅޭ  އެޗަށް ނުަވތަ އޭ.ޑީ.ޭކއަށް ކަމާައަވހަށް ރިފަރކުރަނީ މާލެއަްށ ނުަވތަ ައއި.ޖީ.އެމް.، ހުންނަ ޑޮކްޓަރު ބުނަނީ

ކަށް ފޮނުާވލަން. މި އިންތިޒާމުތަްއ ރާއްޭޖެގ އަލިޭބނެ ދިމާ ައަވސް ފަުރާވ ، ޮޑކްޓަރަކަްށ ދެއްުކމަށްޞަޚާއް

 އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ރާއްޭޖެގ އެކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ތަންފީޒުނުކުެރޭވ ހިނދަކު ،ރަށްރަށުގައި

އްުދ ހަމާލެ ސަރަ ގައި މުޅިނުތަ  ޖެހޭށޭ. ތިންަވނަ ސަބަބަކީ ވަޒީފާ. ާމޒީެވިދޔައްއްދަށް ތޮހަމަ މާލެ ސަރަެވސް ހަ

ދިަޔއީ. ޭއެގ އަލި ފެންނަ ހިސާބުތަކުގައި ޓުއަިރޒަމް ޑިެވލޮޕްކުރަމުން ޖެއްސުމަށް ޓަަކއި މާލެ ަވށަިއެގން މާލޭެގއްތޮ

ެގން އަންނަ ވަޒީފާތަކަށް ރާއްޭޖެގ އެކި ހިސާބުތަކުން މީހުން އަންނަން  ީވ ޓުއަރިޒަްމެގ ތެރެއިން އުފެދި ނަތީޖާއަކަށް

އްެލްއ ޙަ މި ސަރުކާރުން އަމާޒުހިފާފައި އެހެރީ މި ދެންނެިވ ތިން ކަންތަކަށް ެވްސ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ޖެހުނީ. މިއަދު 

 ރުަތކާ ން އުފާކުރަން އެ ތަޞައްުވއަަވސް ޙައްލެއް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް. އަޅުަގނޑުމެ .ހޯދުމަށް

އްެގ އިންތިޒާުރގައި ަރއްޔިުތން ތިބީ. ރާއްޖޭެގ ފަސް އެީކގައި އެ ކަންކަުމެގ ޙަޤީޤީ ކުލަޖެހިެގންދާނެ ދުަވހެ

ހޮސްޕިަޓލެއް ރަނަގޅު ފެންަވރެްއަގއި  23އިތުރުން ސަރަޙައްދަކަށް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ެގންޮގސް އަިދ އޭެގ

ޭވ. އެ  ދާދި އަަވހަށް ތަންފީޒުކުރެިވެގންދާ މަންޒަރު ދެކެން ދިެވހި ރައްިޔތުން ަވރަށް ބޭނުންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

އޭަގއި ކުލަޖެހެން ަވރަށް ބޭނުންޭވ. ހަމަ އެއާެއީކގައި މަތީ ތަޢުީލމުެގ ފުރުޞަތުތައް ާރއްޖޭެގ  ؛ތަރައްޤީެގ ކުލަަވރު 

ޖެހޭ. ހަމަ  ަވުރގައި ލިބޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެހިެގންދާން އެބަރާއްޖޭެގ ކަންޮކުޅތަކުން މާލެއެކޭ ެއއްފެން ،ރަށްރަށުން

ޒަރޫީރ  ،އިންސާާނ ބޭނުންާވ އޭަނެގ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ،މު ކަންތަކަކީންއެާއއެީކގައި އެންމެ މުހި

ޓުއަިރޒަމްެގ  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ޒަރޫރީ ބޭުނންތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދުން. ،މަސައްކަތްތަކަށް 

ރަތީ ޮގތުްނ ުގދުޖެ އުފެދިފައި އޮތްއިރު އޮތް ދިެވހިރާއް އިޕްލޭނެއް އެކުލެިވެގންދާއިރު އަުޅަގނޑުެގ ާދއިރާގަ  ރމާސްޓަ

.  ންދޫޓަކައި ޮއތް އެންމެ ރީތި ރަށޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ނަލައޮތް އެންމެ ރީތި ރަށް ރިސޯޓެއް ޑެެވލޮްޕކުރުމަށް

 އި ލާއިރުގައި ލަޑާ މަސްެވރިކަން ކުރަން ދީފައިއްޓަނު ލަޑާ ބޭރުނުކުރެޭވ. މުޅި އަހަރު ނިންމައަހަރެްއެގ މައްޗަށް އެ 

 68ހާސް ރުފިޔާ ެވސް ނުލިބޭ.  މުޅި އަހަރެއްެގ ތެޭރަގިއ ދައުލަތަށް އެ ރަށުން އަޅުަގނޑު ހިތުން ިވއްސަކަށް .ތީއޮ

ޓަިރ މާދަމާ މަސްޓާ ޕްލޭންެގ ދަށުން ދޫކޮށްލިޔަްސ އަްށުވރެ ިގނަ ކޮ 500ހެކްޓަރުެގ މި ރަުށަގިއ ައޅުަގނޑު ހިތުން 

ޓަރުން ެއތަނަށް އައިސް އިންެވސްޓުުކރާނެ. އޭެގ ނަތީޖާއަކަްށ އިންތިޒާމުކުރާނެ ފަރާތްތައް ދުނިޔޭެގ އިންެވސް



100 

 

 މުޅި ދާއިާރެގ އެތަްއ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ލިިބެގންދިުއން. އަުޅަގނޑު މި ޮގާވލަނީ ، ެވެގންދާނީ މުޅި )ށ( އަޮތަޅށް

ށޭ. ިމ އިންތިޒާމުަތްއ ަވނަ މާސްޓަރ ޕްލޭނުަގިއ ހިމެނޭ ރަށްތައް ައަވހަށް މާކެޓަްށ ނެރެދެއްާވ 5 ީވހާެވްސ ައަވހަކަށް

ދެއްާވށޭ. އަދި ރާއްޭޖެގ އިކަންކަމަށް ލުެޔއް ހޯދަ އްދަށް މީހުން އައިސް ޖަމާުވމުެގހަހަމަޖައްސައިދެްއާވށޭ. މާލޭ ސަރަ

އެކީަގއި ކުިރއަށް ެގްނޮގސް  ޅުުމގައި މި ދެންނެިވ މަުގން ސަރުކާރުެގ ސިާޔސަތުތަކާ  ކަނޑައެޞްތިޞާޚްރަށްތަކުެގ އި

 ޒުކޮށްެދއްާވށޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަން ތަންފީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މުން ން ނި

 

  :ުވންކެ ާވހަކަދެއް  ތުންޔާސަރި

ޖަހާއިރު މަޖިލިސްކުރާ  9ާވ ހޯމަދުަވހު ހެނދުނު  2019 ޮއކްޓޯބަރު  14 މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އާދެ! ދެން

 ޭގަގއި. 
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